ปฐมปณณาสก
อานิสังสวรรคที่ ๑
กิมัตถิยสูตร
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ศีลที่เปนกุศล
มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท
ศีลที่เปนกุศล มีอวิปปฏิสารเปนผล มีอวิปปฏิสารเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อวิปปฏิสารมีอะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท อวิปปฏิสารมีปราโมทยเปนผล มีปราโมทยเปน
อานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปราโมทยมอี ะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ปราโมทยมปี ติเปนผล มีปต ิเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปติมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ปติมีปสสัทธิเปนผล มีปส สัทธิเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปสสัทธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ปสสัทธิมีสขุ เปนผล มีสขุ เปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สุขมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สมาธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนผล มียถาภูตญาณ
ทัสสนะเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ยถาภูตญาณทัสสนะมีอะไรเปนผล มีอะไร
เปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาวิราคะเปนผล มีนิพพิทา
วิราคะเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็นิพพิทาวิราคะมีอะไรเปนผล มีอะไรเปน

อานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเปนผล มีวิมุตติญาณ
ทัสสนะเปนอานิสงส ดูกรอานนท ศีลที่เปนกุศล มีอวิปปฏิสารเปนผล มีอวิป*ปฏิสารเปนอานิสงส อวิปปฏิสารมีปราโมทยเปนผล มีปราโมทยเปนอานิสงส
ปราโมทยมีปติเปนผล มีปติเปนอานิสงส ปติมีปสสัทธิเปนผล มีปสสัทธิเปน
อานิสงส ปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปนอานิสงส สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิ
เปนอานิสงส สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนผล มียถาภูตญาณทัสสนะ
เปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาวิราคะเปนผล มีนิพพิทาวิราคะเปน
อานิสงส นิพพิทาวิราคะมีวิมตุ ติญาณทัสสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสสนะเปน
อานิสงส ดวยประการดังนี้ ดูกรอานนท ศีลที่เปนกุศลยอมถึงอรหัตโดยลําดับ
ดวยประการดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
เจตนาสูตร
[๒] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ไมตอง
ทําเจตนาวา ขออวิปปฏิสารจงเกิดขึ้นแกเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่อวิปปฏิสาร
เกิดขึ้นแกบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีลนี้เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูไมมีวิปปฏิสารไมตองทําเจตนาวา ขอปราโมทยจงเกิดขึ้นแกเรา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขอทีป่ ราโมทยเกิดขึน้ แกบุคคลผูไมมีวิปปฏิสารนี้เปนธรรมดา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูปราโมทยไมตองทําเจตนาวา ขอปติจงเกิดแกเรา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขอทีป่ ติเกิดขึ้นแกบคุ คลผูปราโมทยนี้เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูมีใจปติไมตองทําเจตนาวา ขอกายของเราจงสงบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่
กายของบุคคลผูมีใจมีปติสงบนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีกาย
สงบไมตองทําเจตนาวา ขอเราจงเสวยความสุข ขอที่บุคคลผูมีกายสงบเสวยสุข
นี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความสุขไมตองทําเจตนาวา ขอจิต
ของเราจงตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่จิตของบุคคลผูมีความสุขตั้งมั่นนี้ เปน
ธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีจิตตั้งมั่นไมตองทําเจตนาวา ขอเราจงรูจง
เห็นตามความเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีจิตตั้งมั่น รูเห็นตาม
ความเปนจริงนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูรูเห็นตามความเปนจริง
ไมตองทําเจตนาวา ขอเราจงเบื่อหนาย จงคลายกําหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอ
ที่บุคคลผูรูผูเห็นตามความเปนจริงเบื่อหนายคลายกําหนัดนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูเบื่อหนายคลายกําหนัดไมตองทําเจตนาวา ขอเราจงทําใหแจง
ซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูเบื่อหนายคลายกําหนัด
ทําใหแจงซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ นี้เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิพพิทาวิราคะมี

วิมุตติญาณทัสสนะเปนผล มีวมิ ุตติญาณทัสสนะเปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสสนะ
มีนิพพิทาวิราคะเปนผล มีนพิ พิทาวิราคะเปนอานิสงส สมาธิมียถาภูตญาณ
ทัสสนะเปนผล มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิ
เปนอานิสงส ปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปนอานิสงส ปติมีปสสัทธิเปนผล
มีปสสัทธิเปนอานิสงส ปราโมทยมีปติเปนผล มีปติเปนอานิสงส อวิปปฏิสาร
มีปราโมทยเปนผล มีปราโมทยเปนอานิสงส ศีลที่เปนกุศลมีอวิปปฏิสารเปนผล
มีอวิปปฏิสารเปนอานิสงส ดวยประการดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย
ยอมหลั่งไหลไปสูธรรมทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายยอมยังธรรมทั้งหลายใหบริบูรณ
เพื่อจากเตภูมิกวัฏอันมิใชฝงไปถึงฝง คือ นิพพานดวยประการดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
สีลสูตร
[๓] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิปปฏิสารชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีล
มีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่ออวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยชื่อวามีเหตุอัน
บุคคลผูมีอวิปปฏิสารปราโมทยวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปราโมทยไมมี
ปสสัทธิชื่อวามีเหตุอันบุคคล ผูมีปติวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปสสัทธิไมมี
สุขชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปส สัทธิ วิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสุขไมมี
สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสุขวิบัติขจัดเสียแลว
เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะชือ่ วามีเหตุอันบุคคลผูมีสมาธิ
วิบัติขจัดเสียแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุอัน
บุคคลผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติ
ญาณทัสสนะชือ่ วามีเหตุ อันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนนั้
ยอมไมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกนของตนไมนั้น ยอมไมบริบูรณ
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิปปฏิสารชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีล ผูมีศีลวิบัติ
ขจัดเสียแลว เมื่ออวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยชื่อมีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสาร
วิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอัน
บุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบคุ คลผูมีศีล
ผูสมบูรณดวยศีล เมื่ออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก
บุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร เมื่อปราโมทยมีอยู ปติชื่อวามีเหตุสมบูรณ
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปราโมทย เมือ่ ปติมีอยู ปสสัทธิชื่อวามีเหตุ
สมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปติ เมื่อปสสัทธิมีอยู สุขชื่อวามีเหตุ
สมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ เมื่อสุขมีอยูส ัมมาสมาธิชอื่ วา

มีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสุข เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูต
ญาณทัสสนะชือ่ วามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบคุ คลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ เมื่อ
ยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผู
สมบูรณ ดวยยถาภูตญาณทัสสนะ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะ
ชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณ แมกะเทาะของตนไมนั้น
ยอมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ยอมบริบูรณ
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูมีศีล
ผูสมบูรณดวยศีล เมื่ออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก
บุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร ฯลฯ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะ
ชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ฉันนั้น
เหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๓
อุปนิสาสูตร
[๔] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตร เรียกภิกษุทั้งหลายมากลาววา
ดูกรทานผูมีอายุ อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลผูมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว
เมื่ออวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติขจัด
เสียแลว เมือ่ ปราโมทยไมมี ปติชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปราโมทยวิบัติขจัด
เสียแลว เมือ่ ปติไมมี ปสสัทธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปติวิบัติขจัดเสียแลว
เมื่อปสสัทธิไมมี สุขชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปสสัทธิวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสุข
ไมมี สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมีสุขวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสัมมาสมาธิ
ไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะชือ่ วามีเหตุอันบุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติขจัดเสียแลว
เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมียถาภูตญาณ
ทัสสนะวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชือ่ วามี
เหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ดูกรทานผูมีอายุ เปรียบเหมือน
ตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้นก็ยอมไมถึงความบริบูรณ
แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอ มไมถึงความบริบูรณ ฉันใด
ดูกรทานผูมีอายุ อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อ
อวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว
ฯลฯ เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมี
นิพพิทาวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
ดูกรทานผูมีอายุ อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบคุ คลผูมีศีล
ผูสมบูรณดวยศีล เมื่ออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก

บุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร เมื่อปราโมทยมีอยู ปติชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอม
มีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปราโมทย เมื่อปติมอี ยู ปสสัทธิชื่อวามีเหตุสมบูรณ
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปติ เมื่อปสสัทธิมีอยู สุขชื่อวามีเหตุสมบูรณ
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ เมือ่ สุขมีอยูสัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุ
สมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสุข เมือ่ สัมมาสมาธิมอี ยู ยถาภูตญาณ
ทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ เมือ่ ยถา
ภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผู
สมบูรณ ดวยยถาภูตญาณทัสสนะ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะ
ชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ดูกรทานผู
มีอายุ เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น
ก็ยอมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอม
ถึงความบริบูรณ แมฉันใด ดูกรทานผูมีอายุทงั้ หลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ
ยอมมีแกบุคคลผูมีศีลผูสมบูรณดวยศีล เมือ่ อวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามี
เหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูส มบูรณดวยอวิปปฏิสาร ฯลฯ เมื่อนิพพิทาวิราคะ
มีอยู วิมุตติญาณทัสสนะชือ่ วามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทา
วิราคะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๔
อานันทสูตร
[๕] ณ ที่นั้นแล ทานพระอานนทเรียกภิกษุทั้งหลายมากลาววา ดูกร
ทานผูมีอายุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลผูม ศี ีลวิบัติขจัดเสียแลว
เมื่ออวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสีย
แลว เมื่อปราโมทยไมมี ปติชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปราโมทยวิบัติขจัดเสียแลว
เมื่อปติไมมี ปสสัทธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปติวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปสสัทธิไมมี
สุขชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปส สัทธิวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสุขไมมี สัมมาสมาธิ
ชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสุขวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณ
ทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อยถาภูตญาณ
ทัสสนะไมมี นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติขจัด
เสียแลว เมือ่ นิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุ อันบุคคลผูมี
นิพพิทาวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมี
กิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น ยอมไมถึงความบริบูรณ แมเปลือก
แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ แมฉันใด ดูกรทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลผูมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อ
อวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว

ฯลฯ เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทา
วิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุผูมีอายุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคล
ผูมีศีลผูสมบูรณดวยศีล เมือ่ อวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามีเหตุสมบูรณ
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร เมื่อปราโมทยมอี ยู ปติชื่อวามีเหตุ
สมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปราโมทย เมือ่ ปติมีอยู ปสสัทธิชื่อวา
มีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปติ เมื่อปสสัทธิมีอยู สุขชือ่ วา
มีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ เมื่อสุขมีอยู สัมมาสมาธิ
ชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสุข เมื่อสัมมาสมาธิมอี ยู
ยถาภูตญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ
เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคล
ผูสมบูรณดวยยถาภูตญาณทัสสนะ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะ
ชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ดูกรทานผูมีอายุ
เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณแลว แมกะเทาะของตนไม ยอมถึงความ
บริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอมถึงความบริบูรณ
แมฉันใด ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุอันสมบูรณ ยอมมีแก
บุคคลผูมีศีลผูส มบูรณดวยศีล เมื่ออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามีเหตุ
สมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร ฯลฯ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู
วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทา*วิราคะ ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๕
สมาธิสูตร
[๖] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวา
เปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปน
อารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความ
สําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากาสานัญ*จายตนฌานวาเปนอากาสานัญจายตนฌานเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญใน
วิญญาณัญจายตนฌานวาเปนวิญญาณัญจายตนฌานเปนอารมณ ไมพึงมีความ
สําคัญในอากิญจัญญายตนฌานวาเปนอากิญจัญญายตนฌานเปนอารมณ ไมพึงมี
ความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานวา เปนเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพึงมีความ

สําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การได
สมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแกภิกษุหรือหนอแล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ
วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปน
อารมณ ... ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวา
พึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแกภิกษุ ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปน
ปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ
... ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมี
สัญญา ก็การไดสมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแกภิกษุไดอยางไร ฯ
พ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูม ีความสําคัญอยางนี้วา
นั่นสงบ นั่นประณีต คือ ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิกเิ ลส
ทั้งปวง ความสิ้นแหงตัณหา ความปราศจากความกําหนัด ความดับ นิพพาน
ดังนี้ ดูกรอานนท ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ
ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความ
สําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การได
สมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแกภิกษุไดอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
สาริปุตตสูตร
[๗] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู
ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทาน
สารีบุตรผูมีอายุ ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ
ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความ
สําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การได
สมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแกภิกษุหรือหนอ ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรทานอานนท ตนไมพึงมีความสําคัญใน
ปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปน
โลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิเห็นปานนั้น พึงมี
แกภิกษุ ฯ
อา. ดูกรทานสารีบุตร ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุ
เปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ
ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ก็การไดสมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแกภิกษุไดอยางไร ฯ

สา. ดูกรทานอานนท สมัยหนึ่ง ผมอยู ณ ปาอันธวัน ใกลพระนคร
สาวัตถีนี้แหละ ณ ที่นั้น ผมเขาสมาธิ โดยประการที่ผมมิไดมีความสําคัญใน
ปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณเลย มิไดมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปน
อาโปธาตุเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ
มิไดมีความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญใน
อากาสานัญจายตนฌานวาเปนอากาสานัญจายตนฌานเปนอารมณ มิไดมคี วาม
สําคัญในวิญญาณัญจายตนฌานวาเปนวิญญาณัญจายตนฌานเปนอารมณ มิไดมี
ความสําคัญในอากิญจัญญายตนฌานวาเปนอากิญจัญญายตนฌานเปนอารมณ มิได
มีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
เปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ มิไดมีความ
สําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาผมเปนผูมีสัญญา ฯ
อา. ก็ในสมัยนั้น ทานพระสารีบุตรเปนผูมีสัญญาอยางไร ฯ
สา. ดูกรทานผูมีอายุ สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้นแกผมวา การดับภพ
เปนนิพพาน การดับภพเปนนิพพาน ดังนี้แล สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไป
ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อไฟมีเชื้อกําลังไหมอยูเปลวอยางหนึ่งยอมเกิดขึน้ เปลว
อยางหนึ่งยอมดับไป แมฉันใด ดูกรทานผูมีอายุ สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดขึน้
แกผมวา การดับภพเปนนิพพาน การดับภพเปนนิพพาน ดังนี้ สัญญาอยางหนึ่ง
ยอมดับไป ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรทานผูมอี ายุ ก็แลในสมัยนั้น ผมไดมี
สัญญาวา การดับภพเปนนิพพาน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
สัทธาสูตร
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีลอยางนี้
เธอชื่อวาเปนผูไ มบริบูรณดวยองคนั้น เธอนั้นพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวย
คิดวา ไฉนหนอ เราพึงเปนผูม ีศรัทธาและศีล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล
ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและศีล เมื่อนั้น เธอชือ่ วาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูม ีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหูสูต ฯลฯ เปนพหูสูต
แตไมเปนพระธรรมกถึก ฯลฯ เปนพระธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯ
เขาสูบริษัท แตไมแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ฯลฯ แกลวกลาแสดงธรรม
แกบริษัท แตไมทรงวินัย ฯลฯ ทรงวินัย แตไมอยูปาเปนวัตร อยูในเสนาสนะ
อันสงัด ฯลฯ อยูปาเปนวัตร อยูในเสนาสนะอันสงัด แตไมไดตามความ
ปรารถนา ไมไดโดยไมยาก ไมไดโดยไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง
เปนเครื่องอยูเ ปนสุขในปจจุบัน ฯลฯ ไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไดโดยไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเ ปนสุขในปจจุบัน

แตไมไดทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู อยางนี้ เธอชื่อวา
เปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา ไฉนหนอ
เราพึงเปนผูมศี รัทธา มีศีล เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัทได
แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ทรงวินัย อยูป าเปนวัตร อยูในเสนาสนะอันสงัด
ไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง
เปนเครื่องอยูเ ปนสุขในปจจุบัน กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล ... กระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบ ริบูรณดวยองค
นั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปน
ผูกอใหเกิดความเลื่อมใสโดยรอบ และเปนผูบริบูรณดวยอาการทั้งปวง ฯ
จบสัทธาสูตรที่ ๘
สันตสูตร
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีล เปนผูมีศีล
แตไมเปนพหูสูต เปนพหูสูต แตไมเปนธรรมกถึก เปนธรรมกถึก แตไมเขา
สูบริษัท เขาสูบริษัทได แตไมแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท เปนผูแกลวกลา
แสดงธรรมแกบริษัท แตไมทรงวินัย ทรงวินัย แตไมอยูปาเปนวัตร อยูใน
เสนาสนะอันสงัด อยูปาเปนวัตร อยูในเสนาสนะอันสงัด แตไมถูกตองวิโมกข
อันสงบ ไมมีรูป เพราะลวงรูปเสียได ดวยกายอยู ถูกตองวิโมกขอันสงบ
ไมมีรูป เพราะลวงรูปเสียได ดวยกายอยู แตไมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญา
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบัน เขาถึงอยู อยางนี้ เธอชื่อวาเปนผูไ มบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึง
บําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณ ดวยคิดวา ไฉนหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีล ...
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล ... ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิน้ ไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู
เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปนผูก อใหเกิดความเลือ่ มใสโดยรอบ และ
เปนผูบริบูรณดวยอาการทั้งปวง ฯ
จบสันตสูตรที่ ๙

วิชชยสูตร
[๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีลอยางนี้
เธอชื่อวาเปนผูไ มบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา
ไฉนหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล ภิกษุ
เปนผูมีศรัทธา มีศีล เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบ ริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหูสูต ฯลฯ เปนพหูสูต
แตไมเปนธรรมกถึก ฯลฯ เปนธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯ เขาสูบริษัท
แตไมแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ฯลฯ แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท
แตไมทรงวินัย ฯลฯ ทรงวินัย แตระลึกไมไดถงึ ชาติกอนเปนอันมาก คือ
ระลึกไมไดถึงชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง
สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด
วิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน
เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว
ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมชี ื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกไมได
ถึงชาติกอนเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศดวยประการฉะนี้ ระลึก
ถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ
เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ
ดวยประการฉะนี้ แตไมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุ
ของมนุษย ไมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวย
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการ
กระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไปเขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป
เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ ไมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ไมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้
เห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซึง่

หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ แตไมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบันเขาถึงอยู อยางนี้ เธอชื่อวาเปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึง
บําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณ ดวยคิดวา ไฉนหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีล
เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัท แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ทรง
วินัย ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง ฯลฯ ระลึกถึง
ชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้
เห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ รูชัดซึ่งหมู
สัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต
เปนธรรมกถึก ผูเขาสูบริษัท แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ทรงวินัย ระลึก
ถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการ
ฉะนี้ เห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มี
ผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงซึ่งจักษุของมนุษย
ฯลฯ รูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ กระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูส มบูรณดวยองคนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปนผูกอ
ใหเกิดความเลือ่ มใสโดยรอบ และเปนผูบริบูรณดวยอาการทั้งปวง ฯ
จบวิชชยสูตรที่ ๑๐
จบอานิสังสวรรคที่ ๑
---------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กิมัตถิยสูตร ๒. เจตนาสูตร ๓. สีลสูตร ๔. อุปนิสาสูตร
๕. อานันทสูตร ๖. สมาธิสูตร ๗. สาริปุตตสูตร ๘. สัทธาสูตร
๙. สันตสูตร ๑๐. วิชชยสูตร ฯ
---------------นาถกรณวรรคที่ ๒
เสนาสนสูตร
[๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ เสพอยู คบอยู

ซึ่งเสนาสนะอันประกอบดวยองค ๕ ไมนานนัก พึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญา
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ อยางไร ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา คือ เชื่อพระปญญาตรัสรูของตถาคตวา แมเพราะ
เหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก ทรงเปนสารถี
ฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมผี ูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปน
ผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ๑ เปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบ
ดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหารสม่ําเสมอ ไมเย็นจัด ไมรอนจัด เปนปานกลาง
ควรแกการบําเพ็ญเพียร ๑ เปนผูไมโออวด ไมมีมารยา ทําตนใหเปดเผยตาม
ความเปนจริง ในศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรยที่เปนวิญู ๑ ปรารภความเพียร
เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่น
มั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวย
ปญญาที่เห็นความเกิดและความดับ เปนอริยะ เปนเครื่องชําแรกกิเลสใหถึง
ความสิ้นทุกขโดยชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยองค ๕
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะอันประกอบดวยองค ๕ อยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เสนาสนะในธรรมวินัยนี้ อยูไมไกลนัก ไมใกลนัก สมบูรณดวยทาง
ไปมา กลางวันไมเกลือ่ นกลน กลางคืนเงียบเสียง ปราศจากเสียงอึกทึก
มีเหลือบ ยุง ลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเลื้อยคลานนอย ๑ จีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแหงคนไข ยอมเกิดขึ้นโดยไมฝดเคือง
แกภิกษุผูอยูในเสนาสนะนั้น ๑ ภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระ เปนพหูสูต ชํานาญ
คัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา อยูในเสนาสนะนั้น ๑ ภิกษุนั้นเขา
ไปหาพระเถระเหลานั้นตามกาลอันสมควร แลวยอมสอบถาม ไตถามวา ขาแต*ทานผูเจริญ ขอนี้เปนอยางไร เนื้อความของขอนี้เปนอยางไร ๑ ทานพระเถระ
เหลานั้น ยอมเปดเผยขอทีย่ ังไมไดเปดเผย ยอมทําใหงายซึ่งขอที่ยังไมไดทํา
ใหงาย ยอมบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนที่ตั้งแหงความสงสัยแกภิกษุนั้น ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะอันประกอบดวยองค ๕ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ เสพอยู คบอยู ซึ่งเสนาสนะอันประกอบดวยองค ๕
ไมนานนัก ก็พึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๑
อังคสูตร

[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูละองค ๕ ไดแลว เปนผูประกอบ
ดวยองค ๕ บัณฑิตเรียกวา ผูประกอบดวยคุณทั้งมวล ผูอยูจ บพรหมจรรย เปน
อุดมบุรุษ ในธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูละองค ๕ ไดแลวอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละกามฉันทะไดแลว ๑ ละพยาบาทไดแลว ๑ ละ*ถีนมิทธะไดแลว ๑ ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ๑ ละวิจิกิจฉาไดแลว ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละองค ๕ ไดแลวอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผู
ประกอบดวยองค ๕ อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยศีลขันธอัน
เปนของพระอเสขบุคคล ๑ ประกอบดวยสมาธิขันธอันเปนของพระอเสขบุคคล ๑
ประกอบดวยปญญาขันธอันเปนของพระอเสขบุคคล ๑ ประกอบดวยวิมุตติขันธอัน
เปนของพระอเสขบุคคล ๑ ประกอบดวยวิมตุ ติญาณทัสสนขันธอันเปนของพระ
อเสขบุคคล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูประกอบ ดวยองค ๕ อยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูละองค ๕ ไดแลว ผูประกอบดวยองค ๕ บัณฑิตเรียกวา
ผูประกอบดวยคุณทั้งมวล ผูอยูจบพรหมจรรย เปนอุดมบุรุษ ในธรรมวินัยนี้ ฯ
กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และ
วิจิกิจฉา ยอมไมมีแกภิกษุโดยประการทัง้ ปวงเทียว ภิกษุผู
เชนนั้นสมบูรณดวยศีลอันเปนของพระอเสขะ ดวยสมาธิ
อันเปนของพระอเสขะ ดวยปญญาอันเปนของพระอเสขะ
ดวยวิมุตติอันเปนของพระอเสขะ และดวยวิมุตติญาณทัสสนะ
อันเปนของพระอเสขะ ภิกษุนั้นแล เปนผูละองค ๕ สมบูรณ
แลวดวยองค ๕ ภิกษุนั้นแล บัณฑิตเรียกวา ผูประกอบ
ดวยคุณทั้งมวลในธรรมวินัยนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
สังโยชนสูตร
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ สังโยชนเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ประการ สังโยชนเปนไปในสวนเบื้องบน
๕ ประการ สังโยชนเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฐิ ๑
วิจิกิจฉา ๑ สีลพัตตปรามาส ๑ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ สังโยชนเปนไปใน
สวนเบื้องต่ํา ๕ ประการนี้ สังโยชนเปนไปในสวนเบื้องบน ๕ ประการเปนไฉน
คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ สังโยชนเปน
ไปในสวนเบื้องบน ๕ ประการนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๑๐ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
ขีลสูตร

[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการ อันบุคคลผูใดผูหนึ่ง
เปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังละไมไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ อัน
บุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังตัดไมขาดแลว กลางคืนหรือกลางวัน
ที่ผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพึงหวังความเสื่อมอยางเดียวในกุศลธรรมทั้งหลาย
ไมมีความเจริญเลย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการ ที่บุคคลนั้นยังละไมไดแลว เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ
ไมเลื่อมใสในศาสดา จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อ
ประกอบเนืองๆ เพื่อการกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตาปูตรึงใจประการที่ ๑
นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ
เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวยประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลือ่ มใส
ในพระธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร
เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตาปูตรึงใจประการ
ที่ ๒ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อ
บําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวยประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไม
เลื่อมใสในพระสงฆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อ
ความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตาปู
ตรึงใจประการที่ ๓ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบ
เนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวยประการ
ฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไม
เลื่อมใสในสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อ
ความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตาปูตรึงใจ
ประการที่ ๔ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ
เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวยประการนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมโกรธ ไมพอใจ มีจิตอันโทสะประทุษราย
มีจิตกระดาง ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น
ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อ
บําเพ็ญเพียร ตาปูตรึงใจประการที่ ๕ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร
เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวย
ประการอยางนี้ ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลนั้นยังละไมไดแลว ฯ
เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ อันบุคคลนั้นยังตัดไมขาดแลวเปนไฉน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูย ังไมปราศจากความกําหนัด ไม
ปราศจากความพอใจ ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความกระหาย ไม
ปราศจากความเรารอน ไมปราศจากความอยาก ในกามทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น
ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อ
บําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจประการที่ ๑ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อ
ความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังตัด
ไมขาดแลว ดวยประการอยางนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูยังไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจากความ
พอใจ ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความกระหาย ไมปราศจากความเรารอน
ไมปราศจากความอยาก ในกาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอม
ไมนอมไปเพื่อความความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อ
บําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจประการที่ ๒ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อ
ความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังตัด
ไมขาดแลว ดวยประการอยางนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยังเปนผูไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจาก
ความพอใจ ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความกระหาย ไมปราศจากความ
เรารอน ไมปราศจากความอยาก ในรูป จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อ
ความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร เครื่อง
ผูกพันใจประการที่ ๓ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบ
เนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังตัดไมขาดแลว ดวยประการ
อยางนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุฉันอาหารเต็มทองตามตองการแลว ยอมประกอบ
ความสุขในการนอน ความสุขในการเอน ความสุขในการหลับอยู จิตของภิกษุ
นั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ
เพื่อบําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจประการที่ ๔ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อ
ความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร
ยังตัดไมขาดแลว ดวยประการอยางนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุประพฤติพรหมจรรยดวยความปรารถนาเปนเทพ
นิกายหมูใดหมูหนึ่งวา เราจักเปนเทพเจาหรือเปนเทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล
พรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร
เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจ
ประการที่ ๕ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ
เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังตัดไมไดขาดแลว ดวยประการอยางนี้

เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลนั้นยังตัดไมขาดแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปน
ภิกษุหรือเปนภิกษุณีก็ตาม ยังละไมไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อัน
บุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังตัดไมขาดแลว กลางคืนหรือกลางวัน
ที่ผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพึงหวังความเสื่อมอยางเดียวในกุศลธรรมทั้งหลาย
ไมมีความเจริญเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันที่
ผานมาถึงพระจันทรในกาลปกษ พระจันทรนั้นยอมเสือ่ มไปจากสี ยอมเสือ่ มจาก
มณฑล ยอมเสือ่ มจากแสงสวาง ยอมเสื่อมจากความยาวและความกวาง แม
ฉันใด ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม
ยังละไมไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือ
ภิกษุณีก็ตาม ยังตัดไมขาดแลว กลางคืนหรือกลางวันที่ผานมาถึงบุคคลนั้น
บุคคลนั้นพึงหวังความเสื่อมอยางเดียวในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีความเจริญเลย
ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุ
หรือภิกษุณีก็ตาม ละไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ อันบุคคลผูใดผูหนึง่
เปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ตัดไดขาดแลว กลางคืนหรือกลางวันที่ผานมาถึงบุคคล
นั้น บุคคลนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียวในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีความ
เสื่อมเลย ฯ
ตาปูตรึงใจ ๕ ประการ ที่บุคคลนั้นละไดแลว เปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมเคลือบแคลงสงสัย ยอมนอมใจเชือ่
เลื่อมใสในพระศาสดา จิตของภิกษุนั้น ยอมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อ
ประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตาปูตรึงใจประการที่ ๑ นี้
อันภิกษุผูมีจิตนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ
เพื่อบําเพ็ญเพียร ละไดแลว ดวยประการอยางนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมไมเคลือบแคลง ไมสงสัย ยอมนอมใจเชือ่
ยอมเลือ่ มใสในพระธรรม ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมไมเคลือบแคลง ไมสงสัย ยอมนอมใจเชือ่
ยอมเลือ่ มใสในพระสงฆ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมไมเคลือบแคลง ไมสงสัย ยอมนอมใจเชือ่
ยอมเลือ่ มใสในสิกขา ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมไมโกรธ พอใจ มีจิตอันโทสะไมประทุษราย
มีจิตไมกระดาง ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอมนอมไปเพื่อ
ความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตาปูตรึงใจ

๕ ประการ นี้ อันภิกษุมีจิตนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อ
กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ละไดแลว ดวยประการอยางนี้ ตะปูตรึงใจ ๕
ประการนี้ อันบุคคลนั้นละไดแลว ฯ
เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ อันบุคคลนั้นตัดไดขาดแลว เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูป ราศจากความกําหนัด ปราศจาก
ความพอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน
ปราศจากความอยาก ในกามทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอม
นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร
เครื่องผูกพันใจประการที่ ๑ นี้ อันภิกษุผูมีจิตนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อ
ประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตัดไดขาดแลว ดวย
ประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความพอใจ
ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจาก
ความอยาก ในกาย ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความพอใจ
ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจาก
ความอยาก ในรูป ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุฉันอาหารเต็มทองตามตองการแลว ไมประกอบ
ความสุขในการนอน ความสุขในการเอน ความสุขในการหลับอยู ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมประพฤติพรหมจรรยดวยความปรารถนาเปนเทพ*นิกายหมูใดหมูหนึ่งวา เราจักเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล พรต
ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ จิตของภิกษุนั้น ยอมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อ
ประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจประการ
ที่ ๕ นี้ อันภิกษุผูมีจิตนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทํา
ติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตัดไดขาดแลว ดวยประการอยางนี้ เครื่องผูกพันใจ ๕
ประการนี้ อันบุคคลนั้นตัดไดขาดแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปน
ภิกษุหรือเปนภิกษุณีก็ตาม ละไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคล
ผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ตัดไดขาดแลว กลางคืนหรือกลางวันที่
ผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียวในกุศลธรรมทั้งหลาย
ไมมีความเสื่อมเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันที่
ผานมาถึงพระจันทรในชุณหปกษ พระจันทรนั้นยอมเจริญดวยสี ยอมเจริญดวย
มณฑล ยอมเจริญดวยแสงสวาง ยอมเจริญดวยสวนยาวและสวนกวาง แมฉนั ใด

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือเปน
ภิกษุณีก็ตาม ละไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปน
ภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ตัดไดขาดแลว กลางคืนหรือกลางวันที่ผานมาถึงบุคคลนั้น
บุคคลนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียวในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีความเสือ่ มเลย
ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๕
อัปปมาทสูตร
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายมีประมาณเทาใด ไมมีเทาก็ดี
๒ เทาก็ดี ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี มีรูปก็ดี ไมมรี ูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไมมี
สัญญาก็ดี มีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชก็ดี พระตถาคตอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววาเปนยอดของสัตวเหลานั้น ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล กุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีความไมประมาทเปนมูล ประชุมลงในความไมประมาท ความไมประมาท
บัณฑิตกลาววา เปนยอดของกุศลธรรมเหลานั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รอยเทาของสัตวทั้งหลายที่เทีย่ วไปบนแผนดิน เหลาใด
เหลาหนึ่ง รอยเทาเหลานั้นทั้งหมด ยอมถึงความรวมลงในรอยเทาชาง รอย
เทาชางโลกกลาววา เปนยอดของรอยเทาเหลานั้น เพราะความเปนของใหญ แม
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
กุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีความไมประมาทเปนมูล ประชุมลงในความไม
ประมาท ความไมประมาทบัณฑิตกลาววา เปนยอดของกุศลธรรมเหลานั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กลอนเหลาใดเหลาหนึ่งของเรือนยอด กลอนเหลานั้น
ทั้งหมด ไปหายอด นอมไปสูย อด รวมที่ยอด ยอดโลกกลาววา เปนยอดของ
กลอนเหลานั้น แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉนั
นั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กลิ่นหอมที่เกิดแตรากชนิดใดชนิดหนึ่ง กฤษณาโลก
กลาววา เปนยอดแหงกลิ่นหอมที่เกิดแตรากเหลานั้น แมฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กลิ่นหอมที่เกิดแตแกนชนิดใดชนิดหนึ่ง จันทนแดง
โลกกลาววา เปนยอดของกลิ่นหอมที่เกิดขึ้นแตแกนเหลานั้น แมฉันใด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กลิ่นหอมที่เกิดแตดอกชนิดใดชนิดหนึ่ง ดอกมะลิโลก
กลาววา เปนยอดแหงกลิ่นหอมเกิดแตดอกเหลานั้น แมฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชานอยเหลาใดเหลาหนึ่ง พระราชาเหลานั้น
ทั้งหมด ยอมเปนอนุยนตไปตามพระเจาจักรพรรดิ์ พระเจาจักรพรรดิ์โลกกลาววา
เปนยอดของพระราชาเหลานั้น แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใด
เหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แสงสวางแหงดวงดาวเหลาใดเหลาหนึ่ง แสงสวาง
เหลานั้นทั้งหมด ยอมไมถึงเสีย้ วที่ ๑๖ อันบัณฑิตแบงออกแลว ๑๖ ครั้ง ของ
แสงสวางแหงดวงจันทร แสงสวางแหงดวงจันทรโลกกลาววา เปนยอดแหงแสง
สวางเหลานั้น แมฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้น
เหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสรทฤดู เมื่อฝนขาดปราศจากเมฆแลว ดวงอาทิตย
โผลขึ้นสูทองฟา กําจัดความมืดที่มีในอากาศทั้งหมดแลว ยอมสองแสง แผด
แสงและแจมกระจาง แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง
ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหนึ่ง คือ แมน้ําคงคา
ยมุนา อจิรวดี สระภู มหี แมน้ําเหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนสายน้ําไหลไป
หาสมุทร โนมไปสูสมุทร นอมไปสูสมุทร โอนไปสูสมุทร หาสมุทรโลกกลาววา
เปนยอดแหงแมน้ําเหลานั้น แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลา
หนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันแล กุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีความไมประมาทเปนมูล
ประชุมลงในความไมประมาท ความไมประมาทบัณฑิตกลาววา เปนยอดของ
กุศลธรรมเหลานั้น ฯลฯ
จบสูตรที่ ๕
อาหุเนยยสูตร
[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๑๐ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของ
โลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๑๐ จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจกสัมพุทธเจา ๑ ทานผูเปนอุภโตภาควิมุต ๑ ทาน
ผูเปนปญญาวิมุต ๑ ทานผูเปนกายสักขี ๑ ทานผูเปนทิฏฐิปตตะ ๑ ทานผูเปน
สัทธาวิมุต ๑ ผูเปนธัมมานุสารี ๑ ทานผูเปนสัทธานุสารี ๑ ทานผูเปนโคตรภู ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๑๐ จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ
ของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๖
นาถสูตรที่ ๑
[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีที่พึ่งอยูเ ถิด อยาเปนผู

ไมมีที่พึ่งอยูเลย (เพราะวา) บุคคลผูไมมที ี่พึ่งยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมอันกระทําที่พึ่ง ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและ
โคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูม ีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขา
บททั้งหลาย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูสดับ
มาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรมอันงามใน
เบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปน
พหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนธรรมกระทํา
ที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย คือ ประกอบดวยธรรมเครื่องกระทํา
ความเปนผูวางาย เปนผูอดทน รับอนุศาสนีโดยเคารพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่
ภิกษุเปนผูวางาย คือ เปนผูประกอบดวยธรรมเครื่องกระทําความเปนผูวางาย เปน
ผูอดทน รับอนุสาสนีโดยเคารพ นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจครานในกิจที่ควรทําอยางไร
ทั้งสูงทั้งต่ํา ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา
อันเปนอุบายในกิจนั้น อาจทํา อาจจัดได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผู
ขยัน ไมเกียจครานในกิจที่ควรทําอยางไร ทั้งสูงทั้งต่ํา ของเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลาย ฯลฯ อาจทํา อาจจัดได นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครในธรรม เปนผูฟงและแสดงธรรมอัน
เปนที่รัก มีความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินัยอันยิง่ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุเปนผูใครในธรรม เปนผูฟ งและแสดงธรรมอันเปนที่รัก มี
ความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินัยอันยิ่ง นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย
เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง
ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูปรารภ
ความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย
เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เปน
ธรรมกระทําทีพ่ ึ่ง ฯ

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
เภสัชบริขารอันเปนปจจัยของคนไข ตามมีตามได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุ
เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยของ
คนไข ตามมีตามได นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษา
ตนอยางยิ่ง ระลึกได ตามระลึกไดซึ่งสิ่งที่ทําคําที่พูดแลวแมนานได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุเปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง
ระลึกได ตามระลึกไดซึ่งสิ่งทีท่ ําคําที่พูดแลวแมนานได นี้ เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา อันเห็นความ
เกิดความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุเปนผูมีปญ
 ญา คือประกอบดวยปญญาอันเห็นความเกิดความ
ดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบนี้ เปนธรรมกระทํา
ที่พึ่ง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูม ีที่พึ่งอยูเถิด อยาเปนผูไ มมีทพี่ ึ่ง
อยูเลย (เพราะวา) บุคคลผูไมมีที่พึ่งยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม
กระทําที่พึ่ง ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
นาถสูตรที่ ๒
[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีที่พึ่งอยูเ ถิด อยาเปนผู
ไมมีที่พึ่งอยูเลย (เพราะวา) บุคคลผูไมมที ี่พึ่งยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมอันกระทําที่พึ่ง ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุผู
เปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูมี
ศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลายหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาว
สั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเ ปนนวกะ อนุเคราะหแลว
พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย นี้
เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ภิกษุ
ทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี ผูเปนมัชฌิมะก็ดี ผูเ ปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา
ภิกษุนี้เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาว
สั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเ ปนนวกะ อนุเคราะห
แลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย
นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ภิกษุทั้งหลาย
ผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้มี
มิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดีหนอ ดังนี้ วาเปนผูพ ึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอัน
ภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญ
ในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย นีเ้ ปนธรรมกระทํา
ที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย คือ ประกอบดวยธรรมเครื่องกระทํา
ความเปนผูวางาย เปนผูอดทน รับอนุสาสนีโดยเคารพ ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระ
ก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูวางาย
คือ ประกอบดวยธรรมเครื่องกระทําความเปนผูวางาย เปนผูอดทน รับอนุสาสนี
โดยเคารพหนอ ดังนี้ วาเปนผูพ ึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ
ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลทั้งหลาย
อยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจคราน ในกิจที่ควรทําอยางไร
ทั้งสูงทั้งต่ํา ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย เปนผูประกอบดวยปญญาเครื่อง
พิจารณาอันเปนอุบายในกิจนัน้ อาจทํา อาจจัดได ภิกษุทั้งหลายผูเ ปนเถระก็ดี
เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูขยัน ไมเกียจ
ครานในกิจที่ควรทําอยางไร ทัง้ สูงทั้งต่ํา ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย เปนผู
ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกิจนั้น อาจทํา อาจจัดไดหนอ
ดังนี้ วาเปนผูพ ึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้น อันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ
ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว
ไมพึงหวังความเสื่อมเลย นีเ้ ปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครในธรรม เปนผูฟงและแสดงธรรมอัน
เปนที่รัก มีความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินัยอันยิง่ ภิกษุทั้งหลายผู
เปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปน
ผูใครในธรรม เปนผูฟงและแสดงธรรมอันเปนที่รัก มีความปราโมทยอยางยิ่งใน
ธรรมอันยิ่ง ในวินัยอันยิ่งหนอ ดังนี้ วาเปนผูพ ึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอัน
ภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญใน
กุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียวไมพึงหวังความเสื่อมเลย นีเ้ ปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย
เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไม
ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปน
นวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศล

ธรรมทั้งหลาย เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มีความ
บากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยูหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึงวา
กลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ
อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวัง
ความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
เภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามได ภิกษุทั้งหลายผูเ ปนเถระก็ดี
เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูสันโดษดวย
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ตามมี
ตามไดหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ
ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรม
ทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษา
ตนอยางยิ่ง ระลึกได ตามระลึกได ซึ่งสิ่งที่ทําคําที่พูดแลวแมนานได ภิกษุ
ทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา
ภิกษุนี้เปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง ระลึกได
ตามระลึกได ซึ่งสิ่งที่ทําคําที่พูดแลวแมนานไดหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาว
สั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเ ปนนวกะ อนุเคราะห
แลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย
นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา อันเห็น
ความเกิดความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ภิกษุ
ทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้
เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาอันเห็นความเกิดความดับ เปนอริยะ
ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบหนอ ดังนี้ วาเปนผูพ ึงวากลาวสั่งสอน
ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวัง
ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย นีเ้ ปนธรรม
กระทําที่พึ่ง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูม ีที่พึ่งอยูเถิด อยาเปนผูไ มมี
ที่พึ่งอยูเลย (เพราะวา) บุคคลผูไมมที ี่พึ่ง ยอมอยูเ ปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมอันกระทําที่พึ่ง ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
อริยวสสูตรที่ ๑

[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่อยูแหงพระอริยะ ที่พระอริยะอยูแลว
ก็ดี กําลังอยูกด็ ี จักอยูก็ดี ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้เปนผูละองค ๕ ไดแลว ๑ ประกอบดวยองค ๖ ๑ รักษาแตอยาง
เดียว ๑ มีธรรมเปนที่พักพิง ๔ ประการ ๑ มีปจเจกสัจจะบรรเทาไดแลว ๑ มีการ
แสวงหาอันสละเสียแลวดวยดี ๑ มีความดําริไมขุนมัว ๑ มีกายสังขารอันสงบ
ระงับแลว ๑ มีจิตหลุดพนแลวดวยดี ๑ มีปญญาอันหลุดพนแลวดวยดี ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่อยูแ หงพระอริยะ ที่พระอริยะอยูแ ลวก็ดี กําลังอยูก็ดี
จักอยูก็ดี ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
อริยวสสูตรที่ ๒
[๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่นิคมของชาวกุรุ ชื่อ
กัมมาสธรรม ในแควนกุรุ ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคได
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่อยูแหงพระอริยะ ที่พระอริยะอยูแลวก็ดี
กําลังอยูก็ดี จักอยูก็ดี ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้เปนผูละองค ๕ ไดแลว ๑ ประกอบดวยองค ๖ ๑ รักษาแตอยางเดียว ๑
มีธรรมเปนทีพ่ ักพิง ๔ ประการ ๑ มีปจเจกสัจจะบรรเทาไดแลว ๑ มีการแสวงหา
อันสละแลวดวยดี ๑ มีความดําริไมขุนมัว ๑ มีกายสังขารอันสงบระงับแลว ๑
มีจิตหลุดพนแลวดวยดี ๑ มีปญญาอันหลุดพนแลวดวยดี ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูละองค ๕ ไดแลวอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูละกามฉันทะไดแลว ๑ เปนผูละพยาบาทไดแลว ๑ เปนผูละ
ถีนมิทธะไดแลว ๑ เปนผูละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ๑ เปนผูล ะวิจิกิจฉาไดแลว
๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูละองค ๕ ไดแลวอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูประกอบดวยองค ๖ อยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูไมดใี จ ไมเสียใจ มีอเุ บกขา มีสติ
มีสัมปชัญญะอยู ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูก
ตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมดวยใจแลว เปนผูไมดใี จ ไมเสียใจ มี
อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูประกอบดวยองค ๖
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูรักษาแตอยางเดียวอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูประกอบดวยใจอันรักษาดวยสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรักษา
แตอยางเดียว อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีธรรมเปนที่พักพิง ๔ ประการอยางไร

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวยอมเสพของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวยอมอดกลั้น
ของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวยอมเวนของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวยอมบรรเทา
ของอยางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมธี รรมเปนที่พักพิง ๔ ประการ
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีปจเจกสัจจะบรรเทาแลวอยางไร ปจเจก
สัจจะเปนอันมากเหลาใดเหลาหนึ่งของสมณพราหมณเปนอันมาก คือ สัจจะวา
โลกเทีย่ งบาง โลกไมเที่ยงบาง โลกมีที่สดุ บาง โลกไมมที ี่สุดบาง ชีพก็อันนั้น
สรีระก็อันนั้นบาง ชีพเปนอื่น สรีระเปนอื่นบาง สัตวเมื่อตายไปยอมเปนอีกบาง
สัตวเมื่อตายไปยอมไมเปนอีกบาง สัตวเมื่อตายไปยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีก
ก็มีบาง สัตวเมื่อตายไปยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดบาง สัจจะ
เหลานั้นทั้งหมดเปนของอันภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรเทาไดแลว กําจัดออกแลว
สละไดแลว คลายไดแลว พนไดแลว ละไดแลว สลัดไดเฉพาะแลว ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีปจเจกสัจจะอันบรรเทาไดแลวอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีการแสวงหาอันสละไดแลวดวยดีอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละการแสวงหากามไดแลว เปนผูล ะการแสวงหาภพได
แลวเปนผูสงบระงับการแสวงหาพรหมจรรยไดแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปน
ผูมีการแสวงหาอันสละไดแลวดวยดีอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีความดําริไมขุนมัวอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูละความดําริในกามไดแลว เปนผูละความดําริในพยาบาทไดแลว
เปนผูละความดําริในวิหิงสาไดแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีความดําริไมขุน
มัวอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีกายสังขารสงบระงับแลวอยางไร ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและ
ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีกายสังขารอันสงบระงับแลว อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีจิตอันหลุดพนแลวดวยดีอยางไร จิต
ของภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนธรรมชาติหลุดพนแลวจากราคะ หลุดพนแลวจาก
โทสะ หลุดพนแลวจากโมหะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมจี ิตอันหลุดพน
แลวดวยดี อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีปญญาหลุดพนแลวดวยดีอยางไร ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดวา ราคะเราละไดแลว ตัดรากไดขาดแลว ทําใหเปน
เหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี มีอันไมเกิดขึน้ อีกตอไปเปนธรรมดา ยอมรู
ชัดวา โทสะเราละไดแลว ฯลฯ ยอมรูชัดวา โมหะเราละไดแลว ตัดรากได

ขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปน
ธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีปญ
 ญาอันหลุดพนแลวดวยดีอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาลอยูอาศัย
แลวซึ่งธรรมเปนที่อยูของพระอริยเจา ๑๐ ประการเหลานี้เทียว พระอริยเจาเหลา
ใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักอยูอาศัยซึ่งธรรมเปนที่อยูของพระอริยเจา ๑๐
ประการเหลานี้เทียว พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันนี้ อยูอาศัยซึ่งธรรม
เปนที่อยูของพระอริยเจา พระอริยเจาเหลานัน้ ทั้งหมด ยอมอยูอาศัยซึ่งธรรมเปน
ที่อยูของพระอริยเจา ๑๐ ประการเหลานี้เทียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่อยู
ของพระอริยเจา ที่พระอริยเจาอยูอาศัยแลวก็ดี กําลังอยูอ าศัยก็ดี จักอยูอ าศัยก็ดี
๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบนาถกรณวรรคที่ ๒
----------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เสนาสนสูตร ๒. อังคสูตร ๓. สังโยชนสูตร ๔. ขีลสูตร
๕. อัปปมาทสูตร ๖. อาหุเนยยสูตร ๗. นาถสูตรที่ ๑ ๘. นาถสูตรที่ ๒
๙. อริยวสสูตรที่ ๑ ๑๐. อริยวสสูตรที่ ๒ ฯ
-----------------มหาวรรคที่ ๓
สีหสูตร
[๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเวลาเย็น สีหมฤคราช ยอมออกจากที่
อาศัย ครั้นแลวยอมเหยียดดัดตัว ครั้นแลว ยอมเหลียวดูทศิ ทั้ง ๔ โดยรอบ
ครั้นแลวยอมบันลือสีหนาทสามครั้ง ครั้นแลว ยอมหลีกไปเพื่อหากิน ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะมันคิดวา เราอยาไดยังสัตวตัวเล็กๆ ผูไปในที่หากินอัน
ไมสม่ําเสมอใหถึงการถูกฆาเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวาสีหะนี้แล เปนชื่อแหง
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตแสดงธรรม
แกบริษัท เปนสีหนาทของตถาคต ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ยอมปฏิญาณฐานะ
ของผูเปนโจกบันลือสีหนาท ประกาศพรหมจักรในบริษัท กําลังของตถาคตมี ๑๐
ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน ตถาคตยอมรูชัดซึ่งฐานะโดยเปนฐานะ และ
อฐานะโดยเปนอฐานะในโลกนี้ ตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรู
ชัดซึ่งฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะ ตามเปนจริงนี้ เปน
กําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเ ปนโจกบันลือสีหนาทประกาศ

พรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งวิบากแหงการยึดถือการกระทําทั้งที่
เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุตามเปนจริง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งวิบากแหงการยึดถือการกระทําที่เปนอดีต อนาคต
และปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคต
อาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงประโยชนทั้งปวง
ตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงประโยชน
ทั้งปวงตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของ
ผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งโลกอันมีธาตุเปนอเนก มีธาตุตางๆ
ตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งโลกอันมีธาตุเปนอเนก
มีธาตุตางๆ ตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะ
ของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอัธยาศัย
ตางๆ กันตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งความที่สัตว
ทั้งหลายเปนผูม ีอัธยาศัยตางๆ กันตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคต
อาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของ
สัตวอื่นของบุคคลอื่นตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งความ
หยอนและยิ่งแหงอินทรียของสัตวอื่นของบุคคลอื่นตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของ
ตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเ ปนโจก บันลือสีหนาทประกาศ
พรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความเศราหมอง ความผองแผว
การออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติทั้งหลายตามเปนจริง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายการที่ตถาคตรูชัดซึ่งความเศราหมอง ความผองแผว การออกแหงฌาน
วิโมกข สมาธิ และสมาบัติทั้งหลายตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคต
อาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ชาติหนึ่ง
บาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติ
สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง
แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง
ตลอดสังวัฏกัปวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยาง

นี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานี้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เรา
ก็มีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวย
ทุกขอยางนี้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานี้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพ
นี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวย
ประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
คือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคต
อาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบ
ดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการ
กระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระ
อริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไปยอมเขา
ถึงสุคติโลกสวรรค ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุ
มนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การที่ตถาคตเห็นสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มี
ผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย รูชัดซึ่งหมู
สัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ นี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณ
ฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขา
ถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู แมนี้ ก็เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเ ปน
โจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ปฏิญาณฐานะของ
ผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท กําลังของตถาคตเหลานั้น
๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสีหสูตร

อธิมุตติสูตร
[๒๒] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมี
พระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ธรรมเหลาใด ยอมเปนไป
พรอมเพื่อทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งซึ่งอธิมุตติบท ๑- เหลานั้น ดูกรอานนท เรา
เปนผูแกลวกลาปฏิญาณในธรรมเหลานั้น เพื่ออันรูที่อาศัยของธรรมเหลานั้นๆ
แลวแสดงธรรม โดยประการที่บุคคลผูปฏิบัติแลว จักรูซึ่งธรรมที่มีอยูวา มีอยู
บาง จักรูซึ่งธรรมอันไมมีอยูวา ไมมีอยูบาง จักรูซึ่งธรรมเลววา เลวบาง จักรู
ซึ่งธรรมประณีตวา ประณีตบาง จักรูซึ่งธรรมอันมีธรรมอืน่ ยิ่งกวาวา มีธรรมอื่น
ยิ่งกวาบาง จักรูซึ่งธรรมที่ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาวา ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาบาง ก็หรือ
วาจักรู จักเห็น หรือจักทําใหแจง โดยประการที่ธรรมนั้นอันบุคคลพึงรู พึงเห็น
หรือพึงทําใหแจง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรอานนท ยถาภูตญาณในธรรม
เหลานั้นๆ เปนยอดเยี่ยมกวาญาณทั้งหลาย อนึ่ง เรากลาววา ญาณอื่นอันยิ่ง
กวาหรือประณีตกวาญาณนี้ไมมี ฯ
ดูกรอานนท ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ยอมปฏิญาณฐานะของ
ผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท กําลังแหงตถาคตเหลานั้น
@๑. ขันธ อายตนะ ธาตุเปนตน หรือทิฐิ
มี ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรอานนท ตถาคตยอมรูชัดซึ่งฐานะโดย
เปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะในโลกนีต้ ามเปนจริง ดูกรอานนท การที่
ตถาคตรูชัดซึ่งฐานะโดยเปนอฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะตามเปนจริงนี้ เปน
กําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเ ปนโจก บันลือสีหนาท
ประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งวิบากแหงการยึดถือการกระทํา
ทั้งหลาย ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุตามเปนจริง
ดูกรอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งวิบากแหงการยึดถือการกระทําทั้งหลาย ทั้งที่เปน
อดีต อนาคตและปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุตามเปนจริง แมนี้ เปนกําลัง
ของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศ
พรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงประโยชนทั้งปวง
ตามเปนจริง ดูกรอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงประโยชน
ทั้งปวงตามเปนจริง แมนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของ
ผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งโลกอันมีธาตุเปนอเนก มีธาตุตางๆ

ตามเปนจริง ดูกรอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งโลกอันมีธาตุเปนอเนก มีธาตุ
ตางๆ ตามเปนจริง แมนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะ
ของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอัธยาศัย
ตางๆ กันตามเปนจริง ดูกรอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งความที่สัตวทั้งหลาย
เปนผูมีอัธยาศัยตางๆ กัน ตามเปนจริง แมนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคต
อาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของ
สัตวอื่นของบุคคลอื่นตามเปนจริง ดูกรอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งความหยอน
และยิ่งแหงอินทรียของสัตวอนื่ ของบุคคลอื่นตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต
ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรใน
บริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความเศราหมอง ความผองแผว
การออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติทั้งหลายตามเปนจริง ดูกรอานนท
การที่ตถาคตรูชัดซึ่งความเศราหมอง ความผองแผว การออกแหงฌาน วิโมกข
สมาธิ และสมาบัติทั้งหลายตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัย
ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ชาติ
หนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรอานนทการที่ตถาคตระลึกถึงชาติกอนได
เปนอันมาก ฯลฯ นี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปน
โจกบันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ ฯลฯ
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย
ดวยประการฉะนี้ ดูกรอานนท การที่ตถาคตเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย รูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ นี้เปนกําลังของ
ตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเ ปนโจกบันลือสีหนาทประกาศพรหม*จักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทัง้ หลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรอานนท
การที่ตถาคตทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยูนี้ เปนกําลังของ

ตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเ ปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหม*จักรในบริษัท ฯ
ดูกรอานนท ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ยอมปฏิญาณฐานะของ
ผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท กําลังของตถาคตเหลานั้นมี
๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบอธิมุตติสูตร
กายสูตร
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกาย มิใชดวยวาจา
มีอยู ธรรมอันบุคคลพึงละดวยวาจา มิใชดวยกายมีอยู ธรรมอันบุคคลพึงละดวย
กายไมไดดวยวาจาไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละไดมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกาย มิใชดวยวาจาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูตองสวนอาบัติไรๆ อันเปนอกุศลดวยกาย เพื่อน
พรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูใครครวญแลว ไดกลาวกะภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผู
มีอายุเปนผูตองแลวซึ่งสวนอาบัติไรๆ อันเปนอกุศลดวยกาย เปนการดีหนอ ที่
ทานผูมีอายุจงละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริต ภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู
เปนวิญูใครครวญแลวกลาวอยู ยอมละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริต ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายธรรมเหลานี้ เรียกวาอันบุคคลพึงละดวยกาย ไมใชดวยวาจา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันบุคคลพึงละดวยวาจา มิใชดวยกายเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูตองสวนอาบัติไรๆ อันเปน
อกุศลดวยวาจา เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูใครครวญแลว ไดกลาวกะ
ภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุเปนผูตองแลวซึ่งสวนอาบัติไรๆ อันเปนอกุศล
ดวยวาจา เปนการดีหนอ ที่ทานผูมีอายุจงละวจีทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริต ภิกษุนั้น
อันเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูใครครวญแลว วากลาวอยู ละวจีทจุ ริต
บําเพ็ญวจีสุจริต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ เรียกวาอันบุคคลพึงละดวยวาจา
มิใชดวยกาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกายไมได ละดวยวาจาไม
ได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลภะอัน
บุคคลพึงละดวยกายไมได ดวยวาจาไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได
โทสะ ... โมหะ ... โกธะ ... อุปนาหะ ... มักขะ ... ปฬาสะ ... มัจฉริยะ
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความริษยาอันชั่วชา อันบุคคลพึงละดวยกายไมได ดวย
วาจาไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความริษยาอันชั่วชาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คฤหบดีหรือบุตรแหงคฤหบดีในโลกนี้ ยอมสมบูรณดวยทรัพย ขาวเปลือก เงิน

หรือทอง ทาสหรือคนเขาไปอาศัยของคฤหบดีหรือบุตรแหงคฤหบดีผูใดผูหนึ่ง
ยอมคิดอยางนีว้ า โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรแหงคฤหบดีนี้ ไมพึงสมบูรณดวย
ทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทอง อนึ่ง สมณะหรือพราหมณเปนผูไดจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข สมณะหรือ
พราหมณผูใดผูหนึ่ง ยอมคิดอยางนี้วา โอหนอ ทานผูมีอายุนี้ ไมพึงไดจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวาความริษยาอันชั่วชา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความริษยาอันชั่วชา อันบุคคล
พึงละดวยกายไมได ดวยวาจาไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาอันชั่วชา อันบุคคลพึงละดวยกายไม
ได ดวยวาจาไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
ความปรารถนาอันชั่วชาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
ไมมีศรัทธา ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูม ีศรัทธา เปนผูท ุศีล
ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูวาเรา เปนผูมีศีล เปนผูไ ดสดับนอย ยอม
ปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูไดสดับมาก เปนผูมคี วามยินดีในการ
คลุกคลีดวยหมูคณะ ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูชอบสงัด
เปนผูเกียจคราน ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูปรารภความเพียร
เปนผูมีสติหลงลืม ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูมีสติตั้งมั่น
เปนผูมีใจไมตงั้ มั่น ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูมีใจตั้งมั่น
เปนผูมีปญญาทราม ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูมีปญญา เปน
ผูยังไมสิ้นอาสวะ ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูสิ้นอาสวะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาความปรารถนาอันชั่วชา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
ปรารถนาอันชั่วชา อันบุคคลพึงละดวยกายไมได ดวยวาจาไมได พึงเห็นชัดดวย
ปญญาแลวจึงละได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาโลภะครอบงําภิกษุนั้นเปนไป หากวาโทสะ
โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ มัจฉริยะ ความริษยาอันชั่วชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชา ครอบงําภิกษุนั้นเปนไป ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา
โลภะยอมไมมแี กทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น
โลภะจึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนหี้ ารูฉันนั้นไม
เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา
จึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาโลภะไมครอบงําภิกษุนั้นเปนไป หากวาโทสะ
โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมครอบงําภิกษุนั้น

เปนไป ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอมไมมีแกทา นผูรู ฉันใด ทาน
ผูมีอายุนยี้ อมรูช ัด ฉันนั้น เพราะฉะนัน้ โลภะจึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ โทสะ
โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมมีแกทานผูรู
ฉันใด ทานผูมอี ายุนี้ยอมรู ฉันนั้น เพราะฉะนัน้ โทสะ โมหะ ... ความริษยา
อันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ ฯ
จบกายสูตร
มหาจุนทสูตร
[๒๔] สมัยหนึ่ง ทานพระมหาจุนทะอยูท ชี่ าติวันในแควนเจตี ณ ที่
นั้นแล ทานพระมหาจุนทะเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ทั้งหลายรับคําทานพระมหาจุนทะแลว ทานพระมหาจุนทะไดกลาววา ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดความรู ยอมกลาววา เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้
ดังนี้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย หากวาโลภะยอมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ
โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ มัจฉริยะ ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนา
อันชั่วชา ยอมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอม
ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมอี ายุนี้หารูฉันนัน้ ไม เพราะฉะนั้น โลภะจึง
ครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนหี้ ารูฉันนั้นไม
เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา
จึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดภาวนา การอบรม ยอมกลาววา เรา
เปนผูมีกายอบรมแลว มีศีลอบรมแลว มีจิตอบรมแลว มีปญญาอบรมแลว ดัง
นี้ ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย หากวาโลภะยอมครอบงํา ภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ
โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ มัจฉริยะ ความริษยาอันชั่วชา
ความปรารถนาอันชั่วชาครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา
โลภะยอมไมมแี กทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น โลภะ
จึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนหี้ ารูฉันนั้นไม
โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา จึงครอบงําผูนี้
ตั้งอยู ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดความรูและอวดภาวนา ยอม
กลาววา เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้ เราเปนผูม ีกายอบรมแลว มีศีลอันอบรม
แลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว ดังนี้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย หากวา
โลภะครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความ

ปรารถนาอันชั่วชา ครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะ
ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉ ันนั้นไม เพราะฉะนั้น โลภะจึง
ครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนหี้ ารูฉันนั้นไม
เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา
จึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเปนคนยากจน พึงกลาวอวด
ความมั่งมี เปนคนไมมีทรัพย พึงกลาวอวดทรัพย เปนคนไมมีโภคะ พึงกลาว
อวดโภคะ บุรุษนั้น เมื่อกิจอันจําตองทําดวยทรัพยอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึน้ ไม
อาจจะนําทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองออกใชจายได คนทัง้ หลายพึงรูบุรุษนั้น
อยางนี้วา ทานผูนี้เปนคนยากจน ยอมกลาวอวดความมั่งมี เปนคนไมมีทรัพย
ยอมกลาวอวดทรัพย เปนคนไมมีโภคะ ยอมกลาวอวดโภคะ ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะทานผูนี้ เมื่อกิจอันจําตองทําดวยทรัพยอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ไมอาจจะนํา
ทรัพยขาวเปลือก เงินหรือทองออกใชจายได ฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุก็
ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อกลาวอวดความรูและอวดภาวนา ยอมกลาววา เรารูธรรม
นี้ เราเห็นธรรมนี้ เราเปนผูมกี ายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอัน
อบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว ดังนี้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย หากวาโลภะ
ครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนา
อันชั่วชา ครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอมไม
มีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น โลภะจึงครอบงํา
ทานผูมีอายุนตี้ ั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอัน
ชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมอี ายุนี้หารูฉันนัน้
ไม เพราะฉะนัน้ โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอัน
ชั่วชา จึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดความรู ยอมกลาววา เรารูธรรม
นี้ เราเห็นธรรมนี้ ดังนี้ หากวาโลภะไมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ
... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุ
นั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้รูชัด
ฉันนั้น เพราะฉะนั้น โลภะจึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ...
ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมี
อายุนี้ยอมรูชดั ฉันนั้น เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา
ความปรารถนาอันชั่วชา จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดภาวนา ยอมกลาววา เราเปน

ผูมีกายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญญาอันอบรม
แลว ดังนี้ หากวาโลภะไมพึงครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความ
ริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอัน
บุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชดั ฉันนั้น
เพราะฉะนั้น โลภะจึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความ
ริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้
ยอมรูชัด ฉันนัน้ เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชา จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดความรูและอวดภาวนา ยอม
กลาววา เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้ เราเปนผูม ีกายอันอบรมแลว มีศีลอัน
อบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว ดังนี้ หากวาโลภะไม
ครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนา
อันชั่วชา ไมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะไมมี
แกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัด ฉันนั้น เพราะฉะนัน้ โลภะจึงไมครอบงํา
ทานผูมีอายุนตี้ ั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอัน
ชั่วชา ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอ มรูชัด ฉันนั้น เพราะ
ฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา จึงไม
ครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเปนคนมั่งคั่ง พึงกลาวอวดความ
มั่งคั่ง เปนคนมีทรัพย พึงกลาวอวดทรัพย เปนคนมีโภคะ พึงกลาวอวดโภคะ
บุรุษนั้น เมื่อกิจที่จําตองทําดวยทรัพยอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น พึงอาจนําเอา
ทรัพย ขาวเปลือก เงิน หรือทอง ใชจายได คนทั้งหลายพึงรูบุรุษนั้นวา ทานผูนี้
เปนคนมั่งคั่ง จึงกลาวความมัง่ คั่ง เปนคนมีทรัพย จึงกลาวอวดทรัพย เปนคนมี
โภคะ จึงกลาวอวดโภคะ ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะทานผูมีอายุนี้ เมื่อกิจที่จาํ
ตองทําดวยทรัพยอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ยอมอาจนําเอาทรัพย ขาวเปลือก เงิน
หรือทองออกใชจายได ฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน
เมื่อกลาวอวดความรูและอวดภาวนา ยอมกลาววา เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้
เราเปนผูมีกายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญญาอัน
อบรมแลว ดังนี้ หากวาโลภะไมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความ
ริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอัน
บุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชดั ฉัน
นั้น เพราะฉะนั้น โลภะจึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ...
ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมี

อายุนี้ยอมรูชดั ฉันนั้น เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา
ความปรารถนาอันชั่วชา จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู ฯ
จบสูตรที่ ๔
กสิณสูตร
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บอเกิดแหงกสิณ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการ
เปนไฉน คือ บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งปฐวีกสิณในเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้อง
ขวาง ไมมีสอง หาปริมาณมิได บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งอาโปกสิณ ... บุคคล
ผูหนึ่งยอมรูชดั ซึ่งเตโชกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งวาโยกสิณ ... บุคคลผู
หนึ่งยอมรูชัดซึ่งนีลกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งปตกสิณ ... บุคคลผู
หนึ่งยอมชัดซึ่งโลหิตกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งโอทาตกสิณ ... บุคคลผู
หนึ่งยอมรูชัดซึ่งอากาสกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งวิญญาณกสิณ ในเบื้อง
บน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ไมมีสอง หาปริมาณมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บอเกิด
แหงกสิณ ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
กาลีสูตร
[๒๖] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจายนะอยูที่ภูเขาชื่อปวัตตะ ใกลเมือง
กุรรฆระ ในอวันตีชนบท ครั้งนั้นแล อุบาสิกาชื่อกาลีชาวเมืองกุรรฆระไดเขา
ไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ไดอภิวาททานพระมหากัจจายนะแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระมหากัจจายนะวา ทานเจาขา พระผู
มีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้ไวในกุมารีปญหาวา
การบรรลุประโยชน เปนความสงบแหงหทัย เราชํานะ
เสนา คือ กิเลสอันมีรูปเปนที่รัก เปนทีช่ ื่นใจแลว เปน
ผูเดียวเพงอยู ไดรูโดยลําดับซึ่งความสุข เพราะฉนั้น เรา
จึงไมทําความเปนเพื่อนกับดวยชน ความเปนเพื่อนกับดวย
ใครๆ ยอมไมถึงพรอมแกเรา ดังนี้ ฯ
ทานเจาขา เนื้อความแหงพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยยอนี้
จะพึงเห็นไดโดยพิสดารอยางไรหนอ ฯ
ทานพระมหากัจจายนะตอบวา ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง
ยังประโยชนทงั้ หลาย มีปฐวีกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ความที่
ประโยชนมีปฐวีกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่ง มีประมาณเทาใด พระผูมีพระภาคทรง
รูแลวซึ่งความที่ประโยชนมีปฐวีกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งนั้น ครั้นทรงรูแลว ได
ทรงเห็นเบื้องตน ๑- ไดทรงเห็นโทษ ๒- ไดทรงเห็นธรรมเครื่องสลัดออก ๓- ไดทรง
เห็นณาณทัสสนะวาเปนทางและมิใชทาง ๔- การบรรลุประโยชน เพราะเหตุทรงเห็น

เบื้องตน เพราะเหตุทรงเห็นโทษ เพราะเหตุทรงเห็นธรรมเครื่องสลัดออก เพราะ
เหตุทรงเห็นญาณทัสสนะวาเปนทางและมิใชทาง แหงความที่ประโยชนมปี ฐวีกสิณ
สมาบัติเปนอยางยิ่งนั้น พระผูม ีพระภาคทรงทราบแลววา เปนความสงบแหงหทัย ฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลาย อันมี
อาโปกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลายอันมี
เตโชกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลายอันมี
วาโยกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลายอันมี
นีลกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลายอันมี
ปตกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลายอันมี
โลหิตกสิณสมาบัติเปนอยางยิง่ ใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลาย อันมี
อากาสกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่ง ใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลาย อันมี
วิญญาณกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ความทีป่ ระโยชนมีวิญญาณ
@๑. สมุทัยสัจ ๒. ทุกขสัจ ๓. นิโรธสัจ ๔. มรรคสัจ
กสิณสมาบัติเปนอยางยิ่ง มีประมาณเทาใด พระผูมีพระภาคทรงรูแลวซึ่งความที่
ประโยชนมีวญ
ิ ญาณกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งนั้น ครั้นทรงรูแลว ไดทรงเห็น
เบื้องตน ไดทรงเห็นโทษ ไดทรงเห็นธรรมเครื่องสลัดออก ไดทรงเห็นญาณ*ทัสสนะวาเปนทางและมิใชทาง การบรรลุประโยชนเพราะเหตุทรงเห็นเบื้องตน
เพราะเหตุทรงเห็นโทษ เพราะเหตุทรงเห็นธรรมเครื่องสลัดออก เพราะเหตุ
ทรงเห็นญาณทัสสนะวาเปนทางและมิใชทางแหงความที่ประโยชนมีวิญญาณกสิณ
สมาบัติเปนอยางยิ่งนั้น พระผูม ีพระภาคทรงทราบแลววา เปนความสงบแหง
หทัย ฯ
ดูกรนองหญิง พระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไวแลวในกุมารี
ปญหาวา
การบรรลุประโยชน เปนความสงบแหงหทัย เราชํานะเสนา
คือ กิเลสอันมีรูปเปนที่รกั เปนที่ชื่นใจแลว เปนผูเดียว
เพงอยู ไดรูโดยลําดับซึ่งความสุข เพราะฉะนัน้ เราจึงไมทํา

ความเปนเพื่อนดวยชน ความเปนเพื่อนดวยใครๆ ยอมไมมี
แกเรา ดังนี้ ฯ
เนื้อความแหงพระพุทธพจนที่ตรัสไวโดยยอนี้ พึงเห็นโดยพิสดาร
อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
มหาปญหาสูตรที่ ๑
[๒๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้นนั้นแล เปนเวลาเชา
ภิกษุเปนอันมากนุงสบงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตในนครสาวัตถี
ลําดับนั้นแล ภิกษุเหลานั้นไดมีความคิดดังนีว้ า การจะเที่ยวไปบิณฑบาตในเมือง
สาวัตถีก็ยังเชานัก ผิฉะนั้น พวกเราพึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเถิด ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นไดเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชก ไดปราศรัยกับอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดม
ยอมทรงแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาเถิด เธอ
ทั้งหลายพึงรูยิ่งธรรมทั้งปวง ครั้นรูยิ่งๆ ธรรมทั้งปวงแลวจงอยูเถิด ดังนี้ ดูกร
ทานผูมีอายุทั้งหลาย แมเราทั้งหลายก็แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย มาเถิด ทานทั้งหลายจงรูยิ่งธรรมทัง้ ปวง ครั้นรูยิ่งๆ
ธรรมทั้งปวงแลว จงอยูเถิด ดังนี้ ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย ในธรรมเทศนา
หรืออนุศาสนีนี้ จะผิดแผกแตกตางกันอยางไรเลา คือธรรมเทศนากับธรรมเทศนา
หรืออนุศาสนีกับอนุศาสนี ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา ครั้นนั้นแล
ภิกษุเหลานั้นไมยินดี ไมคดั คานภาษิตของอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นแลว
ลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยคิดวา เราทั้งหลายจักรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตนี้
ในสํานักพระผูมีพระภาค ครั้นนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเที่ยวบิณฑบาตในนครสาวัตถี
แลว เวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูม พี ระภาค ณ ที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ เมื่อเชานี้ ขาพระองคทั้งหลายนุง
สบงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตในนครสาวัตถี ขาแตพระองคผูเจริญ
พวกขาพระองคไดมีความคิดดังนี้วา การจะเที่ยวไปบิณฑบาตในนครสาวัตถีก็ยัง
เชานัก ผิฉะนัน้ พวกเราพึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด
พวกขาพระองคไดเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับ
พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว

ไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น
ไดกลาวกะขาพระองคทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมยอม
ทรงแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาเถิด เธอทัง้ หลาย
จงรูยิ่งธรรมทั้งปวง ครั้นรูยิ่งๆ ธรรมทั้งปวงแลว จงอยูเถิด ดังนี้ ดูกรทานผูมี
อายุทั้งหลาย แมเราทั้งหลายก็แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรทานผูมี
อายุทั้งหลาย มาเถิด ทานทั้งหลายจงรูยิ่งธรรมทั้งปวง ครั้นรูยิ่งๆ ธรรมทั้งปวง
แลว จงอยูเถิด ดังนี้ ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ในธรรมเทศนาหรืออนุศาสนีนี้
จะผิดแผกแตกตางกันอยางไรเลา คือ ธรรมเทศนากับธรรมเทศนา หรืออนุศาสนี
กับอนุศาสนี ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้นแล
ขาพระองคทั้งหลายไมไดยินดี ไมไดคัดคาน ภาษิตของอัญญเดียรถียปริพาชก
เหลานั้น ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยคิดวา เราทั้งหลายจักรูทั่วถึง
เนื้อความแหงภาษิตนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชก
มีวาทะอยางนี้ เธอทั้งหลายพึงถามอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ปญหา ๑
อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ ปญหา ๓ อุเทศ ๓
ไวยากรณ ๓ ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕
ปญหา ๖ อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ปญหา ๗ อุเทศ ๗ ไวยากรณ ๗ ปญหา ๘
อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐
ไวยากรณ ๑๐ เปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกถูกถาม
อยางนี้แลว จักไมยังพยากรณใหถึงพรอมได จักถึงความลําบากแมอยางยิ่ง
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพวกอัญญเดียรยปริพาชกนั้นถูกถามในปญหาอันมิใช
วิสัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู
สัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เรายอมไมเห็นบุคคลที่จะยังจิตให
ยินดีไดดวยการพยากรณปญหาเหลานี้ เวนจากตถาคตหรือสาวกตถาคต หรือผูที่
ฟงจากสาวกของตถาคตนี้ ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑
ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลาย
กําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชน
โดยชอบ ในธรรมอยางหนึ่ง ยอมเปนผูท ําที่สดุ ทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม
อยางหนึ่งเปนไฉน คือ สัตวทั้งปวงเปนผูมีอาหารเปนที่ตั้ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็น
ที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรมอยางหนึ่งนี้แล ยอมเปนผูท ํา
ที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ดังนี้
เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ

ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ ดังนี้ เราอาศัย
อะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม
๒ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบนั ในธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ
ในนาม ๑ ในรูป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัด
โดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ
ในธรรม ๒ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา
ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๓ อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓ ดังนี้ เราอาศัย
อะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม
๓ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบนั ในธรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ ใน
เวทนา ๓ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม
๓ อยางนี้แล ยอมเปนผูท ําที่สดุ ทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา ปญหา ๓
อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ ดังนี้ เราอาศัย
อะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ใน
ธรรม ๔ อยาง ยอมเปนผูทําทีส่ ุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม ๔ อยางเปนไฉน
คือ ในอาหาร ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัด
โดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ
ในธรรม ๔ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา
ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ ดังนี้ เราอาศัย
อะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ใน
ธรรม ๕ อยาง ยอมเปนผูทําทีส่ ุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม ๕ อยางเปนไฉน
คือ ในอุปาทานักขันธ ๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลาย
กําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชน
โดยชอบ ในธรรม ๕ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรา
กลาววา ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๖ อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ดังนี้ เราอาศัย

อะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม
๖ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม ๖ อยางเปนไฉน คือ
ในอายตนะภายใน ๖ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัด
โดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ
ในธรรม ๖ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา
ปญหา ๖ อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๗ อุเทศ ๗ ไวยากรณ ๗ ดังนี้ เราอาศัย
อะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ใน
ธรรม ๗ อยาง ยอมเปนผูทําทีส่ ุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม ๗ อยางเปนไฉน
คือ ในวิญญาณฐิติ ๗ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัด
โดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ
ในธรรม ๗ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา
ปญหา ๗ อุเทศ ๗ ไวยากรณ ๗ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๘ อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ดังนี้ เราอาศัย
อะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ใน
ธรรม ๘ อยาง ยอมเปนผูทําทีส่ ุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม ๘ อยางเปนไฉน
คือ ในโลกธรรม ๘ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัด
โดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ
ในธรรม ๘ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา
ปญหา ๘ อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ ดังนี้ เราอาศัย
อะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม
๙ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม ๙ อยางเปนไฉน คือ
ในสัตตาวาส ๙ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ใน
ธรรม ๙ อยางนี้แล ยอมเปนผูท ําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา ปญหา ๙
อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ เราอาศัย
อะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ

หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม
๑๐ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบนั ในธรรม ๑๐ อยางเปนไฉน คือ
ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัด
โดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ
ในธรรม ๑๐ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบนั คําที่เรากลาววา
ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
จบสูตรที่ ๗
มหาปญหาสูตรที่ ๒
[๒๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาไผ ใกลกชังคลนคร
ครั้งนั้นแล อุบาสกชาวเมืองกชังคละมากดวยกัน เขาไปหากชังคลาภิกษุณีถึงที่อยู
อภิวาทกชังคลาภิกษุณีแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดถามกชังคลา
ภิกษุณีวา ขาแตแมเจา พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคไดตรัสไวในมหาปญหา
ทั้งหลายวา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒
ปญหา ๓ อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓ ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ ปญหา ๕
อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ ปญหา ๖ อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ปญหา ๗ อุเทศ ๗
ไวยากรณ ๗ ปญหา ๘ อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙
ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ ขาแตแมเจา เนื้อความแหง
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอนี้ จะพึงเห็นโดยพิสดารไดอยางไรหนอ ฯ
กชังคลาภิกษุณีตอบวา ดูกรทานผูมีอายุทงั้ หลาย พระดํารัสนี้เราไดสดับ
รับฟงมาแลว ในที่เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคก็หามิได เราไดสดับรับฟง
มาแลว ในที่เฉพาะหนาของภิกษุทั้งหลายผูสาํ เร็จทางใจก็หามิได ก็แตวาเนือ้ ความ
ในพระพุทธภาษิตนี้ยอมปรากฏแกเราอยางไร ทานทั้งหลายจงฟงเนื้อความแหงพระ
พุทธภาษิตนั้นอยางนั้น จงทําไวในใจใหดี เราจักกลาว พวกอุบาสกชาวเมือง
กชังคละ รับคําของกชังคลาภิกษุณีแลว กชังคลาภิกษุณีไดกลาววา ก็พระดํารัส
ที่พระผูมีพระภาคไดตรัสแลววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ดังนี้ พระองค
ทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัด
โดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ
ในธรรมอยาง ๑ ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรมอยาง ๑ เปนไฉน
คือ สัตวทั้งปวงมีอาหารเปนทีต่ ั้ง ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ
คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบ ในธรรมอยาง ๑ นี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ดังนี้
พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว ฯ

ก็พระดํารัสที่พระองคตรัสวา ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒
ดังนี้ พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ
คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๒ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน
ในธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ในนาม ๑ ในรูป ๑ ... ฯ
ก็พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๓ อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓
ดังนี้ พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนาย
โดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ
บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๓ อยาง ยอมเปนผูท ําที่สดุ ทุกขไดในปจจุบัน
ในธรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ ในเวทนา ๓ ... ฯ
ก็พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔
ดังนี้ พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีจติ อัน
อบรมดีแลวโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ
ในธรรม ๔ อยาง ยอมเปนผูทาํ ที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม ๔ อยางเปนไฉน
คือ ในสติปฏฐาน ๔ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ
มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๔ อยางนี้แล
ยอมเปนผูทําทีส่ ุดทุกขไดในปจจุบัน พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๔
อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว ฯ
ก็พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕
ดังนี้ พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีจิตอันอบรม
ดีแลวโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม
๕ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบนั ในธรรม ๕ อยางเปนไฉน คือ
ในอินทรีย ๕ ... ในธรรม ๖ อยางเปนไฉน คือ ในนิสสรณียธาตุ ๖ ... ในธรรม
๗ อยางเปนไฉน คือ ในโพชฌงค ๗ ... ในธรรม ๘ อยางเปนไฉน คือ ใน
อริยมรรคมีองค ๘ ... ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ
มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๘ อยางนี้แล
ยอมเปนผูทําทีส่ ุดทุกขไดในปจจุบัน พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๘
อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว ฯ
ก็พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙
ดังนี้ พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนาย
โดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ
บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๙ อยาง ยอมเปนผูท ําที่สดุ ทุกขไดในปจจุบัน
ในธรรม ๙ อยางเปนไฉน คือ ในสัตตาวาส ๙ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อ

หนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุด
โดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๙ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุด
ทุกขไดในปจจุบัน พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๙ อุเทศ ๙
ไวยากรณ ๙ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว ฯ
ก็พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐
ดังนี้ พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีจิตอันอบรม
ดีแลวโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๑๐
อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม ๑๐ อยางเปนไฉน คือ
ในกุศลธรรม ๑๐ ดูกรผูมีอายุทงั้ หลาย ภิกษุผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ
มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๑๐ อยางนี้แล
ยอมเปนผูทําทีส่ ุดทุกขไดในปจจุบัน พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๑๐
อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสในมหาปญหา
ทั้งหลายวา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ฯลฯ ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐
ไวยากรณ ๑๐ เรายอมรูทั่วถึงเนื้อความแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสไวโดย
ยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้ ดังนีแ้ ล ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็แลทานทั้งหลายจํานง
อยู พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวทูลสอบถามความขอนี้ พระผูมีพระภาคของ
เราทรงพยากรณอยางใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําความนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ
พวกอุบาสกชาวเมืองกชังคละรับคําวา อยางนั้นแมเจา แลวชื่นชม
อนุโมทนาภาษิตของกชังคลาภิกษุณี ลุกจากอาสนะ อภิวาทกชังคลาภิกษุณี
ทําประทักษิณแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว จึงกราบทูลถอยคําที่สนทนา
กับกชังคลาภิกษุณีนั้นทั้งหมดแดพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ คหบดีทั้งหลาย กชังคลาภิกษุณีเปน
บัณฑิต มีปญญามาก ดูกรคหบดีทั้งหลาย ถาแมทานทั้งหลายพึงเขามาหาเราแลว
ถามเนื้อความนี้ไซร แมเราก็พึงพยากรณเนื้อความ เหมือนอยางที่กชังคลาภิกษุณี
พยากรณแลว และเนื้อความของคํานั้น คือนี้แหละ ทานทั้งหลายพึงทรงจําเนื้อ
ความไวอยางนั้นแหละ ฯ
จบสูตรที่ ๘
โกศลสูตรที่ ๑
[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาสีและโกศลชนบทมีประมาณเทาใด แวน
แควนของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด พระเจาปเสนทิโกศล ประชาชน
กลาววาเปนผูเ ลิศในกาสีและโกศลชนบท และแวนแควนประมาณนั้น ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูโดยแท ความแปรปรวนมีอยูแมแกพระ
เจาปเสนทิโกศล ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอม
หนายแมในความดํารงอยูในสมบัตินั้น เมื่อหนายในความดํารงอยูในสมบัตินั้น
ยอมคลายกําหนัดในความเลิศแหงสมบัติ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งเลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงจันทรและดวงอาทิตยยอมหมุนเวียนสองทิศให
ไพโรจนอยูในที่มีประมาณเทาใด โลกธาตุพันหนึ่งมีอยูในทีม่ ีประมาณเทานั้น
ในโลกธาตุพันหนึ่งนั้นมีดวงจันทรพันดวง ดวงอาทิตยพันดวง ขุนเขาสิเนรุหนึ่ง
พัน ชมพูทวีปพันทวีป อมรโคยานพันทวีป อุตตรกุรุพันทวีป ปุพพวิเทหะพัน
ทวีป มหาสมุทรสี่พัน เทวโลกชั้นมหาราชสี่พัน ชั้นจาตุมหาราชิกาหนึ่งพัน ชั้น
ดาวดึงสหนึ่งพัน ชั้นยามาหนึ่งพัน ชั้นดุสิตหนึ่งพัน ชั้นนิมมานรดีหนึ่งพัน
ชั้นปรนิมมิตวสวัตดีหนึ่งพัน ชั้นพรหมโลกหนึ่งพัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย พันโลก
ธาตุมีประมาณเทาใด ทาวมหาพรหม โลกกลาววาเปนเลิศในพันโลกธาตุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยู ความแปรปรวนก็มีอยูแมแกทาวมหา
พรหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมใน
พันโลกธาตุนั้น เมื่อหนายในพันโลกธาตุนั้น ยอมคลายกําหนัดในความเปน
ผูเลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่เลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยที่โลกนี้พินาศมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อโลก
พินาศอยู สัตวทั้งหลายยอมเปนไปในพรหมโลก ชั้นอาภัสสรโดยมาก สัตว
เหลานั้นเปนผูส ําเร็จแลวดวยใจ มีปติเปนภักษา มีแสงสวางในตัวเอง เที่ยวไป
ไดในอากาศ มีปรกติดํารงอยูไดดวยดี ยอมดํารงอยูในพรหมโลกชั้นอาภัสสรนั้น
ตลอดกาลยืนยาวนาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อโลกพินาศอยู อาภัสสรเทพ
ทั้งหลาย โลกกลาววาเปนผูเ ลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแ ท
ความแปรปรวนก็มีแมแกอาภัสสรเทพทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูได
สดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในพรหมโลกชั้นอาภัสสรนั้น เมื่อหนายใน
พรหมโลกชั้นอาภัสสรนั้น ยอมคลายกําหนัดในความเปนผูเ ลิศ จะปวยกลาว
ไปไยในสิ่งที่เลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บอเกิดแหงกสิณ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ บุคคลผูหนึ่ง ยอมจําปฐวีกสิณในเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ไมมีสอง
หาประมาณมิได บุคคลผูหนึ่งยอมจําอาโปกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําเตโชกสิณ
... บุคคลผูหนึ่งยอมจําวาโยกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจํานีลกสิณ ... บุคคล
ผูหนึ่งยอมจําปตกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําโลหิตกสิณ ... บุคคลผูหนึ่ง
ยอมจําโอทาตกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําอากาสกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจํา
วิญญาณกสิณในเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ไมมีสอง หาประมาณมิได ดูกร

ภิกษุทั้งหลาย บอเกิดแหงกสิณ ๑๐ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดา
บอเกิดแหงกสิณ ๑๐ ประการนี้ วิญญาณกสิณในเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง
ไมมีสอง หาประมาณมิได ทีบ่ ุคคลผูหนึ่งจําได เปนยอด สัตวทั้งหลาย แมผูมี
สัญญาอยางนี้แลมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแท ความ
แปรปรวนก็มีอยูแกสัตวทั้งหลายแมมีสัญญาอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริย*สาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในบอเกิดแหงกสิณ เมื่อหนายในบอ*เกิดแหงกสิณนั้น ยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่
เลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อภิภายตนะ ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ
คนหนึ่งมีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเล็กนอย ทั้งที่มผี วิ พรรณ
ดี ทั้งที่มีผิวพรรณทราม ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น นี้เปน
อภิภายตนะประการที่ ๑ ฯ
คนหนึ่งมีรูปสัญญาภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกไมมีประมาณ
ทั้งที่มีผิวพรรณดี ทั้งที่มผี ิวพรรณทราม ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูป
เหลานั้น นี้เปนอภิภายตนะประการที่ ๒ ฯ
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเล็กนอย
ทั้งที่มีผิวพรรณดี ทั้งที่มผี ิวพรรณทราม ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูป
เหลานั้น นี้เปนอภิภายตนะประการที่ ๓ ฯ
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกไมมีประมาณ
ทั้งที่มีผิวพรรณดี ทั้งที่มผี ิวพรรณทราม ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูป
เหลานั้น นี้เปนอภิภายตนะประการที่ ๔ ฯ
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกเขียว มีสีเขียว
รัศมีเขียว แสงสวางเขียว เปรียบเหมือนดอกผักตบเขียว มีสเี ขียว รัศมีเขียว
แสงสวางเขียว ฉันใด หรือเปรียบเหมือนผาเมืองพาราณสี มีเนื้อเกลีย้ งเกลา
ทั้งสองขาง เขียว มีสีเขียว รัศมีเขียว แสงสวางเขียว ฉันใด คนหนึ่งมีอรูป*สัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเขียว มีสเี ขียว รัศมีเขียว แสง
สวางเขียว ก็มสี ัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น ฉันนั้น นี้เปน
อภิภายตนะประการที่ ๕ ฯ
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเหลือง
มีสีเหลือง รัศมีเหลือง แสงสวางเหลือง เปรียบเหมือนดอกกัณณิกาเหลือง
มีสีเหลือง มีรัศมีเหลือง แสงสวางเหลือง ฉันใด หรือเปรียบเหมือนผาเมือง
พาราณสี มีเนื้อเกลีย้ งเกลาทั้งสองขาง เหลือง มีสีเหลือง มีรัศมีเหลือง แสง
สวางเหลือง ฉันใด คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอก

เหลือง มีสีเหลือง มีรัศมีเหลือง แสงสวางเหลือง ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเรา
เห็นย่ํายีรูปเหลานั้น ฉันนั้น นี้เปนอภิภายตนะประการที่ ๖ ฯ
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกแดง มีสีแดง
รัศมีแดง แสงสวางแดง เปรียบเหมือนดอกเสงแดง มีสีแดง รัศมีแดง
แสงสวางแดง ฉันใด หรือเปรียบเหมือนผาเมืองพาราณสี มีเนื้อเกลีย้ งเกลา
ทั้งสองขาง แดง รัศมีแดง แสงสวางแดง ฉันใด คนหนึ่งมีอรูปสัญญา
ในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกแดง มีสีแดง มีรัศมีแดง แสงสวางแดง
ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น ฉันนั้น นี้เปนอภิภายตนะ
ประการที่ ๗ ฯ
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกขาว มีสีขาว
รัศมีขาว แสงสวางขาว เปรียบเหมือนดาวประกายพฤกษขาว มีสีขาว มีรัศมี
ขาว แสงสวางขาว ฉันใด หรือเปรียบเหมือนผาเมืองพาราณสี มีเนื้อเกลี้ยง
เกลาทั้งสองขาง ขาว มีสีขาว รัศมีขาว แสดงสวางขาว ฉันใด คนหนึ่งมีอรูป*สัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกขาว มีสีขาว รัศมีขาว แสงสวาง
ขาว ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น ฉันนั้น นี้เปนอภิภายตนะ
ประการที่ ๘ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อภิภายตนะ ๘ ประการนี้แล บรรดาอภิภา*ยตนะ ๘ ประการนี้ อภิภายตนะประการที่ ๘ คือ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน
เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกขาว มีสีขาว มีรัศมีขาว แสงสวางขาว ก็มีสัญญา
อยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น นี้เปนเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายแมผูมีสัญญาอยางนี้แลมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมี
อยูแท ความแปรปรวนมีอยูแกสัตวทั้งหลายแมมีสัญญาอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในอภิภายตนะนั้น เมื่อหนายใน
อภิภายตนะนั้น ยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งทีเ่ ลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ปฏิบัติ
ลําบากทั้งรูไดชา ๑ ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็ว ๑ ปฏิบัติสะดวกแตรูไดชา ๑ ปฏิบัติ
สะดวกทั้งรูไดเร็ว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้ ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็วเปนเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายแมผูปฏิบัติอยางนี้แลมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมี
อยูแท ความแปรปรวนมีอยูแกสัตวทั้งหลายแมปฏิบัติอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในปฏิปทานั้น เมื่อหนายใน
ปฏิปทานั้น ยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่เลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ
คนหนึ่งยอมจําปริตตารมณ ๑- คนหนึ่งยอมจํามหัคคตารมณ ๒- คนหนึ่งยอม

จําอัปปมาณารมณ ๓- คนหนึ่งยอมจําอากิญจัญญายตนะ ๔- วา หนอยหนึ่งไมมี
ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดา
สัญญา ๔ ประการนี้ อากิญจัญญายตนะที่คนหนึ่งจําไดวา หนอยหนึ่งไมมี ดังนี้
เปนเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายแมผูมีสัญญาอยางนี้แลมีอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแท ความแปรปรวนมีอยูแกสัตวทั้งหลายแมผูมี
สัญญาอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไ ดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนาย
แมในสัญญานั้น เมื่อหนายในสัญญานั้น ยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวย
กลาวไปไยในสิง่ ที่เลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาทิฐินอกศาสนา ทิฐิวา ถาเราจักไมไดมีแลว
ไซร อัตภาพนี้ไมพึงมีแกเรา ถาเราจักไมมีไซร ความหวงในอะไรจักไมมีแกเรา
ดังนี้ เปนเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูมีทิฐิอยางนี้พึงหวังขอนี้ไดวา ความที่ใจไม
ชอบในภพจักไมมีแกเขา และความที่ใจชอบในความดับภพจักไมมีแกเขา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผูม ีทิฐิอยางนี้แลมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยาง
อื่นมีอยูแท ความแปรปรวนมีอยูแมแกสัตวทงั้ หลายผูมีทิฐิอยางนี้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในทิฐินั้น เมื่อหนายใน
ทิฐินั้น ยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่เลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติความหมดจด
ในสัตวผูสูงสุดมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่กาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการ
ทั้งปวงเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยูน ั้นเลิศกวาบรรดาสมณพราหมณผูบัญญัติ
ความหมดจดในสัตวผูสูงสุด สมณพราหมณเหลานั้น รูยิ่งแลวซึ่งเนวสัญญานา*สัญญายตนะนั้น ยอมแสดงธรรมเพื่อทําใหแจงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายแมผูมีวาทะอยางนี้แลมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
@๑. กามาวจรสัญญา ๒. รูปาวจรสัญญา ๓. โลกุตรสัญญา ๔. อากญจัญญายตนะ
ความเปนอยางอื่นมีอยูแท ความแปรปรวนมีอยูแมแกสัตวทั้งหลายผูมีวาทะอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในเนวสัญญา*นาสัญญายตนะนั้น เมื่อหนายยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไย
ในสิ่งที่เลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานอันยวดยิ่งใน
ปจจุบันมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหลุดพนเพราะไมถือมัน่ เพราะรูความเกิด
ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ประการ เลิศ
กวาการบัญญัตินิพพานอันยอดยิ่งในปจจุบนั แหงสมณพราหมณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมณพราหมณพวกหนึ่งยอมกลาวตูเราผูมวี าทะอยางนี้ ผูก ลาวอยางนีด้ วยคําไมจริง
ดวยคําเปลา ดวยคําเท็จ ดวยคําไมเปนจริงวา พระสมณโคดมไมบัญญัติความ

กําหนดรูกามทั้งหลาย ไมบัญญัติความกําหนดรูรูปทั้งหลาย ไมบัญญัติความ
กําหนดรูเวทนาทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมบัญญัติความกําหนดรูกาม
ทั้งหลายดวย ยอมบัญญัติความกําหนดรูรูปทั้งหลายดวย ยอมบัญญัติความกําหนด
รูเวทนาทั้งหลายดวย เราเปนผูหายหิวแลว ดับแลว เย็นแลว ยอมบัญญัติ
อนุปาทาปรินิพพานในปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๙
โกศลสูตรที่ ๒
[๓๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจา
ปเสนทิโกศลเสด็จกลับจากการรบชนะสงครามมาแลว มีพระราชประสงคอันได
แลว ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดเสด็จไปยังอาราม เสด็จไปโดย
พระราชยานเทาที่ยานจะไปได เสด็จลงจากยานแลว เสด็จไปดวยพระบาทเขาไปสู
อาราม ฯ
ก็โดยสมัยนัน้ ภิกษุมากรูปเดินจงกรมอยูในที่แจง ครั้งนั้นแล พระเจา
ปเสนทิโกศลไดเสด็จเขาไปหาภิกษุเหลานั้นแลวไดตรัสถามวา ขาแตทานผูเจริญ
บัดนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูใ นที่ไหนหนอ ดวยวา
ดิฉันประสงคจะเฝาพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ภิกษุเหลานั้นทูลวา
ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตรจงเงียบเสียงเสด็จเขาไปยังพระวิหารซึ่งมีประตูปด
นั่นแลว ไมรีบดวน เสด็จเขาไปยังระเบียงทรงกระแอม ทรงเคาะอกเลาประตู
เถิด พระผูมีพระภาคจักทรงเปดประตูรับ ขอถวายพระพร ครั้งนั้นแล พระ*เจาปเสนทิโกศลทรงเงียบเสียง เสด็จเขาไปยังวิหารที่มีประตูปดนั้น ครั้นแลว
มิไดทรงรีบดวน เสด็จเขาไปยังระเบียงแลว ทรงกระแอม ทรงเคาะอกเลาประตู
พระผูมีพระภาคทรงเปดประตูรับ ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปสู
วิหาร ซบพระเศียรลงที่พระบาททั้งคูของพระผูมีพระภาคทรงจุบพระบาททั้งสอง
ของพระผูมีพระภาคดวยพระโอฐ ทรงนวดดวยพระหัตถทั้งสอง และทรงประกาศ
พระนามวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล หมอมฉัน
คือพระเจาปเสนทิโกศล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรทรงเห็นอํานาจ
ประโยชนอะไรเลา จึงทรงทําความนบนอบอยางยิ่ง มอบถวายความนับถืออัน
ประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในสรีระนี้ ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผเู จริญ หมอมฉันเห็น
ความกตัญูกตเวที จึงทําความนบนอบอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบ
ดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค เพราะพระผูมีพระภาคทรงปฏิบัติเพื่อ

ประโยชนแกชนหมูมาก เพื่อความสุขแกชนหมูมาก เพื่อเกือ้ กูลแกชนหมูมาก
ทรงยังชนหมูมากใหดํารงอยูใ นอริยญายธรรม คือ ความเปนผูมีกัลยาณธรรม ความ
เปนผูมีกุศลธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนี้แล
จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้
ในพระผูมีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูมีศีล มีศีลอันเจริญ มีศีลอัน
ประเสริฐ มีศีลเปนกุศล ทรงเปนผูประกอบแลวดวยกุศลศีล ขาแตพระองค
ผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนแี้ ล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง
ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงถือการอยูปาเปนวัตร ทรงเสพ
เสนาสนะอันสงัดซึ่งตั้งอยูแนวปา ตลอดกาลนาน ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉัน
เห็นอํานาจประโยชนแมนี้แล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออัน
ประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงสันโดษดวยจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ
และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามได ขาแตพระองคผูเจริญ
หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนี้แล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความ
นับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของ
ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี ทรงเปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนี้แล
จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้
ในพระผูมีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดย
ไมยาก ไมลําบาก ซึ่งกถาเปนเครื่องขัดเกลาอยางยิ่ง เปนที่สบายแหงการเที่ยว
ไปแหงจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา
สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา วิมุตติญาณทัสสนกถา ขาแตพระองคผูเจริญ
หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนี้แล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความ
นับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดย
ไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเ ปนสุขในปจจุบัน
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนแี้ ล จึงทําความนอบนอม
อยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ

ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง
ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปน
อันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนี้
มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุข เสวยทุกขอยางนี้
มีกําหนดอายุเพียงเทานี้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพ
นั้น เราก็เปนผูม ีชื่อยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานี้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ได
มาเกิดในภพนี้ ทรงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ
ดวยประการฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนี้แล
จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้
ในพระผูมีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคยอมทรงเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลัง
อุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ
อันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ยอมทรงรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตว
เหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปน
มิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโน*สุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ยอมทรงเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ยอมทรงรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนแมนแี้ ล จึงทําความนอบนอม
อยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยพระปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนแมนี้แล จึงทํา
ความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ใน
พระผูมีพระภาค ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเปนผูมีกิจมาก มีกรณียะมากขอถวาย
บังคมลาไป ณ บัดนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอมหาบพิตรทรง
สําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกสลเสด็จลุกขึน้
จากอาสน ถวายบังคมพระผูมพี ระภาค ทรงทําประทักษิณแลว เสด็จกลับไป ฯ

จบสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรคที่ ๓
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สีหสูตร ๒. อธิมุตติสูตร ๓. กายสูตร ๔. จุนทสูตร ๕. กสิณ
สูตร ๖. กาลีสูตร ๗. มหาปญหาสูตรที่ ๑ ๘. มหาปญหาสูตรที่ ๒ ๙. โกศล
สูตรที่ ๑ ๑๐. โกศลสูตรที่ ๒ ฯ
------------อุปาลิวรรคที่ ๔
อุปาลิสูตรที่ ๑
[๓๑] ... ครั้งนั้นแล ทานพระอุบาลีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตทรงอาศัยอํานาจ
ประโยชนเทาไรหนอแล จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ทรงแสดงปาติโมกขแกสาวก
ทั้งหลาย ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุบาลี ตถาคตอาศัยอํานาจประโยชน
๑๐ ประการแล จึงบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวกทั้งหลาย ๑๐ ประการ
เปนไฉน คือ เพื่อความตั้งอยูดวยดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความอยูสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่อการอยูสําราญแหงภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนทีร่ ัก ๑
เพื่อปองกันอาสวะทั้งหลายอันเปนไปในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะทั้งหลายอัน
เปนไปในสัมปรายภพ ๑ เพื่อความเลื่อมใสแหงบุคคลทั้งหลายผูยังไมเลื่อมใส ๑
เพื่อความเจริญยิ่งแหงความเลื่อมใสของบุคคลทั้งหลายผูเ ลือ่ มใสแลว ๑ เพื่อความ
ตั้งมั่นแหงสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะหวินัย ๑ ดูกรอุบาลี ตถาคตอาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการนี้แล จึงบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวก
ทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑
อุปาลิสูตรที่ ๒
อุ. ขาแตพระองคผเู จริญ การหยุดสวดปาติโมกขมีกี่ประการ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี การหยุดสวดปาติโมกขมี ๑๐ ประการ ๑๐ ประการเปน
ไฉน คือ ภิกษุผูตองปาราชิกนั่งอยูในบริษัทนั้น ๑ กถาปรารภปาราชิกเปนเรื่อง
ยังทําคางอยู ๑ อนุปสัมบันนั่งอยูในบริษัทนั้น ๑ กถาปรารภอนุปสัมบันเปนเรื่อง
ยังทําคางอยู ๑ ผูบอกลาสิกขานั่งอยูในบริษัทนั้น ๑ กถาปรารภผูบอกลาสิกขาเปน
เรื่องยังทําคางอยู ๑ บัณเฑาะกนั่งอยูในบริษัทนั้น ๑ กถาปรารภบัณเฑาะกเปน

เรื่องยังทําคางอยู ๑ ผูประทุษรายนางภิกษุณีนั่งอยูในบริษัทนั้น ๑ กถาปรารภผู
ประทุษรายนางภิกษุณีเปนเรื่องยังทําคางอยู ๑ ดูกรอุบาลี การหยุดสวดปาติโมกข
มี ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
อุพพาหสูตร
[๓๒] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแล
สงฆพึงสมมติเพื่อใหเปนผูรื้อฟนอธิกรณ ฯ
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการแล สงฆพึงสมมติ
เพื่อใหเปนผูรื้อฟนอธิกรณ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
มีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็น
ภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑
เปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูสดับมาก ทรงไว คลองปาก ขึ้นใจ
แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรมอันงามในเบือ้ งตน งามในทามกลาง งามในที่สุด
ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑
ปาติโมกขทั้ง ๒ เปนอุเทศอันภิกษุนั้นจําดีแลว จําแนกดีแลว กลาวดีแลว โดย
พิสดาร วินิจฉัยดีแลวโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ ๑ อนึ่ง ภิกษุนั้นเปนผูเครงครัด
ในวินัยไมงอนแงน ๑ เปนผูสามารถเพื่ออันยังคูความทั้ง ๒ ฝายใหยินยอม ให
ตรวจดู ใหเห็นเหตุผล ใหเลื่อมใสได ๑ เปนผูฉลาดในการยังอธิกรณอันเกิดขึน้
ใหระงับ ๑ รูอธิกรณ ๑ รูเหตุเปนที่เกิดขึน้ แหงอธิกรณ ๑ รูความดับแหงอธิกรณ ๑
รูทางปฏิบัติเปนเครื่องถึงความดับอธิกรณ ๑ ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการนี้แล สงฆพึงสมมติเพื่อใหเปนผูรื้อฟนอธิกรณ ฯ
จบสูตรที่ ๓
อุปสัมปทาสูตร
[๓๓] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแล
พึงใหกุลบุตรอุปสมบท ฯ
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการแล พึงใหกุลบุตร
อุปสมบท ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมใน
ปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษอันมี
ประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงสุตะ
สั่งสมสุตะ เปนผูสดับมาก ทรงไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ
ซึ่งธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ ปาติโมกขเปน
อุเทศอันภิกษุนั้นจําดีแลว จําแนกดีแลว ใหเปนไปดีแลว โดยพิสดาร วินิจฉัยดี

แลวโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ ๑ ภิกษุนั้นเปนผูสามารถเพื่ออุปฏฐากเองหรือเพื่อ
ใหผูอื่นอุปฏฐากซึ่งสัทธิวิหาริกผูเปนไข ๑ เปนผูสามารถเพื่อระงับเองหรือใหผูอื่น
ระงับความไมยินดียิ่ง (ของสัทธิวิหาริก) ๑ เปนผูสามารถเพื่อบรรเทาความรําคาญ
อันเกิดขึ้นแลวไดโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพื่อเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้น
แลวโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหสมาทานในอธิศีล ๑ เปนผูสามารถเพื่อให
สมาทานในอธิจิต ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหสมาทานในอธิปญญา ๑ ดูกรอุบาลี
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล พึงใหกุลบุตรอุปสมบท ฯ
จบสูตรที่ ๔
นิสสยสูตร
[๓๔] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแล
พึงใหนิสัย ฯลฯ
จบสูตรที่ ๕
สามเณรสูตร
อุ. ขาแตพระองคผเู จริญ ภิกษุผูประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแล พึง
ใหสามเณรอุปฏฐาก ฯ
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการแล พึงใหสามเณร
อุปฏฐาก ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูม ีศีล สํารวมแลว
ในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษอันมี
ประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ฯลฯ แทง
ตลอดดวยดีดวยทิฐิ ๑ ปาติโมกขเปนอุเทศอันภิกษุนั้นเรียนดีแลว ฯลฯ ๑ ภิกษุ
นั้นเปนผูสามารถเพื่ออุปฏฐากเอง หรือเพื่อใหผูอื่นอุปฏฐากซึ่งสัทธิวิหาริกผูเปน
ไข ๑ เปนผูสามารถเพื่อระงับเองหรือเพื่อใหผูอื่นชวยระงับซึ่งความไมยินดียิ่ง ๑
เปนผูสามารถเพื่อบรรเทาความรําคาญที่เกิดขึ้นแลวโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพื่อ
เปลื้องความเห็นผิดทีเ่ กิดขึ้นแลวโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหสมาทานใน
อธิศีล ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหสมาทานในอธิจิต ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหสมาทาน
ในอธิปญญา ๑ ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล พึงให
สามเณรอุปฏฐาก ฯ
จบสูตรที่ ๖
อุปาลิสังฆเภทสูตร
[๓๕] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา สังฆเภท สังฆเภท
ดังนี้ สงฆจะเปนผูแตกกันดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ฯ
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงสิ่งทีไ่ มใชธรรม
วา เปนธรรม ๑ ยอมแสดงสิ่งทีเ่ ปนธรรมวาไมเปนธรรม ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ไมใช

วินัยวาเปนวินยั ๑ ยอมแสดงสิ่งที่เปนวินัยวาไมเปนวินัย ๑ ยอมแสดงสิ่งทีต่ ถาคต
ไมไดกลาวไวไมไดบอกไววา ตถาคตกลาวไวบอกไว ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคต
กลาวไวบอกไววา ตถาคตไมไดกลาวไวไมไดบอกไว ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม
เคยประพฤติมาวา ตถาคตเคยประพฤติมา ๑ ยอมแสดงสิ่งทีต่ ถาคตเคยประพฤติ
มาวา ตถาคตไมเคยประพฤติมา ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมบัญญัติไววา ตถาคต
บัญญัติไว ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววา ตถาคตไมบัญญัติไว ๑ ภิกษุ
เหลานั้นยอมทอดทิ้งกัน แยกจากกัน ทําสังฆกรรมแยกกัน สวดปาติโมกขแยก
จากกัน ดวยวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ดูกรอุบาลี สงฆจะเปนผูแตกกันดวยเหตุมี
ประมาณเทานีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๗
อุปาลิสามัคคีสตู ร
[๓๖] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา สังฆสามัคคี สังฆ*สามัคคี ดังนี้ สงฆจะเปนผูพรอมเพรียงกันดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ฯ
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงสิ่งทีไ่ มใช
ธรรมวาไมใชธรรม ๑ ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวาเปนธรรม ๑ ยอมแสดง
สิ่งที่ไมเปนวินยั วาไมเปนวินยั ๑ ยอมแสดงสิ่งที่เปนวินัยวาเปนวินัย ๑ ยอม
แสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดกลาวไวไมไดบอกไววา ตถาคตไมไดกลาวไวไมไดบอก
ไว ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตกลาวไวบอกไววา ตถาคตกลาวไวบอกไว ๑ ยอมแสดง
สิ่งที่ตถาคตไมเคยประพฤติมาวา ตถาคตไมเคยประพฤติมา ๑ ยอมแสดง
สิ่งที่ตถาคตเคยประพฤติมาวา ตถาคตเคยประพฤติมา ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคต
ไมไดบัญญัติวา ตถาคตไมไดบัญญัติไว ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววา
ตถาคตบัญญัติไว ๑ ภิกษุเหลานั้นยอมไมทอดทิ้งกัน ไมแยกจากกัน ไม
ทําสังฆกรรมแยกจากกัน ไมสวดปาติโมกขแยกจากกัน ดวยวัตถุ ๑๐ ประการนี้
ดูกรอุบาลี สงฆยอมเปนผูพรอมเพรียงกันดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
อานันทสังฆเภทสูตร
[๓๗] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา สังฆเภท สังฆเภท ดังนี้ สงฆจะเปนผู
แตกกันดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงสิ่ง
ที่ไมใชธรรมวาเปนธรรม ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวา ไมใชธรรม ... ยอมแสดง
สิ่งที่ตถาคตไมไดบัญญัติไววา ตถาคตบัญญัติไว ยอมแสดงสิง่ ที่ตถาคต

บัญญัติไววา ตถาคตไมไดบัญญัติไว ภิกษุเหลานั้นยอมทอดทิง้ กัน ยอมแยกจาก
กัน ยอมทําสังฆกรรมแยกกัน สวดปาติโมกขแยกจากกัน ดวยวัตถุ ๑๐ ประการ
นี้ ดูกรอานนท สงฆจะเปนผูแตกกันดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล ฯ
[๓๘] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บุคคลผูที่ทําลายสงฆผพู รอมเพรียง
กัน จะประสพผลอะไร พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท บุคคลผูที่ทาํ ลายสงฆผูพรอมเพรียงกันนัน้ จะประสพผล
อันเผ็ดรอนซึ่งตั้งอยูตลอดกัปหนึ่ง ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ผลอันเผ็ดรอนซึ่งตั้งอยูตลอดกัปหนึ่ง คือ
อะไร พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท บุคคลผูที่ทาํ ลายสงฆผูพรอมเพรียงกันนัน้ จะเสวยผล
กรรมอยูในนรกตลอดกัปหนึ่ง ฯ
บุคคลผูทําลายสงฆใหแตกกัน ยินดีแลวในการแตกแยก
ตั้งอยูในอธรรม เปนผูเขาถึงอบาย เขาถึงนรก ตั้งอยูใน
นรกนั้นตลอดกัปหนึ่ง ยอมพลาดจากธรรมเปนแดนเกษม
จากโยคะ ยอมเสวยกรรมอยูในนรกตลอดกัปหนึ่ง เพราะ
ทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันใหแตกกัน ฯ
จบสูตรที่ ๙
อานันทสังฆสามัคคีสูตร
[๓๙] ทานพระอานนททูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา
สังฆสามัคคี สังฆสามัคคี ดังนี้ สงฆจะเปนผูพ รอมเพรียงกันดวยเหตุมีประมาณ
เทาไรหนอแล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดง
สิ่งที่ไมใชธรรมวาไมใชธรรม ยอมแสดงสิ่งทีเ่ ปนธรรมวาเปนธรรม ... ยอม
แสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดบัญญัติไววา ตถาคตไมไดบัญญัติไว ยอมแสดงสิ่งทีต่ ถาคต
ไดบัญญัติไววา ตถาคตไดบัญญัติไว ภิกษุเหลานั้นยอมไมทอดทิ้งกัน ไมแยก
จากกัน ไมทําสังฆกรรมแยกกัน ไมสวดปาติโมกขแยกกัน ดวยวัตถุ ๑๐ ประการ
นี้ ดูกรอานนท สงฆยอมเปนผูพ รอมเพรียงกันดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล ฯ
[๔๐] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บุคคลผูสมานสงฆผูแตกกันแลว
ใหพรอมเพรียงกัน จะประสพผลอะไร พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท บุคคลผูที่ทาํ สงฆผูแตกกันแลวใหพรอมเพรียงกันนั้น
จะประสพบุญอันประเสริฐ ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุญอันประเสริฐคืออะไร พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท บุคคลผูสมานสงฆผูแตกกันแลวใหพรอมเพรียงกันนั้น

จะบันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัปหนึ่ง ฯ
ความพรอมเพรียงแหงสงฆ เปนเหตุใหเกิดความสุข และ
บุคคลผูอนุเคราะหสงฆผูพรอมเพรียงกันแลว ผูยินดีแลวใน
ความพรอมเพรียงกัน ตั้งอยูในธรรม ยอมไมพลาดจากธรรม
เปนแดนเกษมจากโยคะ ยอมบันเทิงอยูในสวรรคตลอด
กัปหนึ่ง เพราะสมานสงฆใหพรอมเพรียงกัน ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอุปาลิวรรคที่ ๔
------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุปาลิสูตรที่ ๑ ๒. อุปาลิสูตรที่ ๒ ๓. อุพพาหสูตร
๔. อุปสัมปทาสูตร ๕. นิสสยสูตร ๖. สามเณรสูตร ๗. อุปาลิ*สังฆเภทสูตร ๘. อุปาลิสังฆสามัคคีสูตร ๙. อานันทสังฆเภทสูตร
๑๐. อานันทสังฆสามัคคีสูตร ฯ
------------อักโกสวรรคที่ ๕
วิวาทสูตร
[๔๑] ครั้งนั้นแล ทานพระอุบาลีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องให
ความหมายมั่น การทะเลาะ การแกงแยง และการวิวาทเกิดขึ้นในสงฆ ที่เปน
เหตุใหภิกษุทั้งหลายอยูไมสาํ ราญ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงสิ่ง
ที่ไมเปนธรรมวาเปนธรรม ยอมแสดงสิ่งทีเ่ ปนธรรมวาไมเปนธรรม ยอม
แสดงสิ่งที่ไมเปนวินัยวาเปนวินัย ยอมแสดงสิ่งที่เปนวินัยวาไมเปนวินัย ยอม
แสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดกลาวไว ไมไดบอกไววา ตถาคตไดกลาวไวไดบอกไว
ยอมแสดงสิ่งทีต่ ถาคตไดกลาวไวไดบอกไววา ตถาคตไมไดกลาวไวไมไดบอกไว
ยอมแสดงสิ่งทีต่ ถาคตไมเคยประพฤติมาวา ตถาคตเคยประพฤติมา ยอมแสดงสิ่งที่
ตถาคตเคยประพฤติมาวา ตถาคตไมเคยประพฤติมา ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมได
บัญญัติไววา ตถาคตไดบัญญัติไว ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไดบัญญัติไววา ตถาคตไม
ไดบัญญัติไว ดูกรอุบาลี นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหความหมายมั่น การทะเลาะ
การแกงแยง และการวิวาทเกิดขึ้นในสงฆ ที่เปนเหตุใหภิกษุทั้งหลายอยูไมสําราญ ฯ
จบสูตรที่ ๑

วิวาทมูลสูตรที่ ๑
[๔๒] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ มูลเหตุแหงการวิวาท มีเทาไร
หนอแล ฯ
พ. ดูกรอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทมี ๑๐ ประการ ๑๐ ประการเปนไฉน
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงสิ่งที่ไมเปนธรรมวาเปนธรรม ยอมแสดง
สิ่งที่เปนธรรมวาไมเปนธรรม ... ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดบัญญัติไววา ตถาคต
ไดบัญญัติไว ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไดบัญญัติไววา ตถาคตไมไดบัญญัติไว ดูกร
อุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทมี ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
วิวาทมูลสูตรที่ ๒
[๔๓] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ มูลเหตุแหงการวิวาท มีเทาไร
หนอแล ฯ
พ. ดูกรอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทมี ๑๐ ประการ ๑๐ ประการเปนไฉน
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงสิ่งที่ไมเปนอาบัตวิ าเปนอาบัติ ยอม
แสดงสิ่งที่เปนอาบัติวาไมเปนอาบัติ ยอมแสดงอาบัติเบาวา เปนอาบัติหนัก ยอม
แสดงอาบัติหนักวาเปนอาบัติเบา ยอมแสดงอาบัติชั่วหยาบวา ไมเปนอาบัติชั่วหยาบ
ยอมแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา เปนอาบัติชั่วหยาบ ยอมแสดงอาบัติมีสวนเหลือวา
เปนอาบัติไมมีสวนเหลือ ยอมแสดงอาบัติไมมีสวนเหลือวา เปนอาบัติมีสวน
เหลือ ยอมแสดงอาบัติที่ทําคืนไดวา เปนอาบัติที่ทําคืนไมได ยอมแสดงอาบัติ
ที่ทําคืนไมไดวา เปนอาบัติทําคืนได ดูกรอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทมี ๑๐ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
กุสินาราสูตร
[๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ไพรสณฑเปนที่นําไปทํา
พลีกรรม ใกลกรุงกุสินารา ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอ ื่น พึงพิจารณา
ธรรม ๕ ประการในตน พึงเขาไปตั้งธรรม ๕ ประการไวในตน แลวจึงโจท
ผูอื่น ธรรม ๕ ประการอันภิกษุพึงพิจารณาในตนเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาอยางนี้วา เราเปนผูมีกาย*สมาจารอันบริสุทธิ์ เราเปนผูป ระกอบดวยกายสมาจารอันบริสุทธิ์ ไมขาด ไม
บกพรองหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยูแกเราหรือไมหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หาก
วาภิกษุมิไดเปนผูมีกายสมาจารอันบริสุทธิ์ มิไดเปนผูประกอบดวยกายสมาจาร

อันบริสุทธิ์ ไมขาด ไมบกพรองไซร จะมีผูวากลาวภิกษุนั้นวา เชิญทานจง
ศึกษาความประพฤติทางกายเสียกอนเถิด จะมีผูวากลาวภิกษุนั้น ดังนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณา
อยางนี้วา เราเปนผูมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ เราเปนผูประกอบดวยวจีสมาจารอัน
บริสุทธิ์ ไมขาด ไมบกพรองหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยูแ กเราหรือไมหนอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุมิไดเปนผูม ีวจีสมาจารบริสุทธิ์ มิไดประกอบดวยวจี*สมาจารอันบริสุทธิ์ ไมขาด ไมบกพรองไซร จะมีผูวากลาวภิกษุนั้นวา เชิญทาน
จงศึกษาความประพฤติทางวาจาเสียกอนเถิด จะมีผูวากลาวภิกษุนั้น ดังนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณา
อยางนี้วา เราเขาไปตั้งเมตตาจิตไมอาฆาตไวในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายแลวหรือ
หนอ ธรรมนี้มีพรอมอยูแกเราหรือไมหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุไมเขาไป
ตั้งเมตตาจิตไมอาฆาตไวในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายไซร จะมีผูวากลาวภิกษุนั้น
วา เชิญทานจงเขาไปตั้งเมตตาจิตไวในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายเสียกอนเถิด
จะมีผูวากลาวภิกษุนั้น ดังนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณา
อยางนี้วา เราเปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงไว
คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิซึ่งธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทาม
กลาง งามในทีส่ ุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิงหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยูแ กเราหรือไมหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
หากภิกษุไมเปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ไมเปนผูไ ดสดับมามาก ทรงไว
คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิซึ่งธรรมอันงามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงไซร จะมีผูวากลาวภิกษุนั้นวา เชิญทานจงเลาเรียนคัมภีร
เสียกอนเถิด จะมีผูวากลาวภิกษุนั้น ดังนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณา
อยางนี้วา เราจําปาติโมกขทั้ง ๒ ไดดีแลว จําแนกดีแลว ใหเปนไปดีแลวโดย
พิสดาร วินิจฉัยดีแลวโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยูแก
เราหรือไมหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุเปนผูไมจําปาติโมกขทั้ง ๒ ไดดี
แลว มิไดจําแนกดีแลว มิไดใหเปนไปดีแลวโดยพิสดาร มิไดวนิ ิจฉัยดวยดีโดย
สูตร โดยอนุพยัญชนะ ภิกษุนั้นถูกถามวา ทานผูมีอายุ สิกขาบทนี้พระผูมี*พระภาคตรัสแลวในที่ไหน ดังนี้ แกไมได จะมีผูวากลาวภิกษุนั้นวา เชิญทาน
ศึกษาวินัยเสียกอนเถิด จะมีผวู ากลาวภิกษุนั้น ดังนี้ ธรรม ๕ ประการนี้ อัน
ภิกษุผูเปนโจทกพึงพิจารณาในตน ฯ

ธรรม ๕ ประการ อันภิกษุผูเปนโจทกพึงใหเขาไปตั้งไวในตนเปนไฉน
คือ จักกลาวโดยกาลอันควร จักไมกลาวโดยกาลอันไมควร ๑ จักกลาวดวยคํา
จริง จักไมกลาวดวยคําไมจริง ๑ จักกลาวดวยคําออนหวาน จักไมกลาวดวยคํา
หยาบ ๑ จักกลาวดวยคําอันประกอบดวยประโยชน จักไมกลาวดวยคําอันไม
ประกอบดวยประโยชน ๑ จักมีเมตตาจิตกลาว จักไมเพงโทษกลาว ๑ ธรรม
๕ ประการนี้ อันภิกษุผูเปนโจทกพึงเขาไปตั้งไวในตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอ ื่น พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการนี้ในตน พึงเขา
ไปตั้งธรรม ๕ ประการนี้ไวในตน แลวจึงโจทผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๔
ปเวสนสูตร
[๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นในมี
๑๐ ประการ ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาในโลกนี้ประทับ
อยูกับพระมเหสี ภิกษุเขาไปในที่นั้น พระมเหสีเห็นภิกษุนั้นแลวยอมทรงยิ้มแยม
หรือภิกษุเห็นพระมเหสีแลวยิ้มแยมก็ดี พระราชาก็จักทรงสงสัยในอาการนั้นอยางนี้
วา คนทั้ง ๒ นี้คงไดทําแลว หรือจักทํากรรมอยางใดอยางหนึ่งเปนแน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปสูพระราชวังชั้นในขอที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระราชาทรงมีกิจมาก มีกรณียมาก เสด็จไปหาหญิง
คนใดคนหนึ่งแลว ทรงระลึกไมได หญิงนั้นยอมตั้งครรภดวยพระราชานั้น
พระราชาก็จักทรงสงสัยในการตั้งครรภนั้นอยางนี้วา เวนบรรพชิตแลว ใครๆ อื่น
ไมเขามาในพระราชวังชั้นในนี้ กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง รัตนะอยางใดอยางหนึ่งในพระราชวังชั้นในหายไป
พระราชาก็จักทรงสงสัยในการที่รัตนะหายไปนั้นอยางนี้วา เวนบรรพชิตแลว
ใครๆ อื่นไมเขามาในพระราชวังชั้นในนี้ กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิต
กระมังหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นใน
ขอที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง เรื่องลับอันเปนภายในในพระราชวังชั้นในแพรงพราย
ออกภายนอก พระราชาก็จะทรงสงสัยในการที่เรื่องลับแพรงพรายออกภายนอกนั้น
อยางนี้วา เวนบรรพชิตแลว ใครๆ อื่นไมเขามาในพระราชวังชั้นในนี้ กรรมนี้
จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขา
ไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ในพระราชวังชั้นใน บิดายอมปรารถนาเพื่อจะฆาบุตร
หรือบุตรยอมปรารถนาเพื่อจะฆาบิดา คนทั้ง ๒ ฝายนั้นจะสงสัยอยางนี้วา

เวนบรรพชิตแลว ใครๆ อื่นไมเขามาในพระราชวังชั้นในนี้ กรรมนี้จะพึงเปน
กรรมของบรรพชิตกระมังหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปใน
พระราชวังชั้นในขอที่ ๕ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระราชายอมทรงตั้งบุคคลผูควรแกตําแหนงต่ําไวใน
ตําแหนงสูง คนทั้งหลายไมพอใจการแตงตั้งนั้น จะมีความสงสัยอยางนี้วา
พระราชาทรงคลุกคลีดวยบรรพชิต กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๖ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระราชายอมทรงตั้งบุคคลผูควรแกตําแหนงสูงไวใน
ตําแหนงต่ํา คนทั้งหลายไมพอใจการแตงตั้งนั้น จะมีความสงสัยอยางนี้วา
พระราชาทรงคลุกคลีดวยบรรพชิต กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๗ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระราชายอมทรงสงกองทัพไปในกาลอันไมควร คน
ทั้งหลายไมพอใจในการที่สงกองทัพไปนั้น จะมีความสงสัยอยางนี้วา พระราชา
ทรงคลุกคลีดวยบรรพชิต กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๘ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระราชาทรงสงกองทัพไปในกาลอันควร แลวรับสั่ง
ใหกลับเสียในระหวางทาง คนทั้งหลายไมพอใจการใหกองทัพกลับเสียในระหวาง
ทางนั้น จะมีความสงสัยอยางนี้วา พระราชาทรงคลุกคลีดวยบรรพชิต กรรมนี้
จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการ
เขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๙ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระราชวังชั้นในเปนที่คบั คั่งดวยชาง คับคั่งดวยมา
คับคั่งดวยรถ มีรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะอันเปนทีต่ ั้งแหงความ
กําหนัด ซึ่งเปนของไมสมควรแกบรรพชิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการ
เขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๑๐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในการเขาไปใน
พระราชวังชั้นใน ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
สักกสูตร
[๔๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกลกรุง
กบิลพัสดุ สักกชนบท ครั้งนั้นแล อุบาสกชาวสักกชนบทเปนอันมาก ไดเขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงที่ประทับในวันอุโบสถ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสถามอุบาสกชาวสักกชนบทวา
ดูกรอุบาสกชาวสักกชนบททั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมรักษาอุโบสถอันประกอบ
ดวยองค ๘ แลหรือ อุบาสกชาวสักกชนบทเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองค

ผูเจริญ บางคราวขาพระองคทั้งหลายยอมรักษาอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘
บางคราวไมไดรักษา พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทัง้ หลาย ไมเปนลาภของทานทัง้ หลายเสียแลว
ทานทั้งหลายไมไดดเี สียแลว ที่ทานทั้งหลายเมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศก มีภัย
เพราะความตายอยูอยางนี้ บางคราวก็รักษาอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘
บางคราวก็ไมไดรักษา ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ทานทัง้ หลายจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษในโลกนี้พึงยังทรัพยกึ่งกหาปณะใหเกิดขึ้นทุกๆ วัน
ดวยการงานอันชอบโดยไมแตะตองอกุศลเลย สมควรจะกลาวไดหรือไมวา เปน
บุรุษฉลาดสมบูรณดวยความหมั่น ฯ
อุ. สมควรกลาวไดอยางนั้น พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทัง้ หลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน บุรุษในโลกนี้พึงยังทรัพยกหาปณะหนึ่งใหเกิดขึ้นทุกๆ วัน ดวยการ
งานอันชอบโดยไมแตะตองอกุศลเลย สมควรจะกลาวไดหรือไมวา เปนบุรุษ
ผูฉลาดสมบูรณดวยความหมัน่ ฯ
อุ. สมควรกลาวไดอยางนั้น พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทัง้ หลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน บุรุษในโลกนี้ พึงยังทรัพย ๒ กหาปณะ ๓ กหาปณะ ๔ กหาปณะ
๕ กหาปณะ ๖ กหาปณะ ๗ กหาปณะ ๘ กหาปณะ ๙ กหาปณะ ๑๐ กหาปณะ
๒๐ กหาปณะ ๓๐ กหาปณะ ๔๐ กหาปณะ ๕๐ กหาปณะ ๑๐๐ กหาปณะ
ใหเกิดขึ้นทุกๆ วัน ดวยการงานอันชอบโดยไมแตะตองอกุศลเลย สมควรจะ
กลาวไดหรือไมวา เปนบุรุษผูฉลาดสมบูรณดวยความหมั่น ฯ
อุ. สมควรกลาวไดอยางนั้น พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทัง้ หลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน บุรุษนั้นเมื่อยังทรัพย ๑๐๐ กหาปณะ ๑๐๐๐ กหาปณะ ใหเกิดขึ้น
ทุกๆ วัน เก็บทรัพยที่ตนไดแลวๆ ไว เปนผูมีชวี ิตรอยป จะพึงประสบ
กองโภคสมบัติเปนอันมากบางหรือหนอ ฯ
อุ. พึงเปนอยางนั้นได พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทัง้ หลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน บุรุษนั้นจะพึงเสวยความสุขโดยสวนเดียวอยูหนึ่งคืน หนึ่งวันหรือ
กึ่งวัน อันมีโภคสมบัติเปนเหตุ มีโภคสมบัติเปนแดนเกิด มีโภคสมบัติเปนที่ตั้ง
บางหรือหนอ ฯ
อุ. มิไดเปนอยางนั้นเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเปนเหตุอะไร ฯ

อุ. ขาแตพระองคผเู จริญ เพราะกามทั้งหลายเปนของไมเที่ยง เปนของ
วางเปลา เปนของหลอกลวง เปนของมีความฉิบหายไปเปนธรรมดา ฯ
พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทัง้ หลาย สวนสาวกของเราในธรรมวินัยนี้
เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ปฏิบัติตามที่เราพร่ําสอนอยูตลอด
๑๐ ป พึงเปนผูเสวยความสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปกม็ ี หมื่นปก็มี แสนป
ก็มี และสาวกของเรานั้นแล พึงเปนสกทาคามีก็มี เปนอนาคามีก็มี เปน
โสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ๑๐ ปจงยกไว สาวก
ของเราในธรรมวินัยนี้ เปนผูไ มประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว ปฏิบัติ
ตามที่เราพร่ําสอนตลอด ๙ ป ๘ ป ๗ ป ๖ ป ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป ๑ ป
พึงเปนผูเสวยความสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปก็มี หมื่นปก็มี แสนปก็มี
และสาวกของเรานั้นแล พึงเปนสกทาคามีก็มี พึงเปนอนาคามีก็มี เปนโสดาบัน
ปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ๑ ปจงยกไว สาวกของเราใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว ปฏิบัติตามที่เรา
พร่ําสอนตลอด ๑๐ เดือน พึงเปนผูเสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปกม็ ี
หมื่นปก็มี แสนปก็มี และสาวกของเรานั้นแล พึงเปนสกทาคามีก็มี เปน
อนาคามีก็มี เปนโสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย
๑๐ เดือนจงยกไว สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร
มีใจเด็ดเดี่ยว ปฏิบัติตามที่เราพร่ําสอนตลอด ๙ เดือน ๘ เดือน ๗ เดือน
๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน ๑ เดือน กึ่งเดือน พึงเปนผู
เสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปก็มี หมื่นปก็มี แสนปก็มี และสาวกของเรา
นั้นแล พึงเปนสกทาคามีก็มี เปนอนาคามีก็มี เปนโสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี
ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย กึ่งเดือนจงยกไว สาวกของเราในธรรมวินัยนี้
เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ปฏิบัติตามที่เราพร่ําสอนตลอด
๑๐ คืน ๑๐ วัน พึงเปนผูเสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปก็มี หมื่นปก็มี
แสนปก็มี และสาวกของเรานัน้ แล พึงเปนสกทาคามีก็มี เปนอนาคามีก็มี
เปนโสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ๑๐ คืน ๑๐ วัน
จงยกไว สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ เปนผูไ มประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยว ปฏิบัติตามที่เราพร่ําสอนตลอด ๙ คืน ๙ วัน ๘ คืน ๘ วัน ๗ คืน
๗ วัน ๖ คืน ๖ วัน ๕ คืน ๕ วัน ๔ คืน ๔ วัน ๓ คืน ๓ วัน ๒ คืน
๒ วัน ๑ คืน ๑ วัน พึงเปนผูเสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปก็มี หมื่นปก็มี
แสนปก็มี และสาวกของเรานัน้ แล พึงเปนสกทาคามีก็มี เปนอนาคามีก็มี
เปนโสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ไมเปนลาภของทาน
ทั้งหลายเสียแลว ทานทั้งหลายไมไดดีแลว ทีท่ านทั้งหลาย เมื่อชีวิตมีภัยเพราะ

ความโศก มีภัยเพราะความตายอยางนี้ บางคราวก็รักษาอุโบสถอันมีองค ๘
บางครั้งก็ไมรักษา ฯ
อุ. ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคเหลานี้จักรักษาอุโบสถ อัน
ประกอบดวยองค ๘ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๖
มหาลิสูตร
[๔๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน
ใกลนครเวสาลี ครั้งนั้นแล กษัตริยลิจฉวีพระนามวามหาลี ไดเสด็จเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูม ีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัยแหงการทําบาปกรรม แหงความเปนไปแหง
บาปกรรม พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาลี โลภะแลเปนเหตุเปนปจจัย
แหงการทําบาปกรรม แหงความเปนไปแหงบาปกรรม ดูกรมหาลี โทสะแล ...
โมหะแล ... อโยนิโสมนสิการแล ... ดูกรมหาลี จิตอันบุคคลตั้งไวผิดแล
เปนเหตุเปนปจจัยแหงการทําบาปกรรม แหงความเปนไปแหงบาปกรรม ดูกร
มหาลี กิเลสมีโลภะเปนตนนี้แล เปนเหตุเปนปจจัยแหงการทําบาปกรรม
แหงความเปนไปแหงบาปกรรม ฯ
ม. ขาแตพระองคผเู จริญ ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัย แหงการทํา
กัลยาณกรรม แหงความเปนไปแหงกัลยาณกรรม ฯ
พ. ดูกรมหาลี อโลภะแลเปนเหตุเปนปจจัยแหงการทํากัลยาณกรรม
แหงความเปนไปแหงกัลยาณกรรม ดูกรมหาลี อโทสะแล ... อโมหะแล ...
โยนิโสมนสิการแล ... ดูกรมหาลี จิตอันบุคคลตั้งไวชอบแล เปนเหตุเปน
ปจจัยแหงการทํากัลยาณกรรม แหงความเปนไปแหงกัลยาณกรรม ดูกรมหาลี
ธรรมมีอโลภะเปนตนนี้แล เปนเหตุเปนปจจัยแหงการทํากัลยาณธรรม แหงความ
เปนไปแหงกัลยาณธรรม ดูกรมหาลี ถาธรรม ๑๐ ประการนี้แลไมพึงมีในโลก
ชื่อวาความประพฤติไมสม่ําเสมอ คือ ความประพฤติอธรรม หรือความประพฤติ
สม่ําเสมอ คือ ความประพฤติธรรม ก็จะไมพึงปรากฏในโลกนี้ ดูกรมหาลี
ก็เพราะธรรม ๑๐ ประการนี้มีพรอมอยูในโลก ฉะนั้น ชื่อวาความประพฤติไม
สม่ําเสมอ คือ ความประพฤติอธรรม หรือความประพฤติสม่ําเสมอ คือ
ความประพฤติธรรม จึงปรากฏ (ในโลกนี้) ฯ
จบสูตรที่ ๗
อภิณหปจจเวกขณธรรมสูตร
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบรรพชิต

พึงพิจารณาเนืองๆ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา
เราเปนผูมเี พศตางจากคฤหัสถ ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา การเลี้ยงชีพ
ของเราเนื่องดวยผูอื่น ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา อากัปกิริยาอยางอื่น
อันเราควรทํามีอยู ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา เรายอมติเตียนตนเองได
โดยศีลหรือไม ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ผูเปนวิญูชนพิจารณาแลว ติเตียนเราไดโดยศีลหรือไม ๑ บรรพชิตพึงพิจารณา
เนืองๆ วา เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ๑ บรรพชิตพึง
พิจารณาเนืองๆ วา เราเปนผูมีกรรมเปนของตน เปนทายาทของกรรม
มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย เราจักทํากรรมใด
ดีหรือชั่วก็ตาม เราจักตองเปนผูรับผลของกรรมนั้น ๑ บรรพชิตพึงพิจารณา
เนืองๆ วา วันคืนลวงไปๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู ๑ บรรพชิตพึงพิจารณา
เนืองๆ วา เรายอมยินดีในเรือนวางเปลาหรือไม ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ
วา ญาณทัสนะวิเศษอันสามารถกําจัดกิเลส เปนอริยะ คือ อุตริมนุสธรรม
อันเราไดบรรลุแลวมีอยูหรือหนอ ที่เปนเหตุใหเราผูอันเพื่อนพรหมจรรยถามแลว
จักไมเปนผูเ กอเขินในกาลภายหลัง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ฯ
จบสูตรที่ ๘
สรีรัฏฐธรรมสูตร
[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันตั้งอยูในสรีระ ๑๐ ประการนี้
อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ความหนาว ๑
ความรอน ๑ ความหิว ๑ ความกระหาย ๑ ความปวดอุจจาระ ๑ ความปวด
ปสสาวะ ๑ ความสํารวมกาย ๑ ความสํารวมวาจา ๑ ความสํารวมอาชีพ ๑
ธรรมเปนเครื่องปรุงแตงภพ อันเปนเหตุใหเกิดในภพตอไป ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมอันตั้งอยูในสรีระ ๑๐ ประการนี้แล อันบรรพชิตพึงพิจารณา
เนืองๆ ฯ
จบสูตรที่ ๙
ภัณฑนสูตร
[๕๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุ
มากดวยกันกลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัต นั่งประชุมกันที่หอฉัน เกิด
หมายมั่นกอความทะเลาะวิวาทกันขึ้น ทิ่มแทงกันและกันดวยหอก คือ ปาก
ครั้นเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรน เสด็จเขาไปยังหอฉัน แลว
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้นแลวไดตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายนัง่ ประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ และเรื่อง
อะไรอันเธอทั้งหลายพักคางไวในระหวาง ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคทั้งหลายกลับจากบิณฑบาต
ในเวลาภายหลังภัต นั่งประชุมกันที่หอฉัน เกิดหมายมั่นกอความทะเลาะวิวาท
กันขึ้น ทิ่มแทงกันและกันดวยหอก คือ ปากอยู ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายเกิดความ
หมายมั่นกอความทะเลาะวิวาทกันขึ้น ทิ่มแทงกันและกันดวยหอก คือ ปากอยูนี้
เปนกรรมไมสมควรแกเธอทั้งหลาย ผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวย
ศรัทธา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน
ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกนั และกัน ไมวิวาทกัน
สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศลี สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวย
อาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูมีศีล ฯลฯ แมนี้ เปนธรรม
ที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะห
กันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูได
สดับมามาก ทรงไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรม
ทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุ
เปนพหูสูต ฯลฯ นี้เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพ
กัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดีนี้ เปนธรรมที่ตั้งแหง
ความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความ
สงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมเครื่องทําใหเปน
ผูวางาย เปนผูอ ดทน มีปรกติรับคําพร่ําสอนโดยเคารพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอ
ที่ภิกษุเปนผูวางาย ฯลฯ นี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําให
เปนที่รักที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกัน
สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยันไมเกียจครานในกรณียกิจทั้งสูงทั้งต่ํา

ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปน
อุบายในกรณียกิจนั้น เปนผูสามารถเพื่อทํา เพื่อจัดได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่
ภิกษุเปนผูขยันไมเกียจครานในกรณียกิจทั้งสูงทั้งต่ํา ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ฯลฯ นี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน
ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกันสามัคคีเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีความใครในธรรม เปนผูฟงและแสดงธรรมอัน
เปนที่รัก มีความปราโมทยอยางยิ่งในอภิธรรม ในอภิวินัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขอที่ภิกษุเปนผูมีความใครในธรรม ฯลฯ นี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน
และกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะหกันและกัน
ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย
เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง
ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูปรารภความ
เพียร ฯลฯ นี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนที่รัก
ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกนั และกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ
เภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุ
เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยของ
คนไขตามมีตามไดนี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนที่
รัก ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคี
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเครื่อง
รักษาตนอยางยิ่ง ระลึกนึกถึงกิจที่ทําและคําที่พูดแมนานได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขอที่ภิกษุเปนผูมีสติ ฯลฯ นี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน
ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกนั และกัน ไมวิวาท
กันสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาเครื่อง
พิจารณาเห็นความเกิด ดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูมีปญญา ฯลฯ นี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความ
ระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะห
กันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนที่ตั้งแหงความระลึก
ถึงกันและกัน ทําใหเปนที่รักที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกนั
และกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอักโกสวรรคที่ ๕
-------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วิวาทสูตร ๒. วิวาทมูลสูตรที่ ๑ ๓. วิวาทมูลสูตรที่ ๒
๔. กุสินาราสูตร ๕. ปเวสนสูตร ๖. สักกสูตร ๗. มหาลิสูตร
๘. อภิณหปจจเวกขณธรรมสูตร ๙. สรีรัฏฐธรรมสูตร ๑๐. ภัณฑนสูตร ฯ
-------------------ปณณาสกที่ ๒
สจิตตวรรคที่ ๑
สจิตตสูตร
[๕๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมี*พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผู*มีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุไมเปน
ผูฉลาดในวารจิตของผูอื่นไซร เมื่อเปนเชนนัน้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาวา เรา
ทั้งหลายจักเปนผูฉลาดในวารจิตของตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเปนผูฉ ลาดในวารจิตของตนอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนหนุมสาว มีปรกติชอบแตงตัว สอง
ดูเงาหนาของตนในคันฉองอันบริสุทธิ์หมดจด หรือในภาชนะน้ําอันใส ถาเห็น
ธุลีหรือจุดดําทีห่ นานั้น ก็พยายามเพื่อขจัดธุลีหรือจุดดํานั้นเสีย หากวาเราไมเห็น
ธุลีหรือจุดดําทีห่ นานั้น ก็ยอมดีใจ มีความดําริอันบริบูรณดวยเหตุนั้นแลวา เปน
ลาภของเราหนอ หนาของเราบริสุทธิ์แลวหนอ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การพิจารณาของภิกษุวา เราเปนผูมีอภิชฌาอยูโดยมาก หรือหนอ หรือวาเราไมเปน
ผูมีอภิชฌาอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตพยาบาทอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราไม
เปนผูมีจิตไมพยาบาทอยูโดยมาก เราเปนผูอ ันถีนมิทธะกลุม รุมอยูโดยมากหรือ
หนอ หรือวาเราเปนผูปราศจากถีนมิทธะอยูโดยมาก เราเปนผูฟุงซานอยูโดยมาก
หรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมฟุงซานอยูโดยมาก เราเปนผูม คี วามสงสัยอยูโ ดย
มากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูขามพนความสงสัยไดโดยมาก เราเปนผูโกรธ

อยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมโกรธอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตเศราหมอง
อยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมีจิตไมเศราหมองอยูโดยมาก เราเปน
ผูมีกายอันปรารภแรงกลาอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมีกายอันมิได
ปรารภแรงกลาอยูโดยมาก เราเปนผูเกียจครานอยูโดยมากหรือหนอ หรือวา
เราเปนผูปรารภความเพียรอยูโ ดยมาก เราเปนผูมีจิตไมตั้งมัน่ อยูโดยมากหรือหนอ
หรือวาเราเปนผูมีจิตตั้งมั่นอยูโ ดยมาก ดังนี้ ยอมเปนอุปการะมากในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา เราเปนผู
มีอภิชฌาอยูโดยมาก เปนผูมีจติ พยาบาทอยูโดยมาก เปนผูอนั ถีนมิทธะกลุม รุม
อยูโดยมาก เปนผูฟุงซานอยูโดยมาก เปนผูมคี วามสงสัยอยูโ ดยมาก เปน
ผูมีความโกรธอยูโดยมาก เปนผูมีจิตเศราหมองอยูโดยมาก เปนผูมีกายอัน
ปรารภแรงกลาอยูโดยมาก เปนผูเกียจครานอยูโดยมาก เปนผูมีจิตไมตั้งมั่นอยู
โดยมาก ดังนีไ้ ซร ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ
ความขะมักเขมน ความไมทอ ถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพือ่
ละธรรมทั้งหลาย ที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาอันไฟไหม หรือมีศีรษะ
อันไฟไหม พึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน
ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือ
ไฟไหมศีรษะนั้น ฉันใด ภิกษุนั้น ก็พึงทําความพอใจ ความพยายาม ความ
อุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง
เพื่อละธรรมทัง้ หลายที่เปนบาปเปนอกุศลเหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา เราเปนผู
ไมมีอภิชฌาอยูโดยมาก เปนผูมีจิตไมพยาบาทอยูโดยมาก เปนผูปราศจากถีนมิทธะ
อยูโดยมาก เปนผูไมฟุงซานอยูโดยมาก เปนผูขามพนความสงสัยอยูโ ดยมาก
เปนผูไมโกรธอยูโดยมาก เปนผูมีจิตไมเศราหมองอยูโดยมาก เปนผูมีกายอันมิได
ปรารภแรงกลาอยูโดยมาก เปนผูปรารภความเพียรอยูโดยมาก เปนผูมีจิตตั้งมั่นอยู
โดยมากดังนี้ไซร ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานั้นแลว พึงทําความเพียร
เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทัง้ หลายใหยิ่งขึ้นไป ฯ
จบสูตรที่ ๑
สาริปุตตสูตร
[๕๒] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรทานผู
มีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรได
กลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาวาภิกษุไมเปนผูฉ ลาดในวารจิตของผูอื่นไซร

เมื่อเปนอยางนัน้ ภิกษุนั้นพึงศึกษาวา เราจักเปนผูฉลาดในวารจิตของตน ดูกร
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูฉลาดในวารจิตของตนอยางไร
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนหนุมสาว มีปรกติ
ชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตนในคันฉองอันบริสุทธิ์หมดจด หรือในภาชนะ
น้ําอันใส ถาเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ก็พยายามเพื่อขจัดธุลีหรือจุดดํานั้นเสีย
หากวาไมเห็นธุลีหรือจุดดําทีห่ นานั้น ก็ยอมดีใจ มีความดําริอันบริบูรณดวย
เหตุนั้นแลวา เปนลาภของเราหนอ หนาของเราบริสุทธิ์แลวหนอ แมฉันใด
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย การพิจารณาของภิกษุวา เราเปนผูม ีอภิชฌาอยูโ ดยมาก
หรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมมีอภิชฌาอยูโ ดยมาก เราเปนผูม ีจิตพยาบาทอยูโดย
มากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมีจิตไมพยาบาทอยูโดยมาก เราเปนผูอันถีนมิทธะ
กลุมรุมอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูปราศจากถีนมิทธะอยูโดยมาก เรา
เปนผูฟุงซานอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมฟุงซานอยูโดยมาก เราเปน
ผูมีความสงสัยอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูขามพนความสงสัยอยูโ ดยมาก
เราเปนผูมีความโกรธอยูโ ดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมมีความโกรธอยู
โดยมาก เราเปนผูมีจิตเศราหมองอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมีจติ ไม
เศราหมองอยูโดยมาก เราเปนผูมีกายอันปรารภแรงกลาอยูโดยมากหรือหนอ
หรือวาเราเปนผูมีกายอันมิไดปรารภแรงกลาอยูโดยมาก เราเปนผูเกียจครานอยู
โดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูปรารภความเพียรอยูโดยมาก เราเปนผูม จี ิต
ตั้งมั่นอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูม ีจิตไมตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ ยอม
เปนอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา เรา
เปนผูมีอภิชฌาอยูโดยมาก ฯลฯ เปนผูมีจิตไมตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ไซร ภิกษุ
นั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความ
ไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมทั้งหลายที่เปน
บาปอกุศลเหลานั้น ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาอันไฟไหม หรือ
มีศีรษะอันไฟไหม พึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน
ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟไหม
ผาหรือไฟไหมศีรษะนั้น ฉันใด ภิกษุพึงทําความพอใจ ความพยายาม ความ
อุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณ
ยิ่ง เพื่อละธรรมทั้งหลายที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยูยอมรูอยางนี้วา เรา

เปนผูไมมอี ภิชฌาอยูโดยมาก ฯลฯ เปนผูมีจติ ตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ไซร
ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานั้นแลว พึงทําความเพียรเพื่อความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายใหยิ่งขึ้นไป ฯ
จบสูตรที่ ๒
ฐิติสูตร
[๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมสรรเสริญแมซึ่งความตั้งอยูในกุศล*ธรรมทั้งหลาย ไฉนจะสรรเสริญความเสื่อมรอบในกุศลธรรมทั้งหลายเลา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย แตเราสรรเสริญความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความตั้งอยู
มิใชความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเสือ่ มในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความตั้งอยู
มิใชความเจริญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา
ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณเทาไร ธรรมเหลานั้นของภิกษุนั้นยอมไมตั้ง
อยู ยอมไมเจริญขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวขอนี้วา เปนความเสื่อมใน
กุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความตั้งอยู มิใชความเจริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายมีอยู มิใชความตัง้ อยู มิใชความเจริญ อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตั้งอยูในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความเสื่อม
มิใชความเจริญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา
ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณเทาไร ธรรมเหลานั้นของภิกษุนั้นยอมไมเสือ่ ม
ยอมไมเจริญขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวขอนี้วา เปนความตั้งอยูในกุศลธรรม
ทั้งหลาย มิใชความเสื่อม มิใชความเจริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตั้งอยูใน
กุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความเสื่อม มิใชความเจริญ อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความตั้งอยู
มิใชความเสื่อมอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา
ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณเทาไร ธรรมเหลานั้นของภิกษุยอมไมตั้งอยู
ยอมไมเสื่อม ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวขอนีว้ า เปนความเจริญในกุศลธรรม
ทั้งหลาย มิใชความตั้งอยู มิใชความเสื่อม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเจริญ
ในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความตั้งอยู มิใชความเสื่อม อยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย หากวาภิกษุไมเปนผูฉ ลาดในวารจิตของผูอื่นไซร เมื่อเปนอยางนัน้
ภิกษุนั้นพึงศึกษาวา เราจักเปนผูฉลาดในวารจิตของตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูฉลาดในวารจิตของตนอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนหนุมสาว มีปรกติชอบแตงตัว สองดู
เงาหนาของตนในคันฉองอันบริสุทธิ์หมดจด หรือในภาชนะน้ําอันใส ถาเห็นธุลี

หรือจุดดําที่หนานั้น ก็พยายามเพื่อขจัดธุลีหรือจุดดํานั้นเสีย ถาวาไมเห็นธุลีหรือ
จุดดําที่หนานั้น ก็ยอมดีใจ มีความดําริอันบริบูรณดวยเหตุนั้นแลวา เปนลาภ
ของเราหนอ หนาของเราบริสุทธิ์แลวหนอ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
พิจารณาของภิกษุวา เราเปนผูม ีอภิชฌาอยูโ ดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมมี
อภิชฌาอยูโดยมาก ... เราเปนผูมีจิตไมตั้งมั่นอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปน
ผูมีจิตตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ ยอมเปนอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย ฉันนั้น
เหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา เราเปนผูม ี
อภิชฌาอยูโดยมาก ... เปนผูมีจิตไมตั้งมั่นอยูโ ดยมาก ดังนี้ไซร ภิกษุนั้นควร
ทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย
สติและสัมปชัญญะใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมทั้งหลายที่เปนบาปอกุศลเหลา
นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลมีผาอันไฟไหม หรือมีศีรษะอันไฟ
ไหม พึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความ
ไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหม
ศีรษะนั้น ฉันใด ภิกษุนั้นพึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ
ความขะมักเขมน ความไมทอ ถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพือ่
ละธรรมทั้งหลายที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาภิกษุเมื่อพิจารณาอยูยอมรูอยางนี้วา เราเปนผู
ไมมีอภิชฌาอยูโดยมาก ... เปนผูมีจิตตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ไซร ภิกษุนั้นควรตั้งอยู
ในกุศลธรรมเหลานั้นแลว พึงทําความเพียรเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทัง้ หลาย
ใหยิ่งขึ้นไป ฯ
จบสูตรที่ ๓
สมถสูตร
[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุไมเปนผูฉลาดในวารจิตของผูอื่น
เมื่อเปนเชนนัน้ ภิกษุนั้นพึงศึกษาวา เราจักเปนผูฉลาดในวารจิตของตน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูฉลาดในวารจิตของตนอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนหนุมสาว มีปรกติชอบแตงตัว สอง
ดูเงาหนาของตนในคันฉองอันบริสุทธิ์หมดจด หรือในภาชนะน้ําอันใส ถาเห็น
ธุลีหรือจุดดําทีห่ นานั้น ก็ยอมพยายามกําจัดธุลีหรือจุดดํานั้นเสีย ถาไมเห็นธุลี
หรือจุดดําที่หนานั้น ยอมดีใจ มีความดําริอันบริบูรณดวยเหตุนั้นแลวา เปนลาภ
ของเราหนอ หนาของเราบริสุทธิ์แลวหนอ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
พิจารณาของภิกษุวา เราเปนผูไ ดความสงบจิตภายในหรือหนอ หรือวาไมเปนผูได

ความสงบจิตภายใน เราเปนผูไ ดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่งหรือหนอ หรือ
วาเราไมเปนผูไ ดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดังนี้ ยอมเปนอุปการะ*มากในกุศลธรรมทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาภิกษุพิจารณาอยูยอมรูอยางนี้วา เราไดความสงบ
จิตภายใน ไมไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดังนี้ไซร ภิกษุนั้นควร
ตั้งอยูในความสงบจิตภายในแลว พึงทําความเพียรในความเห็นแจงธรรมดวย
ปญญาอันยิ่ง สมัยตอมา ภิกษุนั้นยอมไดความสงบจิตภายใน และไดความเห็น
แจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพิจารณาอยูยอมรูอยางนี้
วา เราไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ไมไดความสงบจิตภายใน ดังนี้ไซร
ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่งแลว พึงทําความเพียรใน
ความสงบจิตภายใน สมัยตอมา ภิกษุนั้นยอมไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญา
อันยิ่ง และไดความสงบจิตภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู
ยอมรูอยางนี้วา เราไมไดความสงบจิตภายใน ไมไดความเห็นแจงธรรมดวย
ปญญาอันยิ่ง ดังนี้ไซร ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ
ความขะมักเขมน ความไมทอ ถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพือ่ ได
ซึ่งกุศลธรรมเหลานั้นนั่นเทียว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาถูกไฟไหมหรือมีศรีษะ
ถูกไฟไหม พึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน
ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือ
ไฟไหมศรีษะนั้นนั่นเทียว แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรทําความ
พอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย
สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดซึ่งกุศลธรรมเหลานั้นนั่นเทียว
ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
สมัยตอมา ภิกษุนั้นยอมไดความสงบจิตภายใน และไดความเห็นแจง
ธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา
เราไดความสงบจิตภายใน ไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดังนี้ไซร ภิกษุ
นั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานั้นนั่นแหละ แลวพึงทําความเพียรใหยิ่งขึ้นไป
เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทัง้ หลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวแมซึ่งจีวรโดยสวนสอง คือ ที่ควร
เสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี เรายอมกลาวแมซึ่งบิณฑบาตโดยสวนสอง คือ ที่ควร
เสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี เรายอมกลาวแมซึ่งเสนาสนะโดยสวนสอง คือ
ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี เรายอมกลาวแมซึ่งบานและนิคมโดยสวนสอง
คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี เรายอมกลาวแมซึ่งชนบทและประเทศโดย

สวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี เรายอมกลาวแมซึ่งบุคคลโดย
สวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งจีวรโดยสวนสอง
คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี เราอาศัยอะไรกลาวแลว ในจีวร ๒ อยาง
นั้น จีวรชนิดใดภิกษุรูวา เมื่อเราเสพจีวรนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศล*ธรรมยอมเสือ่ มไป จีวรเห็นปานนี้ไมควรเสพ จีวรใดภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพจีวร
นี้แล อกุศลธรรมยอมเสือ่ มไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง จีวรเห็นปานนี้ควรเสพ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งจีวรโดยสวนสอง คือ
ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งบิณฑบาตโดย
สวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ในบิณฑบาต ๒ อยางนั้น บิณฑบาตใด ภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพบิณฑบาตนี้แล
อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสือ่ มไป บิณฑบาตเห็นปานนี้ไมควรเสพ
บิณฑบาตใดภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพบิณฑบาตนี้แล อกุศลธรรมยอมเสือ่ มไป
กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง บิณฑบาตเห็นปานนี้ควรเสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งบิณฑบาตโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี
ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งเสนาสนะโดย
สวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ในเสนาสนะ ๒ อยางนั้น เสนาสนะใดภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพเสนาสนะนีแ้ ล
อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสือ่ มไป เสนาสนะเห็นปานนี้ไมควรเสพ
เสนาสนะใดภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพเสนาสนะนี้แล อกุศลธรรมยอมเสือ่ มไป
กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง เสนาสนะเห็นปานนี้ควรเสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งเสนาสนะโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี
ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งบานและนิคม
โดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาว
แลว ในบานและนิคมทั้ง ๒ อยางนั้น บานและนิคมใดภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพ
บานและนิคมนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป บานและ
นิคมเห็นปานนี้ไมควรเสพ บานและนิคมใดภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพบานและ
นิคมนี้แล อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง บานและนิคม
เห็นปานนี้ควรเสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําทีเ่ รากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งบาน
และนิคมโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัย

ขอนี้กลาวแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรากลาวแมซึ่งชนบทและประเทศ
โดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาว
แลว ในชนบทและประเทศทั้ง ๒ นั้น ชนบทและประเทศใด ภิกษุพึงรูวา
เมื่อเราเสพชนบทและประเทศนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญยิง่ กุศลธรรมยอม
เสื่อมไป ชนบทและประเทศเห็นปานนี้ไมควรเสพ ชนบทและประเทศใด ภิกษุ
พึงรูวา เมื่อเราเสพชนบทและประเทศนี้แล อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรม
ยอมเจริญยิ่ง ชนบทและประเทศเห็นปานนี้ควรเสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่
เรากลาววา เรากลาวแมซึ่งชนบทและประเทศโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี
ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรากลาวแมซึ่งบุคคลโดยสวนสอง
คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ในบุคคล
ทั้ง ๒ นั้น บุคคลใดภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพบุคคลนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญ
ยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป บุคคลเห็นปานนี้ไมควรเสพ บุคคลใดภิกษุพึงรูวา
เมื่อเราเสพบุคคลนี้แล อกุศลธรรมยอมเสือ่ มไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง บุคคล
เห็นปานนี้ควรเสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําทีเ่ รากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่ง
บุคคลโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้
กลาวแลว ฯ
จบสูตรที่ ๔
ปริหานสูตร
[๕๕] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําของทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดถามวา
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคยอมตรัสวา บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม
บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม ดังนี้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม
พระผูมีพระภาคตรัสแลวดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล อนึ่ง บุคคลผูมีธรรม
อันไมเสื่อม พระผูมีพระภาคตรัสแลวดวยเหตุมีประมาณเทาไร ภิกษุเหลานั้น
กลาววา ขาแตอาวุโส กระผมทั้งหลายมาแตที่ไกลแล เพื่อทราบเนื้อความแหง
ภาษิตนี้ในสํานักของทานพระสารีบุตร ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะทาน
พระสารีบุตรเองเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอทานพระสารีบุตรแลวจักทรงจําไว
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารี*บุตรไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลผูมีธรรมอันเสือ่ ม พระผูมีพระภาค
ตรัสไวแลวดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย ภิกษุในธรรม

วินัยนี้ ไมฟงธรรมที่ไมเคยฟง ๑ ธรรมที่ภิกษุนั้นฟงแลวยอมถึงความเลอะเลือน ๑
ธรรมที่ภิกษุนั้นเคยถูกตองดวยใจในกาลกอน ยอมไมปรากฏแกเธอ ๑ ภิกษุนั้น
ยอมไมรูธรรมที่ตนยังไมรู ๑ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม
พระผูมีพระภาคตรัสไวแลวดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สวนบุคคลผูมีธรรมอันไมเสื่อม พระผูมีพระภาค
ตรัสไวดวยเหตุมีประมาณเทาไร ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
ฟงธรรมที่ตนไมเคยฟงมา ๑ ธรรมที่ภิกษุนั้นเคยฟงแลว ยอมไมถึงความเลอะ
เลือน ๑ ธรรมที่ภิกษุนั้นเคยถูกตองดวยใจในกาลกอน ยอมปรากฏ ๑ ภิกษุนั้น
ยอมรูธรรมที่ตนยังไมรู ๑ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลผูมีธรรมอันไมเสือ่ ม
พระผูมีพระภาคไดตรัสไวแลวดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย หากวาภิกษุไมเปนผูฉ ลาดในวารจิตของผูอื่นไซร
เมื่อเปนเชนนัน้ ทานทั้งหลายพึงศึกษาวา เราทั้งหลายจักเปนผูฉลาดในวารจิต
ของตน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเปนผูฉลาดในวารจิตของตนอยางไร ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนหนุมสาว มีปรกติชอบแตงตัว
สองดูเงาหนาของตนในคันฉองอันบริสุทธิ์หมดจด หรือในภาชนะน้ําอันใส
ถาเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ก็ยอมพยายามกําจัดธุลีหรือจุดดํานั้นเสีย ถาไมเห็น
ธุลีหรือจุดดําทีห่ นานั้นก็ยอมดีใจ มีความดําริอันบริบูรณดวยเหตุนั้นนั่นเทียววา
เปนลาภของเราแลวหนอ หนาของเราบริสุทธิ์แลวหนอ แมฉนั ใด ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย การพิจารณาของภิกษุวา เราเปนผูไ มมีอภิชฌาอยูโ ดยมากหรือหนอ
ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูม ีจิตไมพยาบาทอยูโดยมากหรือหนอ
ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูป ราศจากถีนมิทธะอยูโดยมากหรือหนอ
ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไมฟุงซานอยูโดยมากหรือหนอ
ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูข ามพนความสงสัยอยูโดยมากหรือ
หนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไมมักโกรธอยูโดยมากหรือ
หนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไมเศราหมองอยูโดยมาก
หรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไดความปราโมทยในธรรม
ภายในหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแ กเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไดความสงบ
แหงจิตภายในหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไดความเห็น
แจงธรรมดวยปญญาอันยิ่งหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ ดังนี้
เปนอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมไมพิจารณาเห็นกุศลธรรม
เหลานี้แมทั้งหมดในตนไซร ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม ความ

อุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง
เพื่อไดเฉพาะซึ่งกุศลธรรมเหลานี้ทั้งหมดนั่นเทียว ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนบุคคลผูมีผาถูกไฟไหม หรือมีศีรษะถูกไฟไหม ควรทําความพอใจ ความ
พยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ
ใหมีประมาณยิง่ เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะนั้นนั่นเทียว แมฉันใด
ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน
ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดเฉพาะซึ่งกุศล
ธรรมเหลานี้ทั้งหมดนั่นเทียว ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แตถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมพิจารณาเห็นกุศลธรรม
บางอยางในตนยอมไมพิจารณาเห็นกุศลธรรม บางอยางในตนไซร ภิกษุนั้นพึงตั้งอยู
ในกุศลธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็นในตนแลว พึงทําความพอใจ ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอ ถอย สติและสัมปชัญญะใหมี
ประมาณยิ่ง เพื่อไดเฉพาะซึง่ กุศลธรรมทั้งหลายที่ไมพิจารณาเห็นในตนเหลานั้น ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาถูกไฟไหมหรือมีศีรษะถูก
ไฟไหมควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไม
ทอถอย สติและสัมปชัญญะใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะ
นั้นนั่นเทียว แมฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมทั้ง
หลายที่พิจารณาเห็นในตนแลว ควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ
ความขะมักเขมน ความไมทอ ถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพือ่ ได
เฉพาะซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ไมพิจารณาเห็นในตนเหลานั้น ฉันนั้นเหมือน
กันแล ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมพิจารณาเห็นกุศลธรรม
เหลานี้แมทั้งหมดในตนไซร ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานี้ทั้งหมดนั่น
เทียว แลวพึงทําความเพียรใหยิ่งขึ้นไปเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๕
สัญญาสูตรที่ ๑
[๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตธรรม มีอมตธรรมเปน
ที่สุด ๑๐ ประการเปนไฉน คืออสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูล*สัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑
ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมีมากแลว ยอมมี
ผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ฯ

จบสูตรที่ ๖
สัญญาสูตรที่ ๒
[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่
สุด ๑๐ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อัฏฐิกสัญญา ๑ ปุฬุวก
สัญญา ๑ วินีลกสัญญา ๑ วิฉิททกสัญญา ๑ อุทธุมาตกสัญญา ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผล
มาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอ มตะ มีอมตะเปนที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๗
มูลสูตร
[๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามอยางนี้วา
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ธรรมทั้งปวงมีอะไรเปนมูล มีอะไรเปนแดนเกิด มีอะไรเปน
เหตุเกิด มีอะไรเปนที่ประชุมลง มีอะไรเปนประมุข มีอะไรเปนใหญ มีอะไรเปน
ยิ่ง มีอะไรเปนแกน มีอะไรเปนที่หยั่งลง มีอะไรเปนที่สุด เธอทั้งหลายถูก
ถามอยางนี้แลว จะพึงพยากรณแกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นวาอยางไร ภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผเู จริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผู
มีพระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง พระพุทธ
เจาขา ขอประทานพระวโรกาส ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระ
ภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้นเธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจัก
กลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ธรรมทั้งปวงมีอะไรเปนมูล มีอะไรเปนแดนเกิด ... มีอะไรเปนที่หยั่งลง มีอะไร
เปนที่สุด เธอทัง้ หลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกอัญญเดียรถียปริพาชก
เหลานั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล มีมนสิการ
เปนแดนเกิด มีผัสสะเปนเหตุเกิด มีเวทนาเปนที่ประชุมลง มีสมาธิเปนประมุข
มีสติเปนใหญ มีปญญาเปนยิ่ง มีวิมุตติเปนแกน มีอมตะเปนที่หยั่งลง มีนิพพาน
เปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแก
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
ปพพชิตสูตร
[๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยาง

นี้วา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยสิ่งสมควรแกบรรพชา อกุศล
ธรรมอันลามกที่เกิดขึน้ แลว จักไมรัดรึงจิตตั้งอยู จิตของพวกเราจักเปนจิตได
รับอบรมแลวดวยอนิจจสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยอนัตต
สัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยอสุภสัญญา จิตของพวกเรา
จักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยอาทีนวสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตรูความ
ประพฤติชอบ และความประพฤติไมชอบของสัตวโลกแลว ไดรับอบรมดวยสัญญา
นั้น จิตของพวกเราจักเปนจิตรูความเจริญและความเสื่อมของสัตวโลกแลว ไดรับ
อบรมดวยสัญญานั้น จิตของพวกเราจักเปนจิตรูความเกิดและความดับแหงสังขาร
โลกแลวไดรับอบรมดวยสัญญานั้น จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวย
ปหานสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรบั อบรมแลวดวยวิราคสัญญา จิตของ
พวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยนิโรธสัญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้ง
หลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล จิตของภิกษุเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยสิ่ง
สมควรแกบรรพชา อกุศลธรรมอันลามกทีเ่ กิดขึ้นแลวยอมไมรัดรึงจิตตั้งอยู จิตได
รับอบรมแลวดวยอนิจจสัญญา จิตไดรับอบรมแลวดวยอนัตตสัญญา จิตไดรับอบรม
แลวดวยอสุภสัญญา จิตไดรับอบรมแลวดวยอาทีนวสัญญา จิตรูความประพฤติ
ชอบและความประพฤติไมชอบของสัตวโลกแลว ไดรับอบรมแลวดวยสัญญานั้น
จิตรูความเจริญและความเสือ่ มของสัตวโลกแลว ไดรับอบรมแลวดวยสัญญานั้น
จิตรูความเกิดและความดับแหงสังขารโลกแลว ไดรับอบรมแลวดวยสัญญานั้น
จิตไดรับอบรมดวยปหานสัญญา จิตไดรับอบรมดวยวิราคสัญญา และจิตไดรับอบรม
ดวยนิโรธสัญญา เมื่อนั้น ภิกษุนั้นพึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ
อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู เปนพระอนาคามี ฯ
จบสูตรที่ ๙
อาพาธสูตร
[๖๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระคิริมา*นนทอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนักครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผู
มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระคิริมานนท
อาพาธ ไดรับทุกขเปนไขหนัก ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคได
โปรดอนุเคราะหเสด็จเยีย่ มทาน พระคิริมานนทยังที่อยูเถิด พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถาเธอพึงเขาไปหาแลวกลาวสัญญา
๑๐ ประการแกคิริมานันทภิกษุไซร ขอที่อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับ

โดยพลัน เพราะไดฟงสัญญา ๑๐ ประการนั้น เปนฐานะที่จะมีได สัญญา ๑๐
ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ อาทีนว
สัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรต
สัญญา ๑ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ๑ อนาปานัสสติ ๑ ฯ
ดูกรอานนท ก็อนิจจสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อยูในปาก็ดี อยูท ี่โคนไมกด็ ี อยูใ นเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
รูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขารทั้งหลายไมเที่ยง วิญญาณไม
เที่ยง ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ดวย
ประการอยางนี้ ดูกรอานนท นี้เรียกวาอนิจจสัญญา ฯ
ดูกรอานนท ก็อนัตตสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อยูในปาก็ดี อยูท ี่โคนไมกด็ ี อยูใ นเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
จักษุเปนอนัตตา รูปเปนอนัตตา หูเปนอนัตตา เสียงเปนอนัตตา จมูกเปน
อนัตตา กลิ่นเปนอนัตตา ลิ้นเปนอนัตตา รสเปนอนัตตา กายเปนอนัตตา
โผฏฐัพพะเปนอนัตตา ใจเปนอนัตตา ธรรมารมณเปนอนัตตา ยอมพิจารณาเห็น
โดยความเปนอนัตตาในอายตนะทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ๖ ประการ
เหลานี้ ดวยประการอยางนี้ ดูกรอานนท นี้เรียกวา อนัตตสัญญา ฯ
ดูกรอานนท ก็อสุภสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมพิจารณาเห็นกายนี้นั่นแล เบื้องบนแตพื้นเทาขึ้นไป เบือ้ งต่ําแตปลายผมลงมา
มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาด มีประการตางๆ วา ในกายนี้
มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม เนื้อหัวใจ
ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด
หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร
ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมงามในกายนี้ ดวยประการดังนี้ ดูกรอานนท
นี้เรียกวาอสุภสัญญา ฯ
ดูกรอานนท ก็อาทีนวสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อยูในปาก็ดี อยูท ี่โคนไมกด็ ี อยูใ นเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
กายนี้มีทุกขมาก มีโทษมาก เพราะฉะนั้น อาพาธตางๆ จึงเกิดขึ้นในกายนี้ คือ
โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ โรคที่ใบหู โรคปาก
โรคฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซื่องซึม โรคในทอง
โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื้อน โรคฝ โรคกลาก
โรคมองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคคุดทะราด หูด
โรคละออง บวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม
โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน

อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธมีไขสันนิบาต อาพาธอันเกิดแตฤดูแปรปรวน
อาพาธอันเกิดแตการบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธอันเกิดแตความเพียรเกินกําลัง
อาพาธอันเกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหิว ความระหาย
ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนโทษในกายนี้ ดวย
ประการดังนี้ ดูกรอานนท นี้เรียกวาอาทีนวสัญญา ฯ
ดูกรอานนท ก็ปหานสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมไมยินดี ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมดสิ้นไป ยอมทําใหถึงความ
ไมมี ซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแลว ยอมไมยินดี ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําให
หมดสิ้นไป ยอมทําใหถึงความไมมี ซึ่งพยาบาทวิตกอันเกิดขึน้ แลว ยอมไมยนิ ดี
ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมดสิ้นไป ยอมใหถึงความไมมี ซึ่งวิหิงสาวิตก
อันเกิดขึ้นแลว ยอมไมยินดี ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมดสิ้นไป ยอม
ใหถึงความไมมี ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันชัว่ ชา อันเกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นแลว
ดูกรอานนท นี้เรียกวาปหานสัญญา ฯ
ดูกรอานนท ก็วิราคสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อยูในปาก็ดี อยูท ี่โคนไมกด็ ี อยูใ นเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง ธรรม
เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหา ธรรมเปนที่สํารอกกิเลส
ธรรมชาติเปนที่ดับกิเลสและกองทุกข ดูกรอานนท นี้เรียกวาวิราคสัญญา ฯ
ดูกรอานนท นิโรธสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อยูในปาก็ดี อยูท ี่โคนไมกด็ ี อยูใ นเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง ธรรม
เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหา ธรรมเปนที่ดับโดยไม
เหลือ ธรรมชาติเปนที่ดับกิเลสและกองทุกข ดูกรอานนท นี้เรียกวานิโรธสัญญา ฯ
ดูกรอานนท สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ละอุบาย ๑- และอุปาทานในโลก อันเปนเหตุตั้งมั่น ถือมั่น และเปน
อนุสัยแหงจิต ยอมงดเวน ไมถือมั่น ดูกรอานนท นี้เรียกวาสัพพโลเกอนภิรต
สัญญา ฯ
ดูกรอานนท สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมอึดอัด ยอมระอา ยอมเกลียดชังแตสังขารทั้งปวง ดูกรอานนท
นี้เรียกวาสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ฯ
ดูกรอานนท อานาปานัสสติเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท โี่ คนไมก็ดี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี นั่งคูบัลลังก
ตั้งกายใหตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอเปนผูมีสติหายใจออก เปนผูมีสติ

หายใจเขา เมื่อหายใจออกยาวก็รูชัดวา หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเขายาวก็
รูชัดวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้นก็รูชดั วา หายใจออกสั้น หรือเมื่อ
หายใจเขาสั้นก็รูชัดวา หายใจเขาสั้น ยอมศึกษาวา จักเปนผูก ําหนดรูกายทัง้ ปวง
@๑. อุบาย คือ ตัณหาและทิฐิ อุปาทาน คือ อุปาทาน ๔
(ลมหายใจ) หายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูกําหนดรูกายทั้งปวงหายใจเขา
ยอมศึกษาวา จักระงับกายสังขาร (ลมหายใจ) หายใจออก ยอมศึกษาวา
จักระงับกายสังขาร หายใจเขา ยอมศึกษาวา จักกําหนดรูปติหายใจออก ยอม
ศึกษาวา จักกําหนดรูปติหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักกําหนดรูจิตตสังขาร (เวทนา)
หายใจออก ยอมศึกษาวา จักกําหนดรูจิตตสังขารหายใจเขา ยอมศึกษาวา
จักระงับจิตตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จักระงับจิตตสังขารหายใจเขา ยอม
ศึกษาวา จักกําหนดรูจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักกําหนดรูจิตหายใจเขา
ยอมศึกษาวา จักยังจิตใหบันเทิงหายใจออก ยอมศึกษาวา จักยังจิตใหบันเทิง
หายใจเขา ยอมศึกษาวา จักตั้งจิตใหมั่นหายใจออก ยอมศึกษาวา จักตั้งจิตให
มั่นหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปลื้อง
จิตหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงหาย
ใจออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูพ ิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเทีย่ งหายใจเขา
ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจออก ยอมศึกษา
วา จักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปน
ผูพิจารณาเห็นโดยความดับสนิทหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณาเห็น
โดยความดับสนิทหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสลัด
คืนหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจเขา
ดูกรอานนท นี้เรียกวาอานาปานัสสติ ฯ
ดูกรอานนท ถาเธอพึงเขาไปหาแลว กลาวสัญญา ๑๐ ประการนี้แก
คิริมานนทภิกษุไซร ขอที่อาพาธของคิริมานนทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน
เพราะไดฟงสัญญา ๑๐ ประการนี้เปนฐานะที่จะมีได ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทไดเรียนสัญญา ๑๐ ประการนี้ในสํานักของ
พระผูมีพระภาคแลว ไดเขาไปหาทานพระคิริมานนทยังที่อยู ครั้นแลวไดกลาว
สัญญา ๑๐ ประการแกทานพระคิริมานนท ครั้งนั้นแล อาพาธนั้นของทาน
พระคิริมานนทสงบระงับโดยพลัน เพราะไดฟงสัญญา ๑๐ ประการนี้ ทานพระ*คิริมานนทหายจากอาพาธนัน้ ก็แลอาพาธนั้นเปนโรคอันทานพระคิริมานนทละได
แลวดวยประการนั้นแล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสจิตตวรรคที่ ๑

------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สจิตตสูตร ๒. สาริปุตตสูตร ๓. ฐิติสูตร ๔. สมถสูตร
๕. ปริหานสูตร ๖. สัญญาสูตรที่ ๑ ๗. สัญญาสูตรที่ ๒ ๘. มูลสูตร
๙. ปพพชิตสูตร ๑๐. อาพาธสูตร ฯ
--------------ยมกวรรคที่ ๒
อวิชชาสูตร
[๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เงือ่ นตนแหงอวิชชายอมไมปรากฏในกาลกอน
แตนี้ อวิชชาไมมี แตภายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น เราจึงกลาวคํานี้อยางนี้วา ก็
เมื่อเปนเชนนัน้ อวิชชามีขอนี้เปนปจจัยจึงปรากฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอม
กลาวอวิชชาวามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของอวิชชา
ควรจะกลาววานิวรณ ๕ แมนิวรณ ๕ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมี
อาหาร ก็อะไรเปนอาหารของนิวรณ ๕ ควรกลาววา ทุจริต ๓ แมทุจริต ๓ เรา
ก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของทุจริต ๓ ควร
กลาววา การไมสํารวมอินทรีย แมการไมสํารวมอินทรียเราก็กลาววามีอาหาร มิได
กลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารแหงการไมสํารวมอินทรีย ควรกลาววาความ
ไมมีสติสัมปชัญญะ แมความไมมีสติสัมปชัญญะเราก็กลาววามีอาหาร มิได
กลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของความไมมีสติสัมปชัญญะ ควรกลาววา
การกระทําไวในใจโดยไมแยบคาย แมการทําไวในใจโดยไมแยบคายเราก็กลาววา
มีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการทําไวในใจโดยไมแยบ
คาย ควรกลาววาความไมมีศรัทธา แมความไมมีศรัทธาเราก็กลาววามีอาหาร
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของความไมมีศรัทธา ควรกลาววา การ
ไมฟงสัทธรรม แมการไมฟงสัทธรรมเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมอี าหาร
ก็อะไรเปนอาหารของการไมฟงสัทธรรม ควรกลาววา การไมคบสัปบุรุษ ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังนี้ การไมคบสัปบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการไมฟง
สัทธรรมใหบริบูรณ การไมฟงสัทธรรมที่บริบูรณ ยอมยังความไมมีศรัทธาให
บริบูรณ ความไมมีศรัทธาที่บริบูรณ ยอมยังการทําไวในใจโดยไมแยบคายให
บริบูรณ การทําไวในใจโดยไมแยบคายที่บริบูรณ ยอมยังความไมมีสติสัมปชัญญะ
ใหบริบูรณ ความไมมีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ ยอมยังการไมสํารวมอินทรียให
บริบูรณ การไมสํารวมอินทรียที่บริบูรณ ยอมยังทุจริต ๓ ใหบริบูรณ ทุจริต ๓
ที่บริบูรณ ยอมยังนิวรณ ๕ ใหบริบูรณ นิวรณ ๕ ที่บริบูรณ ยอมยังอวิชชาให
บริบูรณ อวิชชานี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขา
เมื่อฝนตกหนักๆ อยู น้ํานั้นไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวย
ใหเต็ม ซอกเขา ลําธารและหวยที่เต็ม ยอมยังหนองใหเต็ม หนองที่เต็มยอม
ยังบึงใหเต็ม บึงที่เต็มยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม แมน้ํานอยทีเ่ ต็มยอมยังแมนา้ํ ใหญ
ใหเต็ม แมน้ําใหญที่เต็มยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม มหาสมุทรสาครนั้น มี*อาหารอยางนี้ และเต็มเปย มอยางนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไมคบ
สัปบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการไมฟงสัทธรรมใหบริบูรณ ... นิวรณ ๕ ที่บริบูรณ
ยอมยังอวิชชาใหบริบูรณ อวิชชานี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้น
เหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาววิชชาและวิมตุ ติวามีอาหาร มิไดกลาววาไมมี
อาหาร ก็อะไรเปนอาหารของวิชชาและวิมุตติ ควรกลาววา โพชฌงค ๗ แม
โพชฌงค ๗ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของ
โพชฌงค ๗ ควรกลาววา สติปฏฐาน ๔ แมสติปฏฐาน ๔ เราก็กลาววามีอาหาร
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสติปฏฐาน ๔ ควรกลาววา สุจริต ๓
แมสุจริต ๓ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของ
สุจริต ๓ ควรกลาววา การสํารวมอินทรีย แมการสํารวมอินทรียเราก็กลาววา
มีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการสํารวมอินทรีย ควร
กลาววา สติสัมปชัญญะ แมสติสัมปชัญญะเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววา
ไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสติสัมปชัญญะ ควรกลาววา การทําไวในใจ
โดยแยบคาย แมการทําไวในใจโดยแยบคายเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววา
ไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ควรกลาววา
ศรัทธา แมศรัทธาเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปน
อาหารของศรัทธา ควรกลาววา การฟงสัทธรรม แมการฟงสัทธรรมเราก็กลาววา
มีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการฟงสัทธรรม ควรกลาว
วา การคบสัปบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังนี้ การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ
ยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ การฟงสัทธรรมที่บริบูรณ ยอมยังศรัทธาให
บริบูรณ ศรัทธาที่บริบูรณ ยอมยังการทําไวในใจโดยแยบคายใหบริบูรณ การทํา
ไวในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ ยอมยังสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ สติสัมปชัญญะ
ที่บริบูรณ ยอมยังการสํารวมอินทรียใหบริบูรณ การสํารวมอินทรียที่บริบูรณ ยอม
ยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ สุจริต ๓ ที่บริบูรณ ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ
สติปฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ ที่บริบูรณ
ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณ
อยางนี้ ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขา
เมื่อฝนตกหนักๆ อยู น้ํานั้นไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวย
ใหเต็ม ซอกเขา ลําธารและหวยที่เต็มยอมยังหนองใหเต็ม หนองที่เต็ม
ยอมยังบึงใหเต็ม บึงที่เต็มยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม แมน้ํานอยที่เต็ม ยอมยัง
แมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญที่เต็ม ยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม มหาสมุทร
สาครนั้นมีอาหารอยางนี้ และเต็มเปย มอยางนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ ... โพชฌงค ๗ ที่
บริบูรณ ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้ และ
บริบูรณอยางนี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๑
ตัณหาสูตร
[๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เงือ่ นตนแหงภวตัณหา ยอมไมปรากฏ
ในกาลกอนแตนี้ ภวตัณหาไมมี แตภายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น เราจึงกลาวคํา
อยางนี้วา ก็เมือ่ เปนเชนนั้น ภวตัณหามีขอนี้เปนปจจัยจึงปรากฏ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรายอมกลาวภวตัณหาวามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปน
อาหารของภวตัณหาควรกลาววา อวิชชา แมอวิชชาเราก็กลาววามีอาหาร มิได
กลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของอวิชชา ควรกลาววานิวรณ ๕ แม
นิวรณ ๕ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของ
นิวรณ ๕ ควรกลาววา ทุจริต ๓ แมทุจริต ๓ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววา
ไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของทุจริต ๓ ควรกลาววา การไมสํารวมอินทรีย
แมการไมสํารวมอินทรียเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปน
อาหารของการไมสํารวมอินทรีย ควรกลาววาความไมมีสติสมั ปชัญญะ แมความ
ไมมีสติสัมปชัญญะเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมอี าหาร ก็อะไรเปน
อาหารของความไมมีสติสัมปชัญญะ ควรกลาววา การทําไวในใจโดยไมแยบคาย
แมการทําไวในใจโดยไมแยบคายเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร
ก็อะไรเปนอาหารของการทําไวในใจโดยไมแยบคาย ควรกลาววา ความไมมี
ศรัทธา แมความไมมีศรัทธาเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร
ก็อะไรเปนอาหารของความไมมีศรัทธา ควรกลาววา การไมฟงสัทธรรม
แมการไมฟงสัทธรรมเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมอี าหาร ก็อะไรเปน
อาหารของการไมฟงสัทธรรม ควรกลาววา การไมคบสัตบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ดวยประการดังนี้ การไมคบสัตบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการไมฟงสัทธรรมให
บริบูรณ การไมฟงสัทธรรมที่บริบูรณ ยอมยังความไมมีศรัทธาใหบริบูรณ
ความไมมีศรัทธาที่บริบูรณ ยอมยังการทําไวในใจโดยไมแยบคายใหบริบูรณ การ

ทําไวในใจโดยไมแยบคายที่บริบูรณ ยอมยังความไมมีสติสมั ปชัญญะใหบริบูรณ
ความไมมีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ ยอมยังการไมสํารวมอินทรียใหบริบูรณ การ
ไมสํารวมอินทรียที่บริบูรณ ยอมยังทุจริต ๓ ใหบริบูรณ ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ
ยอมยังนิวรณ ๕ ใหบริบูรณ นิวรณ ๕ ที่บริบูรณ ยอมยังอวิชชาใหบริบูรณ
อวิชชาที่บริบูรณ ยอมยังภวตัณหาใหบริบูรณ ภวตัณหานี้มีอาหารอยางนีแ้ ละ
บริบูรณอยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขา
เมื่อฝนตกหนักๆ อยู น้ํานั้นไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวย
ใหเต็ม ซอกเขา ลําธารและหวยที่เต็ม ยอมยังหนองใหเต็ม หนองที่เต็ม
ยอมยังบึงใหเต็ม บึงที่เต็ม ยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม แมน้ํานอยที่เต็ม ยอมยัง
แมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญที่เต็ม ยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม มหาสมุทร
สาครนี้มีอาหารอยางนี้ และเต็มเปยมอยางนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
ไมคบสัตบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการไมฟงสัทธรรมใหบริบูรณ ... อวิชชาที่บริบูรณ
ยอมยังภวตัณหาใหบริบูรณ ภวตัณหานี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้น
เหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาววิชชาและวิมุตติวามีอาหาร มิไดกลาววาไมมี
อาหาร ก็อะไรเปนอาหารของวิชชาและวิมุตติ ควรกลาววา โพชฌงค ๗ แม
โพชฌงค ๗ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของ
โพชฌงค ๗ ควรกลาววาสติปฏฐาน ๔ แมสติปฏฐาน ๔ เราก็กลาววามีอาหาร
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสติปฏฐาน ๔ ควรกลาววา สุจริต ๓
แมสุจริต ๓ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหาร
ของสุจริต ๓ ควรกลาววา การสํารวมอินทรีย แมการสํารวมอินทรียเราก็กลาววา
มีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการสํารวมอินทรีย
ควรกลาววา สติสัมปชัญญะ แมสติสัมปชัญญะเราก็กลาววามีอาหาร มิได
กลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสติสัมปชัญญะ ควรกลาววา การทําไว
ในใจโดยแยบคาย แมการทําไวในใจโดยแยบคาย เราก็กลาววามีอาหาร มิได
กลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการทําไวในใจโดยแยบคาย ควร
กลาววา ศรัทธา แมศรัทธาเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร
ก็อะไรเปนอาหารของศรัทธา ควรกลาววา การฟงสัทธรรม แมการฟงสัทธรรม
เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการฟง
สัทธรรม ควรกลาววา การคบหาสัปบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังนี้
การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ การฟงสัทธรรม
ที่บริบูรณ ยอมยังการทําไวในใจโดยแยบคายใหบริบูรณ การทําไวในใจโดย

แยบคายที่บริบูรณ ยอมยังสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ
ยอมยังการสํารวมอินทรียใหบริบูรณ การสํารวมอินทรียที่บริบูรณ ยอมยัง
สุจริต ๓ ใหบริบูรณ สุจริต ๓ ที่บริบูรณ ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ
สติปฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗
ที่บริบูรณ ยอมยังวิชชาและวิมตุ ติใหบริบูรณ วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้
และบริบูรณอยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขา
เมื่อฝนตกหนักๆ อยู น้ํานั้นไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวย
ใหเต็ม ซอกเขา ลําธารและหวยที่เต็ม ยอมยังหนองใหเต็ม หนองที่เต็ม
ยอมยังบึงใหเต็ม บึงที่เต็มยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม แมน้ํานอยที่เต็ม ยอมยัง
แมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญที่เต็ม ยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม มหาสมุทร
สาครนี้มีอาหารอยางนี้ และเต็มเปยมอยางนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ ... โพชฌงค ๗
ที่บริบูรณ ยอมยังวิชชาและวิมตุ ติใหบริบูรณ วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้
และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๒
นิฏฐาสูตร
[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเชื่อมั่นในเรา บุคคล
เหลานั้นทั้งหมดเปนผูสมบูรณดวยทิฐิ บุคคล ๕ จําพวกที่สมบูรณดวยทิฐิเชือ่ มั่น
ในโลกนี้ อีก ๕ จําพวกละโลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน
เชื่อมั่นในโลกนี้ คือ พระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ ๑ พระโสดาบันผู
โกลังโกละ ๑ พระโสดาบันผูเอกพีชี ๑ พระสกทาคามี ๑ พระอรหันตใน
ปจจุบัน ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้เชื่อมั่นในโลกนี้ ฯ
บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน ละโลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น คือพระอนาคามี
ผูอันตราปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผู
อสังขารปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผู
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้ละโลกนีไ้ ปแลวจึงเชื่อมัน่
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเชือ่ มั่นในเรา บุคคลเหลานั้นทั้งหมด
เปนผูสมบูรณดวยทิฐิ บุคคลผูสมบูรณดวยทิฐิ ๕ จําพวกเหลานี้นั้น เชื่อมัน่ ใน
โลกนี้ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้ละโลกนีไ้ ปแลวจึงเชื่อมั่น ฯ
จบสูตรที่ ๓
อเวจจสูตร
[๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเลื่อมใส อยางไม

หวั่นไหวในเรา บุคคลเหลานั้นทั้งหมดเปนผูถงึ กระแสนิพพาน ผูถึงกระแส
นิพพาน ๕ จําพวกเหลานั้นเชือ่ มั่นในโลกนี้ ๕ จําพวกละโลกนี้ไปแลวจึงเชือ่ มั่น
๕ จําพวกเหลาไหนเชื่อมั่นในโลกนี้ ๕ จําพวกเหลานี้ คือ พระโสดาบัน
ผูสัตตักขัตตุปรมะ ๑ พระโสดาบันผูโกลังโกละ ๑ พระโสดาบันผูเอกพีชี ๑
พระสกทาคามี ๑ พระอรหันตในปจจุบัน ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้เชื่อมั่นในโลก
นี้ บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหนละโลกนีไ้ ปแลวจึงเชื่อมั่น คือ พระอนาคามีผู
อันตราปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผูอสังขาร
ปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผสู สังขารปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผูอุทธังโสโต*อกนิฏฐคามี ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้ละโลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเลื่อมใสอยางไมหวั่นไหวในเรา บุคคลเหลานั้นทั้งหมด
เปนผูถึงกระแสนิพพาน ผูถึงกระแสนิพพาน ๕ จําพวกเหลานี้นั้นเชื่อมั่นใน
โลกนี้ ๕ จําพวกละโลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น ฯ
จบสูตรที่ ๔
สุขสูตรที่ ๑
[๖๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยูที่นาลกคาม แควนมคธ ครั้ง
นั้นแล ปริพาชกชื่อวาสามัณฑกาณิ เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ได
ปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร
อะไรหนอเปนเหตุใหเกิดสุข อะไรหนอเปนเหตุใหเกิดทุกข ฯ
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ การเกิดเปนเหตุใหเกิดทุกข
การไมเกิดเปนเหตุใหเกิดสุข ดูกรผูมีอายุ เมือ่ มีการเกิด เปนอันหวังไดทุกขนี้
คือ ความหนาว ความรอน ความหิว ความระหาย อุจจาระ ปสสาวะ
สัมผัสไฟ สัมผัสทอนไม สัมผัสศาตรา ญาติก็ดี มิตรก็ดี มาประชุมพรอมกัน
ยอมโกรธเคืองเขา ดูกรผูมอี ายุ เมื่อมีการเกิด เปนอันหวังไดทกุ ขนี้ ดูกร
ผูมีอายุ เมื่อไมมีการเกิด เปนอันหวังไดสุขนี้ คือ ความไมหนาว ความไมรอน
ความไมหิว ความไมระหาย ไมตองอุจจาระ ไมตองปสสาวะ ไมตองสัมผัสไฟ
ไมตองสัมผัสทอนไม ไมตองสัมผัสศาตรา ญาติก็ดี มิตรก็ดี มาประชุม
พรอมกัน ยอมไมโกรธเคืองเขา ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อไมมีการเกิด เปน
อันหวังไดสุขดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
สุขสูตรที่ ๒
[๖๖] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยูที่นาลกคาม แควนมคธ ครั้ง
นั้นแล ปริพาชกชื่อวาสามัณฑกาณิ เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ได

ปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร
ในธรรมวินัยนี้ อะไรหนอเปนเหตุใหเกิดสุข อะไรเปนเหตุใหเกิดทุกข ฯ
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ ในธรรมวินัยนี้ ความไมยินดี
แลเปนเหตุใหเกิดทุกข ความยินดีเปนเหตุใหเกิดสุข ดูกรผูม อี ายุ เมื่อมีความ
ไมยินดี เปนอันหวังไดทุกขนี้ คือ บุคคลผูมีความไมยินดีแมเดินอยู ก็ไม
ประสบความสุขความสําราญ บุคคลผูมีความไมยินดีแมยืนอยู ... แมนั่งอยู ... แม
นอนอยู... แมอยูในบาน... แมอยูในปา... แมอยูที่โคนไม... แมอยูในเรือนวาง
เปลา... แมอยูในที่แจง... แมอยูในทามกลางภิกษุสงฆ ก็ยอมไมประสบความสุข
ความสําราญ ดูกรผูมีอายุ เมือ่ มีความไมยินดีก็เปนอันหวังไดความทุกขนี้ ดูกร
ผูมีอายุ เมื่อมีความยินดี ก็เปนอันหวังไดความสุขนี้ คือ บุคคลผูมีความยินดีแม
นั่งอยู ... แมนอนอยู ... แมอยูใ นบาน ... แมอยูในปา ... แมอยู
ที่โคนไม... แมอยูในเรือนวางเปลา... แมอยูในที่แจง... แมอยูในทามกลาง
ภิกษุสงฆ ก็ยอมประสบความสุขความสําราญ ดูกรผูมีอายุ เมื่อมีความยินดี ก็
เปนอันหวังไดความสุขนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
นฬกปานสูตรที่ ๑
[๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศล พรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงนิคมของชาวโกศล ชื่อวานฬกปานะ ทราบมาวา
พระผูมีพระภาคประทับอยูทปี่ ลาสวัน ใกลนฬกปานนิคมนั้น ก็สมัยนั้นแล พระผูมี
พระภาคผูอันหมูภิกษุแวดลอมประทับนั่งแลวในวันอุโบสถ ครั้งนั้นแล พระผูมี
พระภาคทรงชี้แจงภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง
ดวยธรรมีกถา สิ้นสวนแหงราตรีเปนอันมาก ทรงตรวจดูภิกษุสงฆผูนิ่งเงียบอยู
แลวตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศจากถีนมิทธะแลว
ธรรมีกถาเพื่อภิกษุทั้งหลายจงแจมแจงกะเธอ เราเมื่อยหลัง จักเอนหลัง ทาน
พระสารีบุตรกราบทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาครับสั่งใหปูผาสังฆาฏิ
สี่ชั้น ทรงสําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัสเบื้องขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา ทรงมี
สติสัมปชัญญะ ทรงกระทําอุฏฐานสัญญาไวในพระทัย
ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเตือนภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรกลาววา
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึง่ ไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีหิริ ไมมี
โอตตัปปะ ไมมีวิริยะ ไมมีปญ
 ญาในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวัน
ของผูนั้นยอมผานพนไป ผูนนั้ พึงหวังไดความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวัง

ไดความเจริญเลย ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทร
ในกาลปกษยอมผานพนไป พระจันทรยอมเสื่อมจากวรรณะ ยอมเสื่อมจากมณฑล
ยอมเสื่อมจากแสงสวาง ยอมเสื่อมจากดานยาวและดานกวาง ฉันใด ผูใด
ผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมหี ิริ ไมมีโอตตัปปะ ไมมีวิริยะ
ไมมีปญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้น ยอมผานพนไป
ผูนั้นพึงหวังไดความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเจริญเลย ฉันนั้น
เหมือนกัน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย คําวาบุคคลผูไมมีศรัทธานี้ เปนความเสื่อม
คําวาบุคคลผูไมมีหิรินี้เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูไมมโี อตตัปปะนี้ เปนความ
เสื่อม คําวาบุคคลผูเกียจครานนี้ เปนความเสือ่ ม คําวาบุคคลผูมีปญญาทรามนี้
เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูมักโกรธนี้ เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูผูกโกรธนี้
เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูมีความปรารถนาลามกนี้ เปนความเสื่อม คําวาผูมี
มิตรชั่วนี้ เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูเปนมิจฉาทิฐินี้ เปนความเสื่อม ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูห นึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริ
มีโอตตัปปะ มีวิริยะ มีปญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของ
ผูนั้นยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังไดความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังได
ความเสื่อมเลย ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของ
พระจันทรในปกษขางขึ้นยอมผานพนไป พระจันทรนั้นยอมเจริญดวยวรรณะ
ยอมเจริญดวยมณฑล ยอมเจริญดวยแสงสวาง ยอมเจริญดวยดานยาวและดาน
กวาง ฉันใด ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริ มีโอตตัปปะ
มีวิริยะ มีปญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้นยอมผาน
พนไป ผูนั้นพึงหวังไดความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเสือ่ มเลย
ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย คําวาบุคคลผูมีศรัทธานี้ ไมใชความเสื่อม
คําวาบุคคลผูมีหิรินี้ ไมใชความเสื่อม คําวาบุคคลผูมีโอตตัปปะนี้ ไมใชความ
เสื่อม คําวาบุคคลผูปรารภความเพียรนี้ ไมใชความเสื่อม คําวาบุคคลผูมีปญญา
นี้ ไมใชความเสื่อม คําวาบุคคลผูไมโกรธนี้ ไมใชความเสื่อม คําวาบุคคล
ผูไมผูกโกรธนี้ ไมใชความเสือ่ ม คําวาบุคคลผูปรารถนานอยนี้ ไมใชความเสือ่ ม
คําวาบุคคลผูเปนสัมมาทิฐินี้ ไมใชความเสือ่ ม ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแลว ตรัสชมทานพระสารีบุตร
วา ดีละ ดีละ สารีบุตร ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีหิริ
ไมมีโอตตัปปะ ไมมีวิริยะ ไมมปี ญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือ
กลางวันของผูน ั้นยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังไดความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย
ไมหวังไดความเจริญเลย ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของ

พระจันทรในกาลปกษยอมผานพนไป พระจันทรนั้นยอมเสือ่ มจากวรรณะ ยอม
เสื่อมจากมณฑล ยอมเสื่อมจากแสงสวาง ยอมเสื่อมจากดานยาวและกวาง
ฉันใด ดูกรสารีบุตร ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีหิริ ฯลฯ
ไมมีปญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้น ยอมผานพนไป
ผูนั้นพึงหวังไดความเสื่อม ไมหวังไดความเจริญเลย ฉันนัน้ เหมือนกัน ดูกร
สารีบุตร คําวาบุคคลผูไมมีศรัทธานี้ เปนความเสื่อม คําวาบุคคลไมมีหิริ ...
ผูไมมีโอตตัปปะ ... ผูเกียจคราน ... ผูมีปญญาทราม ... ผูมักโกรธ ...
ผูผูกโกรธ ... ผูม ีความปรารถนาลามก ... ผูมีมิตรชั่ว ... ผูเปนมิจฉาทิฐินี้
เปนความเสื่อม ฯ
ดูกรสารีบุตร ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริ
มีโอตตัปปะ มีวิริยะ มีปญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของ
ผูนั้นยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังไดความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังได
ความเสื่อมเลย ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทร
ในปกษขางขึ้นยอมผานพนไป พระจันทรนั้นยอมเจริญดวยวรรณะ ยอมเจริญ
ดวยมณฑล ยอมเจริญดวยแสงสวาง ยอมเจริญดวยดานยาวและกวาง ฉันใด
ดูกรสารีบุตร ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ... ผูนั้นพึงหวังได
ซึ่งความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเสือ่ มเลย ฉันนั้นเหมือนกัน
ดูกรสารีบุตร คําวาบุคคลผูมีศรัทธานี้ ไมใชความเสื่อม คําวาบุคคลผูมีหิริ ...
ผูมีโอตตัปปะ ... ผูปรารภความเพียร ... ผูมีปญญา ... ผูไมมักโกรธ ...
ผูไมผูกโกรธ ... ผูมีความปรารถนานอย ... ผูมีคนดีเปนมิตร ... ผูเปน
สัมมาทิฐินี้ ไมใชความเสื่อม ฯ
จบสูตรที่ ๗
นฬกปานสูตรที่ ๒
[๖๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปลาสวัน ในนฬกปาน*นิคม สมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาคอันหมูภิกษุแวดลอม ประทับนั่งแลวในวัน
อุโบสถ พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาสิ้นสวนแหงราตรีเปนอันมาก ทรงตรวจดู
ภิกษุสงฆผูนิ่งเงียบอยูแลว ตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร ภิกษุสงฆ
เปนผูปราศจากถีนมิทธะแลว ธรรมีกถาเพื่อภิกษุทั้งหลายจงแจมแจงกะเธอ
เราเมื่อยหลัง จักเอนหลัง ทานพระสารีบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี
พระภาครับสั่งใหปูผาสังฆาฏิสี่ชั้นแลว สําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัศวเบื้องขวา
ซอนพระบาทเหลื่อมพระบาท ทรงมีสติสัมปชัญญะ ทรงกระทําอุฏฐานสัญญาไว
ในพระทัย ฯ

ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเตือนภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นกลาวรับทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีหิริ ไมมี
โอตตัปปะ ไมมีวิริยะ ไมมีปญ
 ญา ไมมีการเงี่ยโสตลงฟงธรรม ไมมีการทรงจํา
ธรรมไว ไมมีการพิจารณาเนื้อความ ไมมีการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมมี
ความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้นยอมผานพน
ไป ผูนั้นพึงหวังไดความเสือ่ มในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเจริญเลย
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในปกษ
ขางแรม ยอมผานพนไป พระจันทรยอมเสือ่ มจากวรรณะ ... ฉันใด ผูใด
ผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ... ไมหวังไดความเจริญเลย ฉันนัน้
เหมือนกัน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูห นึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริ
มีโอตตัปปะ มีวิริยะ มีปญญา มีการเงี่ยโสตลงฟงธรรม มีการทรงจําธรรมไว
มีการพิจารณาเนื้อความ มีการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มีความไมประมาทใน
กุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้นยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวัง
ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเสื่อมเลย ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางขึ้น ยอมผานพนไป
พระจันทรนั้นยอมเจริญดวยวรรณะ ... ฉันใด ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย ผูใด
ผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ... ไมหวังไดความเสือ่ มเลย ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแลว ตรัสชมทานพระสารีบุตรวา
ดีละ ดีละ สารีบุตร ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ... ไมหวัง
ไดความเจริญเลย ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทร
ในปกษขางแรม ยอมผานพนไป พระจันทรยอมเสือ่ มจากวรรณะ ... ฉันใด
ดูกรสารีบุตร ผูใดผูหนึ่งไมมศี รัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ... ไมหวังไดความ
เจริญเลย ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
ดูกรสารีบุตร ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ... ไมหวังได
ความเสื่อมเลย ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทร
ในปกษขางขึ้น ยอมผานพนไป พระจันทรนั้นยอมเจริญดวยวรรณะ ... ฉันใด
ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ... ไมหวังไดความเสื่อมเลย ฉันนัน้
เหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๘
วัตถุกถาสูตรที่ ๑

[๖๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุ
เปนอันมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมกันทีห่ อฉัน สนทนา
ดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย
เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องกรรม เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน
เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรือ่ งญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม
เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา
เรื่องคนลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญ
และความเสื่อมดวยประการนั้น ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็น เสด็จเขาไป
ยังหอฉัน ประทับนั่งบนอาสนะอันเขาตบแตงไว ครั้นแลว จึงตรัสถามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่อง
อะไรหนอ ก็แหละกถาอะไรทีเ่ ธอทั้งหลายสนทนาคางไว ภิกษุเหลานั้นกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคทั้งหลายกลับจาก
บิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมกันที่หอฉัน สนทนาซึ่งดิรัจฉานกถาเปนอันมาก
คือ สนทนาเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญและความเสือ่ ม
พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายสนทนา
กันถึงดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ
เรื่องความเจริญและความเสือ่ มนี้ ไมสมควรแกเธอทั้งหลาย ผูเปนกุลบุตร
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาเลย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ
อัปปจฉกถา ๑ สันตุฏฐิกถา ๑ ปวิเวกกถา ๑ อสังสัคคกถา ๑ วิริยารัมภกถา ๑
สีลกถา ๑ สมาธิกถา ๑ ปญญากถา ๑ วิมุตติกถา ๑ วิมุตติญาณทัสสนกถา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุ ๑๐ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาเธอ
ทั้งหลายยึดถือเอากถาวัตถุทั้ง ๑๐ ประการนี้แลว กลาวเปนกถาไซร เธอทั้งหลาย
พึงครอบงําเดชแมของ พระจันทรและพระอาทิตย ผูมีฤทธิม์ ีอานุภาพมาก อยางนี้ดวย
เดชได จะปวยกลาวไปไยถึงปริพาชกอัญญเดียรถียทั้งหลายเลา ฯ
จบสูตรที่ ๙
วัตถุกถาสูตรที่ ๒
[๗๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุ
เปนจํานวนมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมกันที่หอฉัน สนทนา
ดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความ

เจริญและความเสื่อม ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็น
เสด็จเขาไปยังหอฉัน ประทับนั่งบนอาสนะทีเ่ ขาตบแตงไว ครั้นแลว ไดตรัส
ถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากัน
ดวยเรื่องอะไรหนอ ก็แหละกถาอะไรที่เธอทัง้ หลายสนทนาคางไว ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคทั้งหลาย
กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมกันที่หอฉัน สนทนาดิรัจฉานกถา
เปนอันมาก คือ สนทนาเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญและ
ความเสื่อม พระเจาขา พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่เธอ
ทั้งหลายสนทนาดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเรื่องพระราชา เรื่องโจร
ฯลฯ เรื่องความเจริญและความเสื่อมนี้ ไมสมควรแกเธอทั้งหลายผูเ ปนกุลบุตร
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ควรสรรเสริญ
๑๐ อยางนี้ ๑๐ อยางเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตนเองเปนผูมีความ
ปรารถนานอย และกลาวกถาปรารภความเปนผูมีความปรารถนานอยแกภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูมีความปรารถนานอย และกลาวกถาปรารภความเปนผูมีความ
ปรารถนานอยแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสนั โดษ
และกลาวกถาปรารภความเปนผูสันโดษแกภกิ ษุทั้งหลาย ภิกษุผูสันโดษ และ
กลาวกถาปรารภความเปนผูสนั โดษแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑
ตนเองเปนผูสงัด และกลาวกถาปรารภความเปนผูสงัดแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูสงัด และกลาวกถาปรารภความเปนผูสงัดแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควร
สรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูไมคลุกคลีดวยหมูคณะ และกลาวกถาปรารภความไม
คลุกคลีดวยหมูคณะแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมคลุกคลีดวยหมูคณะ และกลาว
กถาปรารภความไมคลุกคลีดว ยหมูคณะแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑
ตนเองเปนผูปรารภความเพียร และกลาวกถาปรารภความเพียรแกภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูปรารภความเพียร และกลาวกถาปรารภความเพียรแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปน
ฐานะที่ควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสมบูรณดวยศีล และกลาวกถาปรารภความ
เปนผูสมบูรณดวยศีลแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสมบูรณดวยศีล และกลาวกถา
ปรารภความเปนผูสมบูรณดว ยศีลแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑
ตนเองเปนผูสมบูรณดวยสมาธิ และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดว ยสมาธิ
แกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสมบูรณดวยสมาธิ และกลาวกถาปรารภความเปนผู
สมบูรณดวยสมาธิแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผู
สมบูรณดวยปญญา และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยปญญาแกภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูสมบูรณดวยปญญา และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวย
ปญญาแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสมบูรณดว ย

วิมุตติ และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยวิมุตติแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
สมบูรณดวยวิมุตติ และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยวิมุตติแกภิกษุ
ทั้งหลายนี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสมบูรณดว ยวิมุตติญาณทัสสนะ
และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะ แกภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะ และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณ
ดวยวิมุตติญาณทัสสนะแกภกิ ษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายฐานะที่ควรสรรเสริญ ๑๐ อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบยมกวรรคที่ ๒
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อวิชชาสูตร ๒. ตัณหาสูตร ๓. นิฏฐาสูตร ๔. อเวจจสูตร
๕. สุขสูตรที่ ๑ ๖. สุขสูตรที่ ๒ ๗. นฬกปานสูตรที่ ๑ ๘. นฬกปานสูตร
ที่ ๒ ๙. วัตถุกถาสูตรที่ ๑ ๑๐. วัตถุกถาสูตรที่ ๒ ฯ
------------อากังขวรรคที่ ๓
อากังขสูตร
[๗๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู
มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนอง
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงเปนผูสมบูรณดว ยศีล สมบูรณดวยปาติโมกขอยูเถิด จงเปนผู
สํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจารและโคจรอยูเ ถิด จงเปน
ผูเห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยู ในสิกขาบท
ทั้งหลายเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนที่รัก ที่ชอบใจ
ที่เคารพ และที่ยกยองของสพรหมจารีทั้งหลายไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําให
บริบูรณในศีลทั้งหลาย ประกอบดวยความสงบใจในภายใน ไมเหินหางจากฌาน
ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เรา
พึงเปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารทั้งหลายไซร
ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ประกอบดวยความสงบใจใน
ภายใน ไมเหินหางจากฌาน ประกอบดวยวิปส สนา เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลา
เถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร ของชนเหลาใด ขอสักการะของชนเหลานั้นพึงมีผลมาก มีอานิสงส

มากไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย... เพิ่มพูนการอยูเรือน
วางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา ญาติสาโลหิตเหลาใด ผูละไปแลว กระทํากาละแลว
มีจิตเลื่อมใส ยอมตามระลึกถึง ขอการระลึกถึงแหงญาติสาโลหิตเหลานั้นพึงมี
ผลมาก มีอานิสงสมากไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ...
เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูสันโดษดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามไดไซร ภิกษุนั้น
พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณ ในศีลทั้งหลาย ... เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด
ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูอดทนตอหนาว รอน หิว ระหาย เหลือบ ยุง
ลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเสือกคลาน ถอยคําอันหยาบชา พึงเปนผูอด
กลั้นตอทุกขเวทนาอันมีในสรีระที่เกิดขึ้นแลว กลาแข็ง เผ็ดรอน อันไมชื่นใจ
ไมพอใจ อันนําชีวิตไปไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหเปนผูบ ริบูรณในศีล
ทั้งหลาย ... เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผู
ครอบงําความไมยินดี และความยินดี และขอความไมยินดีและความยินดีไมพึง
ครอบงําเรา เราพึงครอบงําความไมยินดี และความยินดีอันเกิดขึ้นแลวอยูไซร
ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ... เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลา
เถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูครอบงําภัยและความหวาดเสียว และ
ขออภัยและความหวาดเสียวไมพึงครอบงําเราได เราพึงเปนผูครอบงําภัยและความ
หวาดเสียวที่เกิดขึ้นแลวอยูไ ซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้ง
หลาย ... เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูได
ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปน
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบันไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้ง
หลาย ... เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะไมได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยูไซร ภิกษุเหลานั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณ
ในศีลทั้งหลาย ประกอบความสงบใจในภายใน ไมเหินหางจากฌาน ประกอบ
ดวยวิปสสนา เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําที่เรา
กลาววา เธอทัง้ หลายจงเปนผูส มบูรณดวยศีล สมบูรณดวยปาติโมกขอยูเ ถิด จง
เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยูเถิด
จงเปนผูเห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลายเถิด ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑
กัณฏกสูตร
[๗๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน

ใกลพระนครเวสาลี พรอมดวยพระเถระผูเปนสาวกซึ่งมีชื่อเสียงหลายรูป คือ
ทานพระปาละ ทานพระอุปปาละ ทานพระกักกฏะ ทานพระกฬิมภะ ทานพระ
นิกฏะ ทานพระกฏิสสหะ และพรอมดวยพระเถระผูเปนสาวกซึ่งมีชื่อเสียงเหลา
อื่น ก็สมัยนั้นแล พวกเจาลิจฉวีที่มีชื่อเสียงเปนอันมาก ขึ้นยานชั้นดีมีเสียง
อื้ออึงตอกันเขาไปยังปามหาวัน เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ครั้งนั้นแล ทานผูม ีอายุ
เหลานั้นไดมีความปริวิตกวา เจาลิจฉวีผมู ีชื่อเสียงเปนจํานวนมากเหลานี้แล ขึ้น
ยานชั้นดีมเี สียงอื้ออึงตอกันเขามายังปามหาวันเพื่อเฝาพระผูม ีพระภาค ก็พระผูมี
พระภาคตรัสฌานวามีเสียงเปนปฏิปกษ ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปยัง
โคสิงคสาลทายวัน ณ ที่นั้นเราทั้งหลายพึงเปนผูมีเสียงนอย ไมเกลือ่ นกลน
อยูใหผาสุก ครั้งนั้นแล ทานผูม ีอายุเหลานั้น เขาไปยังโคสิงคสาลทายวัน
ณ ที่นั้น ทานผูม ีอายุเหลานั้นเปนผูมีเสียงนอย ไมเกลื่อนกลน อยูเปนผาสุก
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาลภิกษุ
ไปไหน อุปปาลภิกษุ กักกฏภิกษุ กฬิมภภิกษุ นิกฏภิกษุ กฏิสสหภิกษุ
ไปไหน พระเถระผูเปนสาวกเหลานั้นไปไหน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ทานผูมีอายุเหลานั้นคิดวา เจาลิจฉวีผู
มีชื่อเสียงเปนจํานวนมากเหลานี้แล ขึ้นยานชัน้ ดีมีเสียงอื้ออึงตอกันเขามายังปา
มหาวัน เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคตรัสฌานวามีเสียงเปนปฏิปกษ
ไฉนหนอ เราทั้งหลาย พึงเขาไปยังโคสิงคสาลทายวัน ในที่นนั้ พวกเราพึงเปนผูม-ี
*เสียงนอย ไมเกลื่อนกลน อยูเปนผาสุก ขาแตพระองคผูเจริญ ทานผูมีอายุเหลานั้น
เขาไปยังโคสิงคสาลทายวัน ในที่นั้นทานเหลานั้นเปนผูมเี สียงนอย ไมเกลือ่ นกลน
อยูเปนผาสุก พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ ดีละ
จริงดังที่มหาสาวกเหลานั้น เมือ่ พยากรณโดยชอบ พึงพยากรณดังนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวฌานวามีเสียงเปนปฏิปกษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปกษ ๑๐
ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูยินดีในการคลุกคลีดวยหมูค ณะ
เปนปฏิปกษตอความเปนผูย นิ ดีในที่สงัด ๑ การประกอบสุภนิมิต เปนปฏิปกษ
ตอผูประกอบอสุภนิมิต ๑ การดูมหรสพที่เปนขาศึก เปนปฏิปกษตอผูคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ การติดตอกับมาตุคาม เปนปฏิปกษตอพรหมจรรย ๑
เสียงเปนปฏิปก ษตอปฐมฌาน ๑ วิตกวิจารเปนปฏิปกษตอทุติยฌาน ๑ ปติเปน
ปฏิปกษตอตติยฌาน ๑ ลมอัสสาสปสสาสะเปนปฏิปกษตอจตุตถฌาน ๑
สัญญาและเวทนาเปนปฏิปกษตอสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ๑ ราคะเปนปฏิปกษ
โทสะเปนปฏิปก ษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงเปนผูไ มมีปฏิปกษอยูเ ถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูไ มมปี ฏิปกษ จงเปนผูหมดปฏิปกษอยูเถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตทั้งหลาย เปนผูไมมีปฏิปกษ พระอรหันตทั้งหลาย

ไมมีปฏิปกษ เปนผูหมดปฏิปกษ ฯ
จบสูตรที่ ๒
อิฏฐสูตร
[๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมอันนา
ปรารถนา นาใคร นาชอบใจ หาไดยากในโลก ๑๐ ประการเปนไฉน คือ
โภคสมบัติ ๑ วรรณะ ๑ ความไมมีโรค ๑ ศีล ๑ พรหมจรรย ๑ มิตร ๑
ความเปนพหูสูต ๑ ปญญา ๑ ธรรม ๑ สัตวทั้งหลาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ หาไดยาก
ในโลก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนอันตรายแกธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล ซึ่งเปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ หาไดยากในโลก คือ
ความเกียจคราน ความไมขยันหมั่นเพียร เปนอันตรายแกโภคสมบัติ การไมทํา
การสาธยาย เปนอันตรายแกความเปนพหูสูต การไมฟงดวยดี ไมสอบถาม
เปนอันตรายแกปญญา การไมประกอบความเพียร การไมพิจารณา เปนอันตรายแก
ธรรมทั้งหลาย การปฏิบัติผิด เปนอันตรายแกสัตวทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๑- ๑๐ ประการนี้เปนอันตรายแกธรรม ๑๐ ประการนี้แล ซึ่งเปนธรรมอันนา
ปรารถนา นาใคร นาชอบใจ หาไดยากในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม
๑๐ ประการเปนอาหารของธรรม ๑๐ ประการนี้แล ซึ่งเปนธรรมอันนาปรารถนา
นาใคร นาชอบใจ หาไดยากในโลก คือ ความไมเกียจคราน ความขยัน
หมั่นเพียร เปนอาหารของโภคสมบัติ การประดับ การตกแตงรางกาย เปน
อาหารของวรรณะ การกระทําสิ่งเปนที่สบาย เปนอาหารของความไมมีโรค ความ
เปนผูมีมิตรดี เปนอาหารของศีลทั้งหลาย การสํารวมอินทรีย เปนอาหารของ
พรหมจรรย การไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริง เปนอาหารของมิตรทั้งหลาย
การกระทําการสาธยาย เปนอาหารของความเปนพหูสูต การฟงดวยดี การ
สอบถาม เปนอาหารของปญญา การประกอบความเพียร การพิจารณา เปน
อาหารของธรรมทั้งหลาย การปฏิบัติชอบ เปนอาหารของสัตวทั้งหลาย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้เปนอาหารของธรรม ๑๐ ประการนี้แล ซึ่งเปน
ธรรมอันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ หาไดยากในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
วัฑฒิสูตร
[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเมื่อเจริญดวยความเจริญ ๑๐
ประการ ยอมเจริญดวยความเจริญอันประเสริฐ และเปนผูถือเอาสิ่งทีเ่ ปนสาระ
สิ่งที่ประเสริฐแหงกาย ความเจริญ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ อริยสาวกยอม

@๑. ขาดไป ๕
เจริญดวยนาและสวน ๑ ยอมเจริญดวยทรัพยและขาวเปลือก ๑ ยอมเจริญดวย
บุตรและภรรยา ๑ ยอมเจริญดวยทาส กรรมกร และคนใช ๑ ยอมเจริญ
ดวยสัตวสี่เทา ๑ ยอมเจริญดวยศรัทธา ๑ ยอมเจริญดวยศีล ๑ ยอมเจริญดวย
สุตะ ๑ ยอมเจริญดวยจาคะ ๑ ยอมเจริญดวยปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกเมื่อเจริญดวยความเจริญ ๑๐ ประการนี้ ยอมเจริญดวยความเจริญ
อันประเสริฐ และเปนผูถือเอาสิ่งที่เปนสาระ สิ่งที่ประเสริฐแหงกาย ฯ
บุคคลใดในโลกนี้ ยอมเจริญดวยทรัพย ขาวเปลือก บุตร
ภรรยา และสัตวสี่เทา บุคคลนั้นยอมเปนผูมีโชค มียศ
เปนผูอันญาติมิตร และพระราชาบูชาแลว บุคคลใดในโลก
นี้ยอมเจริญดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปญญา บุคคล
เชนนั้น เปนสัปบุรุษ มีปญญาเครื่องพิจารณา ยอมเจริญ
ดวยความเจริญทั้งสองประการ ในปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๔
มิคสาลาสูตร
[๗๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เวลาเชา
ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังที่อยูของมิคสาลาอุบาสิกา แลว
นั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดถวาย ครั้งนั้น มิคสาลาอุบาสิกาเขาไปหาทานพระอานนท
กราบไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา ขาแต
ทานพระอานนท ธรรมนี้ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันเปนเหตุให
คนสองคน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย คนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย
จักเปนผูมีคติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนจะพึงรูทั่วถึงไดอยางไร คือ
บิดาของดิฉันชื่อปุราณะเปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล งดเวนจาก
เมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ทานกระทํากาละแลว พระผูม ีพระภาคทรง
พยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคล เขาถึงชั้นดุสิต บุรุษชื่ออิสิทัตตะ ผูเปน
ที่รักของบิดาของดิฉัน ไมเปนผูประพฤติพรหมจรรย (แต) ยินดีดวยภรรยา
ของตน แมเขาทํากาละแลว พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามี
บุคคล เขาถึงชั้นดุสิต ขาแตทานพระอานนท ธรรมนี้ที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลว อันเปนเหตุใหคนสองคน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย
คนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมคี ติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชน
จะพึงรูทั่วถึงไดอยางไร ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรนองหญิง ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคทรง

พยากรณไวอยางนั้นแล ครั้งนั้น ทานพระอานนทรับบิณฑบาตที่นิเวศนของ
มิคสาลาอุบาสิกา ลุกจากอาสนะกลับไปแลว ครั้งนั้น ทานพระอานนทกลับจาก
บิณฑบาต ภายหลังภัต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน
พระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของ
อุบาสิกาชื่อมิคสาลา แลวนั่งบนอาสนะทีเ่ ขาปูลาดถวาย ลําดับนั้น มิคสาลา*อุบาสิกาเขาไปหาขาพระองค กราบไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดถามขาพระองควา ขาแตทานอานนท ธรรมนี้ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว
อันเปนเหตุใหคนสองคน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย คนหนึ่งไมประพฤติ
พรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนพึงรูทั่วถึงได
อยางไร คือ บิดาของดิฉันชื่อปุราณะ เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล
งดเวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ทานกระทํากาละแลว พระผูมีพระภาค
ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคล เขาถึงชั้นดุสิต บุรุษชื่ออิสิทัตตะ ผูเปน
ที่รักของบิดาของดิฉัน ไมเปนผูประพฤติพรหมจรรย แตยินดีดวยภรรยาของตน
แมเขาทํากาละแลว พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคล
เขาถึงชั้นดุสิต ขาแตทานพระอานนท ธรรมนี้ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว
อันเปนเหตุใหคนสองคน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย คนหนึ่งไมประพฤติ
พรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนพึงรูทั่วถึงได
อยางไร เมื่อมิคสาลาอุบาสิกากลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกะมิคสาลา
อุบาสิกาวา ดูกรนองหญิง ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไวอยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ก็มคิ สาลาอุบาสิกาเปนพาล
ไมฉลาด เปนคนบอด มีปญญาทึบ เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนอะไร ในญาณเครื่องกําหนดรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของบุคคล
ดูกรอานนท บุคคล ๑๐ จําพวกนี้มีอยูในโลก ๑๐ จําพวกเปนไฉน ดูกรอานนท
บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูทศุ ีล และไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปน
ที่ดับโดยไมเหลือแหงความเปนผูทุศีลของเขา ตามความเปนจริง บุคคลนั้น
ไมกระทํากิจแมดวยการฟง ไมกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไมแทงตลอด
แมดวยทิฐิ ยอมไมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเสือ่ ม
ไมไปทางเจริญ ยอมถึงความเสื่อม ไมถึงความเจริญ ดูกรอานนท สวนบุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูทุศีลแตรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดย
ไมเหลือแหงความเปนผูทุศีลของเขา ตามความเปนจริง บุคคลนั้นกระทํากิจ
แมดวยการฟง กระทํากิจแมดว ยความเปนพหูสูต แทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ
ยอมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม

ยอมถึงความเจริญอยางเดียว ไมถึงความเสื่อม ดูกรอานนท พวกคนผูถือ
ประมาณยอมประมาณในเรื่องนั้นวา ธรรมแมของคนนี้ก็เหลานั้นแหละ ธรรมแม
ของคนอื่นก็เหลานั้นแหละ เพราะเหตุไรในสองคนนั้น คนหนึ่งเลว คนหนึ่งดี
ก็การประมาณของคนผูถือประมาณเหลานั้น ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล
เพื่อทุกข ตลอดกาลนาน ดูกรอานนท ในสองคนนั้น บุคคลใดเปนผูทุศีล
และรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดบั โดยไมเหลือแหงความเปนผูท ุศีล
ของเขา ตามความเปนจริง กระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากิจแมดวยความเปน
พหูสูต แทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไดวมิ ตุ ติแมอันเกิดในสมัย ดูกรอานนท
บุคคลนี้ดีกวาและประณีตกวาบุคคลที่กลาวขางตน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
กระแสแหงธรรมยอมถูกตองบุคคลนี้ ใครเลาจะพึงรูเหตุนั้นได นอกจากตถาคต
ดูกรอานนท เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอยาไดเปนผูช อบประมาณในบุคคล
และอยาไดถือประมาณในบุคคล เพราะผูถือประมาณในบุคคลยอมทําลายคุณวิเศษ
ของตน เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล แตไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงศีลของเขา ตามความเปนจริง
บุคคลนั้นไมทํากิจแมดวยการฟง ไมกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไม
แทงตลอดแมดว ยทิฐิ ยอมไมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอม
ไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ ยอมถึงความเสือ่ มอยางเดียว ไมถึงความเจริญ
ดูกรอานนท สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล และรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงศีลของเขา ตามความเปนจริง
บุคคลนั้นกระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต แทงตลอด
ดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมตุ ติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไป
ทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม ยอมถึงความเจริญอยางเดียว ไมถงึ ความเสื่อม
ดูกรอานนท ฯลฯ เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีราคะกลา ทัง้ ไมรูชัด
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงราคะของเขา ตามความ
เปนจริง บุคคลนั้นไมกระทํากิจแมดวยการฟง ไมกระทํากิจแมดวยความ
เปนพหูสูต ไมแทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไมไดวมิ ุตติแมอันเกิดในสมัย
เมื่อตายไป เขายอมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ ยอมถึงความเสื่อมอยางเดียว
ไมถึงความเจริญ ดูกรอานนท สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีราคะกลา
แตรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดบั โดยไมเหลือแหงราคะของเขา
ตามความเปนจริง บุคคลนั้นกระทํากิจแมดว ยการฟง กระทํากิจแมดวยความ
เปนพหูสูต แทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย

เมื่อตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสือ่ ม ยอมถึงความเจริญอยางเดียว
ไมถึงความเสื่อม ดูกรอานนท ฯลฯ เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณใน
บุคคลได ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ ทั้งไมรูชัด
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความโกรธของเขา
ตามความเปนจริง บุคคลนั้นไมกระทํากิจแมดวยการฟง ไมกระทํากิจแมดว ย
ความเปนพหูสูต ไมแทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไมไดวมิ ุตติแมอันเกิด
ในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ ยอมถึงความเสื่อม
อยางเดียว ไมถึงความเจริญ ดูกรอานนท สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
มักโกรธ แตรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหง
ความโกรธของเขา ตามความเปนจริง บุคคลนั้นกระทํากิจแมดวยการฟง
กระทํากิจแมดว ยความเปนพหูสูต แทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมตุ ติแม
อันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสือ่ ม ยอมถึง
ความเจริญอยางเดียว ไมถึงความเสื่อม ดูกรอานนท ฯลฯ เราหรือผูที่เหมือนเรา
พึงถือประมาณในบุคคลได ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฟุงซาน ทั้งไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความฟุงซานของเขา ตามความเปนจริง
บุคคลนั้นไมกระทํากิจแมดวยการฟง ไมกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไม
แทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไมไดวมิ ุตติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขา
ยอมไปทางเสือ่ ม ไมไปทางเจริญ ยอมถึงความเสื่อมอยางเดียว ไมถึงความเจริญ
ดูกรอานนท สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฟุงซาน แตรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความฟุงซานของเขา ตามความ
เปนจริง บุคคลนั้นกระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากิจแมดว ยความเปนพหูสูต
แทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุติแมอนั เกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอม
ไปทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม ยอมถึงความเจริญอยางเดียว ไมถึงความเสื่อม
ดูกรอานนท พวกคนผูถือประมาณ ยอมประมาณในเรื่องนัน้ วา ธรรมแมของ
คนนี้ก็เหลานั้นแหละ ธรรมแมของคนอื่นก็เหลานั้นแหละ เพราะเหตุไรใน
สองคนนั้น คนหนึ่งเลว คนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผูถ ือประมาณเหลานั้น
ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ตลอดกาลนาน ดูกรอานนท
ในสองคนนั้น บุคคลใดเปนผูฟ ุงซาน แตรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อัน
เปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความฟุงซานของเขา ตามความเปนจริง บุคคลนั้น
กระทํากิจแมดว ยการฟง กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต แทงตลอดดวยดี
แมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุติแมอันเกิดในสมัย บุคคลนี้ดีกวา และประณีตกวาบุคคล

ที่กลาวขางตนโนน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูกตอง
บุคคลนี้ ใครเลาจะพึงรูเหตุนั้นไดนอกจากตถาคต ดูกรอานนท เพราะเหตุนั้น
แหละ เธอทั้งหลายอยาประมาณในบุคคล และอยาไดถือประมาณในบุคคล
เพราะผูถือประมาณในบุคคล ยอมทําลายคุณวิเศษของตน เราหรือผูที่เหมือน
เราพึงถือประมาณในบุคคลได ฯ
ดูกรอานนท ก็มิคสาลาอุบาสิกาเปนพาล ไมฉลาด เปนคนบอด
มีปญญาทึบ เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอะไร ในญาณเครื่องกําหนด
รูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของบุคคล ดูกรอานนท บุคคล ๑๐ จําพวกนี้แล
มีปรากฏอยูในโลก ดูกรอานนท บุรุษชื่อปุราณะเปนผูประกอบดวยศีลเชนใด
บุรุษชื่ออิสิทัตตะก็เปนผูประกอบดวยศีลเชนนั้น บุรุษชื่อปุราณะจะไดรูแมคติของ
บุรุษชื่ออิสิทัตตะก็หามิได บุรุษชื่ออิสิทัตตะเปนผูประกอบดวยปญญาเชนใด
บุรุษชื่อปุราณะก็เปนผูประกอบดวยปญญาเชนนั้นบุรุษชื่ออิสิทัตตะจะไดรูแมคติ ของ
บุรุษชื่อปุราณะก็หามิได ดูกรอานนท คนทั้งสองนี้เลวกวากันดวยองคคุณคน
ละอยาง ดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
อภัพพสูตร
[๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ไมพึงมีในโลก
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไมพึงบังเกิดในโลก ธรรมวินัยที่พระตถาคต
ทรงประกาศไวแลว ไมพึงรุงเรืองในโลก ๓ ประการเปนไฉน คือ ชาติ ๑ ชรา ๑
มรณะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แล ไมพึงมีในโลก
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไมพึงบังเกิดในโลก ธรรมวินัยอันพระตถาคต
ทรงประกาศไวแลวไมพึงรุงเรืองในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะธรรม
๓ ประการนี้มีอยูในโลก ฉะนัน้ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาจึงบังเกิด
ในโลก ธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไวจึงรุงเรืองในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละชาติ ชรา มรณะได ๓ ประการ
เปนไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไม
ละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละชาติ ชรา มรณะได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละราคะ โทสะ โมหะได ๓ ประการ
เปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละราคะ โทสะ โมหะได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละสักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได ๓ ประการเปนไฉน คือ การกระทําไวในใจโดย
อุบายไมแยบคาย ๑ การเสพทางผิด ๑ ความหดหูแหงจิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย

บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แล ก็ไมอาจละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต*ปรามาสได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละ
การกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย การเสพทางผิดความหดหูแหงจิตได
๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูมีสติหลงลืม ๑ ความไมมีสัมปชัญญะ ๑
ความฟุงซานแหงจิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว
ก็ไมอาจละการกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย การเสพทางผิด ความหดหู
แหงจิตได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละ
ความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะความฟุงซานแหงจิตได ๓ ประการ
เปนไฉน คือ ความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ๑ ความเปนผูไมใครฟงธรรม
ของพระอริยะ ๑ ความเปนผูมีจิตคิดแขงดี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไม
ละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมมี
สัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิตได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม
๓ ประการแลว ก็ไมอาจละความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ความเปนผูไมใคร
ฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจิตคิดแขงดีได ๓ ประการเปนไฉน คือ
ความฟุงซาน ๑ ความไมสํารวม ๑ ความทุศีล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไม
ละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ความ
เปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจิตคิดแขงดีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละความฟุงซาน ความไมสํารวม
ความทุศีลได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ ความเปนผู
ไมรูความประสงค ๑ ความเกียจคราน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม
๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละความฟุงซาน ความไมสํารวม ความทุศีลได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละความเปนผู
ไมมีศรัทธา ความเปนผูไมรูความประสงค ความเกียจคราน ๓ ประการเปนไฉน
คือ ความไมเอือ้ เฟอ ๑ ความเปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมมี ิตรชั่ว ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละความเปนผู
ไมมีศรัทธา ความเปนผูไมรูความประสงค ความเกียจครานได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละความไมเอื้อเฟอ ความเปนผูว ายาก
ความเปนผูมีมติ รชั่วได ๓ ประการเปนไฉน คือความไมมีหริ ิ ๑ ความไมมี
โอตตัปปะ ๑ ความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการ
นี้แลว ก็ไมอาจละความไมเอื้อเฟอ ความเปนผูว ายาก ความเปนผูมีมิตรชั่วได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไมมีความละอาย ไมมีความเกรงกลัว เปนผูประมาท
ก็ไมอาจละความเปนผูไมเอือ้ เฟอ ความเปนผูว ายาก ความเปนผูมีมิตรชั่วได
บุคคลเปนผูมมี ิตรชั่ว ก็ไมอาจละความเปนผูไ มมีศรัทธา ความเปนผูไมรูความ

ประสงค ความเกียจครานได บุคคลเปนผูเกียจคราน ก็ไมอาจละความฟุงซาน
ความไมสํารวม ความทุศีลได บุคคลเปนผูทศุ ีล ก็ไมอาจละความเปนผู
ไมใครเห็นพระอริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจิตคิด
แขงดีได บุคคลเปนผูมีจิตคิดแขงดี ก็ไมอาจละความเปนผูม ีสติหลงลืม ความไมมี
สัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิตได บุคคลเปนผูมีจิตฟุงซาน ก็ไมอาจละ
ความกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย การเสพทางผิด ความหดหูแหงจิตได
บุคคลเปนผูมจี ิตหดหูก็ไมอาจละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได
บุคคลเปนผูมีวจิ ิกิจฉาก็ไมอาจละราคะ โทสะ โมหะได บุคคลไมละราคะ
โทสะ โมหะแลวก็ไมอาจละชาติ ชรา มรณะได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละชาติ ชรา
มรณะได ๓ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละชาติ ชรา มรณะได ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละ ราคะ โทสะ โมหะได
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละ ราคะ โทสะ
โมหะได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละสักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได ๓ ประการเปนไฉน คือ การกระทําไวในใจโดย
อุบายไมแยบคาย ๑ การเสพทางผิด ๑ ความหดหูแหงจิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละการกระทําไว
ในใจโดยอุบายไมแยบคาย การเสพทางผิด ความหดหูแหงจิตได ๓ ประการ
เปนไฉน คือ ความเปนผูมีสติหลงลืม ๑ ความไมมีสัมปชัญญะ ๑ ความฟุงซาน
แหงจิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละการ
กระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย การเสพทางผิด ความหดหูแหงจิตได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละความเปนผูมสี ติ
หลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิตได ๓ ประการเปนไฉน คือ
ความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ๑ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ๑
ความเปนผูมีจติ คิดแขงดี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูละธรรม ๓ ประการนี้แลว
จึงอาจละความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมมสี ัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิตได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละความเปนผูไมใครเห็น
พระอริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจิตคิดแขงดีได
๓ ประการเปนไฉน คือ ความฟุงซาน ๑ ความไมสํารวม ๑ ความเปนผูทุศลี ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละความเปนผูไ มใคร

เห็นพระอริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจิตคิดแขง
ดีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละความฟุงซาน
ความไมสํารวม ความเปนผูทศุ ีลได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมมี
ศรัทธา ๑ ความเปนผูไมรูความประสงค ๑ ความเกียจคราน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละความฟุงซาน ความไมสํารวม ความ
เปนผูทุศีลได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละความ
เปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผูไ มรูความประสงค ความเกียจครานได ๓ ประการ
เปนไฉน คือ ความเปนผูไมเอือ้ เฟอ ๑ ความเปนผูวายาก ๑ ความเปนผู
มีมิตรชั่ว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละความ
เปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผูไ มรูความประสงค ความเกียจครานได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละความเปนผูไมเอื้อเฟอ ความ
เปนผูวายาก ความเปนผูมมี ิตรชั่วได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมมี
ความละอาย ๑ ความเปนผูไมมีความเกรงกลัว ๑ ความประมาท ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละความเปนผูไมเอื้อเฟอ
ความเปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรชั่วได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความ
ละอาย มีความเกรงกลัว ไมประมาทอยู ก็อาจละความเปนผูไมเอื้อเฟอ ความ
เปนผูวายาก ความเปนผูมมี ิตรชั่วได บุคคลเปนผูมีมิตรดี ก็อาจละความเปนผู
ไมมีศรัทธา ความเปนผูไมรูความประสงค ความเกียจครานได บุคคลเปนผู
ปรารภความเพียร ก็อาจละความเปนผูฟุงซาน ความไมสํารวม ความเปนผูทุศีล
ได บุคคลเปนผูมีศีล ก็อาจละความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ความเปนผู
ไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูม จี ิตคิดแขงดีได บุคคลเปนผูมีจติ ไม
คิดแขงดี ก็อาจละความเปนผูม ีสติหลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซาน
แหงจิตได บุคคลเปนผูมีจิตอันไมฟุงซาน ก็อาจละการกระทําไวในใจโดยอุบาย
อันไมแยบคาย การเสพทางผิด ความหดหูแหงจิตได บุคคลเปนผูมีจิตไมหดหู
ก็อาจละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได บุคคลเปนผูไมมีวิจิกจิ ฉา
ก็อาจละราคะ โทสะ โมหะได บุคคลละราคะ โทสะ โมหะแลว ก็อาจละชาติ
ชรา มรณะได ฯ
จบสูตรที่ ๖
กากสูตร
[๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการ
๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมักขจัด ๑ คนอง ๑ ทะเยอทะยาน ๑ กินจุ ๑
หยาบชา ๑ ไมมีกรุณา ๑ ไมแข็งแรง ๑ มักรอง ๑ เผลอสติ ๑ สั่งสม ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุผูลามกก็ประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการ ฉันนั้นเหมือนกันแล ๑๐ ประ*การเปนไฉน คือ เปนผูขจัด ๑ คึกคนอง ๑ ทะเยอทะยาน ๑ กินจุ ๑
หยาบชา ๑ ไมมีกรุณา ๑ ไมแข็งแรง ๑ มักรอง ๑ เผลอสติ ๑ สั่งสม ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามกประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
นิคันถสูตร
[๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐
ประการ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูไมมศี รัทธา ๑ ทุศีล ๑ ไมมีความ
ละอาย ๑ ไมมคี วามเกรงกลัว ๑ ไมภักดีตอสัตบุรุษ ๑ ยกตนขมผูอื่น ๑
ยึดมั่นความเห็นของตน ถือสิ่งที่ไมควรเก็บไว สละคืนความยึดมั่นถือมั่นดวย
ความเห็นของตนไดยาก ๑ เปนคนลวงโลก ๑ ปรารถนาลามก ๑ มีความเห็นผิด ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
อาฆาตวัตถุสูตร
[๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วัตถุแหงความอาฆาต ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประ*การเปนไฉน คือ บุคคลยอมผูกความอาฆาตวา บุคคลโนนไดประพฤติสิ่งอัน
ไมเปนประโยชนแกเราแลว ๑ กําลังประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกเรา ๑
จักประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกเรา ๑ ยอมผูกความอาฆาตวา บุคคลโนน
ไดประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกผทู ี่เปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว ๑ กําลัง
ประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกผูทเี่ ปนทีร่ ักที่ชอบใจของเรา ๑ จักประพฤติ
สิ่งอันไมเปนประโยชนแกผูทเี่ ปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ ยอมผูกความอาฆาตวา
บุคคลโนนไดประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนแกผูที่ไมเปนที่รกั ไมเปนทีช่ อบใจของ
เราแลว ๑ กําลังประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนแกผูที่ไมเปนที่รักไมเปนทีช่ อบใจ
ของเรา ๑ จักประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนแกผูที่ไมเปนที่รกั ไมเปนทีช่ อบใจของ
เรา ๑ ยอมโกรธในที่ไมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วัตถุแหงความอาฆาต ๑๐
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
อาฆาตปฏิวินยสูตร
[๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบายเปนเครื่องกําจัดความอาฆาต ๑๐ ประการ
นี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตวา บุคคลไดประพฤติ
สิ่งอันไมเปนประโยชนแกเราแลว การประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดใน
บุคคลนี้แตที่ไหน ๑ บุคคลกําลังประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกเรา การ
ประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ บุคคลจักประพฤติ

สิ่งอันไมเปนประโยชนแกเรา การประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคล
นี้แตที่ไหน ๑ ยอมกําจัดความอาฆาตวา บุคคลไดประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชน
แกผูที่เปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว การประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดใน
บุคคลนี้แตที่ไหน ๑ กําลังประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกผูที่เปนที่รักทีช่ อบใจ
ของเรา การประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ จัก
ประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกผูทเี่ ปนทีร่ ักที่ชอบใจของเรา การประพฤติ
สิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ ยอมกําจัดความอาฆาตวา
บุคคลไดประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนแกผทู ี่ไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเราแลว
การประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ กําลังประพฤติ
สิ่งอันเปนประโยชนแกผูที่ไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเรา การประพฤติสิ่งอัน
ไมเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ จักประพฤติสิ่งอันเปนประโยชน
แกบุคคลผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเรา การประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชน
จะพึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ ยอมไมโกรธในที่อันไมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อุบายเปนเครื่องกําจัดความอาฆาต ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอากังขวรรคที่ ๓
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อากังขสูตร ๒. กัณฏกสูตร ๓. อิฏฐสูตร ๔. วัตถุสูตร
๕. มิคสาลาสูตร ๖. อภัพพสูตร ๗. กากสูตร ๘. นิคัณฐสูตร
๙. อาฆาตวัตถุสูตร ๑๐. อาฆาตปฏิวินยสูตร ฯ
-------------เถรวรรคที่ ๔
วาหุนสูตร
[๘๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ฝงสระโปกขรณีชื่อคัคครา
ใกลจัมปานคร ครั้งนั้นแล ทานพระวาหุนะเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตสลัดออก ปราศจาก หลุดพนจากธรรม
เทาไรหนอ จึงเชื่อวามีพระทัยปราศจากแดนกิเลสอยู พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
ดูกรวาหุนะ พระตถาคตสลัดออก ปราศจาก หลุดพนจากธรรม ๑๐ ประการแล
จึงชื่อวามีพระทัยปราศจากแดนกิเลสอยู ๑๐ ประการเปนไฉน คือ พระตถาคต
สลัดออก ปราศจาก หลุดพนจากรูป ๑ จากเวทนา ๑ จากสัญญา ๑ จาก
สังขาร ๑ จากวิญญาณ ๑ จากชาติ ๑ จากชรา ๑ จากมรณะ ๑ จากทุกข ๑

จากกิเลส ๑ จึงชื่อวามีพระทัยปราศจากแดนกิเลสอยู ดูกรวาหุนะ พระตถาคต
สลัดออก ปราศจาก หลุดพนจากธรรม ๑๐ ประการนี้แล จึงชื่อวามีพระทัย
ปราศจากแดนกิเลสอยู เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุม หรือดอกปุณฑริก
ที่เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ขึ้นพนแลวจากน้ํา ไมเปรอะเปอนดวยน้ําตั้งอยู
ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑
อานันทสูตร
[๘๒] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะ
ทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูไมมีศรัทธา จักถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุเปนผูทุศีล ... ภิกษุเปน
ผูมีการสดับนอย ... ภิกษุเปนผูวายาก ... ภิกษุเปนผูมีมิตรชั่ว ... ภิกษุเปนผู
เกียจคราน ... ภิกษุเปนผูมีสติเลอะเลือน ... ภิกษุเปนผูไมสันโดษ ... ภิกษุเปนผู
มีความปรารถนาลามก ... ภิกษุเปนผูมีความเห็นผิด จักถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกรอานนท ภิกษุประกอบ
ดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้
ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ฯ
ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูมศี รัทธา จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยใน
ธรรมวินัยนี้ ขอนี้จึงเปนฐานะที่มีได ภิกษุเปนผูมีศีล ... ภิกษุเปนพหูสูตทรงไว
ซึ่งสุตะ ... ภิกษุเปนผูมีมิตรดีงาม ... ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร ... ภิกษุเปนผู
มีสติตั้งมั่น ... ภิกษุเปนผูสันโดษ ... ภิกษุเปนผูมีความปรารถนานอย ... ภิกษุ
เปนผูมีความเห็นชอบ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้จึง
เปนฐานะที่มีได ดูกรอานนท ภิกษุประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล จักถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ฯ
จบสูตรที่ ๒
ปุณณิยสูตร
[๘๓] ครั้งนั้นแล ทานพระปุณณิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูม-ี
*พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหพระธรรม
เทศนาแจมแจงกะพระตถาคตในกาลบางคราว ไมแจมแจงในกาลบางคราว พระผูมี*พระภาคตรัสวา ดูกรปุณณิยะ ภิกษุมีศรัทธา แตไมเขาไปหา พระธรรมเทศนา
จึงไมแจมแจงกะพระตถาคตกอน แตในกาลใด ภิกษุมีศรัทธาและเขาไปหา
ในกาลนั้น พระธรรมเทศนาจึงจะแจมแจงกะพระตถาคต ดูกรปุณณิยะ ภิกษุ

มีศรัทธาและเขาไปหา แตไมเขานั่งใกล ... เขานั่งใกล แตไมสอบถาม ...
สอบถาม แตไมเงี่ยโสตฟงธรรม ... เงี่ยโสตลงฟงธรรม แตฟงแลวไมทรงจํา
ธรรมไว ... ฟงแลวทรงจําธรรมไว แตไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว ...
พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว แตไมเปนผูรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม ... รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม แตไมเปนผูมี
วาจางาม เจรจาถอยคําไพเราะประกอบดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย ไม
หยาบคาย ใหรูเนื้อความไดแจมแจง ... เปนผูมีวาจางาม เจรจาถอยคําไพเราะ
สละสลวย ไมหยาบคาย ใหรูเนื้อความไดแจมแจง แตไมเปนผูชี้แจงเพื่อน*พรหมจรรยทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง พระธรรม
เทศนาจึงไมแจมแจงกะพระตถาคตกอน ดูกรปุณณิยะ แตในกาลใด ภิกษุเปน
ผูมีศรัทธา เขาไปหา เขานั่งใกล สอบถามเงี่ยโสตลงฟงธรรม ฟงแลวทรงจํา
ธรรมไว พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม มีวาจางาม เจรจาถอยคําไพเราะ สละสลวย ไมหยาบคาย
ใหรูเนื้อความไดแจมแจง เปนผูชี้แจงเพื่อนพรหมจรรยใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ราเริง ในกาลนั้น พระธรรมเทศนาจึงแจมแจงกะพระตถาคต ดูกร
ปุณณิยะ พระธรรมเทศนาประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล จึงแจมแจงกะ
พระตถาคตโดยสวนเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๓
พยากรณสูตร
[๘๔] ณ ที่นั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุทงั้ หลายมาวา
ดูกรภิกษุทั้งหลายผูมอี ายุ ภิกษุเหลานั้นกลาวรับทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ทาน
พระมหาโมคคัลลานะไดกลาวคํานี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมพยากรณอรหัตตผลวา เราทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี พระตถาคตหรือสาวก
ของพระตถาคตผูไดฌาน ฉลาดในสมาบัติ ฉลาดในจิตของผูอ ื่น ฉลาดในการ
กําหนดรูจิตของผูอื่นยอมซักถาม สอบถาม ไลเลียงภิกษุนั้น ภิกษุนั้นอันพระตถาคต
หรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาณ ... ไลเลียงอยู ยอมถึงความเปนผูเ ปลา ไม
มีคุณ ไมเจริญ พินาศ ความไมเจริญและความพินาศ พระตถาคตหรือสาวกของ
พระตถาคตผูไดฌาน ฉลาดในจิตของผูอื่นฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น กําหนด
รูใจดวยใจแลว กระทําไวในใจซึ่งภิกษุนั้นอยางนี้วา เพราะเหตุไรหนอ ทานผูนี้จึง
พยากรณอรหัตตผลวา เราทราบวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลวกิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต
ผูไดฌาน ... กําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมทราบชัดภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้เปนผู

มักโกรธมีใจอันความโกรธกลุม รุมแลวอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความโกรธนี้
เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูผ ูกโกรธไว
มีใจอันความผูกโกรธไวกลุม รุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความผูกโกรธนี้
เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูม ีความลบหลูมี
ใจอันความลบหลูกลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความลบหลูนี้ เปนความ
เสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูต ีเสมอ มีใจอันความตี
เสมอกลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความตีเสมอนี้ เปนความเสื่อมในธรรม
วินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูม ีความริษยา มีใจอันความริษยากลุม
รุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความริษยานี้เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระ
ตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูตระหนี่ มีใจอันความตระหนี่กลุมรุมอยูโดยมาก
ก็ความกลุมรุมแหงความตระหนี่นี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศ
แลว ทานผูนี้เปนผูโออวด มีใจอันความโออวดกลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุม
แหงความโออวดนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้
เปนผูมีมารยา มีใจอันมารยากลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงมารยานี้เปน
ความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีความปรารถนา
ลามก มีใจอันความปรารถนาลามกกลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความ
ปรารถนาลามกนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้
เปนผูมีสติหลงลืม ถึงความทอดทิ้งธุระในระหวางคุณวิเศษเบื้องบนดวยการบรรลุ
คุณวิเศษเบื้องต่ํา ก็การถึงความทอดทิ้งธุระในระหวางนี้เปนความเสื่อมในธรรมวินัย
ที่พระตถาคตประกาศแลว ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ ไมละธรรม ๑๐
ประการนี้แลว จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินยั นี้ ขอนี้ไมเปนฐานะ
ที่จะมีได ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ ละธรรม ๑๐ ประการนี้แลวจัก
ถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้ยอมเปนฐานะที่มีได ฯ
จบสูตรที่ ๔
กัตถีสูตร
[๘๕] สมัยหนึ่ง ทานพระมหาจุนทะอยูท สี่ หชาติวัน ในแควนเจตี
ณ ที่นั้นแล ทานพระมหาจุนทะเรียกภิกษุทั้งหลายวาดูกรภิกษุทั้งหลายผูมอี ายุ ภิกษุ
เหลานั้นรับคําทานพระมหาจุนทะแลว ทานพระมหาจุนทะไดกลาวคํานี้วา ดูกรทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมปี กติกลาวโออวดในการบรรลุคุณวิเศษ
ทั้งหลายวา เราเขาปฐมฌานก็ได ออกก็ได เขาทุติยฌานก็ได ออกก็ได เขาตติยฌาน
ก็ได ออกก็ได เขาจตุตถฌานก็ได ออกก็ได เขาอากาสานัญจายตนฌานก็ได ออก
ก็ได เขาวิญญานัญจายตนฌานก็ได ออกก็ได เขาอากิญจัญญายตนฌานก็ได
ออกก็ได เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานก็ได ออกก็ได เขาสัญญาเวทยิต

นิโรธก็ได ออกก็ได ฯ
พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ฉลาดในสมาบัติ ฉลาด
ในจิตของผูอื่น ฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น ยอมไลเลียง สอบถาม ซักถาม
ภิกษุนั้น ภิกษุนั้นอันพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... ไลเลียง
สอบถาม ซักถาม ยอมถึงความเปนผูเ ปลา ไมมีคุณ ไมเจริญ ถึงความพินาศ
ถึงความไมเจริญและความพินาศ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน
ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอื่น ผูฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอนื่
กําหนดใจดวยใจแลว กระทําไวในใจซึ่งภิกษุนั้นอยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอ
ทานผูนี้จึงเปนผูมีปกติกลาวโออวดในการบรรลุคุณวิเศษทั้งหลายวา เราเขาปฐมฌาน
ก็ได ออกก็ได ฯลฯ เราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได ออกก็ได พระตถาคตหรือ
สาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนดใจดวยใจอยางนี้แลว ยอมรูภิกษุนั้น
อยางนี้วา ทานผูนี้เปนผูก ระทําศีลใหขาด กระทําศีลใหทะลุ กระทําศีลใหดาง
กระทําศีลใหพรอย ไมกระทําความเพียรติดตอ ไมประพฤติติดตอในศีลทั้งหลาย
ทานผูนี้เปนผูท ุศีลตลอดกาลนาน ก็ความเปนผูทุศีลนี้แล เปนความเสื่อมในธรรม
วินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูไมมีศรัทธา มีความประพฤติไม
สมควร ก็ความเปนผูไมมีศรัทธานี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคต
ทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีการสดับนอย มีความประพฤติไมสมควร ก็ความ
เปนผูมีการสดับนอยนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศ
แลว ทานผูนี้เปนผูวายาก มีความประพฤติไมสมควร ก็ความเปนผูวายากนีแ้ ล
เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูม ีมิตรชั่ว
ก็ความเปนผูมมี ิตรชั่วนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศ
แลว ทานผูนี้เปนผูเกียจคราน ก็ความเปนผูเ กียจครานนี้แล เปนความเสื่อมใน
ธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีสติหลงลืม ก็ความเปนผู
มีสติหลงลืมนี้แล เปนความเสือ่ มในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทาน
ผูนี้เปนผูหลอกลวง ก็ความเปนผูหลอกลวงนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่
พระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูเลี้ยงยาก ก็ความเปนผูเ ลี้ยงยากนี้แล
เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูม ีปญญา
ทราม ก็ความเปนผูมีปญญาทรามนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคต
ทรงประกาศแลว ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสหายพึงกลาวกะสหายอยางนี้วา
ดูกรสหาย เมื่อใด กิจที่ควรกระทําดวยทรัพยมีอยูแกทาน ทานพึงบอกเราให
ทราบ เราจะใหทรัพยแกทาน สหายอีกฝายหนึ่งนั้น เมื่อมีกิจที่ควรกระทําดวย
ทรัพยบางอยางเกิดขึ้นแลว จึงบอกกับสหายอยางนี้วา ดูกรสหาย เราตองการ

ทรัพย ขอทานจงใหทรัพยแกเรา สหายนั้นก็ตอบอยางนี้วา ดูกรสหาย ถาเชนนั้น
ทานจงขุดลงไปในที่นี้ สหายอีกฝายหนึ่งนั้น เมื่อขุดลงไปในที่นั้น ไมพึงพบทรัพย
จึงกลาวอยางนี้วา ดูกรสหาย ทานไดพูดพลอยๆ กะเรา ไดกลาวคําเท็จกะเราวา
ทานจงขุดลงไปในที่นี้ สหายนั้นจึงพูดอยางนี้วา ดูกรสหาย เราหาไดพูดพลอยๆ
ไม หาไดกลาวคําเท็จไม ทานจงขุดลงไปในที่นี้เถิด สหายอีกฝายหนึ่งนั้น เมื่อ
ขุดลงไปแมในที่นั้นก็ยังไมพบทรัพย จึงกลาวอยางนี้วา ทานไดพูดพลอยๆ กะเรา
ไดกลาวคําเท็จกะเราวา จงขุดลงไปในที่นี้ สหายนั้นตอบอยางนี้วา เราหาไดพูด
พลอยๆ ไม หาไดกลาวคําเท็จไม ถาเชนนั้น ทานจงขุดลงไปในที่นี้ สหายอีก
ฝายหนึ่งนั้น เมื่อขุดลงไปแมในที่นั้นก็ไมพบทรัพย จึงพูดอยางนี้วา ดูกรสหาย
ทานพูดพลอยๆ แกเรา ทานไดกลาวคําเท็จกะเราวา จงขุดลงไปในที่นี้ สหายนั้น
ก็ตอบอยางนี้วา ดูกรสหาย เราหาไดพูดพลอยๆ ไม หาไดกลาวคําเท็จไม แต
วาเราถึงความเปนผูมีจิตฟุงซานไป ซึ่งมิใชกําหนดรูดวยใจ แมฉันใด ดูกรทานผู
มีอายุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูม ีปกติกลาวโออวดในคุณวิเศษทั้ง
หลายวา เราเขาปฐมฌานก็ได ออกก็ได ... เขาสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได ออกก็ได
พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิต
ของผูอื่น ผูฉ ลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น ยอมไลเลียง สอบถาม ซักถาม
ภิกษุนั้น ภิกษุนั้นอันพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... ไลเลียง
สอบถาม ซักถามอยู ยอมถึงความเปนผูเ ปลา ไมมีคุณ ไมเจริญ พินาศ ความไม
เจริญและความพินาศ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ผูฉ ลาดใน
สมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอนื่ ผูฉลาดในอันกําหนดรูจิตของผูอื่น กําหนดใจดวย
ใจแลว กระทําไวในใจซึ่งภิกษุนั้นอยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอ ทานผูนี้จึงเปน
ผูมีปกติกลาวโออวดในการบรรลุคุณวิเศษทั้งหลายวา เราเขาปฐมฌานก็ได ออกก็
ได ฯลฯ เขาสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได ออกก็ได พระตถาคตหรือสาวกของพระ
ตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอื่น ผูฉ ลาดในการกําหนด
รูจิตของผูอื่น กําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้เปนผูทาํ ให
ขาด ทําใหทะลุ ทําใหดาง ทําใหพรอย ไมกระทําความเพียรติดตอ ไมประพฤติ
ติดตอในศีลทั้งหลาย ทานผูนี้เปนผูทุศีลตลอดกาลนาน ก็ความเปนผูทุศีลนีแ้ ล
เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ... ทานผูนี้เปนผูมปี ญญา
ทราม ก็ความเปนผูมีปญญาทรามนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลว ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนั้นแล ไมละธรรม ๑๐ ประการนี้
แลวจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้มใิ ชฐานะที่จะมีได ภิกษุ
นั้นแล ละธรรม ๑๐ ประการนี้แลว จึงจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรม
วินัยนี้ ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได ฯ

จบสูตรที่ ๕
อัญญสูตร
[๘๖] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปะอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทก
นิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ณ ที่นั้นแล ทานพระมหากัสสปะเรียกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายผูมีอายุ ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัสสปะ
แลว ทานพระมหากัสสปะไดกลาวคํานี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมพยากรณอรหัตผลวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้
พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌานผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของ
ผูอื่น ผูฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น ยอมไลเลียง สอบถาม ซักถามภิกษุนั้น
ภิกษุนั้นอันพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผู
ฉลาดในจิตของผูอื่น ผูฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น ไลเลียงสอบถาม
ซักถามอยู ยอมถึงความเปนผูเปลา ถึงความเปนผูไมมีคุณ ถึงความไมเจริญ
ถึงความพินาศ ถึงความไมเจริญและความพินาศ พระตถาคตหรือสาวกของพระ
ตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอื่น ผูฉ ลาดในการ
กําหนดรูจิตของผูอื่น กําหนดใจดวยใจแลว กระทําไวในใจซึ่งภิกษุนั้นอยางนี้วา
เพราะเหตุอะไรหนอ ทานผูนี้จึงพยากรณอรหัตผลวา เรายอมรูชัดวา สิ้นชาติแลว ...
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนีม้ ิไดมี ดังนี้ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู
ไดฌาน ... กําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้มีความสําคัญผิด
สําคัญผิดโดยสัตยจริง มีความสําคัญในสิ่งที่ยังไมถึงวาไดถงึ มีความสําคัญในสิ่ง
ที่ไมไดกระทําวากระทํา มีความสําคัญในสิ่งที่ยังไมไดบรรลุวาบรรลุ จึงพยากรณ
อรหัตผลดวยความสําคัญผิดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี ดังนี้ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนดใจ
ดวยใจแลว ยอมทําไวในใจซึ่งภิกษุนั้นอยางนี้วา เพราะอาศัยอะไรหนอ
ทานผูนี้จึงมีความสําคัญผิด ... พยากรณอรหัตผลดวยความสําคัญผิดวา เรารู
ชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ พระตถาคต
หรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูภิกษุนั้น
อยางนี้วา ทานผูนี้มีสุตะมาก ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงไว
คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง เพราะฉะนั้น ทานผูน ี้จึงมีความสําคัญผิด ... จึงพยากรณ
อรหัตผลดวยความสําคัญผิดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี ดังนี้ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนดใจ

ดวยใจแลว ยอมรูภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้มอี ภิชฌามาก มีใจอันอภิชฌากลุม รุม
อยูเปนสวนมาก ก็ความกลุมรุมแหงอภิชฌานี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระ
ตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูพยาบาท มีใจอันพยาบาทกลุมรุมอยูเปนสวน
มาก ก็ความกลุม รุมแหงพยาบาทนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมถี ีนมิทธะ มีใจอันถีนมิทธะกลุม รุมอยูเปนสวนมาก
ก็ความกลุมรุมแหงถีนมิทธะนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศ
แลว ทานผูนี้เปนผูมีจิตฟุงซาน มีใจอันความฟุงซานกลุมรุมอยูเปนสวนมาก ก็
ความกลุมรุมแหงความฟุงซานนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศ
แลว ทานผูนี้เปนผูมีความสงสัย มีใจอันความสงสัยกลุมรุมอยูเปนสวนมาก ก็
ความกลุมรุมแหงความสงสัยนี้ เปนความเสือ่ มในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศ
แลว ทานผูนี้เปนผูชอบการงาน ยินดีในการงาน ประกอบเนืองๆ ซึ่งความเปนผู
ชอบการงาน ก็ความเปนผูชอบการงานนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูชอบในการคุย ผูยินดีในการคุย ประกอบเนืองๆ
ซึ่งความเปนผูชอบคุย ก็ความเปนผูชอบคุยนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระ
ตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูชอบการนอนหลับ ยินดีในการนอนหลับ ประ*กอบเนืองๆ ซึ่งความเปนผูชอบนอนหลับ ก็ความเปนผูชอบนอนหลับนี้เปน
ความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูชอบความเปน
ผูคลุกคลีดวยหมูคณะ ยินดีในความเปนผูคลุกคลีดวยหมูคณะ ประกอบเนืองๆ
ซึ่งความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ก็ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะนี้
เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูม ีสติหลงลืม
ถึงความทอดธุระในระหวางในคุณวิเศษเบื้องบน ดวยการบรรลุคุณวิเศษเบื้องต่ํา
ก็ความทอดธุระในระหวางนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศ
แลว ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอไมละธรรม ๑๐ ประการนี้แลว
จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินยั นี้ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกร*ทานผูมีอายุทงั้ หลาย ภิกษุนั้นหนอละธรรม ๑๐ ประการนี้แลว จักถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ ขอนี้ยอมเปนฐานะที่มีได ฯ
จบสูตรที่ ๖
อธิกรณสูตร
[๘๗] ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคทรงปรารภพระกาฬกภิกขุ ตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระ
ผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูกอ
อธิกรณ ไมกลาวสรรเสริญการระงับอธิกรณ แมขอที่ภิกษุเปนผูกออธิกรณไมกลาว
สรรเสริญการระงับอธิกรณนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนทีร่ ัก ที่เคารพ ที่ยกยอง

ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนผูใครในการศึกษา ไมกลาวสรรเสริญการ
สมาทานในการศึกษา แมขอที่ภิกษุไมเปนผูใครในการศึกษา ไมกลาวสรรเสริญ
การสมาทานในการศึกษานี้ ยอมไมเปนไปเพือ่ ความเปนที่รกั ที่เคารพ ที่ยกยอง
ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก ไมกลาวสรรเสริญการ
กําจัดความปรารถนา แมขอที่ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามกไมกลาวสรรเสริญ
การกําจัดความปรารถนานี้ ยอมไมเปนไปเพือ่ ความเปนที่รกั ที่เคารพ ที่ยกยอง
ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมักโกรธ ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความ
โกรธ แมขอทีภ่ ิกษุเปนผูมักโกรธ ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความโกรธนี้ ยอม
ไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูลบหลู ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความ
ลบหลู แมขอที่ภิกษุเปนผูลบหลู ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความลบหลูนี้ ยอม
ไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูโออวด ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความ
โออวด แมขอที่ภิกษุเปนผูโออวด ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความโออวดนี้ ยอม
ไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมายา ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดมายา แม
ขอที่ภิกษุเปนผูมีมายา ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดมายานี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความ
เปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนผูเพงเล็งธรรมทั้งหลาย ไมกลาวสรรเสริญ
การเพงเล็งธรรม แมขอที่ภิกษุไมเปนผูเพงเล็งธรรมทั้งหลาย ไมกลาวสรรเสริญ
การเพงเล็งธรรมนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอ
กัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนผูหลีกออกเรนอยู ไมกลาวสรรเสริญการ
หลีกออกเรน แมขอที่ภิกษุไมเปนผูหลีกออกเรนอยู ไมกลาวสรรเสริญการหลีก
ออกเรนนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนผูกระทําการปฏิสันถารเพื่อนพรหมจรรย

ทั้งหลาย ไมกลาวสรรเสริญการกระทําปฏิสันถาร แมขอที่ภิกษุไมกระทําการ
ปฏิสันถารเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ไมกลาวสรรเสริญการกระทําปฏิสันถารนี้
ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนทีร่ ัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุเห็นปานนี้อยางนี้วา
โอหนอ ขอเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ดังนี้
แมถึงอยางนั้น เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายก็ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไม
บูชาภิกษุนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญู
ยอมพิจารณาเห็นซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่ยังละไมไดของเธอ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนความปรารถนาพึงบังเกิดขึ้นแกมาตัวโง
เขลาอยางนี้วา โอหนอ ขอมนุษยทั้งหลายพึงตั้งเราไวในตําแหนงมาอาชาไนยเถิด
พึงใหเรากินอาหารสําหรับมาอาชาไนยเถิด และพึงขัดสีเราใหเหมือนมาอาชาไนย
เถิด ดังนี้ แมถึงอยางนั้น มนุษยทั้งหลายก็ไมตั้งมานั้นไวในตําแหนงมาอาชาไนย
ไมใหกินอาหารเหมือนมาอาชาไนย ไมขดั สีใหเหมือนมาอาชาไนย ขอนีเ้ พราะ
เหตุไร เพราะมนุษยทั้งหลายผูเปนวิญูพิจารณาเห็นความโออวด ความโกง
ความไมตรง ความคด ซึ่งยังละไมไดของมานัน้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความปรารถนาพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุเห็นปานนั้นอยางนี้วา โอหนอ ขอเพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ดังนี้ แมถึงอยางนั้น
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายก็ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชาภิกษุนั้น
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญู ยอมพิจารณาเห็น
อกุศลธรรมอันลามกซึ่งยังละไมไดของภิกษุนนั้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมกอ อธิกรณ กลาว
สรรเสริญการระงับอธิกรณ แมขอที่ภิกษุไมเปนผูกออธิกรณกลาวสรรเสริญการ
ระงับอธิกรณนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนทีร่ ัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครในการศึกษา กลาวสรรเสริญการสมาทาน
ในการศึกษา แมขอที่ภิกษุเปนผูใครในการศึกษากลาวสรรเสริญการสมาทานใน
การศึกษานี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีความปรารถนานอย กลาวสรรเสริญการ
กําจัดความปรารถนา แมขอที่ภิกษุเปนผูปรารถนานอย กลาวสรรเสริญการกําจัด
ความปรารถนานี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนทีร่ ัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมโกรธ กลาวสรรเสริญการกําจัดความโกรธ
แมขอที่ภิกษุเปนผูไมโกรธกลาวสรรเสริญการกําจัดความโกรธนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมลบหลู กลาวสรรเสริญการกําจัดความ
ลบหลู แมขอที่ภิกษุเปนผูไมลบหลู กลาวสรรเสริญการกําจัดความลบหลูนี้ ยอม
เปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมโออวด กลาวสรรเสริญการกําจัดความ
โออวด แมขอที่ภิกษุเปนผูไมโออวด กลาวสรรเสริญการกําจัดความโออวดนี้ ยอม
เปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมมีมายา กลาวสรรเสริญการกําจัดมายา
ขอที่ภิกษุเปนผูไมมีมายากลาวสรรเสริญการกําจัดมายานี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปน
ที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูเพงเล็งธรรมทั้งหลาย กลาวสรรเสริญการ
เพงเล็งธรรมทัง้ หลาย ขอที่ภิกษุเปนผูเพงเล็งธรรมทั้งหลาย กลาวสรรเสริญการ
เพงเล็งธรรมทัง้ หลายนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่
เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูหลีกออกเรนอยู กลาวสรรเสริญการหลีก
ออกเรน แมขอที่ภิกษุเปนผูหลีกออกเรนอยูกลาวสรรเสริญการหลีกออกเรนนี้
ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รกั ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูกระทําการปฏิสันถารเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
กลาวสรรเสริญการกระทําปฏิสันถาร แมขอที่ภิกษุเปนผูกระทําปฏิสันถารเพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลาย กลาวสรรเสริญการกระทําปฏิสันถารนี้ ยอมเปนไปเพื่อความ
เปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถึงความปรารถนาไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุเห็นปานนี้อยางนี้วา โอหนอ
ขอเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ดังนี้ ถึงอยาง
นั้น เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายก็สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญู ยอมพิจารณาเห็นอกุศล*ธรรมทั้งหลายอันลามกที่ละไดแลวของเธอ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนความปรารถนาไมพึงบังเกิดขึ้นแกมาอาชา
ไนยตัวเจริญอยางนี้วา โอหนอ มนุษยทั้งหลายพึงตั้งเราไวในตําแหนงมาอาชาไนย
พึงใหเรากินอาหารสําหรับมาอาชาไนย และพึงขัดสีเราใหเหมือนขัดสีมาอาชาไนย

เถิด แมถึงอยางนั้น มนุษยทั้งหลายก็ยอมตั้งมานั้นไวในตําแหนงมาอาชาไนย
ยอมใหกินอาหารสําหรับมาอาชาไนย ยอมขัดสีใหเหมือนขัดสีมาอาชาไนย ขอ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะมนุษยทั้งหลายผูเปนวิญู ยอมเห็นความโออวด ความ
โกง ความไมตรง ความคด ซึ่งละไดแลวของมานั้น แมฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถึงความปรารถนาไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุเห็นปานนี้อยางนี้วา โอหนอ
ขอเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ดังนี้ ถึง
อยางนั้น เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายก็สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น ขอ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญู ยอมพิจารณาเห็น
อกุศลธรรมอันลามกที่ละไดแลวของเธอฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๗
พยสนสูตร
[๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
กลาวโทษพระอริยะ ภิกษุนั้นจะไมพึงถึงความฉิบหาย ๑๐ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง
ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส ความฉิบหาย ๑๐ อยางเปนไฉน คือ ภิกษุนั้นไม
บรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ ๑ เสื่อมจากธรรมทีบ่ รรลุแลว ๑ สัทธรรมของภิกษุนั้น
ยอมไมผองแผว ๑ เปนผูเขาใจวาตนไดบรรลุในสัทธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผูไม
ยินดีประพฤติพรหมจรรย ๑ ตองอาบัติเศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง ๑ ยอมถูกโรค
อยางหนัก ๑ ถึงความเปนบา มีจิตฟุงซาน ๑ เปนผูหลงใหลกระทํากาละ ๑ เมื่อ
ตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดดาบริภาษ
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย กลาวโทษพระอริยะ ภิกษุนั้นจะไมพึงถึงความฉิบหาย
๑๐ อยางนี้ อยางใดอยางหนึ่ง ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส ฯ
จบสูตรที่ ๘
โกกาลิกสูตร
[๘๙] ครั้งนั้นแล ภิกษุ ชื่อโกกาลิกะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระสารีบุตรและพระ*โมคคัลลานะเปนผูมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรโกกาลิกะ เธออยากลาวอยางนั้น เธออยากลาวอยางนั้น
เธอจงยังจิตใหเสื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด เพราะสารีบุตรและ
โมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนทีร่ ัก ฯ
แมครั้งที่ ๒ โกกาลิกภิกษุกไ็ ดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนที่ตั้งแหงศรัทธาของขาพระองค เปนผูมีพระพุทธพจน
อันขาพระองคพึงเชื่อถือไดก็จริง ถึงอยางนั้น พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็

เปนผูมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรโกกาลิกะ เธออยากลาวอยางนั้น เธออยากลาวอยางนั้น เธอจง
ยังจิตใหเลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด เพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะ
เปนผูมีศีลเปนที่รัก ฯ
แมครั้งที่ ๓ โกกาลิกภิกษุไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค*ผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนที่ตั้งแหงศรัทธาของขาพระองค เปนผูมีพระพุทธพจน
อันขาพระองคพึงเชื่อถือไดก็จริง ถึงอยางนั้น พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็
เปนผูมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรโกกาลิกะ เธออยากลาวอยางนี้ เธออยากลาวอยางนี้ เธอจง
ยังจิตใหเลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด เพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะ
เปนผูมีศีลเปนที่รัก ฯ
ครั้งนั้นแล โกกาลิกภิกษุลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
กระทําประทักษิณแลวหลีกไป เมื่อโกกาลิกภิกษุหลีกไปแลวไมนาน รางกายมีตุม
เทาเมล็ดพันธุผ ักกาดเกิดขึ้นทั่วตัว ตุมเหลานั้นเทาเมล็ดถั่วเขียว แลวก็โตเทาเมล็ด
ถั่วดํา แลวก็โตเทาเมล็ดพุทรา แลวก็โตเทาเมล็ดกระเบา แลวก็โตเทาผล
มะขามปอม แลวก็โตเทาผลมะตูมออน แลวก็โตเทาผลมะตูมแก แลวจึงแตก
หนองและเลือดหลั่งไหลออก ไดยินวา โกกาลิกภิกษุนั้นนอนบนใบตองกลวย
เหมือนปลากินยาพิษ ครั้งนั้นแล ตุทิปจเจกพรหมเขาไปหาพระโกกาลิกยังทีอ่ ยู
ครั้นแลวยืนอยูท ี่เวหาสไดกลาวกะโกกาลิกภิกษุวา ดูกรโกกาลิกะ ทานจงยังจิตให
เลื่อมใสในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิด เพราะพระสารีบุตรและพระ*โมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนทีร่ ัก โกกาลิกภิกษุถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทาน
เปนใคร ฯ
ตุ. เราเปนตุทิปจเจกพรหม ฯ
โก. ดูกรทานผูมีอายุ ทานเปนผูที่พระผูมพี ระภาคทรงพยากรณวาเปน
อนาคามีมิใชหรือ เมื่อเปนเชนนั้น ไฉนทานมา ณ ที่นี้อีกในบัดนี้ อนึ่ง ทาน
จงเห็นความผิดนี้ของทานเทาที่มีอยู ฯ
ครั้งนั้นแล ตุทิปจเจกพรหมไดกลาวกะโกกาลิกะภิกษุดวยคาถาวา
ผรุสวาจาเพียงดังจอบ ซึ่งเปนเครื่องตัดทอนตนของคนพาล
ผูกลาวคําชั่ว ยอมเกิดขึน้ ที่ปากของบุคคลผูเปนบุรุษพาล ผู
ใดสรรเสริญผูที่ควรติเตียน หรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ
ผูนั้นชื่อวาสะสมโทษไวดวยปาก ยอมไมประสบความสุข
เพราะโทษนั้น ฯ
การปราชัยดวยทรัพยในการเลนการพนัน ดวยตนเองจนหมด

ตัวนี้ เปนโทษมีประมาณนอย การที่บุคคลยังใจใหประทุษราย ในพระอริยเจาผูดําเนินดีแลวนี้ เปนโทษมากกวา บุคคล
ตั้งวาจาและใจอันเปนบาป แลวติเตียนพระอริยะ ยอมเขาถึง
นรกสิ้นหนึ่งแสนนิรัพพุทกัป อีก ๓๖ นิรัพพุทะ และ ๕
อัพพุทะ ฯ
ครั้งนั้นแล โกกาลิกภิกษุไดกระทํากาละดวยอาพาธนั้นเองแลวเกิดใน
ปทุมนรก เพราะยังจิตใหอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ลําดับนั้น
เมื่อปฐมยามแหงราตรีผานไปแลว ทาวสหัมบดีพรหมผูมีวรรณะสงางาม ยังพระ*วิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ โกกาลิกภิกษุกระทํากาละแลว เกิดในปทุมนรก เพราะยังจิตให
อาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระเจาขา ทาวสหัมบดีพรหมครั้น
กราบทูลดังนี้แลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหายไปในที่
นั้นเอง ครั้งนั้น เมื่อราตรีผานไปแลว พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคืนนี้เมือ่ ปฐมยามผานไปแลว ทาวสหัมบดีพรหมผูมีวรรณะ
สงางาม ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสวเขามาหาเรายังที่อยู อภิวาทเราแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญโกกาลิก*ภิกษุกระทํากาละแลว เกิดในปทุมนรก เพราะยังจิตใหอาฆาตในพระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสหัมบดีพรหมครั้นกลาวคํานี้แลว
อภิวาทเรา กระทําประทักษิณแลวหายไปในทีน่ ั้นเอง ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูม-ี
*พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ประมาณอายุในปทุมนรกนานเทาไรหนอ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ประมาณอายุในปทุมนรกนานนัก ประมาณ
อายุในปทุมนรกนั้นยากที่จะกระทําการกําหนดนับไดวา ประมาณเทานี้ป ประมาณ
รอยปเทานี้ ประมาณพันปเทานี้ หรือประมาณแสนปเทานี้ ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผเู จริญ ก็พระองคอาจเพื่อจะทําการเปรียบเทียบได
หรือ พระพุทธเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา อาจอยูภิกษุ แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุ เปรียบ
เหมือนหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชนชาวโกศลมีอัตรา ๒๐ ขารี ๑- เมื่อลวงไปแสนป
บุรุษนําเอาเมล็ดงาเมล็ดหนึ่งออกจากเกวียนนัน้ ดูกรภิกษุ เมล็ดงาหนึ่งเกวียนของ
ชาวโกศลซึ่งมีอัตรา ๒๐ ขารีนั้น พึงถึงความสิ้นไปหมดไปโดยทํานองนี้เร็วกวา
นั่นยังไมถึงหนึ่งอัพพุทะในนรกเลย ดูกรภิกษุ ๒๐ อัพพุทะในนรกจึงเปน
๑ นิรัพพุทะ ๒๐ นิรัพพุทะเปน ๑ อพัพพะ ๒๐ อพัพพะเปน ๑ อหหะ

๒๐ อหหะเปน ๑ อฏฏะ๒๐ อฏฏะ เปน ๑ กุมุทะ ๒๐ กุมุทะเปน ๑ โสคันธิกะ
๒๐ โสคันธิกะเปน ๑ อุปปละ ๒๐ อุปปละเปน ๑ ปุณฑรีกะ ๒๐ ปุณฑรีกะเปน
๑ ปทุมะ ดูกรภิกษุ โกกาลิกภิกษุเกิดในปทุมนรก เพราะยังจิตใหอาฆาตใน
สารีบุตรและโมคคัลลานะ ครัน้ พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดาไดตรัสไวยากรณ
ภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ผรุสวาจาเพียงดังจอบ ซึ่งเปนเครื่องตัดทอนตนของคนพาล
ผูกลาวคําชั่ว ยอมเกิดขึ้นที่ปากของบุคคลผูเปนบุรุษพาล ผูใด
สรรเสริญผูที่ควรติเตียน หรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ
ผูนั้นชื่อวาสะสมโทษดวยปากยอมไมประสบความสุขเพราะ
โทษนั้น การปราชัยดวยทรัพย ในการเลนการพนันดวยตน
@๑ ขารีเทากับ ๒๔๖ ทะนาน
เองจนหมดตัวนี้ เปนโทษมีประมาณนอย การที่บุคคลยังใจ
ใหประทุษรายในพระอริยเจา ผูด ําเนินดีแลวนี้ เปนโทษมาก
กวา บุคคลตั้งวาจาและใจอันเปนบาปแลวติเตียนพระอริยะ
ยอมเขาถึงนรกสิ้นหนึ่งแสนนิรัพพุทกัป ๓๖ นิรัพพุทะ
และ ๕ อัพพุทะ ฯ
จบสูตรที่ ๙
พลสูตร
[๙๐] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมพี ระภาคไดตรัสถาม
ทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร กําลังของภิกษุขีณาสพมีเทาไรหนอ ที่ภิกษุ
ขีณาสพประกอบแลว ยอมปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะ
ของเราสิ้นแลว ฯ
ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุ
ขีณาสพมี ๑๐ ประการ ที่ภิกษุขีณาสพประกอบ แลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว กําลัง ๑๐ ประการเปนไฉน ขาแตพระองค
ผูเจริญ ภิกษุขีณาสพในธรรมวินัยนี้ เปนผูพจิ ารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความ
เปนของไมเที่ยง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง ขาแตพระองคผูเจริญ
แมขอที่ภิกษุขีณาสพเปนผูพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปนของไมเที่ยงดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ที่ภิกษุขีณาสพได
อาศัยปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูพิจารณาเห็นกามทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนหลุมถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง ขาแตพระองค

ผูเจริญ แมขอที่ภิกษุขีณาสพเปนผูพิจารณาเห็นกามทั้งหลาย เปรียบดวยหลุมถาน
เพลิง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง นี้ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูมีจิตโนมไป นอมไป โอนไปใน
วิเวก ยินดียิ่งในเนกขัมมะ เปนจิตสิ้นไปจากธรรมอันเปนทีต่ ั้งแหงอาสวะโดย
ประการทั้งปวง ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอที่ภิกษุขีณาสพเปนผูมีจิตโนมไป
นอมไป โอนไปในวิเวก ตั้งอยูใ นวิเวก ยินดีในเนกขัมมะ เปนจิตสิ้นไป
จากธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอาสวะโดยประการทั้งปวง นี้ ก็เปนกําลังของภิกษุ
ขีณาสพ ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลว ขาแต
พระองคผูเจริญ แมขอที่ภิกษุขีณาสพเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลวนี้ ก็เปน
กําลังของภิกษุขีณาสพ ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญสัมมัปปธาน ๔ เจริญดีแลว ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญอิทธิบาท ๔ เจริญดีแลว ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญอินทรีย ๕ เจริญดีแลว ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญพละ ๕ เจริญดีแลว ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญโพชฌงค ๗ เจริญดีแลว ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘
เจริญดีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอที่ภิกษุขีณาสพเปนผูเ จริญอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ เจริญดีแลวนี้ ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ที่ภิกษุขีณาสพ
อาศัยปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว ขาแต
พระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุขีณาสพมี ๑๐ ประการนี้แล ที่ภิกษุขีณาสพประกอบ
แลว ปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบเถรวรรคที่
------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วาหุนสูตร ๒. อานันทสูตร ๓. ปุณณิสูตร ๔. พยากรณ
สูตร ๕. กัตถีสูตร ๖. อัญญสูตร ๗. อธิกรณสูตร ๘. พยสน
สูตร ๙. โกกาลิกสูตร ๑๐. พลสูตร ฯ
-----------------อุบาสกวรรคที่ ๕
กามโภคีสูตร
[๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน

อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานอนาถ*บิณฑิกคฤหบดี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมพี ระภาค
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะอนาถ*บิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี กามโภคีบุคคลมีอยูในโลก ๑๐ จําพวก ๑๐ จํา*พวกเปนไฉน คือ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยไม
ชอบธรรม โดยทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ไมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา
ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาทรัพยโดย
ไมชอบธรรม โดยทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่ม
หนํา แตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหา
โภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลีย้ งตนให
เปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจายกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหา
โภคทรัพยโดยชอบธรรม และไมชอบธรรม โดยทารุณบาง ไมทารุณบาง ครั้นแสวง
หาไดแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคี
บุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดย
ทารุณบาง ไมทารุณบาง ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา
แตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพย
โดยชอบธรรม และไมชอบธรรม โดยทารุณบาง ไมทารุณบาง ครั้นแสวงหาไดแลว
ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจายกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนใน
โลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอม
ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคล
บางคนในโลกนี้ ยอมแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครั้น
แสวงหาไดแลว ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แตไมแจกจาย ไมกระทํา
บุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม
โดยไมทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจก
จายกระทําบุญ แตเปนผูกําหนัด หมกมุน จดจอ ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเปน
เครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวง
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตน
ใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจาย กระทําบุญ และเปนผูไ มกําหนัด ไมหมกมุน
ไมจดจอ เห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดี ในกามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกนั้น กามโภคีบุคคลผูแสวงหา
โภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมไมเลี้ยงตน
ใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรติเตียน
โดย ๓ สถาน คือ ควรติเตียนโดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบ

ธรรม โดยทารุณ ควรติเตียนโดยสถานที่ ๒ วา ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่ม
หนํา ควรติเตียนโดยสถานที่ ๓ วา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้
ควรติเตียนโดย ๓ สถานนี้ ฯ
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ครั้น
แสวงหาไดแลว ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แตไมแจกจาย ไมกระทํา
บุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรติเตียนโดย ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดย ๑ สถาน
คือ ควรติเตียนโดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดย
ทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานเดียววา เลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควร
ติเตียนโดยสถานที่ ๒ วา ไมแจกจาย ไมทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรติเตียน
โดย ๒ สถานนี้ ควรสรรเสริญโดย ๑ สถานนี้ ฯ
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ครั้น
แสวงหาไดแลว ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจายกระทําบุญ กาม
โภคีบุคคลนี้ ควรติเตียนโดย ๑ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถาน ๒ คือ ควร
ติเตียนโดย ๑ สถานวา แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควร
สรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา เลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรสรรเสริญโดย
สถานที่ ๒ วา แจกจาย กระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ควรติเตียนโดย ๑ สถาน
ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานนี้ ฯ
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรมและไมชอบธรรม
โดยทารุณบาง ไมทารุณบาง ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมไมเลีย้ งตนใหเปนสุข
ใหอิ่มหนํา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๑
สถาน ควรติเตียนโดย ๓ สถาน คือ ควรสรรเสริญโดย ๑ สถานวา แสวง
หาโภคทรัพย โดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรติเตียนโดยสถานที่ ๑ วา
แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรติเตียนโดยสถานที่ ๒ วา
ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรติเตียนโดยสถานที่ ๓ วา ไมแจกจาย
ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดย ๑ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๓
สถานนี้ ฯ
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรมและไมชอบธรรม
โดยทารุณบาง ไมทารุณบาง ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ให
อิ่มหนํา แตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒
สถาน ควรติเตียนโดย ๒ สถาน คือ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา แสวง
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรติเตียนโดยสถานที่ ๑ วา แสวง
หาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา เลี้ยง
ตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรติเตียนโดยสถานที่ ๒ วา ไมแจกจาย ไมกระทํา

บุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๒
สถานนี้ ฯ
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรมและไมชอบธรรม
โดยทารุณบาง ไมทารุณบาง ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ให
อิ่มหนํา แจกจาย กระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓ สถาน
ควรติเตียนโดย ๑ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพย
โดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรติเตียนโดย ๑ สถานวา แสวงหาโภคทรัพย
โดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา ยอมเลีย้ งตนให
เปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๓ วา แจกจาย กระทําบุญ
กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๑ สถานนี้ ฯ
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครั้น
แสวงหาไดแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ
กามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดย ๑ สถาน ควรติเตียนโดย ๒ สถาน คือ ควร
สรรเสริญโดย ๑ สถานวา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควร
ติเตียนโดยสถานที่ ๑ วา ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรติเตียนโดย
สถานที่ ๒ วา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย
๑ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๒ สถานนี้ ฯ
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครั้น
แสวงหาไดแลว ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แตไมแจกจาย ไมกระทํา
บุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน ควรติเตียนโดย ๑ สถาน
คือ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไม
ทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา
ควรติเตียนโดย ๑ สถานวา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควร
สรรเสริญโดย ๒ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๑ สถานนี้ ฯ
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครั้น
แสวงหาไดแลว ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจาย กระทําบุญ แต
เปนผูกําหนัด หมกมุน จดจอ ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเปนเครื่องสลัดออก
บริโภคโภคทรัพยนั้น กามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดย ๓ สถาน ควรติเตียน
โดย ๑ สถาน คือ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดย
ชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข
ใหอิ่มหนํา ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๓ วา แจกจาย กระทําบุญ ควรติเตียน
โดย ๑ สถานวา เปนผูกําหนัด หมกมุน พัวพัน ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเปน
เครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓

สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๑ สถานนี้ ฯ
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครั้น
แสวงหาไดแลว ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจายกระทําบุญ และ
ไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมจดจอ เห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก
บริโภคโภคทรัพยนั้น กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๔ สถาน คือ ควร
สรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ
ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควร
สรรเสริญโดยสถานที่ ๓ วา แจกจาย กระทําบุญ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๔
วา เปนผูไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมพัวพัน เห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัด
ออก บริโภคโภคทรัพยนั้น กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๔ สถานนี้ ฯ
ดูกรคฤหบดี กามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูใ นโลก
บรรดากามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกนี้ กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม
โดยไมทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจาย
กระทําบุญ และเปนผูไ มกําหนัด ไมหมกมุน ไมจดจอ เห็นโทษ มีปญญา
เปนเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น นี้เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนใหญ
สูงสุด ดีกวากามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกนี้ ดูกรคฤหบดี นมสดเกิดจากแมโค
นมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน หัวเนยใส
เกิดจากเนยใส หัวเนยใสโลกกลาววา เลิศกวานมสดเปนตนเหลานั้น ฉันใด
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครั้นแสวงหา
ไดแลว ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจาย กระทําบุญ และเปน
ผูไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมจดจอ เห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภค
โภคทรัพยนั้น นี้เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนใหญสูงสุด ดีกวากามโภคี บุคคล
๑๐ จําพวกนี้ ฉันนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑
เวรสูตร
[๙๒] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคยังที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี เพราะเหตุที่
อริยสาวกเขาไประงับภัยเวร ๕ ประการเสียไดแลว เปนผูประกอบดวยองคเครื่อง
บรรลุกระแสนิพพาน ๔ ประการ และเปนผูเ ห็นแจงแทงตลอดญายธรรมอันเปน
อริยะดวยปญญา อริยสาวกนั้น เมื่อหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา
เรามีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดดิรัจฉานสิ้นแลว มีปตติวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ
และวินิบาตสิ้นแลว เราเปนพระโสดาบันมีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ ง

ที่จะตรัสรูในภายหนาดังนี้ ภัยเวร ๕ ประการที่อริยสาวกเขาไประงับแลวเปนไฉน
คือ บุคคลผูฆาสัตว ยอมประสบภัยเวรทั้งที่เปนไปในปจจุบัน ทั้งที่เปนไปใน
สัมปรายภพ ตองเสวยทุกขโทมนัสแมที่เปนไปทางใจ เพราะปาณาติบาตเปน
ปจจัย บุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต ยอมไมประสบภัยเวรทั้งที่เปนไปในปจจุบัน
ทั้งที่เปนไปในสัมปรายภพ ไมตองเสวยทุกขโทมนัสแมที่เปนไปทางใจ บุคคลผู
งดเวนจากปาณาติบาตแลว เปนอันระงับภัยเวรดวยประการฉะนี้ บุคคลผูถ ือเอา
สิ่งของที่เจาของเขาไมให ... บุคคลผูประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ... บุคคลผูกลาว
คําเท็จ ... บุคคลผูดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท ยอม
ประสบภัยเวรทั้งที่เปนไปในปจจุบัน ทั้งที่เปนไปในสัมปรายภพ ตองเสวยทุกข*โทมนัสแมที่เปนไปในทางใจ บุคคลผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัย
อันเปนฐานแหงความประมาท ยอมไมประสบภัยเวรทั้งที่เปนไปในปจจุบัน ทั้งที่
เปนไปในสัมปรายภพ ไมตองเสวยทุกขโทมนัสแมที่เปนไปทางใจ บุคคลผูงดเวน
จากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาทแลว เปนอัน
ระงับภัยเวรนั้นดวยประการฉะนี้ ภัยเวร ๕ ประการนี้ ยอมสงบระงับไป ฯ
อริยสาวกผูป ระกอบดวยองค เครื่องบรรลุ กระแสนิพพาน ๔ ประการ
เปนไฉน ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองค
นั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ๑ เปนผู
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคตรัสดีแลว ... อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ๑ เปนผูประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผู
ปฏิบัติดีแลว ... เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๑ เปนผูประกอบดวย
ศีลที่พระอริยะใครแลว ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย วิญูชน
สรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิลูบคลําไมได เปนไปเพื่อสมาธิ ๑ อริยสาวกเปนผู
ประกอบดวยองคเครื่องบรรลุกระแสนิพพาน ๔ ประการนี้ ฯ
ก็ญายธรรมที่เปนอริยะ อันอริยสาวกนั้นเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา
เปนไฉน ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เมื่อ
สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี
เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขาร
เปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปน
ปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปน
ปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมี
อุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะ

ชาติเปนปจจัยจึงมี ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยอาการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับ
โดยสํารอกหาสวนเหลือมิได สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะ
วิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ
ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะ
ตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ
เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงดับ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ญายธรรมที่เปนอริยะนี้
อันอริยสาวกนัน้ เห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา ฯ
ดูกรคฤหบดี เพราะเหตุที่อริยสาวกระงับภัยเวร ๕ ประการนี้ เปนผู
ประกอบดวยองคเครื่องบรรลุกระแสนิพพาน ๔ ประการนี้ และเปนผูเห็นแจงแทง
ตลอดญายธรรมที่เปนอริยะดวยปญญา อริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู พึงพยากรณตน
ดวยตนไดวา เรามีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดดิรัจฉานสิ้นแลว มีปตติวิสัยสิ้นแลว
มีอบาย ทุคติและวินิบาตสิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในภายหนา ฯ
จบสูตรที่ ๒
ทิฏฐิสูตร
[๙๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานอนาถ*บิณฑิกคฤหบดี ออกจากพระมหานครสาวัตถีแตยังวัน เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค
ลําดับนั้น ทานไดมีความคิดเชนนี้วา มิใชเวลาเพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคกอน
เพราะพระผูมีพระภาคยังทรงหลีกเรนอยู มิใชกาลเพื่อจะเยีย่ มภิกษุทั้งหลายผูยังใจ
ใหเจริญ เพราะพวกภิกษุผูยังใจใหเจริญยังหลีกเรนอยู อยากระนั้นเลย เราพึง
เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด ลําดับนั้น ทานอนาถบิณฑิก*คฤหบดี จึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ก็สมัยนั้นแล พวก
อัญญเดียรถียปริพาชกกําลังรวมประชุมกัน บันลือเสียงเอ็ดอึง นั่งพูดกันถึง
ดิรัจฉานกถาหลายอยาง พอไดเห็นทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเดินมาแตไกล ครั้น
แลวจึงยังกันและกันใหหยุดดวยกลาววา ทานทั้งหลายจงเบาเสียง อยาไดเปลง
เสียง อนาถบิณฑิกคฤหบดีคนนี้เปนสาวกของพระสมณโคดม กําลังเดินมา
อนาถบิณฑิกคฤหบดีนี้เปนสาวกคนหนึ่ง บรรดาคฤหัสถผูนุงหมผาขาว ซึ่งเปน
สาวกของพระสมณโคดม อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี ก็ทานเหลานั้นเปนผูใคร
ในเสียงเบา ไดรับแนะนําในทางเสียงเบา กลาวสรรเสริญเสียงเบา แมไฉนเขา
ทราบบริษัทผูมีเสียงเบา พึงสําคัญที่จะเขามาหา ลําดับนั้น ปริพาชกเหลานั้น

ไดนิ่งอยู ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปหาปริพาชกเหลานั้นถึงที่อยู ไดสนทนา
ปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียป ริพาชก ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นไดกลาว
กะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ขอทานจงบอก พระสมณโคดมมี
ทิฐิอยางไร อนาถบิณฑิกคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญทัง้ หลาย ขาพเจาไม
ทราบทิฐิทั้งหมดของพระผูมพี ระภาค ฯ
ป. ดูกรคฤหบดี นัยวา บัดนี้ทานไมทราบทิฐิทั้งหมดของพระสมณโคดม
ขอทานจงบอก ภิกษุทั้งหลายมีทิฐิอยางไร ฯ
อ. ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาไมทราบทิฐิทั้งหมด แมของภิกษุ
ทั้งหลาย ฯ
ป. ดูกรคฤหบดี นัยวา ทานไมทราบทิฐิทั้งหมดของพระสมณโคดม
ทั้งไมทราบทิฐิทั้งหมดของพวกภิกษุดวยประการดังนี้ ขอทานจงบอก ตัวทานมี
ทิฐิอยางไร ฯ
ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย การที่ขาพเจาบอกทิฐิของขาพเจาวามีทิฐิอยางใด
นี้ไมยาก เชิญทานทั้งหลายบอกทิฐิของตนเสียกอน ขาพเจาจึงจะบอกทิฐิของ
ขาพเจาวามีทฐิ ิอยางใดในภายหลัง ซึ่งเปนการทําไมยาก ฯ
เมื่อทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกลาวอยางนีแ้ ลว ปริพาชกคนหนึ่งไดกลาว
กะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี เรามีทิฐิอยางนี้วา โลกเทีย่ ง สิ่งนี้
เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ฯ
ปริพาชกอีกคนหนึ่งไดกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี เรา
มีทิฐิอยางนี้วา โลกไมเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา แมปริพาชกอีกคนหนึ่ง
ไดกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา โลกมีที่สดุ ... อีกคนหนึ่งพูดวา โลกไมมี
ที่สุด ... อีกคนหนึ่งพูดวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ... อีกคนหนึ่งพูดวา ชีพ
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ... อีกคนหนึ่งพูดวา สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก ...
อีกคนหนึ่งพูดวา สัตวเมื่อตายแลวยอมไมเปนอีก ... อีกคนหนึ่งพูดวา สัตวเมื่อ
ตายแลว ยอมเปนอีกก็มี ไมเปนอีกก็มี ... อีกคนหนึ่งพูดวา ดูกรคฤหบดี เรา
มีทิฐิอยางนี้วา สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกหามิได ไมเปนอีกหามิได สิ่งนี้เทา
นั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ฯ
เมื่อพวกปริพาชกกลาวอยางนี้แลว ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีไดกลาว
กะปริพาชกเหลานั้นวา ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ทานผูมีอายุไดกลาว
อยางนี้วา ดูกรคฤหบดี เรามีทิฐิอยางนี้วา โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานัน้ จริง สิ่งอื่น
เปลา ทิฐิของทานผูมีอายุนี้ เกิดขึ้นเพราะเหตุแหงการกระทําไวในใจโดย
ไมแยบคายของตน หรือเพราะโฆษณาของผูอ ื่นเปนปจจัย ก็ทิฐินั้น เกิดขึ้น

แลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึ้นแลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย
ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึน้ แลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึ้นแลว เกิดขึ้น
เพราะอาศัยปจจัย สิ่งนั้นไมเที่ยง สิ่งใดไมเทีย่ ง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใด
เปนทุกข ทานผูมีอายุนั้นเปนผูติดสิ่งนั้นแหละ ทานผูมอี ายุนั้นเขาถึงสิ่งนั้นแหละ
แมทานผูมีอายุรูปใดกลาวอยางนี้วา ดูกรคฤหบดี เรามีทิฐิอยางนี้วา โลกไมเที่ยง
สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ทิฐิของทานผูมีอายุแมนี้ ก็เกิดขึน้ เพราะเหตุแหง
การกระทําไวในใจโดยไมแยบคายของตน หรือเพราะการโฆษณาของผูอื่นเปน
ปจจัย ก็ทิฐินั้นเกิดขึ้นแลว อันอาศัยปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึ้นแลว
เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว
เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย สิ่งนัน้ ไมเทีย่ ง สิ่งใดไมเทีย่ ง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใด
เปนทุกข ทานผูมีอายุนั้นเปนผูติดสิ่งนั้นแหละ ทานผูมอี ายุนั้นเปนผูเขาถึงสิ่งนั้น
แหละ แมทานผูมีอายุรูปใดกลาวอยางนี้วา ดูกรคฤหบดี เรามีทิฐิอยางนี้วา โลก
มีที่สุด ... โลกไมมีที่สุด ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ... ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็
อยางหนึ่ง ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมไมเปนอีก ...
สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปน
อีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ทิฐิของทาน
ผูมีอายุนี้ เกิดขึน้ เพราะเหตุแหงการกระทําไวในใจโดยไมแยบคายของตน หรือ
เพราะการโฆษณาของผูอ ื่นเปนปจจัย ก็ทิฐินั้นเกิดขึ้นแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว
อันปจจัยกอขึน้ แลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลว อัน
ปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึ้นแลว เกิดขึน้ เพราะอาศัยปจจัย สิ่งนั้นไมเที่ยง
สิ่งใดไมเทีย่ ง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข ทานผูมีอายุนั้นเปนผูติดสิ่งนั้น
แหละ ทานผูมอี ายุนั้นเขาถึงสิ่งนั้นแหละ ฯ
เมื่อทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกลาวอยางนีแ้ ลว ปริพาชกเหลานั้นไดกลาว
กะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี พวกเราทั้งหมดบอกทิฐิของตนแลว
ขอทานจงบอก ทานมีทิฐิอยางไร ฯ
อ. ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลว อันปจจัย
ปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึ้นแลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย สิง่ นั้นไมเทีย่ ง
สิ่งใดไมเทีย่ ง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข ขาพเจามีความเห็นสิ่งนั้นอยางนี้วา
นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ
ป. ดูกรคฤหบดี สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว
อันปจจัยกอขึน้ แลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย สิ่งนั้นไมเทีย่ ง สิ่งใดไมเที่ยง
สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข ทานเปนผูติดสิ่งนั้นแหละ ทานเขาถึงสิ่งนั้น
แหละ ฯ

อ. ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัยกอ
ขึ้นแลว เกิดขึน้ เพราะอาศัยปจจัย สิ่งนั้นไมเที่ยง สิ่งใดไมเทีย่ ง สิ่งนั้นเปน
ทุกข สิ่งใดเปนทุกข ขาพเจาเห็นสิ่งนั้นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ทั้งรูชัดอุบาย
เปนเครื่องสลัดออกซึ่งสิ่งนั้นอยางยอดเยีย่ มตามเปนจริง ฯ
เมื่อทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกลาวอยางนีแ้ ลว ปริพาชกเหลานั้นพากัน
นั่งนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา โตตอบไมได ทานอนาถบิณฑิก*คฤหบดีทราบปริพาชกเหลานั้นเปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา
โตตอบไมได แลวลุกจากอาสนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลถึงเรื่องที่
สนทนากับอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นทั้งหมด แดพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ
ทุกประการ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ คฤหบดี ทานพึงขมขี่พวกโมฆบุรุษ
เหลานั้นใหเปนการขมขี่ดวยดี โดยกาลอันควร โดยชอบธรรมอยางนี้แล ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีใหเห็นชัด ใหสมาทาน ให
อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีอันพระผูมีพระภาคทรง
ชี้แจงใหเห็นชัด ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจาก
ที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป เมื่อทานอนาถ*บิณฑิกคฤหบดีหลีกไปไมนาน พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุใดแลเปนผูมีธรรมอันไมหวั่นไหวในธรรมวินัยตลอดกาลนาน ภิกษุ
แมนั้นพึงขมขี่อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ใหเปนการขมขี่ดวยดีโดยชอบ
ธรรมอยางนี้ เหมือนทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีขมขี่แลว ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๓
วัชชิยสูตร
[๙๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ฝงสระโบกขรณีชื่อคัคครา
ใกลเมืองจัมปา ครั้งนั้นแล วัชชิยมาหิตคฤหบดีไดออกจากเมืองจัมปาแตยังวัน
เพื่อเฝาพระผูม ีพระภาค ลําดับนั้น วัชชิยมาหิตคฤหบดีไดมีความคิดวา มิใชเวลา
เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคกอน เพราะพระผูมีพระภาคยังทรงหลีกเรนอยู มิใชกาล
เพื่อจะเยีย่ มภิกษุทั้งหลายผูยงั ใจใหเจริญ เพราะภิกษุทั้งหลายผูยังใจใหเจริญยัง
หลีกเรนอยู อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปยังอารามของอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด
ลําดับนั้น วัชชิยมาหิตคฤหบดีไดเขาไปยังอารามของอัญญเดียรถียปริพาชก ก็
สมัยนั้นแล พวกอัญญเดียรถียป ริพาชกกําลังรวมประชุมกัน บันลือเสียงเอ็ดอึง
นั่งพูดกันถึงดิรัจฉานกถาหลายอยาง พวกเขาเห็นวัชชิยมาหิตคฤหบดีกําลังเดินมา
แตไกล ครั้นแลวจึงยังกันและกันใหหยุดดวยกลาววา ทานทัง้ หลายจงเบาเสียง

อยาไดเปลงเสียง วัชชิยมาหิตคฤหบดีคนนี้เปนสาวกของพระสมณโคดม กําลัง
เดินมา วัชชิยมาหิตคฤหบดีนี้เปนสาวกคนหนึ่ง บรรดาคฤหัสถผูนุงหมผาขาวซึ่ง
เปนสาวกของพระสมณโคดม อาศัยอยูในเมืองจัมปา ก็ทานเหลานั้นเปนผูใครใน
เสียงเบา ไดรับแนะนําในทางเสียงเบา กลาวสรรเสริญเสียงเบา แมไฉน เขา
ทราบบริษัทผูมีเสียงเบา พึงสําคัญที่จะเขามาหา ลําดับนั้น ปริพาชกเหลานั้นได
นิ่งอยู วัชชิยมาหิตคฤหบดีก็เขาไปหาพวกปริพาชกถึงที่อยู ครั้นแลว ไดสนทนา
ปราศรัยกับปริพาชกเหลานั้น ครั้นผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป
แลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นไดกลาวกะทาน
วัชชิยมาหิตคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ไดยินวา พระมหาสมณโคดมทรงติเตียน
ตบะทั้งหมด เขาไปดา เขาไปวารายผูมีตบะ ผูที่เลีย้ งชีพดวยอาการเศราหมอง
ทั้งหมด โดยสวนเดียว จริงหรือ ฯ
วัชชิยมาหิตคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย พระผูมีพระภาค
ทรงติเตียนตบะทั้งหมดหามิได เขาไปดา เขาไปวารายผูมีตบะ ผูที่เลี้ยงชีพดวย
อาการเศราหมองทั้งหมด โดยสวนเดียวก็หามิได พระผูมีพระภาคทรงติเตียนผูที่
ควรติเตียน ทรงสรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญ เพราะพระผูมีพระภาคทรงติเตียน
ผูที่ควรติเตียนอยู ทรงสรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญอยู พระผูม ีพระภาคทรงมีปรกติ
ตรัสแยกกัน ในเรื่องนี้พระผูม ีพระภาคนั้นมิใชมีปรกติตรัสโดยสวนเดียว ฯ
เมื่อวัชชิยมาหิตคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว ปริพาชกคนหนึ่ง จึงพูด
กะวัชชิยมาหิตคฤหบดีวา ทานหยุดกอน คฤหบดี พระสมณโคดมที่ทานกลาว
สรรเสริญ เปนผูแนะนําในทางฉิบหาย เปนผูไมมีบัญญัติ ฯ
ว. ทานผูเจริญ แมในเรื่องนี้ขาพเจาจะกลาวกะทานผูม ีอายุทั้งหลายโดย
ชอบธรรม พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติวา สิ่งนี้เปนกุศล สิ่งนี้เปนอกุศล เมือ่
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิ่งที่เปนกุศลและอกุศลไวดังนี้ จึงชื่อวาทรงเปนผูมี
บัญญัติ พระผูมีพระภาคนั้นมิใชผูแนะนําในทางฉิบหาย ไมใชผูไมมีบัญญัติ ฯ
เมื่อวัชชิยมาหิตคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว ปริพาชกทั้งหลายไดเปนผูนั่งนิง่
เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา โตตอบไมได ลําดับนั้น วัชชิยมาหิตคฤหบดี
ทราบวา ปริพาชกเหลานั้นเปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา โตตอบ
ไมได แลวลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลเรื่องที่
สนทนากับอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นทั้งหมด แดพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ
ทุกประการ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ คฤหบดี ทานพึงขมขีพ่ วก
โมฆบุรุษใหเปนการขมขี่ดวยดี โดยกาลอันควร โดยชอบธรรมอยางนี้แล ดูกร

คฤหบดี เราไมกลาวตบะทั้งหมดวา ควรบําเพ็ญ เราไมกลาวตบะทั้งหมดวา
ไมควรบําเพ็ญ เราไมกลาวการสมาทานทั้งหมดวา ควรสมาทาน เราไมกลาวการ
สมาทานทั้งหมดวา ไมควรสมาทาน เราไมกลาวการเริ่มตั้งความเพียรทั้งหมดวา
ควรเริ่มตั้งความเพียร เราไมกลาวการเริ่มตั้งความเพียรทั้งหมดวา ไมควรเริ่ม
ตั้งความเพียร เราไมกลาวการสละทั้งหมดวา ควรสละ เราไมกลาวการสละ
ทั้งหมดวา ไมควรสละ เราไมกลาวการหลุดพนทั้งหมดวา ควรหลุดพน เราไม
กลาวการหลุดพนทั้งหมดวา ไมควรหลุดพน ดูกรคฤหบดี เมื่อบุคคลบําเพ็ญ
ตบะอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญ กุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป
เรากลาวตบะเห็นปานนี้วา ไมควรบําเพ็ญ ก็เมื่อบุคคลบําเพ็ญตบะอันใดอยู
อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวตบะ
เห็นปานนี้วา ควรบําเพ็ญ เมื่อบุคคลสมาทานการสมาทานอันใดอยู อกุศลธรรม
ทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป เรากลาวการสมาทาน
เห็นปานนั้นวา ไมควรสมาทาน เมื่อบุคคลสมาทานการสมาทานอันใดอยู อกุศล
ธรรมทั้งหลายยอมเสือ่ มไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวการสมาทาน
เห็นปานนั้นวา ควรสมาทาน เมื่อบุคคลเริ่มตั้งความเพียรอันใดอยู อกุศลธรรม
ทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป เรากลาวการเริ่มตั้งความ
เพียรเห็นปานนั้นวา ควรสมาทาน เมื่อบุคคลเริ่มตั้งความเพียรอันใดอยู อกุศล
ธรรมทั้งหลายยอมเสือ่ มไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวการเริม่ ตั้ง
ความเพียรเห็นปานนั้นวา ควรเริ่มตั้ง เมื่อบุคคลสละซึ่งการสละอันใดอยู อกุศล
ธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป เรากลาวการสละ
เห็นปานนั้นวา ไมควรสละ เมือ่ บุคคลสละการสละอันใดอยู อกุศลธรรม
ทั้งหลายยอมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวการสละเห็น
ปานนั้นวา ควรสละ เมื่อบุคคลหลุดพนการหลุดพนอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลาย
ยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป เรากลาวการหลุดพนเห็นปานนั้น
วา ไมควรหลุดพน เมื่อบุคคลหลุดพนการหลุดพนอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลาย
ยอมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวการหลุดพนเห็นปานนั้นวา
ควรหลุดพน ลําดับนั้น วัชชิยมาหิตคฤหบดีอันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็น
ชัด ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากที่นั่งถวาย
บังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป เมื่อวัชชิยมาหิตคฤหบดี
หลีกไปไมนาน พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ใดแล ผูมีกิเลสเพียงดังวาธุลีในปญญาจักษุนอยในธรรมวินยั นี้ตลอดกาลนาน
ภิกษุแมนั้น พึงขมขี่อัญญเดียรถียปริพาชกทั้งหลายใหเปนการขมขี่ดวยดีโดยชอบ
ธรรม เหมือนอยางวัชชิยมาหิตคฤหบดีขมขี่แลว ฉะนั้น ฯ

จบสูตรที่ ๔
อุตติยสูตร
[๙๕] ครั้งนั้นแล อุตติยปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานโคดม
ผูเจริญ โลกเทีย่ ง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา หรือหนอ พระผูมีพระภาค
ตรัสตอบวา ดูกรอุตติยะ ขอนี้เราไมพยากรณ ฯ
อุ. ทานโคดมผูเจริญ ก็โลกไมเทีย่ ง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือ ฯ
พ. ดูกรอุตติยะ แมขอนี้เราก็ไมพยากรณ ฯ
อุ. ทานโคดมผูเจริญ โลกมีที่สุด ... โลกไมมีที่สุด ... ชีพอันนั้น
สรีระอันนั้น ... ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ... สัตวเมื่อตายแลว ยอมเปน
อีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมไมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็มี
ไมเปนอีกก็มี ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได
สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือ ฯ
พ. ดูกรอุตติยะ แมขอนีเ้ ราก็ไมพยากรณ ฯ
อุ. ทานถูกเราถามวา ทานโคดมผูเจริญ โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานัน้ จริง
สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ก็ตรัสตอบวา ดูกรอุตติยะ ขอนีเ้ ราไมพยากรณ เมื่อถูก
ถามวา ทานโคดมผูเจริญ ก็โลกไมเทีย่ ง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือ
ก็ตรัสตอบวา ดูกรอุตติยะ ขอนี้เราก็ไมพยากรณ เมื่อถูกถามวา ทานโคดม
ผูเจริญ โลกมีทสี่ ุด ... โลกไมมีที่สุด ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ... ชีพอยาง
หนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอม
ไมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ... สัตวเมื่อตาย
แลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานัน้ จริง สิ่งอื่นเปลา
หรือหนอ ก็ตรัสตอบวา ดูกรอุตติยะ แมขอนี้เราก็ไมพยากรณ เมื่อเปนเชนนี้
ทานโคดมผูเ จริญจะพยากรณในทางไหน ฯ
พ. ดูกรอุตติยะ เรายอมแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายเพื่อความรูยิ่ง
เพื่อความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงเสียซึ่งความโศกและความร่ําไร
เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทําใหแจง
ซึ่งพระนิพนาน ฯ
อุ. ดวยขอทีพ่ ระโคดมผูเจริญไดทรงแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายเพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย... เพื่อกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน
นั้น โลกทั้งหมดหรือกึ่งหนึ่งหรือสามสวนจักออกไปจากทุกขได เมื่ออุตติย*ปริพาชกกราบทูลอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดทรงนิ่งเสีย ลําดับนั้นแล ทานพระ

อานนทไดมีความคิดวา อุตติยปริพาชกอยาไดทิฐิอันลามกอยางนี้วา พระสมณ
โคดมถูกเราถามปญหาเฉพาะหนาทั้งปวง ยอมเลี่ยง ไมทรงวิสัชนา หรือวิสัชนา
ไมไดแนนอน เพราะทิฐิอันลามกนั้น จะพึงเปนไปเพื่อสิ่งมิใชประโยชนเกื้อกูล
เพื่อทุกขตลอดกาลนาน แกอุตติยปริพาชก ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทไดกลาว
กะอุตติยปริพาชกวา ดูกรอาวุโสอุตติยะ ถาเชนนั้น เราจักอุปมาแกทาน วิญู
บุรุษบางพวกในโลกนี้ ยอมรูอรรถแหงภาษิตไดดวยอุปมา ดูกรอาวุโสอุตติยะ
เปรียบเหมือนนครอันตั้งอยูชายแดนของพระราชา นครนั้นมีปอมมั่นคง มีกําแพง
และประตูมั่นคง มีประตูเดียว นายประตูในนครนั้น เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา
หามคนที่ไมรูจักเขาไป ใหคนที่รูจักเขาไป เขาเดินเลียบไปตามทางเลียบกําแพง
โดยรอบนครนั้น ไมพึงเห็นที่ตอแหงกําแพงหรือชองแหงกําแพง แมโดยทีส่ ุด
พอแมวออกได และเขายอมไมมีความรูอยางนีว้ า สัตวมีประมาณเทานี้ เขามาสู
นครนี้หรือออกไป โดยที่แท เขายอมมีความรูในเรื่องนั้นอยางนี้วา สัตวตัวใหญๆ
บางเหลา ยอมเขามาสูนครนี้หรือยอมออกไป สัตวทั้งหมดนั้นยอมเขามาหรือออก
ไปทางประตูนี้ แมฉันใด ดูกรอาวุโสอุตติยะ พระตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน
มิไดทรงมีความขวนขวายอยางนี้วา โลกทั้งหมดหรือกึ่งหนึ่งหรือสามสวนจักออกไป
จากทุกข โดยที่แท พระตถาคตทรงมีพระญาณอยางนี้วา สัตวเหลาใดเหลาหนึ่ง
ออกไปแลว หรือกําลังออกไป หรือจักออกไปจากโลก สัตวทงั้ หมดนั้นละนิวรณ
อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทําปญญาใหทุรพล ๕ ประการแลว เปนผูมีจิตตั้งมั่น
แลวดวยดีในสติปฏฐาน ๔ เจริญโพชฌงค ๗ ประการตามเปนจริงแลว สัตว
เหลานั้นออกไปแลวหรือกําลังออกไป หรือจักออกไปจากโลกดวยอาการอยางนี้
ดูกรอาวุโสอุตติยะ ทานไดทลู ถามปญหานี้กะพระผูมีพระภาคขอใด ปญหาขอนั้น
ทานไดทูลถามพระผูมีพระภาคโดยปริยายอืน่ ฉะนั้น พระผูม ีพระภาคจึงไมทรง
พยากรณปญหานั้นแกทาน ฯ
จบสูตรที่ ๕
โกกนุทสูตร
[๙๖] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนท (อยูที่ตโปทาราม ใกลพระนคร
ราชคฤห ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท) ลุกขึน้ แลวในเวลาใกลรุงแหงราตรี
ไดไปยังแมน้ําตโปทาเพื่อสรงน้ํา ครั้นสรงน้ําที่แมน้ําตโปทาแลวกลับขึ้นมา มีจีวร
ผืนเดียว ไดยืนผึ่งตัวอยู แมโกกนุทปริพาชกลุกขึ้นแลวในเวลาใกลรุงแหงราตรี
ไดไปยังแมน้ําตโปทาเพื่ออาบน้ํา โกกนุทปริพาชกไดเห็นทานพระอานนทเดินมา
แตไกลเทียว ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา ดูกรอาวุโสใครอยูในที่นี้
ทานพระอานนทตอบวา ดูกรอาวุโส เราเปนภิกษุ ฯ
โก. ดูกรอาวุโส ภิกษุพวกไหน ฯ

อา. ดูกรอาวุโส เราเปนพวกสมณะศากยบุตร ฯ
โก. ขาพเจาพึงถามขอของใจบางอยางกะทาน หากทานจะใหโอกาส
เพื่อแกปญหา ฯ
อา. เชิญทานถามเถิด อาวุโส เราฟงแลวจักกลาวแก ฯ
โก. ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนี้วา โลกเที่ยง สิ่งนีเ้ ทานั้นจริง
สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เรามิไดมีความเห็นอยางนัน้ ฯ
โก. ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนี้หรือวา โลกไมเที่ยง สิง่ นี้เทานั้นจริง
สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เรามิไดมีความเห็นอยางนัน้ ฯ
โก. ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนี้วา โลกมีที่สุด ... โลกไมมีที่สุด ...
ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ... ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง ... สัตวเมื่อตาย
แลวยอมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมไมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปน
อีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปน
อีกก็หามิได สิง่ นี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เรามิไดมีความเห็นอยางนัน้ ฯ
โก. ถาอยางนั้น ทานผูเจริญยอมไมรู ไมเห็นนะซิ ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เราไมรูไมเห็นหามิได เรารูอยู เห็นอยู ฯ
โก. ดูกรทานผูเจริญ ทานถูกขาพเจาถามวา ทานผูเจริญมีความเห็น
อยางนี้หรือวา โลกเทีย่ ง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ก็กลาววา
ดูกรอาวุโส เรามิไดมีความเห็นอยางนั้น เมื่อถูกถามวา ทานผูเจริญมีความเห็น
อยางนี้หรือวา โลกไมเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ก็กลาววา
ดูกรอาวุโส เรามิไดมีความเห็นอยางนั้น เมื่อถูกถามวา ทานผูเจริญมีความเห็น
อยางนี้หรือวา โลกมีที่สดุ ... โลกไมมีที่สดุ ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ...
ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเมื่อตาย
แลวยอมไมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ...
สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง
สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ก็กลาววา ดูกรอาวุโส เรามิไดมเี ห็นอยางนั้น เมื่อถูกถาม
วา ถาอยางนั้น ทานผูเจริญยอมไมรู ไมเห็นละซิ ก็กลาววา ดูกรอาวุโส เรา
ยอมไมรู ไมเห็นหามิได เรารูอยู เห็นอยู ดูกรอาวุโส ก็อรรถแหงภาษิตนี้จะพึง
เห็นไดอยางไรเลา ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ขอนี้วา โลกเที่ยง สิ่งนีเ้ ทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา
เปนทิฐิอยางหนึ่ง ขอนี้วา โลกไมเทีย่ ง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา เปนทิฐิ

อยางหนึ่ง ขอนี้วา โลกมีที่สุด ... โลกไมมีที่สุด ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ...
ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเมื่อตาย
แลวยอมไมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ...
สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง
สิ่งอื่นเปลา ก็เปนทิฐิอยางหนึ่ง ดูกรอาวุโส ทิฐิก็ดี เหตุที่ตั้งทิฐิก็ดี ที่ตั้งมั่น
แหงทิฐิก็ดี ที่ตั้งขึ้นโดยรอบแหงทิฐิก็ดี ความเพิกถอนทิฐิก็ดี มีประมาณเทาใด
เรายอมรู ยอมเห็นทิฐิเปนตนนั้น มีประมาณเทานั้น เรารูทิฐิเปนตนนั้น จึงกลาว
วา เรารูอยู เราเห็นทิฐิเปนตนนั้น จึงกลาววา เราเห็นอยู เราจะกลาววา
เราไมรู ไมเห็นอยางไรได ดูกรอาวุโส เรารูอยู เห็นอยู ฯ
โก. ทานผูมีอายุชื่อไร และเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายยอมเรียกทานผูม ี
อายุวาอยางไร ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เรามีชื่อวา อานนท และเพือ่ นพรหมจารีทั้งหลาย
เรียกเราวา อานนท ฯ
โก. ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาสนทนาอยูกบั ทานอาจารยผูใหญ ไมรู
เลยวา เปนทานพระอานนท ก็ถาวาขาพเจาพึงรูวานี้คือทานพระอานนทไซร
ขาพเจาก็ไมพึงกลาวโตตอบถึงเทานี้ ขอทานพระอานนทจงอดโทษแกขาพเจา
ดวยเถิด ฯ
จบสูตรที่ ๖
อาหุเนยยสูตร
[๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปน
ผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทํา
อัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูม ีศีล สํารวมแลวในปาติโมกข
สังวร ถึงพรอมแลวดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณ
นอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ
เปนผูไดสดับมามาก ทรงไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรม
ทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูมีคนดีเปนมิตรมีคนดี
เปนสหาย มีคนดีเปนเพื่อน ๑ เปนสัมมาทิฐิ ประกอบดวยความเห็นอันชอบ ๑
ยอมแสดงฤทธิไ์ ดหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ไดหลายคนเปนคน
เดียวก็ได ทําใหปรากฎก็ไดทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัด
เหมือนไปในอากาศก็ได ผุดขึน้ ดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินไปบน
น้ําไมแยกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลํา

พระจันทรและพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกาย
ไปตลอดพรหมโลกก็ได ๑ ยอมไดยินเสียงสองอยาง คือ เสียงทิพยและเสียง
มนุษย ทั้งที่อยูไ กลและใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ๑
ยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นไดดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวา จิตมี
ราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวา จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวา จิตมี
โทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวา จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวา จิตมี
โมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวา จิตหดหู
หรือจิตฟุงซานก็รูวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวา จิตเปนมหรคต หรือจิต
ไมเปนมหรคตก็รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวา จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา
หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวา จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวา จิตเปน
สมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวา จิตหลุด
พน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวา จิตไมหลุดพน ๑ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน
อันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง
หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบ
ชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมาก
บาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพ
โนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว
ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิว
พรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุ
เพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนได
เปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็นหมู
สัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี
ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระ
อริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป เขาจึงเขา
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริตไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ
เมื่อตายไป เขาจึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการ
ฉะนี้ ๑ ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูค วร
ของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๗
เถรสูตร
[๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
จะอยูในทิศใดๆ ยอมอยูสําราญโดยแท ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุเปน
เถระรัตตัญู บวชมานาน ๑ เปนผูมีศีลสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑
เปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงไว คลองปาก
ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้น
เชิง ๑ จําปาติโมกขทั้งสองดวยดีโดยพิสดาร จําแนกดวยดี ใหเปนไปไดดวยดี
วินิจฉัยไดแลวโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ ๑ เปนผูฉลาดในการระงับอธิกรณทเี่ กิด
ขึ้น ๑ เปนผูใครธรรม รักการฟงธรรมการแสดงธรรม มีความปราโมทยยิ่งใน
ธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่ง ๑ เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผูประกอบดวยอาการอันนาเลือ่ มใส
ในการกาวไปและถอยกลับ แมนั่งในละแวกบานก็สํารวมแลวดวยดี ๑ เปนผูได
ตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่อง
อยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิน้ ไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึง
อยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล จะอยู
ในทิศใดๆ ยอมอยูสําราญโดยแท ฯ
จบสูตรที่ ๘
อุปาลีสูตร
[๙๙] ครั้งนั้นแล ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคปรารถนาเพื่อสรองเสพเสนาสนะ คือ ปา
และราวปาอันสงัด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี เสนาสนะ คือ ปาและ
ราวปาอันสงัด อยูลําบาก ทําความวิเวกไดยาก ยากที่จะอภิรมยในการอยูผ ูเดียว
ปาทั้งหลายเห็นจะนําใจของภิกษุผูไมไดสมาธิไปเสีย ดูกรอุบาลี ผูใดพึงกลาว
อยางนี้วา เราเมื่อไมไดสมาธิจักสรองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด
ผูนั้นจําตองหวังขอนี้ คือ จักจมลงหรือจักฟุงซาน ดูกรอุบาลี เปรียบเหมือนมี
หวงน้ําใหญอยู มีชางใหญสูง ๗ ศอก หรือ ๗ ศอกกึ่ง มาถึงเขา ชางตัวนั้นพึง

คิดอยางนี้วา ไฉนหนอ เราลงสูหวงน้ํานี้แลวพึงขัดถูหูเลนบาง พึงขัดถูหลังเลน
บาง ครั้นแลว จึงอาบ ดื่มขึ้นมากลับไปตามตองการ ชางนั้นลงสูหวงน้ํานั้นแลว
พึงขัดถูหูเลนบาง ขัดถูหลังเลนบาง ครั้นแลวจึงอาบ ดื่มขึ้นมาแลวกลับไปตาม
ตองการ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาชางนัน้ เปนสัตวมีรางกายใหญ ยอมไดการ
ลงในน้ําลึก ครั้นกระตายหรือเสือปลามาถึง (หวงน้ํานั้น) เขา กระตายหรือเสือ
ปลาพึงคิดอยางนี้วา เราเปนอะไรและชางใหญเปนอะไร ไฉนหนอ เราพึงลงสู
หวงน้ํานี้แลวจึงขัดถูหูเลนบาง พึงขัดถูหลังเลนบาง ครั้นแลว จึงอาบ ดื่มขึ้นมา
แลวกลับไปตามตองการ กระตายหรือเสือปลานั้นก็ลงสูหวงน้ํานั้นโดยพลัน ไมทัน
ไดพิจารณา กระตายหรือเสือปลานั้นจําตองหวังขอนี้ คือ จักจมลงหรือจักลอยขึ้น
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวากระตายหรือเสือปลานั้นเปนสัตวมีรางกายเล็ก ยอม
ไมไดการลงในหวงน้ําลึก แมฉนั ใด ดูกรอุบาลี ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราเมื่อ
ไมไดสมาธิ จักสรองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด ผูนั้นจําตองหวัง
ขอนี้ คือ จักจมลงหรือฟุงซาน ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรอุบาลี เปรียบเหมือนเด็กออนนอนหงาย ยอมเลนมูตรและคูถของ
ตน ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเลนนี้เปนการเลนของ
เด็กออนอยางเต็มที่สิ้นเชิงมิใชหรือ ทานพระอุบาลีกราบทูลวา เปนอยางนัน้
พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สมัยตอมา เด็กนั้นแล อาศัยความเจริญ อาศัยความ
แกกลาแหงอินทรีย ยอมเลนเครื่องเลนทั้งหลายที่เปนของเลนของพวกเด็กๆ คือ
เลนไถนอยๆ เลนตีไมหึ่ง เลนกังหันไม เลนกังหันใบไม เลนตวงทราย เลน
รถนอยๆ เลนธนูนอยๆ ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การ
เลนนี้ เปนการเลนดียิ่งกวาและประณีตกวาการเลนที่มีในครั้งกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สมัยตอมา เด็กนั้นแล อาศัยความเจริญ อาศัยความ
แกกลาแหงอินทรีย เปนผูเ อิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรออยูดวยรูปทั้งหลาย
อันบุคคลพึงรูไดดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน
ชวนใหกําหนัด ดวยเสียงทั้งหลายอันบุคคลพึงรูดวยหู ... ดวยกลิ่นทั้งหลายอัน
บุคคลพึงรูดวยจมูก ... ดวยรสทั้งหลายอันบุคคลพึงรูดวยลิ้น ... ดวยโผฏฐัพพะ
ทั้งหลายอันบุคคลพึงรูดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน
ชวนใหกําหนัด ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเลนนี้ เปน
การเลนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาการเลนทีม่ ีในครั้งกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา
พ. ดูกรอุบาลี ก็พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต

ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก
เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของ
พระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรู
ตาม ทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตร
แหงคฤหบดี หรือผูเกิดมาในภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น
แลวไดศรัทธาในตถาคต ประกอบดวยการไดศรัทธาแลว ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผู
อยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขที่ขัด
แลวไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกบวช
เปนบรรพชิตเถิด สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ
แลวปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว เปน
ผูถึงพรอมดวยสิกขาและอาชีพเสมอดวยภิกษุทั้งหลาย ละปาณาติบาต เวนขาดจาก
ปาณาติบาต วางทัณฑะ วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา
หวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวงอยู ละอทินนาทาน เวนขาดจากอทินนาทาน
รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผู
สะอาดอยู ละอพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนจาก
เมถุนธรรมอันเปนกิจของชาวบาน ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท พูดแตคํา
จริง ดํารงคําสัตย พูดเปนหลักฐาน ควรเชื่อถือได ไมพูดลวงโลก ละวาจาสอเสียด
เวนขาดจากวาจาสอเสียด ฟงขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตก
ราวกัน หรือฟงขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน
สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนทีพ่ รอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผู
พรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพ รอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน
กลาวแตคําที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน ละวาจาหยาบ เวนขาดจากวาจาหยาบ
กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวน
มากรักใคร พอใจ ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคํา
ที่เปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อางอิง
มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร ภิกษุนั้นเวนขาดจากการ
พรากพืชคามและภูตคาม ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดการฉันในเวลา
วิกาล เวนขาดจากการฟอนรําขับรองการประโคมดนตรีและการดูการเลนอันเปน
ขาศึกแกกุศล เวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตกแตงรางกายดวยดอกไมของ

หอมและเครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการแตงตัว เวนขาดจากการนัง่ การ
นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เวนขาดจากการรับทองและเงิน เวนขาดจากการ
รับธัญญาหารดิบ เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี
เวนขาดจากการรับทาสีและทาส เวนขาดจากการรับแพะและแกะ เวนขาดจากการ
รับไกและสุกร เวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน เวนขาดจากการประกอบทูต
กรรมและการรับใช เวนขาดจากการซื้อการขาย เวนขาดจากการฉอโกงดวยตาชั่ง
การฉอโกงดวยของปลอม และการฉอโกงดวยเครื่องตวงวัด เวนขาดจากการรับ
สินบน การลอลวง และการตลบแตลง เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา
การตีชิง การปลน และกรรโชก ภิกษุนั้นเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหาร
กาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง ซึ่งตนจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไป
ไดเอง นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีปกของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด
ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหาร
ทอง ซึ่งตนจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุนั้น
เปนผูประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมมีโทษเฉพาะตน ฯ
ภิกษุนั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอม
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอัน
ลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ชื่อวายอมรักษาจักขุนทรีย ชื่อวา
ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรส
ดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือ
นิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ทีเ่ มื่อไมสํารวมแลว
จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ชื่อวา
ยอมรักษามนินทรีย ชื่อวายอมถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุนั้นเปนผูประกอบ
ดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสเฉพาะตน ฯ
ภิกษุนั้นยอมทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ ยอมทําความ
รูสึกตัวในการแล ในการเหลียว ยอมทําความรูสึกตัวในการคูเขา ในการเหยียด
ออก ยอมทําความรูสึกตัวในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ยอมทําความรูส ึก
ตัวในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ยอมทําความรูสึกตัวในการถายอุจจาระ
ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น
การพูด การนิ่ง ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะนี้ ประกอบดวยอินทรีย
สังวรอันเปนอริยะนี้ และประกอบดวยสติสัมปชัญญะอันเปนอริยะนี้ ยอมซอง
เสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ
ที่แจง ลอมฟาง ภิกษุนั้นอยูปา อยูโคนไม หรืออยูเรือนวางเปลา ยอมนั่งคู
บัลลังกตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา ภิกษุนั้นละความโลภในโลกแลว มีจิต

ปราศจากความโลภอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความโลภ ละความประทุษราย
คือ พยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลสัตวทั้งปวงอยู
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือ พยาบาท ละถีนมิทธะแลว เปน
ผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท ี่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน
มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจกิ ิจฉา
แลว เปนผูขามพนวิจิกิจฉา ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระ
จิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา ฯ
ภิกษุนั้น ครั้นละนิวรณอันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทําปญญาใหทุรพล ๕
ประการนี้ไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก
วิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
การอยูเชนนี้ เปนการอยูที่ดยี งิ่ กวาและประณีตกวาการอยูอ ันมีในกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรมแมนี้ (วามี
อยู) ในตน จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวก
เหลานั้นยังไมบรรลุประโยชนของตนโดยลําดับกอน ฯ
ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึน้ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป
มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน การอยูเชนนี้ เปนการอยูที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาการอยูอันมีในกอน
มิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรมแมนี้ (วามี
อยู) ในตน จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวก
เหลานั้นยังไมบรรลุประโยชนของตนโดยลําดับกอน ฯ
ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา
ผูไดฌานนีเ้ ปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน การอยูเชนนีเ้ ปนการอยูที่ดยี ิ่งกวาและประณีตกวาการอยูอันมีในกอน
มิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรมแมนี้ (วามี
อยู) ในตน จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวก

เหลานั้นยังไมบรรลุประโยชนของตนโดยลําดับกอน ฯ
ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ
บริสุทธิ์อยู ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้ เปนการ
อยูที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรมแมนี้ (วามี
อยู) ในตน จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวก
เหลานั้นยังไมบรรลุประโยชนของตนโดยลําดับกอน ฯ
ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง เพราะกาวลวงรูปสัญญา เพราะดับ
ปฏิฆสัญญาเสียได เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง ภิกษุจึง
บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยคํานึงวา อากาศไมมีที่สดุ ดังนี้ ดูกรอุบาลี
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเ ชนนี้ เปนการอยูท ี่ดียิ่งกวาและประณีต
กวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรมแมนี้ (วามี
อยู) ในตน จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวก
เหลานั้นยังไมบรรลุประโยชนของตนโดยลําดับกอน ฯ
ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง ภิกษุจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึงวา วิญญาณไมมี
ที่สุด ดังนี้ ... เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุจึง
บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงวา หนอยหนึ่งไมมี ดังนี้ ... เพราะกาวลวง
อากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตน*ฌาน โดยคํานึงวา ธรรมชาตินี้สงัด ธรรมชาตินี้ประณีต ดังนี้ ดูกรอุบาลี เธอจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้ เปนการอยูที่ดยี ิ่งกวาและประณีตกวาการ
อยูอันมีในกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรมแมนี้ (วามี
อยู) ในตน จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวก
เหลานั้นยังไมบรรลุประโยชนของตนโดยลําดับกอน ฯ
ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง เพราะกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
โดยประการทัง้ ปวง ภิกษุจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอยู และอาสวะของ
ภิกษุนั้นเปนกิเลสหมดสิ้นไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอุบาลี เธอจะ

สําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้ เปนการอยูที่ดยี ิ่งกวาและประณีตกวา
การอยูอันมีในกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรมแมนี้ (วามี
อยู) ในตน จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวก
เหลานั้นยังไมบรรลุประโยชนของตนโดยลําดับกอน ดูกรอุบาลี เธอจงอยูในสงฆ
เถิด เมื่อเธออยูใ นสงฆ ความสําราญจักมี ฯ
จบสูตรที่ ๙
อภัพพสูตร
[๑๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลยังละธรรม ๑๐ ประการนี้ ไมไดแลว
ก็เปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑
โทสะ ๑ โมหะ ๑ โกธะ ๑ อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ ปฬาสะ ๑ อิสสา ๑
มัจฉริยะ ๑ มานะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลยงละธรรม ๑๐ ประการนี้แลไมได
ก็เปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๑๐
ประการนี้ไดแลว จึงเปนผูควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ โกธะ ๑ อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ ปฬาสะ ๑
อิสสา ๑ มัจฉริยะ ๑ มานะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๑๐ ประการ
นี้แลไดแลว จึงเปนผูควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ฯ
จบอุปาสกวรรคที่ ๕
--------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กามโภคีสูตร ๒. เวรสูตร ๓. ทิฏฐิสูตร ๔.วัชชิยสูตร
๕. อุตติยสูตร ๖. โกกนุทสูตร ๗. อาหุเนยยสูตร ๘. เถรสูตร
๙. อุปาลีสูตร ๑๐. อภัพพสูตร ฯ
จบทุติยปณณาสกที่ ๒
---------------ตติยปณณาสก
สมณสัญญาวรรคที่ ๑
สมณสัญญาสูตร
[๑๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณสัญญา ๓ ประการ อันภิกษุเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๗ ประการใหบริบูรณ สมณสัญญา ๓ ประการ
เปนไฉน คือ สมณสัญญาวา เราเปนผูมีเพศตางจากคฤหัสถ ๑ ชีวิตของเรา
เนื่องดวยผูอื่น ๑ มรรยาทอยางอื่นอันเราควรทํามีอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณ-

*สัญญา ๓ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังธรรม
๗ ประการใหบริบูรณ ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุเปนผูมีปกติทํา
ติดตอเปนนิตย เปนผูมีความประพฤติติดตอเปนนิตยในศีลทั้งหลาย ๑ เปนผูไม
โลภมาก ๑ เปนผูไมพยาบาท ๑ เปนผูไมถือตัว ๑ เปนผูใครในการศึกษา ๑
เปนผูมีการพิจารณาในปจจัยทั้งหลายอันเปนบริขารแหงชีวิตวา ปจจัยเหลานี้มี
ประโยชนเชนนี้ แลวจึงบริโภค ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมณสัญญา ๓ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังธรรม
๗ ประการนี้ใหบริบูรณ ฯ
จบสูตรที่ ๑
โพชฌงคสูตร
[๑๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้ อันภิกษุเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมยังวิชชา ๓ ประการใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ ประการเปนไฉน
คือ สติสัมโพชฌงค ๑ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ๑ วิริยสัมโพชฌงค ๑ ปติ
สัมโพชฌงค ๑ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ๑ สมาธิสัมโพชฌงค ๑ อุเบกขา
สัมโพชฌงค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมยังวิชชา ๓ ประการใหบริบูรณ วิชชา ๓ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกได
หนึ่งชาติบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้ง
อาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็นหมูสัตวทั้งที่กําลังจุติ
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม
กรรมดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิน้ ไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมยังวิชชา ๓ ประการนี้ใหบริบูรณ ฯ
จบสูตรที่ ๒
มิจฉัตตสูตร
[๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยมิจฉัตตะ จึงมีการพลาดจาก
สวรรคและมรรคผล ไมมีการบรรลุสวรรคและมรรคผล เพราะอาศัยมิจฉัตตะ
อยางไร จึงมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผล ไมมีการบรรลุสวรรคและมรรคผล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นผิด ยอมมีความดําริผดิ ผูมีความดําริผิด
ยอมมีวาจาผิด ผูมีวาจาผิด ยอมมีการงานผิด ผูมีการงานผิด ยอมมีการเลี้ยงชีพผิด
ผูมีการเลีย้ งชีพผิด ยอมมีความพยายามผิด ผูมีความพยายามผิด ยอมมีความ

ระลึกผิด ผูม ีความระลึกผิด ยอมมีความตั้งใจผิด ผูมีความตั้งใจผิด ยอมมีความ
รูผิด ผูมีความรูผิด ยอมมีความหลุดพนผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัย
มิจฉัตตะอยางนี้แล จึงมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผล ไมมีการบรรลุสวรรค
และมรรคผล ฯ
จบสูตรที่ ๓
สัมมัตตสูตร
[๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยสัมมัตตะ จึงมีการบรรลุสวรรค
และมรรคผล ไมมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผล เพราะอาศัยสัมมัตตะ
อยางไร จึงมีการบรรลุสวรรคและมรรคผล ไมมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบ ยอมมีความดําริชอบ ผูมีความดําริ
ชอบ ยอมมีวาจาชอบ ผูมีวาจาชอบ ยอมมีการงานชอบ ผูมีการงานชอบ
ยอมมีการเลี้ยงชีพชอบ ผูมีการเลี้ยงชีพชอบ ยอมมีความพยายามชอบ ผูมีความ
พยายามชอบ ยอมมีความระลึกชอบ ผูมีความระลึกชอบ ยอมมีความตั้งใจชอบ
ผูมีความตั้งใจชอบ ยอมมีความรูชอบ ผูมีความรูชอบ ยอมมีความหลุดพนชอบ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยสัมมัตตะ จึงมีการบรรลุสวรรคและมรรคผล
ไมมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผล ดวยประการอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุริสบุคคลผูมีความเห็นผิด มีความดําริผิด มีวาจาผิด
มีการงานผิด มีการเลี้ยงชีพผิด มีความพยายามผิด มีความระลึกผิด มีความ
ตั้งใจผิด มีความรูผิด มีความหลุดพนผิด สมาทานกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ใหบริบูรณตามความเห็นอยางไรแลว เจตนา ความปรารถนา ความ
ตั้งใจ และสังขารเหลาใด ธรรมเหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนไปเพื่อผลที่ไมนา
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ไมเกื้อกูล เปนทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะเปนทิฐิอันชั่วชา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพืชสะเดา พืชบวบขม หรือพืช
น้ําเตาขม อันบุคคลเพาะแลวในแผนดินที่ชมุ ชื้น ยอมเขาไปจับรสดิน และรส
น้ําอันใด รสดินและรสน้ําทั้งหมดนั้น ยอมเปนไปเพื่อความเปนรสขม เปนรส
เผ็ดรอน เปนรสไมนายินดี ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะพืชเปนของไมดี
แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุริสบุคคลผูมีความเห็นผิด มีความดําริผิด มีวาจา
ผิด มีการงานผิด มีการเลี้ยงชีพผิด มีความพยายามผิด มีความระลึกผิด มีความ
ตั้งใจผิด มีความรูผิด มีความหลุดพนผิด สมาทานกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ใหบริบูรณตามความเห็นอยางไรแลว เจตนา ความปรารถนา ความ
ตั้งใจ และสังขารเหลาใด ธรรมเหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนไปเพื่อผลที่ไมนา
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ไมเกื้อกูล เปนทุกข ขอนั้นเปนเพราะ

เหตุไร เพราะเปนทิฐิที่ชั่วชา ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุริสบุคคลผูมีความเห็นชอบ มีความดําริชอบ มี
วาจาชอบ มีการงานชอบ มีการเลี้ยงชีพชอบ มีความพยายามชอบ มีความ
ระลึกชอบ มีความตั้งใจชอบ มีความรูชอบ มีความหลุดพนชอบ สมาทาน
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ใหบริบูรณตามความเห็นอยางไรแลว เจตนา
ความปรารถนา ความตั้งใจ และสังขารเหลาใด ธรรมเหลานั้นทั้งหมด ยอมเปน
ไปเพื่อผลที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ความเกื้อกูล เปนสุข ขอนั้นเปน
เพราะเหตุไร เพราะเปนทิฐิที่เจริญ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพืชออย พืชขาวสาลี หรือพืชองุน
อันบุคคลเพาะลงแลวในแผนดินที่ชุมชื้น ยอมเขาไปจับรสดิน และรสน้ําอันใด
รสดินและรสน้ําทั้งหมดนั้น ยอมเปนไปเพื่อความเปนรสทีน่ ายินดี เปนรสหวาน
เปนรสอันนาชื่นใจ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพืชเปนของดี แมฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุริสบุคคลผูมีความเห็นชอบ มีความดําริชอบ มีวาจาชอบ
มีการงานชอบ มีการเลี้ยงชีพชอบ มีความพยายามชอบ มีความระลึกชอบ
มีความตั้งใจชอบ มีความรูชอบ มีความหลุดพนชอบ สมาทานกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม ใหบริบูรณตามความเห็นอยางไรแลว เจตนา ความปรารถนา
ความตั้งใจ และสังขารเหลาใด ธรรมเหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนไปเพื่อผลอันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เกื้อกูล เปนสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฐิ
เปนของเจริญ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๔
อวิชชาวิชชาสูตร
[๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิชชาเปนประธานแหงการเขาถึงอกุศลธรรม
ทั้งหลาย ความไมละอายบาป ความไมกลัวบาป เปนของมีมาตามอวิชชานั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีอวิชชาไมเห็นแจง ยอมมีความเห็นผิด ผูมีความเห็น
ผิด ยอมมีความดําริผิด ผูม ีความดําริผิด ยอมมีวาจาผิด ผูม ีวาจาผิด ยอมมีการ
งานผิด ผูมีการงานผิด ยอมมีการเลี้ยงชีพผิด ผูมีการเลีย้ งชีพผิด ยอมมีความ
พยายามผิด ผูม ีความพยายามผิด ยอมมีความระลึกผิด ผูมคี วามระลึกผิด
ยอมมีความตั้งใจผิด ผูมีความตั้งใจผิด ยอมมีความรูผิด ผูมีความรูผิด ยอมมี
ความหลุดพนผิด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิชชาเปนประธานแหงการเขาถึงกุศลธรรมทั้งหลาย
หิริและโอตตัปปะเปนของมีมาตามวิชชานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีวิชชา
เห็นแจง ยอมมีความเห็นชอบ ผูมีความดําริชอบ ยอมมีวาจาชอบ ผูมีวาจาชอบ
ยอมมีการงานชอบ ผูมีการงานชอบ ยอมมีการเลี้ยงชีพชอบ ผูมีการเลีย้ งชีพชอบ

ยอมมีความพยายามชอบ ผูมคี วามพยายามชอบ ยอมมีความระลึกชอบ ผูม ีความ
ระลึกชอบ ยอมมีความตั้งใจชอบ ผูมีความตั้งใจชอบ ยอมมีความรูชอบ ผูมี
ความรูชอบ ยอมมีความหลุดพนชอบ ฯ
จบสูตรที่ ๕
นิชชรวัตถุสูตร
[๑๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงการเสื่อมไปมี ๑๐ ประการนี้
๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบ ยอมมีความ
เห็นผิดเสื่อมไป มีอกุศลบาปธรรมเปนอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเปน
ปจจัยเสื่อมไป และกุศลธรรมเปนอันมาก ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะ
ความเห็นชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความดําริชอบ ยอมมีความดําริผิดเสือ่ มไป
มีอกุศลบาปธรรมเปนอันมากที่เกิดขึน้ เพราะความดําริผิดเปนปจจัยเสื่อมไป และ
กุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความดําริชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีวาจาชอบ ยอมมีวาจาผิดเสื่อมไป ...
และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะวาจาชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ยอมมีการงานผิดเสือ่ มไป ...
และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการงานชอบเปน
ปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการเลี้ยงชีพชอบ ยอมมีการเลี้ยงชีพผิด
เสื่อมไป ... และกุศลธรรมเปนอันมาก ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการ
เลี้ยงชีพชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความพยายามชอบ ยอมมีความพยายามผิด
เสื่อมไป ... และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความ
พยายามชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความระลึกชอบ ยอมมีความระลึกผิด
เสื่อมไป ... และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความ
ระลึกชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความตั้งใจชอบ ยอมมีความตั้งใจผิด
เสื่อมไป ... และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความ
ตั้งใจชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความรูชอบ ยอมมีความรูผิดเสื่อมไป
มีอกุศลบาปธรรมเปนอันมากที่เกิดขึน้ เพราะความรูผิดเปนปจจัยเสื่อมไป และ
กุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความรูชอบเปนปจจัย ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความหลุดพนชอบ ยอมมีความหลุดพนผิด
เสื่อมไป มีอกุศลบาปธรรมเปนอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัย
เสื่อมไป และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความ
หลุดพนชอบเปนปจจัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงการเสื่อมไปมี ๑๐ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
โธวนสูตร
[๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทักษิณาชนบท มีธรรมเนียมการลาง
กระดูกแหงญาติผูตาย ในธรรมเนียมการลางกระดูกนั้น มีขา วบาง น้ําบาง
ของขบเคี้ยวบาง ของบริโภคบาง เครื่องลิ้มบาง เครื่องดื่มบาง การฟอนบาง
เพลงขับบาง การประโคมบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเนียมการลางนั้นมีอยู
เรามิไดกลาววา ไมมี แตวาการลางนั้นแลเปนของเลว เปนของชาวบาน
เปนของปุถุชน ไมเปนของอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ยอมไมเปนไป
เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เราจักแสดงการ
ลางอันเปนของพระอริยะ ซึ่งเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด
เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพานโดย
สวนเดียว ที่สตั วทั้งหลายผูมคี วามเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจาก
ความเกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมคี วามตายเปน
ธรรมดา ยอมพนจากความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความ
โทมนัสและความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไร
ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจ เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การลางทีเ่ ปนของพระอริยะ ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย
เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู
เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว ทีส่ ัตวทั้งหลายผูม ีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว
ยอมพนจากความเกิด ... จากความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส
และความคับแคนใจไดนั้น เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบ
ยอมลางความเห็นผิด ลางอกุศลบาปธรรมเปนอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิด
เปนปจจัย และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความ
เห็นชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความดําริชอบ ยอมลางความดําริผิด ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีวาจาชอบ ยอมลางวาจาผิด ... ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ยอมลางการงานผิด ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการเลี้ยงชีพชอบ ยอมลางการเลี้ยงชีพ
ผิด ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความพยายามชอบ ยอมลางความ
พยายามผิด ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความระลึกชอบ ยอมลางความระลึก
ผิด ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความตั้งใจชอบ ยอมลางความตั้งใจผิด ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความรูชอบ ยอมลางความรูผดิ ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความหลุดพนชอบ ยอมลางความหลุดพนผิด
ลางอกุศลบาปธรรมเปนอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัย และ
กุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปน
ปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การลางที่เปนของพระอริยะนี้นั้นแล ยอมเปนไป
เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว ที่สัตวทงั้ หลายผูมีความเกิด
เปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความเกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมพนจาก
ความแก ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมพนจากความตาย ผูมีความโศก ความ
ร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจาก
ความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจได ฯ
จบสูตรที่ ๗
ติกิจฉสูตร
[๑๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แพทยทั้งหลายยอมใหยาถาย เพื่อบําบัด
อาพาธอันมีดีเปนสมุฏฐานบาง เพื่อบําบัดอาพาธอันมีเสมหะเปนสมุฏฐานบาง
เพื่อบําบัดอาพาธอันมีลมเปนสมุฏฐานบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยาถายนั่นมีอยู
เรามิไดกลาววา ไมมี ก็แตวายาถายนี้นั้นแล ยอมสําเร็จบาง ยอมเสียผลบาง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เราจักแสดงยาถาย อันเปนของพระอริยะ ที่สําเร็จผลอยาง
เดียว ไมเสียผล ที่สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจาก
ความเกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมคี วามตายเปน
ธรรมดา ยอมพนจากความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความ
โทมนัสและความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไร
ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจ เธอทั้งหลายจงฟงยาถายนั้น
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี

พระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยาถายอันเปนของพระอริยะ ที่สําเร็จผล
อยางเดียว ไมเสียผล ที่สัตวทงั้ หลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพน
จากความเกิด ... จากความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและ
ความคับแคนใจเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบ ถายความ
เห็นผิดออก และถายอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิด
เปนปจจัยออก สวนกุศลธรรมทั้งหลายมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
เพราะความเห็นชอบ เปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความดําริชอบ ถายความดําริผิดออก ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการเจรจาชอบ ถายการเจรจาผิดออก ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ถายการงานผิดออก ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการเลี้ยงชีพชอบ ถายการเลี้ยงชีพ
ผิดออก ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความพยายามชอบ ถายความพยายามผิด
ออก ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความระลึกชอบ ถายความระลึกผิด
ออก ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความตั้งใจมั่นชอบ ถายความตั้งใจมั่นผิด
ออก ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความรูชอบ ถายความรูผิดออก ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความหลุดพนชอบ ถายความหลุดพนผิด
ออก และถายอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ทีเ่ กิดขึ้นเพราะความหลุดพนผิดเปน
ปจจัยออก สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุด
พนชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยาถายอันเปนของพระอริยะนี้นั้นแล ที่สําเร็จผลอยาง
เดียว ไมเสียผล ที่สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพน
จากความเกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปน
ธรรมดา ยอมพนจากความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความ
โทมนัสและมีความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไร
ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจได ฯ
จบสูตรที่ ๘
วมนสูตร
[๑๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายแพทยทั้งหลายยอมใหยาสํารอก เพื่อ
บําบัดอาพาธมีดีเปนสมุฏฐานบาง เพื่อบําบัดอาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐานบาง

เพื่อบําบัดอาพาธมีลมเปนสมุฏฐานบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยาสํารอกนั่นมีอยู
เรามิไดกลาววา ไมมี ก็แตวายาสํารอกนี้นั้นแล ยอมสําเร็จผลบาง ยอมเสียผล
บาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เราจักแสดงยาสํารอกอันเปนของพระอริยะที่สําเร็จผล
อยางเดียว ไมเสียผล ที่สัตวทงั้ หลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพน
จากความเกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมีความตาย
เปนธรรมดา ยอมพนจากความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความ
โทมนัสและความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไร ความ
ทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจได เธอทั้งหลายจงฟงยาสํารอกนั้น จงใส
ใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค
ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยาสํารอกอันเปนของพระอริยะ ที่สําเร็จผลอยาง
เดียว ไมเสียผล ที่สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจาก
ความเกิด ฯลฯ ความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับ
แคนใจ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบ ยอมสํารอก
ความเห็นผิดได และสํารอกอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่เกิดขึ้นเพราะความเห็น
ผิดเปนปจจัย สวนกุศลธรรมมิใชนอยถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความเห็น
ชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความดําริชอบ ยอมสํารอกความดําริ
ผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการเจรจาชอบ ยอมสํารอกการเจรจา
ผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ยอมสํารอกการงานผิด
ได ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการเลี้ยงชีพชอบ ยอมสํารอกการเลี้ยงชีพ
ผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความพยายามชอบ ยอมสํารอกความ
พยายามผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความระลึกชอบ ยอมสํารอกความระลึก
ผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความตั้งใจชอบ ยอมสํารอกความตั้งใจ
ผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความรูชอบ ยอมสํารอกความรูผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความหลุดพนชอบ ยอมสํารอกความหลุด
พนผิดได และสํารอกอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยทีเ่ กิดขึน้ เพราะความหลุดพน

ผิดเปนปจจัยได สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความ
หลุดพนชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยาสํารอกอันเปนอริยะนี้แล ยอมสําเร็จผลอยางเดียว
ไมเสียผล ที่สตั วทั้งหลายผูมคี วามเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความ
เกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปนธรรมดา
ยอมพนจากความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและ
ความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความ
โทมนัส และความคับแคนใจได ฯ
จบสูตรที่ ๙
นิทธมสูตร
[๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงปดเปามี ๑๐
ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเห็นผิด อันบุคคลผู
มีความเห็นชอบปดเปาแลว และธรรมอันลามกมิใชนอยที่เกิดขึ้นเพราะความเห็น
ผิดเปนปจจัย อันเขาปดเปาแลว สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณเพราะความเห็นชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความดําริผิด อันบุคคลผูมีความดําริชอบปดเปาแลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเจรจาผิด อันบุคคลผูมีการเจรจาชอบปดเปา
แลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงานผิด อันบุคคลผูม ีการงานชอบปดเปา
แลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเลี้ยงชีพผิด อันบุคคลผูมีการเลี้ยงชีพชอบ
ปดเปาแลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพยายามผิด อันบุคคลผูมีความพยายามชอบ
ปดเปาแลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความระลึกผิด อันบุคคลผูมีความระลึกชอบปดเปา
แลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจผิด อันบุคคลผูมีความตั้งใจชอบปดเปา
แลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความรูผิด อันบุคคลผูม ีความรูชอบปดเปาแลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหลุดพนผิด อันบุคคลผูมีความหลุดพนชอบ
ปดเปาแลว และอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความหลุดพนผิด
เปนปจจัย อันเขาปดเปาแลว สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึง

ปดเปามี ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
อเสขสูตร
[๑๑๑] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ ที่เรียกวา อเสขะๆ ดังนี้ ภิกษุเปน
อเสขะดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเห็นชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยความ
ดําริชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยการเจรจาชอบอันเปนอเสขะ ประกอบ
ดวยการงานชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยการเลีย้ งชีพชอบอันเปนอเสขะ
ประกอบดวยความพยายามชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยการระลึกชอบอันเปน
อเสขะ ประกอบดวยความตั้งใจชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยความรูชอบอัน
เปนอเสขะ ประกอบดวยความหลุดพนชอบอันเปนอเสขะ ดูกรภิกษุ ภิกษุยอม
เปนอเสขะ ดวยประการอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
อเสขธรรมสูตร
[๑๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนของพระอเสขะมี ๑๐ ประการนี้
๑๐ ประการเปนไฉน คือ ความเห็นชอบอันเปนอเสขะ ๑ ความดําริชอบอันเปน
อเสขะ ๑ การเจรจาชอบอันเปนอเสขะ ๑ การงานชอบอันเปนอเสขะ ๑ การ
เลี้ยงชีพชอบอันเปนอเสขะ ๑ ความพยายามชอบอันเปนอเสขะ ๑ การระลึก
ชอบอันเปนอเสขะ ๑ ความตั้งใจชอบอันเปนอเสขะ ๑ ความรูชอบอันเปนอเสขะ ๑
ความหลุดพนชอบอันเปนอเสขะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนของพระอเสขะ
มี ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
จบสมณสัญญาวรรคที่ ๑
------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สมณสัญญาสูตร ๒. โพชฌงคสูตร ๓. มิจฉัตตสูตร
๔. สัมมัตตสูตร ๕. อวิชชาวิชชาสูตร ๖. นิชชรวัตถุสูตร ๗. โธวน
สูตร ๘. ติกิจฉสูตร ๙. วมนสูตร ๑๐. นิทธมสูตร ๑๑. อเสขสูตร
๑๒. อเสขธรรมสูตร ฯ
-----------ปจโจโรหณิวรรคที่ ๑

อธรรมสูตรที่ ๑
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งทีไ่ มเปนประโยชน
บุคคลควรทราบ สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งทีเ่ ปนประโยชน บุคคลก็ควรทราบ ครั้น
ทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชน สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งทีเ่ ปน
ประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน คือ ความเห็น
ผิด ความดําริผิด การเจรจาผิด การงานผิด การเลี้ยงชีพผิด ความพยายามผิด
ความระลึกผิด ความตั้งใจผิด ความรูผิด ความหลุดพนผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวาสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่
เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การ
เจรจาชอบ การงานชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจชอบ ความรูชอบ ความหลุดพนชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่ง
ที่ไมเปนประโยชน บุคคลควรทราบ สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคล
ก็ควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชน สิ่งที่เปนธรรม
และสิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน
คําที่เรากลาวดังนี้ เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
อธรรมสูตรที่ ๒
[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งทีเ่ ปนธรรมบุคคลควร
ทราบ สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคลก็ควรทราบ ครั้นทราบ
สิ่งที่ไมเปนธรรม และสิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งเปนประโยชน
แลวพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไม
เปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่เปนธรรมเปนไฉน สิง่ ที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน และ
สิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเห็นผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม
ความเห็นชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึ้นเพราะ
ความเห็นผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอม
ถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเห็นชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความดําริผิด เปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม ความดําริชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความดําริผิด
เปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความ
เจริญบริบูรณเพราะความดําริชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเจรจาผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การเจรจาชอบ

เปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะการเจรจาผิดเปน
ปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณเพราะการเจรจาชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงานผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การงานชอบเปนสิ่ง
ที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ทีเ่ กิดขึ้นเพราะการงานผิดเปนปจจัย
เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
เพราะการงานชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเลี้ยงชีพผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การเลี้ยงชีพ
ชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ทีเ่ กิดขึ้นเพราะการเลี้ยง
ชีพผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึง
ความเจริญบริบูรณ เพราะการเลี้ยงชีพชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพยายามผิดเปนสิง่ ที่ไมเปนธรรม ความพยายาม
ชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ทีเ่ กิดขึ้นเพราะความผิด
เปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความ
เจริญบริบูรณเพราะความพยายามชอบเปนปจจัย เปนสิ่งทีเ่ ปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความระลึกผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความระลึกชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความระลึก
ผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความ
เจริญบริบูรณเพราะความระลึกชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจผิดเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม ความตั้งใจชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจ
ผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความ
เจริญบริบูรณเพราะความตั้งใจชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความรูผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความรูชอบเปนสิ่งที่
เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความรูผิดเปนปจจัย
เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
เพราะความรูชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพนผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความพนชอบเปน
สิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึน้ เพราะความหลุดพนผิด
เปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความ
เจริญบริบูรณ เพราะความพนชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิง่ ที่เปนธรรม บุคคลควรทราบ
สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชน บุคคลควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไม

เปนธรรม และสิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนแลว
พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนเถิด คําที่เรากลาวดังนี้ เรา
กลาวแลวเพราะอาศัยเหตุนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
อธรรมสูตรที่ ๓
[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งทีเ่ ปนธรรม บุคคล
ควรทราบ สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งทีเ่ ปนประโยชน บุคคลควรทราบ ครั้น
ทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม และสิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปน
ประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน พระผูม ี
พระภาคผูสุคตครั้นตรัสพระพุทธพจนนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสู
พระวิหาร ฯ
ลําดับนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคทรงหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุเหลานั้น
พูดกันดังนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคของเราทัง้ หลายทรงแสดง
อุเทศนี้โดยยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิง่ ที่เปนธรรมบุคคล
ควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไม
ทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ใครหนอแล
พึงจําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถ
โดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ลําดับนั้น ภิกษุเหลานั้นมีความเห็นรวมกันวา
ทานพระอานนทนี้แล พระศาสดาทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารี
ทั้งหลายผูเปนวิญูยกยองแลว ทานพระอานนทยอมสามารถเพื่อจะจําแนกอรรถ
แหงอุเทศ ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดย
พิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึง
ที่อยู ครั้นแลวพึงถามอรรถอันนี้กะทานพระอานนท ทานพระอานนทจักพยากรณ
ดวยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้น ลําดับนั้น ภิกษุ
เหลานั้นไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ครั้นแลว ไดปราศรัยกับทานพระ
อานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรทานอานนทผมู ีอายุ พระผูมพี ระภาค
ของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรม
และสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปน
ประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสู
พระวิหาร ดูกรทานผูมีอายุ กระผมทั้งหลายไดพูดกันดังนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม

ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะ
เขาไปสูพระวิหาร ใครหนอแล พึงจําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรง
แสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ดูกรทานผูมีอายุ
กระผมทั้งหลายไดมีความเห็นรวมกันวา ทานพระอานนทนี้แล พระศาสดาทรง
สรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยองแลว ทานพระ
อานนทยอมสามารถเพื่อจําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาค ทรงแสดงโดยยอ
ไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอแล เราทั้งหลายพึงเขาไป
หาทานพระอานนทถึงที่อยู ครั้นแลว พึงถามอรรถอันนี้กะทานพระอานนท ทาน
พระอานนทจักพยากรณดวยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําอรรถนั้นไวดวย
ประการนั้น ขอทานพระอานนทจงจําแนกเถิด ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเสมือนบุรุษตอง
การแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวแสวงหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมีแกน
ตั้งอยู ก็ลวงเลยรากไปเสีย ลวงเลยลําตนไปเสีย พึงสําคัญกิ่งและใบวา เปน
แกนไมที่ตนพึงแสวงหา แมฉันใด ขออุปไมยนี้ก็ฉันนั้น เมื่อพระศาสดาประทับ
อยูเฉพาะหนาทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายผานพนพระผูมีพระภาคพระองค
นั้นเสียแลว ยอมสําคัญอรรถอันนั้นวาควรถามขาพเจา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม ผูยิ่งใหญ
ผูตรัสบอก ทรงใหเปนไป ทรงแสดงประโยชน ประทานอมตธรรม เปนเจา
ของธรรม เปนพระตถาคต ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ก็แหละ
กาลนั้น เปนกาลสมควรที่ทานทั้งหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคนั่นเทียว แลว
พึงทูลถามอรรถอันนั้น พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกทานทั้งหลายดวยประการ
ใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้นเถิด ฯ
ภิกษุเหลานั้นกลาววา ดูกรทานอานนทผมู อี ายุ พระผูมีพระภาคพระองค
นั้นเปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูยิ่งใหญ เปนผูตรัสบอก ทรงให
เปนไป ทรงแสดงประโยชน ประทานอมตธรรม เปนเจาของธรรม เปนพระ
ตถาคต ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ก็แหละกาลนั้น เปนกาล
สมควรที่กระผมทั้งหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคนั่นเทียว แลวพึงทูลถามอรรถ
อันนั้น พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกกระผมทั้งหลายดวยประการใด กระผม
ทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนัน้ โดยแท ก็แตวา ทานพระอานนทพระ
ศาสดาทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยองแลว
ทานพระอานนทยอมสามารถ เพื่อจําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรง
แสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ขอทาน
พระอานนทไมทําความหนักใจแลวจงจําแนกเถิด ฯ

ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ถาเชนนั้นทานทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว
ทานพระอานนทก็ไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลาย
ทรงแสดงอุเทศโดยยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งทีเ่ ปนธรรม
บุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้
ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพ ระวิหาร ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ก็ในอุเทศนั้น สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่เปนธรรมเปนไฉน
สิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน และสิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ความเห็นผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความเห็นชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึน้ เพราะความเห็นผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่
ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะ
ความเห็นชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความดําริผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความดําริชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การเจรจาผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การเจรจาชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การงานผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การงานชอบเปน
สิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การเลีย้ งชีพผิดเปนสิง่ ที่ไมเปนธรรม การเลี้ยงชีพ
ชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความพยายามผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
พยายามชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความระลึกผิดเปนสิง่ ที่ไมเปนธรรม ความระลึก
ชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความตั้งใจผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความตั้งใจชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความรูผิดเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม ความรูชอบเปนสิ่ง
ที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความพนผิดเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม ความพนชอบเปน
สิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึน้ เพราะความพนผิดเปน
ปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศโดย

ยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ...
พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถ
โดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เรายอม
รูอรรถแหงอุเทศอันพระผูมพี ระภาคตรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดย
พิสดารนี้ ไดโดยพิสดารดวยประการอยางนี้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็และทาน
ทั้งหลายหวังอยู พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวทูลถามอรรถอันนั้นเถิด พระผู
มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงพยากรณดวยประการใด ทานทั้งหลายพึงทรงจํา
อรรถนั้นไวดวยประการนั้นเถิด ฯ
ภิกษุเหลานั้นรับคําพระอานนทแลว ชื่นชมโมทนาภาษิตของทานพระ*อานนท ลุกจากอาสนะ ไดเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึง
ปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดย
พิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระผู
มีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ขาพระองคทั้งหลายไดพูดกันวา ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไม
เปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตาม
สิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะ
เขาไปสูพระวิหาร ใครหนอแล พึงจําแนกอรรถแหงอุเทศอันพระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลวโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ดังนี้
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานั้นแล ไดมีความเห็นรวมกันวา ทาน
พระอานนทนี้แล พระศาสดาทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย
ผูเปนวิญูยกยองแลว ทานพระอานนทยอมสามารถเพื่อจําแนกอรรถแหงอุเทศที่
พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได
ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ครั้นแลวพึงถามอรรถ
อันนั้นกะทานพระอานนท ทานพระอานนทจักพยากรณแกเราทั้งหลายดวยประการ
ใด เราทั้งหลายจักทรงจําไวดวยประการนั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับ
นั้นแล ขาพระองคทั้งหลายไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงทีอ่ ยู ครั้นแลวไดถาม
อรรถอันนั้นกะทานพระอานนท ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระอานนทไดจําแนก
อรรถดวยดีแกขาพระองคเหลานั้น ดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะ
เหลานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีแลวๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อานนทเปนบัณฑิต อานนทเปนผูมีปญญามาก แมหากวาเธอทั้งหลายพึงเขามาหา

เราแลวถามอรรถอันนั้น แมเราเองก็พึงพยากรณอรรถนั้นเหมือนอยางทีอ่ านนท
พยากรณแลวนั่นแหละ นั่นเปนอรรถของอุเทศนั้น และเธอทั้งหลายพึงทรงจํา
อรรถนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ
จบสูตรที่ ๓
อาชินสูตร
[๑๑๖] ครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่อวาอาชินะเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ เพื่อนพรหมจรรยของขาพเจาทั้งหลายชื่อวาบัณฑิต เพราะ
คิดจิตตุปบาทได ๕๐๐ ดวง ซึ่งเปนเครื่องซักถามอัญญเดียรถียทั้งหลาย อัญญ*เดียรถียทั้งหลายเปนผูถูกขมขี่แลว รูตัววาถูกขมขี่ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายทรงจําเหตุแหงความเปนบัณฑิตไดหรือไม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาค กาลนี้เปนกาลควร ขาแตพระสุคต กาลนี้เปนกาลควร
ที่พระผูมีพระภาคพึงทรงภาษิต ภิกษุทั้งหลายไดฟงพระดํารัสของพระผูมพี ระภาค
แลวจักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น เธอ
ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมขี่
บีบคั้นวาทะอันไมเปนธรรมดวยวาทะอันไมเปนธรรม และยอมยังบริษัทผูไม
ประกอบดวยธรรมใหยินดีดวยวาทะอันไมเปนธรรม บริษัทผูไมประกอบดวยธรรม
นั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไมเปนธรรมนั้นวา ดูกรทานผูเจริญ
ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมขี่บีบคั้นวาทะที่เปนธรรมดวยวาทะ
ที่ไมเปนธรรม และยอมยังบริษัทผูไมประกอบดวยธรรม ใหยินดีดวยวาทะที่ไม
เปนธรรม บริษัทผูไมประกอบดวยธรรมนั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะ
วาทะอันไมเปนธรรมนั้นวา ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ดูกรทาน
ผูเจริญ ทานผูน ี้เปนบัณฑิตหนอ ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมขี่บีบคั้นวาทะที่เปนธรรมและวาทะ
ที่ไมเปนธรรมดวยวาทะที่ไมเปนธรรม และยอมยังบริษัทผูไมประกอบดวยธรรม
ใหยินดีดวยวาทะไมเปนธรรม บริษัทผูไมประกอบดวยธรรมนั้น ยอมสรรเสริญ
เสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไมเปนธรรมนั้นวา ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปน
บัณฑิตหนอ ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมขี่บีบคั้นวาทะที่ไมเปนธรรมดวย

วาทะที่เปนธรรม และยอมยังบริษัทผูไมประกอบดวยธรรมใหยินดีดวยวาทะที่
เปนธรรม บริษัทผูไมประกอบดวยธรรมนั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะ
วาทะอันเปนธรรมนั้นวา ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ดูกร
ทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมขี่บีบคั้นวาทะที่เปนธรรมดวยวาทะ
ที่เปนธรรม และยอมยังบริษัทผูประกอบดวยธรรมใหยินดีดวยวาทะที่เปนธรรม
บริษัทผูประกอบดวยธรรมนั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะที่เปนธรรม
นั้นวา ดูกรทานผูเจริญ ทานผูน ี้เปนบัณฑิตหนอ ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปน
บัณฑิตหนอ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิง่ ที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ
สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคลควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไม
เปนธรรม และสิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนแลว
พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรมตามสิ่งที่เปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่
ไมเปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่เปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน
และสิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเห็นผิดเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม ความเห็นชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิด
เปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณเพราะความเห็นชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความดําริผิดเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม ความดําริชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเจรจาผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การเจรจาชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงานผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การงานชอบเปนสิ่ง
ที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเลี้ยงชีพผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การเลี้ยงชีพชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพยายามผิดเปนสิง่ ที่ไมเปนธรรม ความพยายาม
ชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความระลึกผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความระลึกชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจผิดเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม ความตั้งใจชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความรูผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความรูชอบเปนสิ่งที่
เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพนผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความพนชอบเปน
สิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึน้ เพราะความพนผิดเปน
ปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณ เพราะความพนชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ สิ่งที่ไมเปนประโยชนและ
สิ่งที่เปนประโยชนบุคคลควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม และสิ่งที่เปนธรรม
สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม
ตามสิ่งที่เปนประโยชน คําทีเ่ รากลาวดังนี้นั้น เรากลาวแลวเพราะอาศัยเหตุนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
สคารวสูตร
[๑๑๗] ครั้งนั้นแล พราหมณชื่อวาสคารวะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง
กันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแลเปนฝงนี้ อะไรเปนฝงโนน พระผูมีพระภาค
ตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ มิจฉาทิฐิเปนฝงนี้ สัมมาทิฐิเปนฝงโนน มิจฉา*สังกัปปะเปนฝงนี้ สัมมาสังกัปปะเปนฝงโนน มิจฉาวาจาเปนฝงนี้ สัมมาวาจา
เปนฝงโนน มิจฉากัมมันตะเปนฝงนี้ สัมมากัมมันตะเปนฝง โนน มิจฉาอาชีวะ
เปนฝงนี้ สัมมาอาชีวะเปนฝงโนน มิจฉาวายามะเปนฝงนี้ สัมมาวายามะเปน
ฝงโนน มิจฉาสติเปนฝงนี้ สัมมาสติเปนฝงโนน มิจฉาสมาธิเปนฝงนี้ สัมมา*สมาธิเปนฝงโนน มิจฉาญาณะเปนฝงนี้ สัมมาญาณะเปนฝงโนน มิจฉาวิมุติเปน
ฝงนี้ สัมมาวิมตุ ิเปนฝงโนน ดูกรพราหมณ นี้แลเปนฝงนี้ นี้เปนฝงโนน ฯ
ในหมูมนุษย เหลาชนผูไปถึงฝงโนนมีประมาณนอย สวน
หมูสัตวนอกนี้เลาะไปตามฝงทั้งนั้น สวนชนเหลาใดประ
พฤติตามธรรมในธรรม อันพระตถาคตตรัสแลวโดยชอบ
ชนเหลานั้นจักขามพนวัฏฏะ อันเปนบวงมารที่ขามพนไดแสน
ยาก แลวจักถึงฝงโนน คือ นิพพาน บัณฑิตละธรรมดํา
เสียแลว พึงยังธรรมขาวใหเจริญ บัณฑิตละกามทั้งหลาย
แลว เปนผูไมมีกังวล ออกจากความอาลัย อาศัยธรรม
ที่ไมมีความอาลัย พึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวก ๑- ที่ยินดี
ไดแสนยาก บัณฑิตพึงชําระตนใหผองแผว จากเครื่อง
เศราหมองจิตทั้งหลาย บัณฑิตเหลาใด อบรมโดยชอบใน

องคธรรมเปนเครื่องตรัสรูทั้งหลาย ไมถือมั่นแลว ยินดีใน
นิพพาน เปนที่สละความถือมั่น บัณฑิตเหลานั้นสิ้นอาสวะ
มีความรุงเรือง ดับสนิทแลวในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
โอริมสูตร
[๑๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงฝงนี้และฝงโนนแกเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับแดพระผูมีพระ*ภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝงนี้เปนไฉน และฝง
โนนเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มิจฉาทิฐิเปนฝงนี้ สัมมาทิฐิเปนฝงโนน ฯลฯ
มิจฉาวิมุติเปนฝงนี้ สัมมาวิมตุ ิเปนฝงโนน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนฝงนี้
นี้เปนฝงโนน ฯ
บรรดามนุษยทั้งหลาย เหลาชนที่ไปถึงฝงโนน มีประมาณ
นอย สวนหมูสัตวนอกนี้เลาะไปตามฝงทั้งนั้น สวนชน
เหลาใดเปนผูประพฤติตามธรรม ในธรรมอันพระตถาคต
ตรัสแลวโดยชอบ ชนเหลานั้นจักขามพนวัฏฏะอันเปน
บวงมาร ที่ขามพนไดแสนยาก แลวจักถึงฝงโนน คือ
นิพพาน บัณฑิตละธรรมดําเสียแลว พึงยังธรรมขาวใหเจริญ
@๑. กายวิเวก จิตตวิเวก อุปธิวิเวก
บัณฑิตละกามทั้งหลายแลว เปนผูไมมกี ังวล ออกจาก
ความอาลัย อาศัยธรรมที่ไมมีความอาลัย ปรารถนา
ความยินดียิ่งในวิเวกที่ยนิ ดีไดแสนยาก บัณฑิตพึงยังตน
ใหผองแผวจากเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย บัณฑิตเหลาใด
อบรมจิตแลวโดยชอบ ในองคธรรมเปนเครื่องตรัสรูทั้งหลาย
ไมถือมั่นแลว ยินดีในนิพพานเปนที่สละความถือมั่น
บัณฑิตเหลานั้น สิ้นอาสวะ มีความรุงเรือง ดับสนิท
แลวในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๖
ปจโจโรหณีสูตรที่ ๑
[๑๑๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณชื่อวาชาณุสโสณีสนานเกลาในวัน
อุโบสถ นุงหมผาไหมทั้งคูอันใหม ถือกําหญาคาสดไป ยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็น
ชาณุสโสณีพราหมณ ผูสนานเกลาในวันอุโบสถ นุงหมผาไหมทั้งคูอันใหม ถือ
กําหญาคาสดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ในที่ไมไกล ครั้นแลวไดตรัสถาม

ชาณุสโสณีพราหมณวา ดูกรพราหมณ เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงสนานเกลา
ในวันอุโบสถ นุงหมผาไหมทัง้ คูอันใหม ถือกําหญาคาสดมายืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง วันนี้เปนวันอะไรของสกุลพราหมณ ชาณุสโสณีพราหมณกราบทูล
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ วันนี้เปนวันปลงบาปของสกุลพราหมณ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ก็พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลายยอมมีดวย
ประการไรเลา ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเ จริญ พราหมณทั้งหลายในโลกนี้ ในวันอุโบสถ
สนานเกลา นุงหมผาไหมทั้งคูอ ันใหม ทาแผนดิน ดวยโคมัยอันสด
ลาดดวยหญาคาที่เขียวสดแลว สําเร็จการนอนในระหวางกองทรายและเรือนไฟ
พราหมณเหลานั้นยอมลุกขึ้นประนมอัญชลี นมัสการไฟสามครั้งในราตรีนั้น
ดวยการกลาววา ขาพเจาทั้งหลายขอปลงบาปกะทานผูเ จริญ ขาพเจาทั้งหลาย
ขอปลงบาปกะทานผูเจริญ ดังนี้ และยอมยังไฟใหอิ่มหนําดวยเนยใส น้ํามัน
และเนยขนอันเพียงพอ และโดยลวงราตรีนั้นไป ก็เลี้ยงพราหมณทั้งหลายใหอิ่ม
หนําดวยททนียโภชนียาหารอันประณีต ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปของ
พราหมณทั้งหลายยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลายยอมมีโดย
ประการอื่น สวนพิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะยอมมีโดยประการอยางอื่น ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเ จริญ พิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะ ยอมมี
อยางไรเลา ขอประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผูเ จริญ โปรดทรงแสดงธรรม
โดยประการทีเ่ ปนพิธีปลงบาป ในวินัยของพระอริยะแกขาพระองคดวยเถิด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ฯ
ชาณุสโสณีพราหมณทูลรับแดพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค
ไดตรัสวา ดูกรพราหมณ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
วิบากแหงมิจฉาทิฐิ เปนสิ่งที่ชวั่ ชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้น
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาทิฐิ ยอมปลงบาปจากมิจฉาทิฐิ ยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาสังกัปปะ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งทั้งใน
สัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาสังกัปปะ ยอมปลงบาปจาก
มิจฉาสังกัปปะ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาวาจา เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งใน
ปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาวาจา ยอม
ปลงบาปจากมิจฉาวาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉากัมมันตะ เปน
สิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉากัมมันตะ ยอมปลงบาปจากมิจฉากัมมันตะ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหง
มิจฉาอาชีวะ เปนสิ่งที่ชั่วชาทัง้ ในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็น

ดังนี้แลว ยอมละมิจฉาอาชีวะ ยอมปลงบาปจากมิจฉาอาชีวะ ยอมพิจารณาเห็น
ดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาวายามะ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาวายามะ ยอมปลงบาปจากมิจฉาวายามะ
ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาสติเปนสิ่งที่ชั่วชาทัง้ ในปจจุบันทั้งใน
สัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาสติ ยอมปลงบาปจาก
มิจฉาสติ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาสมาธิ เปนสิ่งที่ชั่วชาทัง้ ใน
ปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาสมาธิ
ยอมปลงบาปจากมิจฉาสมาธิ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาญาณะ เปน
สิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาญาณะ ยอมปลงบาปจากมิจฉาญาณะ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉา*วิมุติ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอม
ละมิจฉาวิมุติ ยอมปลงบาปจากมิจฉาวิมุติ ดูกรพราหมณ พิธีปลงบาปในวินัยแหง
พระอริยะ ยอมมีดวยประการอยางนี้แล ฯ
ชาณุสโสณีพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาป
ของพราหมณทั้งหลายยอมมีโดยประการอยางอื่น สวนพิธีปลงบาปในวินัยของพระ*อริยะยอมมีโดยประการอยางอื่น ขาแตพระโคดมผูเ จริญ ก็พิธีปลงบาปของพราหมณ
ทั้งหลาย ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงพิธีปลงบาปในวินัยแหงพระอริยะนี้ ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯ ขอพระโคดมผูเ จริญ
โปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๗
ปจโจโรหณีสูตรที่ ๒
[๑๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพิธีปลงบาปอันเปนอริยะแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟงพิธีปลงบาปอันเปนอริยะนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับแดพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็พิธีปลงบาป อันเปนอริยะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาทิฐิแล เปนสิ่งที่ชั่วชา
ทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้น ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอม
ละมิจฉาทิฐิ ยอมปลงบาปจากมิจฉาทิฐิ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉา*สังกัปปะ ... แหงมิจฉาวาจา ... แหงมิจฉากัมมันตะ ... แหงมิจฉาอาชีวะ ...
แหงมิจฉาวายามะ ... แหงมิจฉาสติ ... แหงมิจฉาสมาธิ ... แหงมิจฉาญาณะ ...
แหงมิจฉาวิมุติแล เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้น
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาวิมตุ ิ ยอมปลงจากบาปจากมิจฉาวิมุติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เรากลาววา เปนพิธีปลงบาปอันเปนอริยะ ฯ

จบสูตรที่ ๘
ปุพพังคสูตร
[๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เริ่มตนเปนนิมิตเบื้องตน แหง
ดวงอาทิตยเมือ่ จะอุทยั คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่
เริ่มตนเปนนิมิตเบื้องตนแหงกุศลธรรมทั้งหลาย คือ สัมมาทิฐิ ฉันนั้นเหมือนกัน
แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกัปปะ ยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาทิฐิ
สัมมาวาจายอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสังกัปปะ สัมมากัมมันตะยอมเพียงพอ
แกบุคคลผูมีสัมมาวาจา สัมมาอาชีวะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมากัมมันตะ
สัมมาวายามะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาอาชีวะ สัมมาสติยอมเพียงพอ
แกบุคคลผูมีสัมมาวายามะ สัมมาสมาธิยอ มเพียงพอ แกบุคคลผูมีสัมมาสติ
สัมมาญาณะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสมาธิ สัมมาวิมตุ ิยอมเพียงพอแก
บุคคลผูมีสัมมาญาณะ ฯ
จบสูตรที่ ๙
อาสวสูตร
[๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ธรรม ๑๐
ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมตุ ิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปจโจโรหณีวรรคที่ ๒
--------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อธรรมสูตรที่ ๑ ๒. อธรรมสูตรที่ ๒ ๓. อธรรมสูตรที่ ๓
๔. อาชินสูตร ๕. สคารวสูตร ๖. โอริมสูตร ๗. ปจโจโรหณีสูตรที่ ๑
๘. ปจโจโรหณีสูตรที่ ๒ ๙. ปุพพังคสูตร ๑๐. อาสวสูตร ฯ
-------------------ปาริสุทธิวรรคที่ ๓
ปริสุทธิสูตร
[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมบริสุทธิ์
ผุดผอง เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมา*ทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ

สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมตุ ิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐
ประการนี้แล เปนธรรมบริสุทธิ์ผุดผอง เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๑
อุปปนนสูตร
[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ ที่ยังไมเกิดขึ้น เวน
จากสุคตวินัยแลวยอมไมเกิดขึน้ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ
ฯลฯ สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล ที่ยังไมเกิดยอมเกิด
ขึ้น เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมเกิดขึ้น ฯ
จบสูตรที่ ๒
มหัปผลสูตร
[๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมตุ ิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล
เปนธรรมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เวนสุคตวินัยแลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๓
ปริโยสานสูตร
[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมมีการกําจัด
ราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด เวนจาก
สุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนธรรมมีการกําจัด
ราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด นอกจาก
สุคตวินัยแลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๔
เอกันตสูตร
[๑๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม
๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อ
ความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู
เพื่อนิพพาน เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๕
ภาวิตสูตรที่ ๑

[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม
๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิดยอม
เกิดขึ้น เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๖
ภาวิตสูตรที่ ๒
[๑๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมเปนธรรมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เวนจากสุคตวินัยแลว
ยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนธรรมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๗
ภาวิตสูตรที่ ๓
[๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมเปนธรรมมีการกําจัดราคะเปนที่สดุ มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด
มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการ
เปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐
ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนธรรมมีการกําจัด
ราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด เวนจาก
สุคตวินัยแลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๘
ภาวิตสูตรที่ ๔
[๑๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อความคลาย
กําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน
เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือสัมมาทิฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน
เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๙
มิจฉัตตสูตร

[๑๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มิจฉัตตะ (ความเปนผิด) ๑๐ ประการนี้
๑๐ ประการเปนไฉน คือ มิจฉาทิฐิ ๑ มิจฉาสังกัปปะ ๑ มิจฉาวาจา ๑
มิจฉากัมมันตะ ๑ มิจฉาอาชีวะ ๑ มิจฉาวายามะ ๑ มิจฉาสติ ๑ มิจฉาสมาธิ ๑
มิจฉาญาณะ ๑ มิจฉาวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มิจฉัตตะ ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
สัมมัตตสูตร
[๑๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมัตตะ (ความเปนชอบ) ๑๐ ประการนี้
๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมา
กัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑
สัมมาญาณะ ๑ สัมมาวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมัตตะ ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบปาริสุทธิวรรคที่ ๓
------------สาธุวรรคที่ ๔
สาธุสูตร
[๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไมดี แกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
สิ่งที่ไมดีเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ความเห็นผิด มิจฉาสังกัปปะ ความดําริผิด
มิจฉาวาจา เจรจาผิด มิจฉากัมมันตะ การงานผิด มิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีพผิด
มิจฉาวายามะ ความพยายามผิด มิจฉาสติ ระลึกผิด มิจฉาสมาธิ ตั้งใจผิด
มิจฉาญาณะรูผ ิด มิจฉาวิมุติ ความหลุดพนผิด นี้เรียกวาสิง่ ที่ไมดี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็สิ่งที่ดีเปนไฉน สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความ
ดําริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ
เลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ
ตั้งใจชอบ สัมมาญาณะ ความรูชอบ สัมมาวิมุติ ความหลุดพนชอบ
นี้เรียกวาสิ่งทีด่ ี ฯ
จบสูตรที่ ๑
อริยธรรมสูตร
[๑๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอริยธรรมและอนริยธรรม
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
อนริยธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาอนริยธรรม ดูกร

ภิกษุทั้งหลาย ก็อริยธรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมตุ ิ นี้เรียกวา
อริยธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๒
กุสลสูตร
[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงกุศลธรรม และอกุศลธรรม
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
อกุศลธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาอกุศลธรรม ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็กุศลธรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวา
กุศลธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๓
อรรถสูตร
[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงประโยชนและสิ่งไมเปน
ประโยชนแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็สิ่งไมเปนประโยชนเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาสิ่งไมเปน
ประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ประโยชนเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมตุ ิ
นี้เรียกวาประโยชน ฯ
จบสูตรที่ ๔
ธรรมสูตร
[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมและอธรรม แกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธรรม
เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาอธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
ธรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๕
อาสวธรรมสูตร
[๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีอาสวะ และธรรม
ที่ไมมีอาสวะแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมที่มีอาสวะ เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวา
ธรรมที่มีอาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมมีอาสวะเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่ไมมีอาสวะ ฯ

จบสูตรที่ ๖
สาวัชชธรรมสูตร
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไมมีโทษ
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูล
รับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่มีโทษ
เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่มีโทษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมที่ไมมีโทษเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่ไม
มีโทษ ฯ
จบสูตรที่ ๗
ตปนิยธรรมสูตร
[๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเรา
รอน และธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเรารอน แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผู
มีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเรารอนเปน
ไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมตุ ิ นี้เรียกวาธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเรารอน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเรารอนเปนไฉน สัมมาทิฐิ
ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเรารอน ฯ
จบสูตรที่ ๘
อาจยคามิธรรมสูตร
[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส
และธรรมอันไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส แกเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จง
ใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค
ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลสเปนไฉน มิจฉาทิฐิ
ฯลฯ มิจฉาวิมตุ ิ นี้เรียกวาธรรมอันเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมอันไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลสเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้
เรียกวาธรรมอันไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส ฯ
จบสูตรที่ ๙
ทุกขทรยธรรมสูตร
[๑๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมมีทุกขเปนกําไรและธรรมมี
สุขเปนกําไรแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมมีทุกขเปนกําไรเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมมี
ทุกขเปนกําไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมมีสุขเปนกําไรเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ

สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมมีสุขเปนกําไร ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
ทุกขวิปากธรรมสูตร
[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมมีทุกขเปนวิบากและธรรม
มีสุขเปนวิบากแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมมีทุกขเปนวิบากเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวา
ธรรมมีทุกขเปนวิบาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมมีสุขเปนวิบากเปนไฉน สัมมาทิฐิ
ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมมีสุขเปนวิบาก ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบสาธุวรรคที่ ๔
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สาธุสูตร ๒. อริยธรรมสูตร ๓. กุสลสูตร ๔. อรรถสูตร
๕. ธรรมสูตร ๖. อาสวธรรมสูตร ๗. สาวัชชธรรมสูตร ๘. ตปนียธรรมสูตร
๙. อาจยคามิธรรมสูตร ๑๐. ทุกขุทรยธรรมสูตร ๑๑. ทุกขวิปากธรรมสูตร ฯ
-------------อริยมรรควรรคที่ ๕
อริยมรรคสูตร
[๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่เปนอริยมรรคและธรรมที่
มิใชอริยมรรคแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมที่มิใชอริยมรรคเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวา
ธรรมที่มิใชอริยมรรค ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่เปนอริยมรรคเปนไฉน
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่เปนอริยมรรค ฯ
จบสูตรที่ ๑
กัณหมรรคสูตร
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่เปนมรรคาดําและธรรมที่
เปนมรรคาขาวแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมที่เปนมรรคาดําเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรม
ที่เปนมรรคาดํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่เปนมรรคาขาวเปนไฉน สัมมาทิฐิ
ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่เปนมรรคาขาว ฯ

จบสูตรที่ ๒
สัทธรรมสูตร
[๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัทธรรมและอสัทธรรมแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระ
ผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัทธรรมเปน
ไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมตุ ิ นี้เรียกวาอสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
สัทธรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาสัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๓
สัปปุริสธรรมสูตร
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัปปุริสธรรมและอสัปปุริสธรรม
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูล
รับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปปุริส
ธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาอสัปปุริสธรรม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็สัปปุริสธรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมตุ ิ นี้เรียกวา
สัปปุริสธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๔
อุปปาเทตัพพธรรมสูตร
[๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรใหเกิดขึน้ และธรรม
ที่ไมควรใหเกิดขึ้นแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวา
ธรรมที่ไมควรใหเกิดขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมทีค่ วรใหเกิดขึ้น ฯ
จบสูตรที่ ๕
อาเสวิตัพพธรรมสูตร
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไม
ควรเสพแกเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมที่ไมควรเสพเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่ไม
ควรเสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรเสพเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมทีค่ วรเสพ ฯ
จบสูตรที่ ๖
ภาเวตัพพธรรมสูตร

[๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรใหเจริญและธรรมที่
ไมควรใหเจริญแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรใหเจริญเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียก
วาธรรมที่ไมควรใหเจริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรใหเจริญเปนไฉน
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมทีค่ วรใหเจริญ ฯ
จบสูตรที่ ๗
พหุลีกาตัพพธรรมสูตร
[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรทําใหมากและธรรม
ที่ไมควรทําใหมากแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรทําใหมากเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวา
ธรรมที่ไมควรทําใหมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหมากเปนไฉน
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมทีค่ วรทําใหมาก ฯ
จบสูตรที่ ๘
อนุสสริตัพพธรรมสูตร
[๑๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรระลึก และธรรมที่
ไมควรระลึกแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมที่ไมควรระลึกเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่ไม
ควรระลึก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรระลึกเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมทีค่ วรระลึก ฯ
จบสูตรที่ ๙
สัจฉิกาตัพพธรรมสูตร
[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรทําใหแจงและธรรมที่
ไมควรทําใหแจงแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรทําใหแจงเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียก
วาธรรมที่ไมควรทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหแจงเปนไฉน
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมทีค่ วรทําใหแจง ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอริยมรรคที่ ๕
จบตติยปณณาสกที่ ๓

-----------จตุตถปณณาสก
ปุคคลวรรคที่ ๑
[๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไม
ควรเสพ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือบุคคลเปนผูมีความเห็นผิด ๑ มีความดําริ
ผิด ๑ มีการเจรจาผิด ๑ มีการงานผิด ๑ มีการเลี้ยงชีพผิด ๑ มีความพยายามผิด ๑
มีความระลึกผิด ๑ มีความตั้งใจผิด ๑ มีความรูผิด ๑ มีความหลุดพนผิด ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ไมควรเสพ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรเสพ ธรรม ๑๐ ประการเปน
ไฉน คือ บุคคลเปนผูมีความเห็นชอบ ๑ มีความดําริชอบ ๑ มีการเจรจาชอบ ๑
มีการงานชอบ ๑ มีการเลี้ยงชีพชอบ ๑ มีความพยายามชอบ ๑ มีการระลึกชอบ ๑
มีความตั้งใจชอบ ๑ มีความรูชอบ ๑ มีความหลุดพนชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ควรเสพ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไมควรคบ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรคบ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไมควร
นั่งใกล ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควร
นั่งใกล ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไม
ควรบูชา ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผู
ควรบูชา ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไม
ควรสรรเสริญ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูควรสรรเสริญ ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควร
เคารพ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูค วร
เคารพ ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควร
ยําเกรง ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูค วร
ยําเกรง ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรให
ยินดี ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูค วรให
ยินดี ... ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมไม
บริสุทธิ์ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอม
บริสุทธิ์ ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมครอบงํา
มานะไมได ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอม
ครอบงํามานะได ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมไมเจริญดวย
ปญญา ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมเจริญ
ดวยปญญา ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการยอมประสบสิ่ง
มิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมคี วามเห็นผิด ๑ มี
ความดําริผิด ๑ มีการเจรจาผิด ๑ มีการงานผิด ๑ มีการเลี้ยงชีพผิด ๑ มีความ
พยายามผิด ๑ มีความระลึกผิด ๑ มีความตั้งใจผิด ๑ มีความรูผิด ๑ มีความ
หลุดพนผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้
แล ยอมประสบสิ่งมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๑๐ ประการ ยอมประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ
เปนผูมีความเห็นชอบ ๑ มีความดําริชอบ ๑ มีการเจรจาชอบ ๑ มีการงานชอบ ๑
มีการเลี้ยงชีพชอบ ๑ มีความพยายามชอบ ๑ มีความระลึกชอบ ๑ มีความตั้งใจ
ชอบ ๑ มีความรูชอบ ๑ มีความหลุดพนชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมประสบบุญเปนอันมาก ฯ
จบปุคคลวรรคที่ ๑
------------ชานุสโสณีวรรคที่ ๒
ปจโจโรหณีสูตรที่ ๑
[๑๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ชานุสโสณีพราหมณสนานเกลาในวันอุโบสถ
นุงหมผาไหมทั้งคูอันใหม ถือกําหญาคาสดไปยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ในที่
ไมไกลพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นชานุสโสณีพราหมณ
ผูสนานเกลาในวันอุโบสถ นุงหมผาไหมทั้งคูอันใหม ถือกําหญาคาสดยืนอยู ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่งที่ไมไกล ครัน้ แลวไดตรัสถามชานุสโสณีพราหมณวา ดูกร
พราหมณ เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงสนานเกลาในวันอุโบสถ นุงหมผาไหมทั้งคู
อันใหม ถือกําหญาคาสดมายืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง วันนี้เปนวันอะไรของสกุล
พราหมณ ชานุสโสณีพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ วันนี้เปนวัน
ปลงบาปของสกุลพราหมณ ฯ

พ. ดูกรพราหมณ ก็พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลายยอมมีดวยประการ
ไรเลา ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเ จริญ พราหมณทั้งหลายในโลกนี้ ในวันอุโบสถ
สนานเกลา นุงหมผาไหมทั้งคูอ ันใหม ทาแผนดินดวยโคมัยสด ลาดดวยหญาคา
ทั้งหลายที่เขียวสดแลว สําเร็จการนอนในระหวางกองทรายและเรือนไฟ ในราตรี
นั้น พราหมณเหลานั้นยอมลุกขึ้นประนมอัญชลีนมัสการไฟ ๓ ครั้ง ดวยการกลาว
วา ขาพเจาขอปลงบาปกะทานผูเจริญ ขาพเจาขอปลงบาปกะทานผูเ จริญ ดังนี้
และยอมยังไฟใหอิ่มหนําดวยเนยใส น้ํามันและเนยขนอันเพียงพอ พอลวงราตรี
นั้นไป ยอมเลีย้ งพราหมณทั้งหลายใหอิ่มหนําดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต
ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลาย ยอมมีดวยประการ
อยางนี้แล ฯ
พ. ดูกรพราหมณ พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลาย ยอมมีโดยประ
การอยางอื่น สวนพิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะ ยอมมีโดยประการ
อยางอื่น ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเ จริญ พิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะยอมมีโดย
ประการใดเลา ขอประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผูเ จริญ โปรดทรงแสดง
ธรรมแกขาพระองคตามพิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะดวยเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงใสใจให
ดี เราจักกลาว ชานุสโสณีพราหมณทูลรับแดพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระ
ภาคไดตรัสวา ดูกรพราหมณ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
วิบากของปาณาติบาต เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวก
นั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละปาณาติบาต ยอมปลงบาปจากปาณาติบาต
ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงอทินนาทานเปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งใน
สัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละอทินนาทาน ยอม
ปลงบาปจากอทินนาทาน ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงกาเมสุมิจฉาจารเปน
สิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว
ยอมละกาเมสุมิจฉาจาร ยอมปลงบาปจากกาเมสุมิจฉาจาร ยอมพิจารณาเห็นดัง
นี้วา วิบากแหงมุสาวาทเปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวก
นั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมุสาวาท ยอมปลงบาปจากมุสาวาท ยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงปสุณาวาจา เปนสิ่งที่ชั่วชาทัง้ ในปจจุบันทั้งใน
สัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละปสุณาวาจา ยอม
ปลงบาปจากปสุณาวาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงผรุสวาจา เปนสิ่งที่
ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว

ยอมละผรุสวาจา ยอมปลงบาปจากผรุสวาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหง
สัมผัปปลาปวาจา เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้น
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละสัมผัปปลาปวาจา ยอมปลงบาปจากสัมผัปปลาป
วาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงอภิชฌา เปนสิ่งที่ชวั่ ชาทั้งในปจจุบัน
ทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละอภิชฌา ยอม
ปลงบาปจากอภิชฌา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงพยาบาท เปนสิ่งที่ชั่วชา
ทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละ
พยาบาท ยอมปลงบาปจากพยาบาท ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาทิฐิ
เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้
แลว ยอมละมิจฉาทิฐิ ยอมปลงบาปจากมิจฉาทิฐิ ดูกรพราหมณ พิธีปลงบาป
ในวินัยของพระอริยะ ยอมมีดว ยประการอยางนี้แล ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเ จริญ พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลาย
ยอมมีโดยประการอื่น สวนพิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะ ยอมมีโดย
ประการอื่น ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลาย ยอม
ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงพิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะนี้ ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจํา
ขาพระองควา เปนอุบาสกผูถงึ สรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปจโจโรหณีสูตรที่ ๒
[๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพิธปี ลงบาปอันเปนของพระ
อริยะแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็พิธีปลงบาปอันเปนของพระอริยะเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากของปาณาติบาต เปนสิ่งที่ชั่วชาทัง้ ในปจจุบันทั้งใน
สัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละปาณาติบาต ยอม
ปลงบาปจากปาณาติบาต ... ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาทิฐิ เปน
สิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว
ยอมละมิจฉาทิฐิ ยอมปลงบาปจากมิจฉาทิฐิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาพิธี
ปลงบาปอันเปนของพระอริยะ ฯ
จบสูตรที่ ๒
สคารวสูตร
[๑๕๘] ครั้งนั้นแล สคารวพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป

แลว ไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูม ีพระภาควา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแลเปนฝงนี้ อะไรเปนฝงโนน พระผูมีพระภาค
ตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ปาณาติบาตเปนฝงนี้ เจตนาเครือ่ งเวนจาก
ปาณาติบาตเปนฝงโนน อทินนาทานเปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจากอทินนาทานเปน
ฝงโนน กาเมสุมิจฉาจารเปนฝง นี้ เจตนาเครื่องเวนจากกาเมสุมิจฉาจารเปนฝง โนน
มุสาวาทเปนฝง นี้ เจตนาเครื่องเวนจากมุสาวาทเปนฝงโนน ปสุณาวาจาเปนฝงนี้
เจตนาเครื่องเวนจากปสุณาวาจาเปนฝงโนน ผรุสวาจาเปนฝง นี้ เจตนาเครื่องเวน
จากผรุสวาจาเปนฝงโนน สัมผัปปลาปวาจาเปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจาก
สัมผัปปลาปวาจาเปนฝงโนน อภิชฌาเปนฝงนี้ อนภิชฌาเปนฝงโนน พยาบาท
เปนฝงนี้ อพยาบาทเปนฝงโนน มิจฉาทิฐิเปนฝงนี้ สัมมาทิฐิเปนฝงโนน ดูกร
พราหมณ นี้แลเปนฝงนี้ นี้แลเปนฝงโนน ฯ
ในหมูมนุษย เหลาชนที่ไปถึงฝงโนนมีประมาณนอย สวน
หมูสัตวนอกนี้เลาะไปตามฝงทั้งนั้น สวนชนเหลาใด
ประพฤติตามธรรม ในธรรมอันพระตถาคตตรัสแลวโดยชอบ
ชนเหลานั้นจักขามพนวัฏฏะ อันเปนบวงมารที่ขามพนได
แสนยาก แลวจักถึงฝงโนน คือ นิพพาน บัณฑิตละธรรม
ดําเสียแลว พึงยังธรรมขาวใหเจริญ บัณฑิตละกามทั้งหลาย
แลว เปนผูไมมีกังวล ออกจากความอาลัย อาศัยธรรมไมมี
ความอาลัย พึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได
แสนยาก บัณฑิตพึงชําระตนใหผองแผว จากเครื่องเศรา
หมองจิตทั้งหลาย บัณฑิตเหลาใด อบรมจิตโดยชอบใน
องคธรรมเปนเครื่องตรัสรูทั้งหลาย ไมถือมั่นแลว ยินดี
ในนิพพานเปนที่สละความถือมั่น บัณฑิตเหลานั้นสิ้นอาสวะ
มีความรุงเรือง ดับสนิทแลวในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
โอริมสูตร
[๑๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงฝงนี้และฝงโนนแกเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับแดพระผูมีพระ
ภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝงนี้เปนไฉน และฝง
โนนเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาณาติบาตเปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจาก
ปาณาติบาต เปนฝงโนน ... มิจฉาทิฐิเปนฝงนี้ สัมมาทิฐิเปนฝง โนน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้แลเปนฝงนี้ นี้แลเปนฝงโนน ฯ
ในหมูมนุษย เหลาชนที่ไปถึงฝงโนน มีประมาณนอย

สวนหมูสัตวนอกนี้เลาะไปตามฝงทั้งนั้น สวนชนเหลาใด
ประพฤติตามธรรม ในธรรมอันพระตถาคตตรัสแลว
โดยชอบ ชนเหลานั้นจักขามพนวัฏฏะ อันเปนบวงมาร
ที่ขามพนไดแสนยาก แลวจักถึงฝงโนน คือ นิพพาน
บัณฑิตละธรรมดําเสียแลว พึงยังธรรมขาวใหเจริญ บัณฑิต
ละกามทั้งหลายแลว เปนผูไมมีกังวล ออกจากความอาลัย
อาศัยธรรมไมมีความอาลัย พึงปรารถนาความยินดียิ่งใน
วิเวกที่ยินดีไดแสนยาก บัณฑิตพึงชําระตนใหผองแผวจาก
เครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย บัณฑิตเหลาใดอบรมจิตแลว
โดยชอบ ในองคธรรมเปนเครื่องตรัสรูทั้งหลาย ไมถือมั่น
แลว ยินดีในนิพพานเปนที่สละความถือมั่น บัณฑิตเหลานั้น
สิ้นอาสวะ มีความรุงเรือง ดับสนิทแลวในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๔
อธรรมสูตรที่ ๑
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งทีไ่ มเปนประโยชน
บุคคลควรทราบ สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งทีเ่ ปนประโยชน บุคคลควรทราบ ครั้น
ทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชน สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งทีเ่ ปน
ประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน คือ ปาณาติบาต
อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา
สัมผัปปลาปวาจา อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฐิ นี้เรียกวาสิ่งที่ไมเปนธรรมและ
สิ่งที่ไมเปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เปนธรรม และสิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน
คือ เจตนาเครื่องงดเวนจากปาณาติบาต ... จากสัมผัปปลาปวาท อนภิชฌา
อพยาบาท สัมมาทิฐิ นี้เรียกวาสิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิง่ ที่ไมเปนประโยชน บุคคล
ควรทราบ สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน บุคคลควรทราบ ครั้นทราบสิ่ง
ที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชน สิ่งทีเ่ ปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน
แลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน คําที่เรากลาวดังนี้
เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
อธรรมสูตรที่ ๒
[๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรม และสิ่งที่เปนธรรม บุคคล

ควรทราบ สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งทีเ่ ปนประโยชน บุคคลควรทราบ
ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่เปนประโยชนและสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน
พระผูมีพระภาคผูสุคตครั้นตรัสพระพุทธพจนนี้แลว เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ
เขาไปสูพระวิหาร ลําดับนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคทรงหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุเหลา
นั้นไดพูดกันดังนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลาย
ทรงแสดงอุทเทศนี้โดยยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรม และ สิ่งที่เปน
ธรรมบุคคลควรทราบ สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคลควร
ทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชน และ
สิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน
ดังนี้ ไมไดทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร
เสีย ใครหนอแลพึงจําแนกอรรถแหงอุทเทศ ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ
ไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้โดยพิสดารได ลําดับนั้น ภิกษุเหลานั้นมีความเห็น
รวมกันวา ทานพระมหากัจจายนะนี้แล พระศาสดาทรงสรรเสริญ และเพื่อนสพรหม
จารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยอง ทานพระมหากัจจายนะคงสามารถเพื่อจําแนกอรรถ*แหงอุทเทศ ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้ โดย
พิสดารได ไฉนหนอ พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ครั้นแลว
พึงถามอรรถขอนี้กะทานพระมหากัจจายนะเถิด ทานพระมหากัจจายนะจักพยากรณ
แกเราทั้งหลายดวยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําเนื้อความนั้นไวดวยประการนั้น
ลําดับนั้น ภิกษุเหลานั้นไดเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ไดปราศรัย
กับทานพระมหากัจจายนะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระมหากัจจายนะวา ดูกรทาน
กัจจายนะผูมีอายุ พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึง
ปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถ
โดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อพระผูมี
พระภาคของเราทั้งหลาย ทรงหลีกไปแลวไมนาน กระผมทั้งหลายไดพูดกันดังนี้วา
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุทเทศนี้โดยยอวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึง
ปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดย
พิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ใครหนอแลพึงจําแนกอรรถแหง
อุทเทศที่พระผูม ีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้โดย
พิสดารได ดังนี้ ดูกรทานผูมอี ายุ กระผมทั้งหลายไดมีความเห็นรวมกันวา ทาน

พระมหากัจจายนะนี้แล พระศาสดาทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารี
ทั้งหลายผูเปนวิญูยกยองแลว ทานพระมหากัจจายนะคงสามารถเพื่อจําแนก
อรรถแหงอุทเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร
นี้โดยพิสดารได ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู
ครั้นแลวพึงถามอรรถขอนี้กะทานพระมหากัจจายนะเถิด ทานพระมหากัจจายนะจัก
พยากรณแกเราทั้งหลาย ดวยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําอรรถนั้นไว ดวย
ประการนั้น ขอทานพระมหากัจจายนะโปรดจําแนกเถิด ฯ
ทานพระมหากัจจายนะกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ
ตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมือ่ ตนไมใหญมีแกน
ตั้งอยู ลวงเลยรากไปเสีย ลวงเลยลําตนไปเสีย พึงสําคัญกิ่งและใบวาเปนแกน
ไม ที่ตนพึงแสวงหา แมฉันใด ขออุปไมยนี้ก็ฉนั นั้น เมื่อพระศาสดาประทับอยู
เฉพาะหนาทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายผานพนพระผูม ีพระภาคพระองคนั้น
เสียแลว ยอมสําคัญอรรถอันนั้นวา ควรถามขาพเจา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูมีจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูยิ่งใหญ
เปนผูตรัสบอก ทรงใหเปนไป ทรงแสดงประโยชน ประทานอมตธรรม เปน
เจาของธรรม เปนพระตถาคต ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น
ก็แลกาลนั้น เปนการควรแกพระผูมีพระภาคที่ทานทั้งหลายเขาไปเฝาแลว พึงทูล
ถามอรรถอันนั้น พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรงพยากรณดวยประการใด
ทานทั้งหลายพึงทรงอรรถนั้นไวดวยประการนั้นเถิด ฯ
ภิกษุเหลานั้นกลาววา ดูกรทานพระกัจจายนะผูม ีอายุ พระผูมีพระภาคเปน
ผูมีจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูยิ่งใหญ เปนผูตรัสบอก ทรงใหเปนไป
ทรงแสดงประโยชน ประทานอมตธรรม เปนเจาของธรรม เปนพระตถาคต
ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นโดยแท ก็และกาลนั้นเปนการควรแก
พระผูมีพระภาคที่กระผมทั้งหลายเขาไปเฝาแลว พึงทูลถามอรรถอันนั้น พระผูมี
พระภาคของเราทั้งหลายทรงพยากรณดวยประการใด กระผมทั้งหลายพึงทรงจําอรรถ
นั้นไวดวยประการนั้น ก็แตวาทานพระมหากัจจายนะพระศาสดาทรงสรรเสริญ
และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยอง ทานพระมหากัจจายนะยอม
สามารถเพื่อจําแนกอรรถแหงอุทเทศที่พระผูม ีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมไดทรง
จําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ขอทานพระมหากัจจายนะไมทําความ
หนักใจแลว จงจําแนกเถิด ฯ
ทานพระมหากัจจายนะกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ถาเชนนั้น ทาน
ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหา
กัจจายนะแลว ทานพระมหากัจจายนะไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมี

พระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุทเทศโดยยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปน
ธรรมและสิ่งทีเ่ ปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่
เปนประโยชน ดังนี้ ไมไดทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไป
สูพระวิหาร ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่เปนธรรม
เปนไฉน สิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน สิ่งทีเ่ ปนประโยชนเปนไฉน ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย การฆาสัตวเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวนจากการฆา
สัตวเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึน้ เพราะการฆา
สัตวเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอม
ถึงความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจากการฆาสัตวเปนปจจัย นี้เปนสิ่ง
ที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การลักทรัพยเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่อง
งดเวนจากการลักทรัพยเปนสิง่ ที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอ ย
ที่เกิดขึ้นเพราะการลักทรัพยเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรม
มิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจากการลักทรัพย
เปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การประพฤติผิดในกามเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนา
เครื่องงดเวนจากการประพฤติผิดในกามเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรม
อันลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึ้นเพราะการประพฤติผิดในกามเปนปจจัย นี้เปนสิ่ง
ที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่
เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจากการประพฤติผิดในกามเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปน
ประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การพูดเท็จเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวน
จากการพูดเท็จเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้น
เพราะการพูดเท็จเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย
ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจากการพูดเท็จเปนปจจัย นี้เปน
สิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การพูดสอเสียดเปนสิง่ ที่ไมเปนธรรม เจตนา
เครื่องงดเวนจากการพูดสอเสียดเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใช
นอย ที่เกิดขึ้นเพราะการพูดสอเสียดเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจาก
การพูดสอเสียดเปนปจจัย นีเ้ ปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การพูดคําหยาบเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่อง
งดเวนจากการพูดคําหยาบเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย

ที่เกิดขึ้นเพราะการพูดคําหยาบเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศล
ธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจากการพูด
คําหยาบเปนปจจัย นี้เปนสิ่งทีเ่ ปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การพูดเพอเจอเปนสิง่ ที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่อง
งดเวนจากการพูดเพอเจอเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย
ที่เกิดขึ้นเพราะการพูดเพอเจอเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน สวนกุศล
ธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจากการพูด
เพอเจอเปนปจจัย นี้เปนสิ่งทีเ่ ปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การอยากไดของผูอนื่ เปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การไม
อยากไดของผูอ ื่นเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ทีเ่ กิดขึ้น
เพราะการอยากไดของผูอื่นเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศล
ธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะความไมอยากไดของผูอื่นเปน
ปจจัย นี้เปนสิง่ ที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความปองรายเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความไม
ปองรายเปนสิง่ ที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึ้นเพราะ
ความปองรายเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย
ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะความไมปองรายเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปน
ประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความเห็นผิดเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม ความเห็นชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ทีเ่ กิดขึ้นเพราะความเห็น
ผิดเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึง
ความเจริญเต็มที่ เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศโดย
ยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ...
พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดย
พิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เรายอมรู
อรรถแหงอุเทศอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้
ไดโดยพิสดาร ดวยประการอยางนี้ ก็แลทานทัง้ หลายจํานงอยู พึงเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคแลว พึงทูลถามอรรถนั้นเถิด พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรง
พยากรณดวยประการใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้นเถิด ฯ
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจายนะ ชื่นชมอนุโมทนา ภาษิตของ
ทานพระมหากัจจายนะแลว ลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูล

พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอ
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิง่ ที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ...
พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถ
โดยพิสดารแกขาพระองคทั้งหลาย เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ขาแต
พระองคผูเจริญ เมื่อพระผูมพี ระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ขาพระองค
ทั้งหลายไดพูดกันวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้โดย
ยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ...
พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถ
โดยพิสดารแกเราทั้งหลาย เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ใครหนอแล
พึงจําแนกอรรถแหงอุเทศอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยยอ ไมทรงจําแนก
อรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เหลานั้นแลไดมีความเห็นรวมกันวา ทานพระมหากัจจายนะนี้แล พระศาสดาทรง
สรรเสริญ และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยอง ทานพระมหา
กัจจายนะคงสามารถเพื่อจําแนกอรรถแหงอุเทศ ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ
ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอ เราทั้งหลาย
พึงเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ครั้นแลวพึงถามอรรถขอนั้นกะทานพระ
มหากัจจายนะเถิด ทานพระมหากัจจายนะจักพยากรณแกเราทั้งหลายดวยประการ
ใด เราทั้งหลายจักทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ
ลําดับนั้นแล ขาพระองคทั้งหลายไดเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ครั้น
แลว ไดถามอรรถขอนั้นกะทานพระมหากัจจายนะ ทานพระมหากัจจายนะได
จําแนกอรรถดวยดีแกขาพระองคทั้งหลาย ดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้ ดวย
พยัญชนะเหลานี้พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีแลว ดีแลว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มหากัจจายนะเปนบัณฑิต มหากัจจายนะเปนผูมปี ญญามาก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แมหากเธอทั้งหลายพึงเขามาหาเราแลวถามอรรถขอนั้น แมเราพึง
พยากรณอรรถขอนั้นอยางที่มหากัจจายนะพยากรณแลวนั้นแหละ นั่นเปนอรรถ
แหงอุเทศนั้น และเธอทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวอยางนัน้ เถิด ฯ
จบสูตรที่ ๖
อธรรมสูตรที่ ๓
[๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งทีเ่ ปนธรรมบุคคล
ควรทราบ สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งทีเ่ ปนประโยชน บุคคลควรทราบ ครั้น
ทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม สิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชน และสิ่งที่เปน
ประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่เปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่ไมเปน
ประโยชนเปนไฉน และสิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การฆาสัตวเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวน
จากการฆาสัตวเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ทีเ่ กิดขึ้น
เพราะการฆาสัตวเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย
ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจากการฆาสัตวเปนปจจัย นี้
เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การลักทรัพยเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม เจตนาเครื่องงด
เวนจากการลักทรัพยเปนสิ่งทีเ่ ปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประพฤติผิดในกามเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนา
เครื่องงดเวนจากการประพฤติผิดในกามเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การพูดเท็จเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวน
จากการพูดเท็จเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การพูดสอเสียดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่อง
งดเวนจากการพูดสอเสียดเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การพูดคําหยาบเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่อง
งดเวนจากการพูดคําหยาบเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การพูดเพอเจอเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม เจตนาเครื่อง
งดเวนจากการพูดเพอเจอเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอยากไดของผูอื่นเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การไม
อยากไดของผูอ ื่นเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปองรายเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม ความไมปองราย
เปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเห็นผิดเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม ความเห็นชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ทีเ่ กิดขึ้นเพราะความเห็น
ผิดเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึง
ความเจริญเต็มที่ เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิง่ ที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ
สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคลควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไม
เปนธรรม สิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชน และสิ่งที่เปนประโยชนแลว
พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน คําทีเ่ รากลาวดังนี้ เรากลาว
แลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗

ติวิธสูตร
[๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งการฆาสัตววา มี ๓ อยาง
คือมีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแม
ซึ่งการลักทรัพยวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง
มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการประพฤติผิดในกามวามี ๓ อยาง คือ
มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการ
พูดเท็จวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะ
เปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการพูดสอเสียดวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุ
บาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการพูดคําหยาบ
วามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง
เรากลาวแมซึ่งการพูดเพอเจอวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปน
เหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการอยากไดของผูอื่นวามี ๓ อยาง
คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแม
ซึ่งความปองรายวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มี
โมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งความเห็นผิดวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปน
เปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลภะ
เปนแดนเกิดแหงเหตุของกรรม โทสะเปนแดนเกิดแหงเหตุของกรรม โมหะเปน
แดนเกิดแหงเหตุของกรรม ความสิ้นไปแหงเหตุของกรรม ยอมมีไดเพราะความ
สิ้นไปแหงโลภะ ความสิ้นไปแหงเหตุของกรรม ยอมมีไดเพราะความสิ้นไปแหง
โทสะ ความสิน้ ไปแหงเหตุของกรรม ยอมมีไดเพราะความสิ้นไปแหงโมหะ
ดวยประการดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
สปริกกมนสูตร
[๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ควรงดเวน มิใชธรรมที่ไมควรงดเวน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ควรงดเวน มิใชธรรมที่ไมควรงดเวนอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย การงดเวนจากการฆาสัตวของบุคคลผูฆาสัตว เปนการงดเวนอยางหนึ่ง
การงดเวนจากการลักทรัพยของบุคคลผูลักทรัพย เปนการงดเวนอยางหนึ่ง การงด
เวนจากการประพฤติผิดในกามของบุคคลผูประพฤติผิดในกาม เปนการงดเวนอยาง
หนึ่ง การงดเวนจากการพูดเท็จของบุคคลผูพูดเท็จ เปนการงดเวนอยางหนึ่ง การ
งดเวนจากการพูดสอเสียดของบุคคลผูพูดสอเสียด เปนการงดเวนอยางหนึ่ง
การงดเวนจากการพูดคําหยาบของบุคคลผูพูดคําหยาบ เปนการงดเวนอยางหนึ่ง
การงดเวนจากการพูดเพอเจอของบุคคลผูพูดเพอเจอ เปนการงดเวนอยางหนึ่ง
ความไมอยากไดของผูอ ื่นของบุคคลผูมีความอยากไดของผูอ นื่ เปนการงดเวน

อยางหนึ่ง ความไมปองรายของบุคคลผูปองราย เปนการงดเวนอยางหนึ่ง ความ
เห็นชอบของบุคคลผูมีความเห็นผิด เปนการงดเวนอยางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การงดเวนยอมมีดวยประการอยางนี้ ธรรมนี้ควรงดเวน มิใชธรรมที่ไมควรงดเวน
ดวยประการอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
จุนทสูตร
[๑๖๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวงของนาย
จุนทกัมมารบุตร ใกลเมืองปาวา ครั้งนั้นแล นายจุนทกัมมารบุตรเขาไปเฝาพระ
ผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะนายจุนทกัมมารบุตรวา ดูกรจุนทะ ทานชอบ
ใจความสะอาดของใครหนอ นายจุนทกัมมารบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ พราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตาน้ํา สวมพวงมาลัยสาหราย บําเรอไฟ
ลงน้ําเปนวัตร ยอมบัญญัติความสะอาดไว ขาพระองคชอบใจความสะอาดของ
พราหมณพวกนั้น ฯ
พ. ดูกรจุนทะ ก็พวกพราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตาน้ํา สวมพวงมาลัย
สาหราย บําเรอไฟ ลงน้ําเปนวัตร ยอมบัญญัติความสะอาดไวอยางไรเลา ฯ
จ. ขาแตพระองคผเู จริญ ขอประทานพระวโรกาส พวกพราหมณชาว
ปจฉาภูมิ ผูถือเตาน้ํา สวมพวงมาลัยสาหราย บําเรอไฟ ลงน้ําเปนวัตร ยอมชักชวน
สาวกทั้งหลายอยางนี้วา มาเถิด บุรุษผูเจริญ ทานลุกขึ้นจากที่นอนแตเชาตรู
พึงจับตองแผนดิน ถาไมจับตองแผนดิน พึงจับตองโคมัยสด ถาไมจับตองโคมัยสด
พึงจับตองหญาเขียวสด ถาไมจับตองหญาเขียวสด พึงบําเรอไฟ ถาไมบําเรอไฟ
พึงประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย ถาไมประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย
พึงลงน้ํา ๓ ครั้ง ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ พวกพราหมณ
ชาวปจฉาภูมิผถู ือเตาน้ํา สวมพวงมาลัยสาหราย บําเรอไฟ ลงน้ําเปนวัตร
ยอมบัญญัติความสะอาดอยางนี้แล ขาพระองคชอบใจความสะอาดของพราหมณ
พวกนั้น ฯ
พ. ดูกรจุนทะ พวกพราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตาน้ํา สวมพวงมาลัย
สาหราย บําเรอไฟ ลงน้ําเปนวัตร ยอมบัญญัติความสะอาดโดยประการอื่น
สวนความสะอาดในวินัยของพระอริยะ ยอมมีโดยประการอืน่ ฯ
จ. ขาแตพระองคผเู จริญ ก็ความสะอาดในวินัยของพระอริยะยอมมี
อยางไรเลา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ความสะอาดในวินัย
ของพระอริยะมีอยูดวยประการใด ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมแกขาพระ
องคดวยประการนั้นเถิด ฯ

พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจุนทะ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว นายจุนทกัมมารบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคได
ตรัสวา ดูกรจุนทะ ความไมสะอาดทางกายมี ๓ อยาง ความไมสะอาดทางวาจา
มี ๔ อยาง ความไมสะอาดทางใจมี ๓ อยาง ฯ
ดูกรจุนทะ ก็ความไมสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะ
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูม ปี รกติฆาสัตว หยาบชา มีมือชุมดวยโลหิต ตั้งอยู
ในการฆาและการทุบตี ไมมีความเอ็นดูในสัตวมีชีวิต ๑ เปนผูถือเอาสิ่งของที่เขา
ไมไดให คือ ถือเอาวัตถุอันเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของ
บุคคลอื่น ซึ่งอยูในบานหรืออยูในปา ที่เจาของมิไดให ดวยจิตเปนขโมย ๑ เปน
ผูประพฤติผิดในกาม คือ เปนผูถึงความประพฤติลวงในสตรีที่มารดารักษา บิดา
รักษา พี่ชายนองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา สตรีมี
สามี ผูมีอาชญาโดยรอบ โดยที่สุดแมสตรีผทู ี่บุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑
ดูกรจุนทะ ความไมสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรจุนทะ ความไมสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะ
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูม ปี รกติพูดเท็จ คือ เขาอยูในสภา ในบริษัท ใน
ทามกลางญาติ ในทามกลางเสนา หรือในทามกลางราชสกุล ถูกผูอื่นนําไปเปน
พยานซักถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูสิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น ดังนี้ บุคคลนั้น
เมื่อไมรูกลาววารู หรือเมื่อรูกลาววาไมรู เมื่อไมเห็นกลาววาเห็น หรือเมื่อเห็น
กลาววาไมเห็น ดังนี้ เปนผูกลาวเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงตน เพราะเหตุแหงผู
อื่น หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอย ดวยประการดังนี้ ๑ เปนผูพูด
สอเสียด คือ ฟงขางนี้แลวไปบอกขางโนนเพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงขางโนน
แลวมาบอกขางนี้เพื่อทําลายคนหมูโนน ยุยงคนทั้งหลายผูสามัคคีกันใหแตกกัน
หรือสงเสริมชนทั้งหลายผูแตกกันแลว ชอบความแยกกัน ยินดีความแยกกัน
เพลิดเพลินในความแยกกัน กลาวแตคําที่ทําใหแยกกัน ๑ เปนผูพูดคําหยาบ คือ
กลาววาจาที่หยาบคายกลาแข็ง ทําใหผูอื่นของใจ เดือดรอนแกผูอื่น ใกลตอ
ความโกรธ ไมเปนไปเพื่อสมาธิ ๑ เปนผูพูดเพอเจอ คือ กลาวไมถูกกาล
กลาวไมจริง กลาวไมอิงอรรถ ไมอิงธรรม ไมอิงวินัย กลาววาจาไมมีหลักฐาน
ไมมีที่อาง ไมมที ี่สิ้นสุด ไมประกอบดวยประโยชน โดยกาลไมควร ๑ ดูกรจุนทะ
ความไมสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรจุนทะ ความไมสะอาดทางใจมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะ
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูอ ยากไดของผูอนื่ คือ อยากไดวตั ถุเปนอุปกรณแก
ทรัพยเปนเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่นวา ไฉนหนอ วัตถุเปนอุปกรณแก
ทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นพึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ เปนผูมจี ิตปองราย คือ มี

ความดําริในใจอันชั่วรายวา สัตวเหลานี้จงถูกฆา จงถูกทําลาย จงขาดสูญ จง
พินาศ หรืออยาไดเปนแลว ดังนี้ ๑ เปนผูมีความเห็นผิด คือ มีความเห็นวิปริต
วา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบาก
แหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดา
ไมมี สัตวผูเปนอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติ
ชอบผูทําโลกนีแ้ ละโลกหนา ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลวสอนผูอื่น
ใหรูตาม ยอมไมมีในโลก ดังนี้ ๑ ดูกรจุนทะ ความไมสะอาดทางใจมี ๓ อยาง
อยางนี้แล ฯ
ดูกรจุนทะ อกุศลกรรมบถมี ๑๐ ประการนี้แล ดูกรจุนทะ บุคคลผู
ประกอบดวยอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ เมื่อลุกขึ้นจากที่นอนแตเชาตรู ถึง
แมจับตองแผนดิน ก็เปนผูไ มสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมไมจบั ตองแผนดิน ก็เปน
ผูไมสะอาดอยูน ั่นเอง ถึงแมจับตองโคมัยสด ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึง
แมไมจับตองโคมัยสด ก็เปนผูไ มสะอาดอยูนนั่ เอง ถึงแมจับตองหญาอันเขียว
สด ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมไมจับตองหญาอันเขียวสด ก็เปนผูไม
สะอาดอยูน ั่นเอง ถึงแมจะบําเรอไฟ ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจะ
บําเรอไฟ ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมเปนผูประนมอัญชลีนอบนอมพระ
อาทิตย ก็เปนผูไมสะอาดอยูน ั่นเอง ถึงแมจะเปนผูไ มประนมอัญชลีนอบนอม
พระอาทิตย ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจะลงน้ํา ๓ ครั้งทั้งเวลาเย็นเวลา
เชา ก็เปนผูไ มสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจะไมลงน้ํา ๓ ครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเชา
ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาอกุศลกรรมบถ ๑๐
ประการนี้ เปนความไมสะอาดดวย เปนตัวกระทําไมสะอาดดวย ดูกรจุนทะ ก็
เพราะเหตุแหงการประกอบดวยอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ นรกจึงปรากฏ
กําเนิดดิรัจฉานจึงปรากฏ เปรตวิสัยจึงปรากฏ หรือวาทุคติอยางใดอยางหนึ่งแมอื่น
จึงมี ฯ
ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางกายมี ๓ อยาง ความสะอาดทางวาจามี ๔
อยาง ความสะอาดทางใจมี ๓ อยาง ฯ
ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วาง
ศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสตั ว
ทั้งปวงอยู ๑ ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย ไมถือเอาวัตถุเปน
อุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่น ซึ่งอยูในบานหรืออยูในปา
ที่เจาของมิไดให ดวยจิตเปนขโมย ๑ ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการ
ประพฤติผิดในกาม ไมถึงความประพฤติลวงในสตรีที่มารดารักษา บิดารักษา

พี่ชายนองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา มีสามี มีอาชญา
โดยรอบ โดยทีส่ ุดแมสตรีที่บุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ ดูกรจุนทะ ความ
สะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ อยูในสภา ใน
บริษัท ในทามกลางญาติ ในทามกลางเสนา หรือในทามกลางราชสกุล ถูกผู
อื่นนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิด บุรุษผูเจริญ ทานรูสิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น บุรุษ
นั้นเมื่อไมรูก็บอกวาไมรู หรือเมื่อรูก็บอกวารู เมื่อไมเห็นก็บอกวาไมเห็น หรือเมื่อ
เห็นก็บอกวาเห็น ไมเปนผูกลาวเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงตน เพราะเหตุแหงผูอื่น
บาง หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอย ๑ ละคําสอเสียด เวนขาดจากคํา
สอเสียด ฟงขางนี้แลวไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนน
แลวไมมาบอกขางนี้เพื่อทําลายคนหมูโนน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริม
คนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีคนผูพรอมเพรียงกัน
เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาววาจาที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน ๑
ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาววาจาที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ ๑ ละคําเพอเจอ เวนขาด
จากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย
พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อางอิง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาล
อันควร ๑ ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางใจมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมอยากไดของผูอื่น คือ ไมอยากไดวตั ถุเปนอุปกรณแก
ทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่นวา ไฉนหนอ วัตถุที่เปนเครื่องอุปกรณ
แกทรัพยเครื่องปลื้ม แหงผูอื่นของบุคคลอื่นพึงเปนของเรา ดังนี้ ๑
ไมมีจิตปองราย คือ ไมมีความดําริในใจอันชัว่ รายวา สัตวเหลานี้จงเปน
ผูไมมีเวร ไมมคี วามมุงรายกัน ไมมีทุกข มีสุข รักษาตนเถิดดังนี้ ๑ มี
ความเห็นชอบ คือ มีความเห็นไมวิปริตวา ทานที่บุคคลใหแลวมีผล การเซน
สรวงมีผล การบูชามีผล ผลวิบากของกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วมีอยู โลกนี้มี
โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวผูเปนอุปปาติกะมี สมณพราหมณผูดําเนินไป
ชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนีแ้ ละโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตน
เองแลวสอนผูอ ื่นใหรูตาม มีอยู ดังนี้ ๑ ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางใจมี ๓
อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรจุนทะ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้แล ดูกรจุนทะ บุคคลผูประ
กอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ลุกขึ้นจากที่นอนแตเชาตรู ถึงแมจับตอง

แผนดิน ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมไมจบั ตองแผนดิน ก็เปนผูสะอาดอยู
นั่นเอง ถึงแมจับตองโคมัยสด ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมไมจับตอง
โคมัยสด ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจับตองหญาอันเขียวสด ก็เปนผู
สะอาดอยูน ั่นเอง ถึงแมไมจับตองหญาอันเขียวสด ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง
ถึงแมบําเรอไฟ ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมไมบําเรอไฟ ก็เปนผูสะอาดอยู
นั่นเอง ถึงแมประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง
ถึงแมไมประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแม
ลงน้ํา ๓ ครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมไมลงน้ํา ๓
ครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ก็เปนผูสะอาดอยูนนั่ เอง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้เปนความสะอาดดวย เปนตัวทําใหสะอาดดวย ดูกร
จุนทะ ก็เพราะเหตุแหงการประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ เทวดาทั้ง
หลายยอมปรากฏ มนุษยทั้งหลายยอมปรากฏ หรือวาสุคติอยางใดอยางหนึ่ง
แมอื่นจึงมี ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนั้นแลว นายจุนทะกัมมารบุตรไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
ชาณุสโสณีสูตร
[๑๖๖] ครั้งนั้นแล ชาณุสโสณีพราหมณเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่
ประทับไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานโคดมผูเจริญ
พวกขาพเจาไดนามวาเปนพราหมณ ยอมใหทาน ยอมทําความเชื่อวา ทานนี้ตอง
สําเร็จแกญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลว ขอญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวจงบริโภค
ทานนี้ ทานโคดมผูเจริญ ทานนั้นยอมสําเร็จแกญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวหรือ
ญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวเหลานั้นยอมไดบริโภคทานนั้นหรือ พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรพราหมณ ทานนั้นยอมสําเร็จในฐานะแล ยอมไมสําเร็จในอฐานะ ฯ
ชา. ทานโคดมผูเจริญ ฐานะเปนไฉน อฐานะเปนไฉน ฯ
พ. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มีความ
อยากไดของผูอ ื่น มีจิตปองราย มีความเห็นผิด บุคคลนั้นเมือ่ ตายไปยอมเขาถึง
นรก เขายอมเลี้ยงอัตภาพอยูในนรกนั้น ยอมตั้งอยูในนรกนั้น ดวยอาหารของ
สัตวนรก ดูกรพราหมณ ฐานะอันเปนทีไ่ มเขาไปสําเร็จแหงทานแกสัตวผูตั้งอยูนี้

แล เปนอฐานะ ฯ
ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็น
ผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานนั้น ยอมตั้งอยูในกําเนิด
สัตวดิรัจฉานนั้น ดวยอาหารของสัตวผูเกิดในกําเนิดสัตวดริ ัจฉาน ดูกรพราหมณ
แมฐานะอันเปนที่ไมเขาไปสําเร็จแหงทานแกสัตวผูตั้งอยูนี้แล ก็เปนอฐานะ ฯ
ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว
จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการพูดสอเสียด
จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ ไมมีความอยากไดของผูอื่น มีจิตไมปอง
ราย มีความเห็นชอบ บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวก
มนุษย เขายอมเลี้ยงอัตภาพในมนุษยโลกนัน้ ยอมตั้งอยูในมนุษยนั้นดวยอาหารของ
มนุษย ดูกรพราหมณ แมฐานะอันเปนทีไ่ มเขาไปสําเร็จแหงทานแกสัตวผูตั้งอยู
นี้แล ก็เปนอฐานะ ฯ
ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว
ฯลฯ มีความเห็นชอบ บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา
เขายอมเลีย้ งอัตภาพอยูในเทวโลกนั้น ยอมตั้งอยูในเทวโลกนัน้ ดวยอาหารของ
เทวดา ดูกรพราหมณ แมฐานะเปนที่ไมเขาไปสําเร็จแหงทานแกสัตวผูตั้งอยูนี้แล
ก็เปนอฐานะ ฯ
ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็น
ผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงเปรตวิสัย เขายอมเลี้ยงอัตภาพอยูในเปรต
วิสัยนั้น ดวยอาหารของสัตวผูเกิดในเปรตวิสัย หรือวามิตร อํามาตยหรือญาติ
สาโลหิตของเขา ยอมเพิ่มใหซึ่งปตติทานมัยจากมนุษยโลกนี้ เขาเลีย้ งอัตภาพอยู
ในเปรตวิสัยนั้น ยอมตั้งอยูในเปรตวิสัยนั้น ดวยปตติทานมัยนั้น ดูกรพราหมณ
ฐานะอันเปนทีเ่ ขาไปสําเร็จแหงทานแกสัตวผตู ั้งอยูนี้แล เปนฐานะ ฯ
ชา. ทานโคดมผูเจริญ ก็ถาญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวนั้น ไมเขาถึง
ฐานะนั้น ใครเลาจะบริโภคทานนั้น ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวแมเหลาอืน่ ของทายกนั้น
ที่เขาถึงฐานะนั้นมีอยู ญาติสาโลหิตเหลานั้นยอมบริโภคทานนั้น ฯ
ชา. ทานโคดมผูเจริญ ก็ถาญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวนั้น ไมเขาถึง
ฐานะนั้น และญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวแมเหลาอื่นของทายกนั้น ก็ไมเขาถึง
ฐานะนั้น ใครเลาจะบริโภคทานนั้น ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ฐานะที่จะพึงวางจากญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลว
โดยกาลชานานเชนนี้ มิใชฐานะมิใชโอกาสทีจ่ ะมีได อีกประการหนึ่ง แมทายก
ก็เปนผูไมไรผล ฯ

ชา. ทานโคดมผูเจริญ ยอมตรัสกําหนดแมในอฐานะหรือ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เรากลาวกําหนดแมในอฐานะ ดูกรพราหมณ บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ... มีความเห็นผิด บุคคลนั้นยอมใหขาว น้ํา ผา
ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป แก
สมณพราหมณ บุคคลนั้นเมือ่ ตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของชาง เขายอม
ไดขาว น้ํา มาลาและเครื่องอลังการตางๆ ในกําเนิดชางนั้น ดูกรพราหมณ
ขอที่บุคคลเปนผูฆาสัตว ... มีความเห็นผิด ผูนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปน
สหายของชางดวยกรรมนั้น และขอทีผ่ ูนั้นเปนผูใหขาว น้ํา ยาน มาลา ของ
หอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ ผูนั้น
ยอมไดขาว น้ํา มาลาและเครื่องอลังการตางๆ ในกําเนิดชางนัน้ ดวย
กรรมนั้น ฯ
ดูกรพราหมณ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ... มีความ
เห็นผิด บุคคลนั้นยอมใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีปแกสมณพราหมณ ผูนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความ
เปนสหายของมา ... ยอมเขาถึงความเปนสหายของโค ... ยอมเขาถึงความเปน
สหายของสุนัข เขายอมไดขาว น้ํา มาลาและเครื่องอลังการตางๆ ในกําเนิด
สุนัขนั้น ดูกรพราหมณ ขอที่บุคคลเปนผูฆาสัตว ... มีความเห็นผิด บุคคลนั้น
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของสุนัข ดวยกรรมนั้น และขอทีผ่ นู ั้น
เปนผูใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และ
เครื่องประทีป แกสมณพราหมณ ผูนั้นยอมไดขาว น้ํา มาลาและเครื่องอลังการ
ตางๆ ในกําเนิดสุนัขนั้น ดวยกรรมนั้น ฯ
ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว
จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการพูดสอเสียด
จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ ไมมีความอยากไดของผูอื่น มีจิตไม
ปองราย มีความเห็นชอบ ใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบ
ไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ บุคคลนั้นเมื่อตายไป
ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกมนุษย เขายอมไดเบญจกามคุณอันเปนของ
มนุษยในมนุษยโลกนั้น ดูกรพราหมณ ขอที่บุคคลเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
ไมมีความอยากไดของผูอื่น มีจิตไมปองราย มีความเห็นชอบ ผูนั้นเมื่อตายไป
ยอมเขาถึงความเปนสหายของมนุษย ดวยกรรมนั้น และขอที่ผูนั้นเปนผูใหขาว
น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่อง
ประทีป แกสมณพราหมณ บุคคลนั้นยอมไดเบญจกามคุณอันเปนของมนุษยใน

มนุษยโลกนั้น ดวยกรรมนั้น ฯ
ดูกรพราหมณ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆา
สัตว ฯลฯ มีความเห็นชอบ บุคคลนั้นยอมใหขาว น้ํา ยาน มาลา ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ บุคคลนั้นเมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา เขายอมไดเบญจกามคุณ อันเปน
ทิพยในเทวโลกนั้น ดูกรพราหมณ ขอที่บุคคลเปนผูเ วนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ
มีความเห็นชอบ ผูนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดา
ดวยกรรมนั้น และขอทีผ่ ูนั้นเปนผูใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่อง
ลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ บุคคลนั้นยอมได
เบญจกามคุณอันเปนทิพยในเทวโลกนั้น ดวยกรรมนั้น ดูกรพราหมณ แมทายก
ก็เปนผูไมไรผล ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเ จริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีแลว ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ขอที่แมทายกก็เปนผูไ มไรผลนี้ เปนของควรเพื่อใหทานโดยแท เปนของ
ควรเพื่อกระทําศรัทธาโดยแท ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ขอนี้เปนอยางนี้ๆ ดูกรพราหมณ แมทายกก็เปนผู
ไมไรผล ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเ จริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ
ขอพระโคดมผูเ จริญโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถ ึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบชาณุสโสณีวรรคที่ ๒
----------------สุนทรวรรคที่ ๓
สาธุอสาธุสูตร
[๑๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไมดีแกเธอทั้ง
หลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมดเี ปนไฉน
การฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การพูดสอเสียด
การพูดคําหยาบ การพูดเพอเจอ ความอยากไดของผูอื่น ความปองราย ความเห็นผิด
นี้เรียกวาสิ่งที่ไมดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่ดเี ปนไฉน การงดเวนจากการ
ฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการพูด
สอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ ความไมอยากไดของผูอื่น
ความไมปองราย ความเห็นชอบ นี้เรียกวาเปนสิ่งที่ดี ฯ

จบสูตรที่ ๑
อริยานริยธรรมสูตร
[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอริยธรรม และอนริยธรรม
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
อนริยธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาอนริยธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อริยธรรมเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความ
เห็นชอบ นี้เรียกวาอริยธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๒
กุสลากุสลสูตร
[๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงกุศลธรรมและ อกุศลธรรม
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อกุศล
ธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาอกุศลธรรม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็กุศลธรรมเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ
นี้เรียกวากุศลธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๓
อัตถานัตถสูตร
[๑๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสิ่งที่เปนประโยชน และสิ่งที่
ไมเปนประโยชนแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด
นี้เรียกวาสิ่งที่ไมเปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งเปนประโยชนเปนไฉน
การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
จบสูตรที่ ๔
ธรรมาธรรมสูตร
[๑๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมและอธรรมแกเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาค
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธรรมเปนไฉน การ
ฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นีเ้ รียกวาอธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรม
เปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๕
สาสวานาสวสูตร

[๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีอาสวะ และธรรม
ที่ไมมีอาสวะแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมที่มีอาสวะเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิดนี้เรียกวา
ธรรมที่มีอาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมมีอาสวะเปนไฉน การงดเวนจาก
การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ไมมีอาสวะ ฯ
จบสูตรที่ ๖
สาวัชชานวัชชสูตร
[๑๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไมมี
โทษแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรม
ที่มีโทษเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่มีโทษ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมมีโทษเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความ
เห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ไมมีโทษ ฯ
จบสูตรที่ ๗
ตปนิยาตปนิยธรรมสูตร
[๑๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความ
เดือดรอน และธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน แกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเดือด
รอนเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
ความเดือดรอน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมไมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอนเปน
ไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมอันไมเปน
ที่ตั้งแหงความเดือดรอน ฯ
จบสูตรที่ ๘
อาจยคามยาปจยคามิธรรมสูตร
[๑๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส
และธรรมอันไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส แกเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระ
ภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันเปนไปในเพื่อสัง่ สมกิเลส เปนไฉน
การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมอันเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลสเปนไฉน การงดเวนจาก
การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมอันไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส ฯ

จบสูตรที่ ๙
ทุกขุนทรยสุขุนทรยธรรมสูตร
[๑๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีทุกขเปนกําไรและ
ธรรมที่มีสุขเปนกําไรแกเธอทัง้ หลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจัก
กลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่มีทุกขเปนกําไรเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด
นี้เรียกวาธรรมที่มีทุกขเปนกําไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่มีสุขเปนกําไรเปน
ไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่มีสุข
เปนกําไร ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
ทุกขวิปากสุขวิปากธรรมสูตร
[๑๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันมีทุกขเปนวิบากและ
ธรรมอันมีสุขเปนวิบากแกเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจัก
กลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันมีทุกขเปนวิบากเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็น
ผิด นี้เรียกวาเปนธรรมอันมีทุกขเปนวิบาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันมีสุข
เปนวิบากเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวา
ธรรมอันมีสุขเปนวิบาก ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบสุนทรวรรคที่ ๓
-------------------เสฏฐวรรคที่ ๔
อริยมรรคานริยมรรคสูตร
[๑๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่เปนอริยมรรคและธรรม
ที่ไมใชอริยมรรคแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมใชอริยมรรคเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย การฆาสัตว ฯลฯ
ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่ไมใชอริยมรรค ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่เปน
อริยมรรคเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวา
ธรรมที่เปนอริยมรรค ฯ
จบสูตรที่ ๑
กัณหมรรคสุกกมรรคสูตร
[๑๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่เปนมรรคาดําและธรรม

ที่เปนมรรคาขาวแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมที่เปนมรรคาดําเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้
เรียกวาธรรมทีเ่ ปนมรรคาดํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่เปนมรรคาขาวเปนไฉน
การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่เปน
มรรคาขาว ฯ
จบสูตรที่ ๒
สัทธรรมาสัทธรรมสูตร
[๑๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัทธรรมและอสัทธรรมแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระ
ผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัทธรรมเปน
ไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เราเรียกวาอสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็สัทธรรมเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เราเรียก
วาสัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๓
สัปปุริสธรรมาสัปปุริสธรรมสูตร
[๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัปปุริสธรรมและอสัปปุริส*ธรรมแกเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
อสัปปุริสธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาอสัปปุริส*ธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปปุริสธรรมเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว
ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาสัปปุริสธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๔
อุปปาเทตัพพานุปาเทตัพพธรรมสูตร
[๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรใหเกิดขึ้นและธรรม
ที่ไมควรใหเกิดขึ้นแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด
นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรใหเกิดขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรใหเกิดขึน้ เปน
ไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ควรให
เกิดขึ้น ฯ
จบสูตรที่ ๕
อาเสวิตัพพานาเสวิตัพพธรรมสูตร

[๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไม
ควรเสพแกเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมที่ไมเสพเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่
ไมควรเสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรเสพเปนไฉน การงดเวนจากการฆา
สัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ควรเสพ ฯ
จบสูตรที่ ๖
ภาเวตัพพาภาเวตัพพธรรมสูตร
[๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรใหเจริญและธรรมที่ไม
ควรใหเจริญแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรใหเจริญเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด
นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรใหเจริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรใหเจริญเปนไฉน
การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ควรใหเจริญ ฯ
จบสูตรที่ ๗
พหุลีกาตัพพาพหุลีกาตัพพธรรมสูตร
[๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรทําใหมาก และ
ธรรมที่ไมควรทําใหมาก แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เรา
จักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรทําใหมากเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความ
เห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรทําใหมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําให
มากเปนไฉน การเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมทีค่ วร
ทําใหมาก ฯ
จบสูตรที่ ๘
อนุสสริตัพพานนุสสริตัพพธรรมสูตร
[๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรระลึกและธรรมที่ไม
ควรระลึกแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมที่ไมควรระลึกเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรม
ที่ไมควรระลึก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรระลึกเปนไฉน การงดเวนจากการ
ฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ควรระลึก ฯ
จบสูตรที่ ๙
สัจฉิกาตัพพาสัจฉิกาตัพพธรรมสูตร

[๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรทําใหแจงและธรรม
ที่ไมควรทําใหแจงแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรทําใหแจงเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด
นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหแจงเปน
ไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ควร
ทําใหแจง ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบเสฏฐวรรคที่ ๔
-------------------เสวิตัพพาเสวิตัพพวรรคที่ ๕
[๑๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
ไมควรเสพ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑
ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูดหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑
มีความอยากไดของผูอ ื่น ๑ มีจิตปองราย ๑ มีความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ไมควรเสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรเสพ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ บุคคลเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ จากการลักทรัพย ๑ จากการประพฤติ
ผิดในกาม ๑ จากการพูดเท็จ ๑ จากการพูดสอเสียด ๑ จากการพูดคําหยาบ ๑
จากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตไมคิดปองราย ๑ มีความเห็น
ชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล
ควรเสพ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไมควรคบ
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรคบ ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไมควร
เขาไปนั่งใกล ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
ควรเขาไปนั่งใกล ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไม
ควรบูชา ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปน
ผูควรบูชา ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไม
ควรสรรเสริญ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูควรสรรเสริญ ... ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไม
ควรเคารพ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูควรเคารพ ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไม
ควรยําเกรง ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูควรยําเกรง ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไม
ควรใหยินดี ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูควรใหยินดี ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมไม
บริสุทธิ์ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอม
บริสุทธิ์ ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมครอบงํา
มานะไมได ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
ยอมครอบงํามานะได ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมไม
เจริญดวยปญญา ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
ยอมเจริญดวยปญญา ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอม
ประสพสิ่งที่มิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผู
ฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูด
คําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑ มีความอยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตคิดปองราย ๑ มี
ความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล
ยอมประสพสิ่งมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการ ยอมประสพบุญเปนอันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ
บุคคลเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ จากการลักทรัพย ๑ จากการประพฤติผิด
ในกาม ๑ จากการพูดเท็จ ๑ จากการพูดสอเสียด ๑ จากการพูดคําหยาบ ๑
จากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตไมคิดปองราย ๑ มีความเห็น
ชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอม
ประสพบุญเปนอันมาก ฯ
จบเสวิตัพพาเสวิตัพพวรรคที่ ๕
จบจตุตถปณณาสกที่ ๔
--------------------

ปญจมปณณาสกที่ ๕
ปฐมวรรคที่ ๑
ยถาภตสูตร
[๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของทีเ่ ขานํามาทอดทิง้ ไว ธรรม ๑๐ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนฆาสัตว หยาบชา
มีมือชุมดวยโลหิต ตั้งอยูในการฆาและการทุบตี ไมมีความเอ็นดูในสัตวที่มชี ีวิต
ทั้งปวง ๑ เปนคนลักทรัพย ถือเอาวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหง
ผูอื่นของบุคคลอื่น ซึ่งอยูในบานหรือในปาที่เจาของมิไดให ดวยจิตเปนขโมย ๑
เปนผูประพฤติผิดในกาม คือ เปนผูถึงความประพฤติลวงในสตรีที่มารดารักษา
บิดารักษา พี่ชายนองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรม
รักษา ผูมีสามี ผูมีอาชญาโดยรอบ โดยที่สุดแมสตรีผูที่บุรุษคลองแลวดวย
พวงมาลัย ๑ เปนผูพูดเท็จ คือ เขาอยูในสภา ในบริษัท ในทามกลางญาติ ใน
ทามกลางเสนา หรือในทามกลางราชสกุล ถูกผูอื่นนําไปเปนพยานซักถามวา มา
เถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูสิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น ดังนี้ บุคคลผูนั้นเมื่อไมรูก็กลาววารู
หรือเมื่อรูก็กลาววาไมรู เมื่อไมเห็นก็กลาววาเห็น หรือเมื่อเห็นก็กลาววาไมเห็น
เปนผูกลาวเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุแหงผูอื่นบาง เพราะเหตุ
เห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการดังนี้ ๑ เปนผูพูดสอเสียด คือ ฟงขาง
นี้แลวไปบอกขางโนนเพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงขางโนนมาบอกขางนี้ เพื่อทําลาย
คนหมูโนน ยุยงคนทั้งหลายผูส ามัคคีกันใหแตกกัน หรือสงเสริมคนผูแตกกันแลว
ชอบความแยกกัน ยินดีความแยกกัน เพลิดเพลินในความแยกกัน กลาวแตคํา
ที่ทําใหแยกกัน ๑ เปนผูพูดคําหยาบ คือกลาววาจาหยาบชา กลาแข็งเดือดรอนผูอื่น
เสียดสีผูอื่น ใกลตอความโกรธ ไมเปนไปเพื่อสมาธิ ๑ เปนพูดเพอเจอ คือ
กลาวไมถูกกาล กลาวไมจริง กลาวไมอิงอรรถ กลาวไมอิงธรรม กลาวไมองิ
วินัย กลาววาจาที่ไมมีหลักฐาน ไมมีที่อางอิง ไมมีที่สิ้นสุด ไมประกอบดวย
ประโยชน โดยกาลอันไมควร ๑ เปนผูอยากไดของผูอ ื่น คือ อยากไดวัตถุเปน
อุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่น ของบุคคลอื่นวา ไฉนหนอ วัตถุเปน
อุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่นพึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ เปน
ผูมีจิตคิดปองราย คือ มีความดําริในใจอันชั่วรายวา ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆา จง
ถูกทําลาย จงขาดสูญ จงพินาศ หรืออยาไดเปนแลว ดังนี้ ๑ เปนผูมีความ
เห็นผิด คือ มีความเห็นวิปริตวา ทานที่ใหแลวไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล การ
บูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี
มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูเปนอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูดําเนินไปโดย

ชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนีแ้ ละปรโลกใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
แลวสอนผูอื่นใหรูตาม ยอมไมมีในโลก ดังนี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของ
ที่เขานํามาทอดทิ้งไว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูถูก
เชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่นํามาประดิษฐานไว ธรรม ๑๐
ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว
เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู
มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทงั้ ปวงอยู ละการลักทรัพย งดเวน
จากการลักทรัพย ไมถือเอาวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอนื่ ของ
บุคคลอื่น ซึ่งอยูในบานหรืออยูในปา ที่เจาของมิไดใหดวยจิตเปนขโมย ๑ ละการ
ประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม คือไมถึงความประพฤติลวง
ในสตรีที่มารดารักษา บิดารักษา พี่ชายนองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติ
รักษา ธรรมรักษา มีสามี มีอาชญาโดยรอบโดยที่สุดแมสตรีที่บุรุษคลองแลว
ดวยพวงมาลัย ๑ ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ คือ อยูในสภา ในบริษัท
ในทามกลางญาติ ในทามกลางเสนา หรือในทามกลางราชสกุล ถูกผูอื่นนํา
ไปเปนพยานซักถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูสิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น บุคคลนั้น
เมื่อไมรูก็บอกวาไมรู หรือเมื่อรูก็บอกวารู เมื่อไมเห็นก็บอกวาไมเห็น หรือ
เมื่อเห็นก็บอกวาเห็น ไมเปนผูกลาวเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุ
ของผูอื่นบาง หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการฉะนี้ ๑
ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด คือ ฟงขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้เพื่อทําลายคนหมูโนน
สมานคนที่แตกราวกันบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันบาง ชอบคนผูพรอม
เพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพ รอมเพรียงกัน
กลาววาจาที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน ดวยประการฉะนี้ ๑ ละคําหยาบ เวนขาดจาก
คําหยาบ กลาววาจาที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนของชาวเมือง
คนสวนมากรักใคร พอใจ ๑ ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล
พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคําที่มีหลักฐาน
มีที่อางอิง มีทกี่ ําหนด ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร ๑ ไมอยากได
ของผูอื่น คือ ไมอยากไดวัตถุเปนเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจของผู
อื่นวา ไฉนหนอ วัตถุที่เปนเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของ
บุคคลอื่นพึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ เปนผูไมมีจิตคิดปองราย คือ ไมมีความดําริ
ในใจอันชั่วรายวา ขอสัตวเหลานี้จงเปนผูไมมีเวร ไมมีความมุงรายกัน ไมมี

ทุกข มีสุขรักษาตนเถิด ดังนี้ ๑ เปนผูมีความเห็นชอบ คือ มีความเห็นไม
วิปริตวา ทานที่บุคคลใหแลวมีผล การเซนสรวงมีผล การบูชามีผล ผลวิบาก
แหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วมีอยู โลกนีม้ ี โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตว
ทั้งหลายผูเปนอุปปาติกะมี สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทํา
โลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว สอนผูอื่นใหรูตาม
มีอยู ดังนี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล
เปนผูถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค เหมือนสิ่งของทีเ่ ชิญมาประดิษฐานไว ฯ
จบสูตรที่ ๑
มาตุคามสูตร
[๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของทีเ่ ขานํามาทอดทิง้ ไว ธรรม ๑๐ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ เปน
ผูมีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูถูก
เชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เชิญมาประดิษฐานไว ธรรม
๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามบางคนในโลกนี้ เปนผูเ วนขาด
จากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมคี วามเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผู
ประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผูถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค
เหมือนสิ่งของที่เชิญมาประดิษฐานไว ฯ
จบสูตรที่ ๒
อุปาสิกาสูตรที่ ๑
[๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของทีเ่ ขานํามาทอดทิง้ ไว ธรรม ๑๐ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาบางคนในโลกนี้ เปนผูฆ า สัตว ฯลฯ เปนผู
มีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูป ระกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้
แล เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผู
ถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เชิญมาประดิษฐานไว ธรรม
๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาบางคนในโลกนี้ เปนผูเ วน
ขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกา
ผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผูถ ูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค
เหมือนสิ่งของที่เชิญมาประดิษฐานไว ฯ

จบสูตรที่ ๓
อุปาสิกาสูตรที่ ๒
[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูไมแกลวกลาอยูครองเรือน ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อุบาสิกาบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผูไมแกลวกลาอยูครองเรือน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผู
แกลวกลาอยูครองเรือน ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกา
บางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเห็นชอบ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูป ระกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผู
แกลวกลาอยูครองเรือน ฯ
จบสูตรที่ ๒
ธรรมปริยายสูตร
[๑๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงความ
กระเสือกกระสนแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงความกระเสือกกระสนเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายเปนผูมีกรรมเปนของๆ ตน เปนผูรับผลของกรรม เปนผูมีกรรม
เปนกําเนิด มีกรรมเปนพวกพอง มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย กระทํากรรมใดไว เปน
กรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ยอมเปนผูรับผลของกรรมนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว หยาบชา มีมือ
ชุมดวยโลหิต ตั้งอยูในการฆาและการทุบตี ไมมีความเอ็นดูในสัตวที่มีชีวิต
ทั้งปวง บุคคลนั้นยอมกระเสือกกระสนดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ กายกรรม
ของเขาคด วจีกรรมของเขาก็คด มโนกรรมของเขาคด คติของเขาก็คด
อุบัติของเขาก็คด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวคติ ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง
คือ นรกอันมีทุกขโดยสวนเดียว หรือกําเนิดดิรัจฉานอันมีปรกติกระเสือกกระสน
ของบุคคลผูมคี ติคด ผูมีอุบัติอันคด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กําเนิดดิรัจฉานมีปรกติกระเสือกกระสนนั้นเปนไฉน
คือ งู แมลงปอง ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเคาแมว หรือสัตวทั้งหลาย
ผูเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานเหลาใดเหลาหนึ่ง แมอื่นๆ ที่เห็นมนุษยแลวยอม
กระเสือกกระสน ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอุบัติของสัตวยอมมีเพราะกรรมอันมีแลว
ดวยประการดังนี้แล คือ เขายอมอุปบัติดวยกรรมที่เขาทํา ผัสสะอันเปนวิบาก
ยอมถูกตองเขาผูอุบัติแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาววา สัตวทั้งหลาย

เปนผูรับผลของกรรม ดวยประการฉะนี้ ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูลักทรัพย ... เปนผูประพฤติผิด
ในกาม ... เปนผูพูดเท็จ ... เปนผูพูดสอเสียด ... เปนผูพูดคําหยาบ ...
เปนผูพูดเพอเจอ ... เปนผูอยากไดของผูอื่น ... เปนผูคิดปองราย ... เปน
ผูมีความเห็นผิด คือมีความเห็นวิปริตวา ทานที่ใหแลวไมมีผล การเซนสรวง
ไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วไมมี โลกนีไ้ มมี โลก
หนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูเปนอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูดําเนิน
ไปโดยชอบ ผูป ฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง
ดวยตนเอง แลวสอนผูอื่นใหรูตาม ไมมีในโลก ดังนี้ บุคคลนั้นยอมกระเสือก
กระสนดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ กายกรรมของเขาคด วจีกรรมของเขาก็คด
มโนกรรมของเขาก็คด คติของเขาก็คด การอุบัติของเขาก็คด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรากลาวคติ ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ นรกอันมีทุกขโดยสวนเดียว
หรือกําเนิดสัตวดิรัจฉานอันมีปรกติกระเสือกกระสน ของบุคคลผูมีคติอันคด
ผูมีการอุบัติอันคด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กําเนิดสัตวดิรัจฉานอันมีปรกติกระเสือก
กระสนนั้นเปนไฉน คือ งู แมลงปอง ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเคาแมว
หรือสัตวทั้งหลายผูเ ขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานเหลาใดเหลาหนึ่ง แมอื่นๆ ที่เห็น
มนุษยแลวยอมกระเสือกกระสน ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอุบัติของสัตวยอมมี
เพราะกรรมอันมีแลวดวยประการดังนี้แล คือ เขายอมอุบัติดวยกรรมที่เขาทํา
ผัสสะอันเปนวิบากยอมถูกตองเขาผูอุบัติแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาววา
สัตวทั้งหลายยอมเปนผูรับผลของกรรม ดวยประการฉะนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย เปนผูมีกรรมเปนของๆ ตน เปนผู
รับผลของกรรม เปนผูมีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนพวกพอง มีกรรมเปนที่พึ่ง
อาศัย ทํากรรมอันใดไว เปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ยอมเปนผูรับผล
ของกรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว
เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู
มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทงั้ ปวงอยู บุคคลนั้นยอมไมกระเสือก
กระสนดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ กายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาก็ตรง
มโนกรรมของเขาก็ตรง คติของเขาก็ตรง การอุบัติของเขาก็ตรง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรายอมกลาวคติ ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ของบุคคลผูมีคติอันตรง ผูมีการ
อุบัติอันตรง คือสัตวทั้งหลายผูมีสุขโดยสวนเดียว หรือสกุลที่สูงๆ คือสกุล*กษัตริยมหาศาล สกุลพราหมณมหาศาล หรือ สกุลคฤหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง
มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีเงินทองมาก มีเครื่องอุปกรณแหงทรัพยเครื่อง
ปลื้มใจมาก มีทรัพยและขาวเปลือกมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอุบัติของสัตว

ยอมมีเพราะกรรมอันมีแลว ดวยประการดังนีแ้ ล คือ สัตวนั้นยอมอุบัติดวยกรรม
ที่ตนทําไว ผัสสะอันเปนวิบากทั้งหลายยอมถูกตองเขาผูอุบตั ิแลว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรายอมกลาววา สัตวทั้งหลายเปนผูรับผลของกรรม ดวยประการฉะนี้ ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย ...
ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม ... ละการพูดเท็จ
เวนขาดจากการพูดเท็จ ... ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ... ละ
คําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ ... ละการพูดเพอเจอ เวนขาดจากการพูด
เพอเจอ ... เปนผูไมอยากไดของผูอื่น ... เปนผูมีจิตไมคิดปองราย ... เปน
ผูมีความเห็นชอบ คือ มีความเห็นไมวิปริตวา ทานที่ใหแลวมีผล การเซนสรวง
มีผล การบูชามีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วมีอยู โลกนี้มี โลกหนามี
มารดามี บิดามี สัตวทั้งหลายผูเปนอุปปาติกะมีอยู สมณพราหมณผูดําเนิน
ไปโดยชอบ ผูป ฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง
ดวยตนเองแลว สอนผูอื่นใหรูตาม มีอยูในโลก ดังนี้ บุคคลนั้น ยอมไม
กระเสือกกระสนดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ กายกรรมของเขาตรง วจีกรรม
ของเขาก็ตรง มโนกรรมของเขาก็ตรง คติของเขาก็ตรง การอุบัติของเขาก็ตรง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวคติ ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ของบุคคลผูมี
คติตรง ผูมีการอุบัติตรง คือ สัตวทั้งหลายผูม ีสุขโดยสวนเดียว หรือสกุลที่สูงๆ
คือสกุลกษัตริยมหาศาล สกุลพราหมณมหาศาล หรือสกุลคฤหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง
มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีเงินทองมาก มีเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจ
มาก การอุบัติของสัตวยอมมีเพราะกรรมอันมีแลวดวยประการดังนี้แล คือ เขา
ยอมอุบัติดวยกรรมที่ตนทําไว ผัสสะอันเปนวิบากทั้งหลายยอมถูกตองเขาผูอุบัติ
แลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาววา สัตวทั้งหลายเปนผูร ับผลของกรรม ดวย
ประการฉะนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายเปนผูมกี รรมเปนของๆ ตนเปนผูรับผล
ของกรรม เปนผูมีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนพวกพอง มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย
ทํากรรมอันใดไว เปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ยอมเปนผูร ับผลของกรรมนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงกระเสือกกระสนเปนดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
กรรมสูตรที่ ๑
[๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความสิ้นสุดแหง
กรรมที่สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นแล อันสัตวผูทําพึงไดเสวยในปจจุบัน
(ทิฏฐธรรมเวทนียะ) ในอัตภาพถัดไป (อุปปชชเวทนียะ) หรือในอัตภาพตอๆ ไป
(อปราปรเวทนียะ) ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวการทําที่สุดทุกข

แหงกรรมที่สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ในขอนั้น ความวิบัติอันเปนโทษแหง
การงานทางกาย ๓ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกข
เปนวิบาก ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง มีความตั้งใจ
เปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ความวิบัติอันเปนโทษแหง
การงานทางใจ ๓ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทกุ ขเปนกําไร มีทุกข
เปนวิบาก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนแหงโทษการงานทางกาย ๓ อยาง มี
ความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทกุ ขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูฆาสัตว ผูหยาบชา มีมือชุมดวยโลหิต ตั้งอยู
ในการฆาและการทุบตี ไมมีความเอ็นดูในสัตวมีชีวิตทั้งปวง ๑ เปนผูลักทรัพย
คือถือเอาวัตถุอันเปนอุปกรณเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่น ซึ่งอยูในบาน
หรืออยูในปา ที่เจาของมิไดให ดวยจิตเปนขโมย ๑ เปนผูประพฤติผิดในกาม
คือ เปนผูประพฤติลวงในสตรีที่มารดารักษา บิดารักษา พี่ชายนองชายรักษา
พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา ผูมีสามี ผูมีอาชญาโดยรอบ
โดยที่สุดแมสตรีผูมีบุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
วิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกข
เปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง
มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูพูดเท็จ คือ เขาอยูในสภา ในบริษัท
ในทามกลางญาติ ในทามกลางเสนา หรือในทามกลางแหงราชสกุล ถูกผูอื่นนํา
ไปเปนพยานซักถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูสิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น บุคคลนั้น
เมื่อไมรูกลาววารู หรือเมื่อรูก็กลาววาไมรู เมือ่ ไมเห็นก็กลาววาเห็น หรือเมื่อเห็น
ก็กลาววาไมเห็น เปนผูกลาวเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงผูอื่นบาง เพราะเหตุเห็นแก
อามิสเล็กนอยบาง ดวยประการดังนี้ ๑ เปนผูพูดสอเสียด คือ ฟงขางนี้แลวไป
บอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงขางโนนแลวมาบอกขางนี้ เพื่อทําลาย
คนหมูโนน ยุยงคนทั้งหลายผูส ามัคคีกันใหแตกกัน หรือสงเสริมคนทั้งหลาย
ผูแตกกันแลว ชอบความแยกกัน ยินดีความแยกกัน เพลิดเพลินในความแยกกัน
กลาวแตคําที่ทําใหแยกกัน ๑ เปนผูพูดคําหยาบ คือ กลาววาจาที่หยาบคาย
กลาแข็ง เดือดรอนผูอื่น เสียดสีผูอื่น ใกลตอความโกรธ ไมเปนไปเพื่อสมาธิ ๑
เปนผูพูดเพอเจอ คือ กลาวไมถูกกาล กลาวไมจริง กลาวไมอิงอรรถ ไมอิงธรรม
ไมอิงวินัย กลาววาจาที่ไมมีหลักฐาน ไมมีที่อา งอิง ไมมีที่สิ้นสุด ไมประกอบ
ดวยประโยชน โดยกาลอันไมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษ

แหงการงานทางวาจา ๔ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มี
ทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มี
ความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทกุ ขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูอยากไดของผูอ ื่น คือ อยากไดวัตถุอัน
เปนเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่นวา ไฉนหนอวัตถุ
อันเปนเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่นพึงเปนของเรา
ดังนี้ ๑ เปนผูมีจิตคิดปองราย คือ มีความดําริในใจอันชั่วรายวา ขอสัตวเหลานี้
จงถูกฆา จงถูกทําลาย จงขาดสูญ จงพินาศ หรืออยาไดเปนแลว ดังนี้ ๑ เปน
ผูมีความเห็นผิด คือ มีความเห็นอันวิปริตวา ทานที่ใหแลวไมมีผล การเซน
สรวงไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้
ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูเปนอุปปาติกะไมมี สมณ*พราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และปรโลกใหแจงชัดดวย
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว สอนผูอื่นใหรูตาม ไมมีในโลก ดังนี้ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความตั้งใจเปน
อกุศล ยอมมีทกุ ขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนอกุศล เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทาง
วาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล หรือเพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปน
โทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแกวมณี ๔ เหลี่ยมที่บุคคลโยนขึ้น
ขางบน ตกลงมาทางเหลี่ยมใดๆ ก็ยอมตั้งอยูต ามเหลี่ยมที่ตั้งลงมานั้นนั่นเอง
ฉันใด สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะ
เหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปน
อกุศล เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมี
ความตั้งใจเปนอกุศล หรือเพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ
๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความสิ้นสุดแหงกรรมที่
สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นแล ยอมเกิดในปจจุบนั ในอัตภาพถัดไป
หรือในอัตภาพตอๆ ไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวการทําที่
สุดทุกขแหงกรรมที่สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนัน้
สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง มีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร

มีสุขเปนวิบาก สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง มีความตั้งใจเปนกุศล ยอม
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความตั้งใจ
เปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจ
เปนกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวง ๑
ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย ไมถือเอาวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพย
เครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่น อันอยูในบาน หรืออยูในปา ที่เจาของมิได
ให ดวยจิตเปนขโมย ๑ ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิด
ในกาม ไมถึงความประพฤติลวงในสตรีที่มารดารักษา บิดารักษา พี่ชายนองชาย
รักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา มีสามี มีอาชญาโดยรอบ
โดยที่สุดแมสตรีที่บุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมบัติแหง
การงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจ
เปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ เขาอยูในสภา
ในบริษัท ในทามกลางญาติ ในทามกลางอํามาตย หรือในทามกลางราชสกุล
ถูกผูอื่นนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูสิ่งใดจงกลาวสิง่ นั้น
บุคคลนั้นเมื่อไมรูก็บอกวาไมรู หรือเมื่อรูก็บอกวารู เมื่อไมเห็นก็บอกวาไมเห็น
หรือเมื่อเห็นก็บอกวาเห็น ไมเปนผูพูดเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุ
แหงผูอื่นบาง หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ๑ ละคําสอเสียด เวน
ขาดจากคําสอเสียด ไมฟงขางนี้แลวไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือ
ฟงขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อทําลายคนหมูโนน เปนผูสมานคนที่แตกกัน
แลวบาง สงเสริมคนที่สามัคคีกันแลว ชอบคนที่พรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผู
พรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาววาจาที่ทําใหคนพรอม
เพรียงกัน ๑ ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาววาจาที่ไมมีโทษ เพราะหู
ชวนใหรัก จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ ๑ ละคําเพอเจอ
เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ อิงธรรม
อิงวินัย พูดแตคําที่มีหลักฐาน มีที่อางอิง มีที่กาํ หนด ประกอบดวยประโยชน
โดยกาลอันควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมี
ความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจ
เปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูไมอยากไดของผูอื่น ไมอยากไดวัตถุอันเปนอุปกรณแก
ทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่นวา ไฉนหนอ วัตถุที่เปนอุปกรณแก
ทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่นพึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ เปนผูไมมีจิต
คิดปองราย ไมมีความดําริในใจอันชั่วรายวา ขอสัตวเหลานี้จงเปนผูไมมีเวร ไมมี
ความมุงรายกัน ไมมีทุกข มีสขุ รักษาตนเถิด ดังนี้ ๑ เปนผูมคี วามเห็นชอบ
มีความเห็นไมวิปริตวา ทานที่ใหแลวมีผล การเซนสรวงมีผล การบูชามีผล ผล
วิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วมีอยู โลกนี้มีอยู โลกหนามีอยู มารดามีอยู
บิดามีอยู สัตวทั้งหลายผูเปนอุปปาติกะมีอยู สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ
ผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว
สอนผูอื่นใหรูตามมีอยูในโลก ดังนี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมบัติแหงการงาน
ทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล
เพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล หรือ
เพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแกวมณี ๔ เหลี่ยม ที่บุคคลโยนขึ้น
ขางบน ตกลงมาทางเหลี่ยมใดๆ ก็ยอมตั้งอยูต ามเหลี่ยมที่ตั้งลงมานั้นเอง ฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะ
เหตุแหงสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล เพราะเหตุ
แหงสมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล หรือเพราะ
เหตุแหงสมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ฉันนั้น
เหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๖
กรรมสูตรที่ ๒
[๑๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความสิ้นสุดกรรม
ที่สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นแล อันสัตวผูทําพึงไดเสวยในปจจุบนั
ในอัตภาพถัดไป หรือในอัตภาพตอๆ ไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอม
ไมกลาวการทําที่สุดทุกขแหงกรรมที่สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในขอนั้น ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจ
เปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ความวิบัติอันเปนโทษแหง

การงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มี
ทุกขเปนวิบาก ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจ
เปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูฆาสัตว ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล
ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูพูดเท็จ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล
ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูอยากไดของผูอื่น ฯลฯ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปน
อกุศล ยอมมีทกุ ขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนอกุศล เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทาง
วาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล หรือเพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปน
โทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความสิ้นสุดแหงกรรมที่
สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้น อันสัตวผูทําพึงไดเสวยในปจจุบัน ใน
อัตภาพถัดไป หรือในอัตภาพตอๆ ไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไม
กลาวการทําทีส่ ุดทุกขแหงกรรมที่สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในขอนั้นสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุข
เปนกําไร มีสุขเปนวิบาก สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจ
เปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจ
เปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล

บางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร
มีสุขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจ
เปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร
มีสุขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจ
เปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไ มอยากไดของผูอ ื่น ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมบัติ
แหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุข
เปนวิบาก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล
เพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล หรือ
เพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ฯ
จบสูตรที่ ๔
กรรมสูตรที่ ๓
[๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความสิ้นสุดแหง
กรรมที่สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นแลอันสัตวผูทําพึงไดเสวยในปจจุบัน
ในอัตภาพถัดไป หรือในอัตภาพตอๆ ไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว
ยอมไมกลาวการทําที่สุดทุกขแหงกรรมที่สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนั้นนั่นแล เปนผูปราศจากอภิชฌา
ปราศจากพยาบาท ไมลุมหลง มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา มีใจประกอบดวย
เมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน โดย
นัยนี้ ทั้งทิศเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทัว่ สัตวทุกเหลา
ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณ
มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู อริยสาวกนั้นยอมรูอยางนี้วา ในกาล
กอนแล จิตของเรานี้เปนจิตเล็กนอย เปนจิตไมไดอบรมแลว แตบัดนี้ จิตของ
เรานี้ เปนจิตหาประมาณมิได เปนจิตอบรมดีแลว ก็กรรมที่ทาํ แลวพอประมาณ
อยางใดอยางหนึ่งนั้นยอมไมเหลืออยู ไมตั้งอยูในจิตของเรานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือหากในเวลายังเปนเด็ก เด็กนี้พึง

เจริญเมตตาเจโตวิมุติไซร พึงทําบาปกรรมบางหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไม
ใชเชนนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็ทุกขจะพึงถูกตองบุคคลผูไมทําบาปกรรมและหรือ ฯ
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยวาทุกขจักถูก
ตองบุคคลผูไมทําบาปกรรมไดแตที่ไหน ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมตตาเจโตวิมุตินี้ อันสตรีหรือบุรุษ พึงเจริญ
แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายนี้มไิ ดมีสวนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวผูมีอันจะตองตายเปนสภาพนี้ เปนผูมีจิตเปนเหตุ สัตวนั้น
ยอมรูอยางนี้วา บาปกรรมไรๆ ของเรา อันกรัชกายนี้ทําแลวในกาลกอน บาป
กรรมนั้นทั้งหมด เปนกรรมอันเราพึงเสวยในอัตภาพนี้ จักไมติดตามไป ดังนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุติ อันภิกษุผูมีปญญา ผูยังไมแทงตลอดวิมุติ
อันยิ่ง ในธรรมวินัยนี้อบรมแลว ดวยประการอยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ
ความเปนพระอนาคามี ฯ
พระอริยสาวกมีจิตประกอบดวยกรุณา มุทิตา อุเบกขา แผไปตลอดทิศ
หนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกันโดยนัยนี้ ทั้งทิศเบื้องบน
เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลาในที่ทกุ สถาน ดวยจิต
อันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไม
มีความเบียดเบียนอยู อริยสาวกนั้นยอมรูอยางนี้วา ในกาลกอนแล จิตของเรานี้
เปนจิตเล็กนอย เปนจิตไมไดอบรมแลว แตบัดนี้ จิตของเรานี้ เปนจิต
หาประมาณมิได เปนจิตอบรมดีแลว ก็กรรมทีท่ ําแลวพอประมาณอยางใดอยางหนึ่ง
นั้น ยอมไมเหลืออยูไมตั้งอยูในจิตของเรานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือ หากวาในเวลายังเปนเด็ก เด็กนี้พึงเจริญ
อุเบกขาเจโตวิมุติไซร พึงกระทําบาปกรรมบางหรือ ฯ
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็ทุกขจะพึงถูกตองบุคคลผูไมทําบาปกรรมและหรือ ฯ
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยวาทุกขจัก
ถูกตองบุคคลผูไมทําบาปกรรมไดแตที่ไหน ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาเจโตวิมุตินี้ อันสตรีหรือบุรุษพึงเจริญแล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายนี้มไิ ดมีสวนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวผูมีอันจะตองตายเปนสภาพนี้ เปนผูมีจิตเปนเหตุ สัตวนั้นยอมรู
อยางนี้วา บาปกรรมไรๆ ของเรา อันกรัชกายนี้ทําแลวในกาลกอน บาปกรรม
นั้นทั้งหมด อันเราจะพึงเสวยในอัตภาพนี้ จักไมติดตามไปดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อุเบกขาเจโตวิมุติ อันภิกษุผูมีปญญา ผูยังไมแทงตลอดวิมุตติอันยิ่ง ในธรรมวินัยนี้

เจริญแลวดวยประการอยางนีแ้ ล ยอมเปนไปเพื่อความเปนพระอนาคามี ฯ
จบสูตรที่ ๙
พราหมณสูตร
[๑๙๗] ครั้งนั้นแล พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมพี ระภาควา ทาน
พระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติ
อธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอ สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอม
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
พร. ทานพระโคดมผูเ จริญ ก็อะไรเลา เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัตว
บางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติธรรมและประพฤติสม่ํา
เสมอ สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
พร. ขาพเจายังมิรูทั่วถึงอรรถแหงภาษิตโดยยอของทานพระโคดมผูเจริญ
นี้โดยพิสดาร ขอประทานโอกาส ขอทานพระโคดมผูเจริญโปรดทรงแสดงธรรม
โดยประการทีข่ าพระองคจะพึงรูทั่วถึงอรรถแหงภาษิตโดยยอของทานพระโคดมผูเ จริญ
นี้โดยพิสดารเถิด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ฯ
พราหมณนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร
พราหมณ การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอทางกายมี ๓ อยาง การ
ประพฤติอธรรมการประพฤติไมสม่ําเสมอทางวาจามี ๔ อยาง การประพฤติอธรรม
และการประพฤติไมสม่ําเสมอทางใจมี ๓ อยาง ฯ
ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอทาง
กายมี ๓ อยาง อยางไร ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว
ฯลฯ ดูกรพราหมณ การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอทางกายมี
๓ อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอทาง
วาจามี ๔ อยาง อยางไรเลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกลาว
เท็จ ฯลฯ ดูกรพราหมณ การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอทาง
วาจามี ๔ อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอทาง

ใจมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูอยากได
ของผูอื่น ฯลฯ ดูกรพราหมณ การประพฤติอธรรม และการประพฤติไมสม่ํา
เสมอทางใจมี ๓ อยาง อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม
สม่ําเสมออยางนี้แล สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ฯ
ดูกรพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางกายมี
๓ อยาง การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางวาจามี ๔ อยาง การ
ประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางใจมี ๓ อยาง ฯ
ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางกายมี
๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว
เวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ ดูกรพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติ
สม่ําเสมอทางกายมี ๓ อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางวาจามี
๔ อยาง อยางไรเลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการกลาวเท็จ
เวนขาดจากการกลาวเท็จ ฯลฯ ดูกรพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติ
สม่ําเสมอทางวาจามี ๔ อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางใจมี
๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมอยากไดของผูอ นื่
ฯลฯ ดูกรพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางใจมี
๓ อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ํา
เสมออยางนี้แล สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
พร. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯ
ขอพระโคดมผูเ จริญโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถ ึงสรณะตลอดชีวิต ตั้ง
แตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑
--------------ทุติยวรรคที่ ๒
[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของทีเ่ ขานํามาทอดทิง้ ไว ธรรม ๑๐ ประการ
เปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑

พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑ อยากไดของผูอนื่ ๑ มีจิตปองราย ๑
มีความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล
เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของทีเ่ ขานํามาทอดทิง้ ไว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูถูกเชิญ
มาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ธรรม ๑๐ ประการ
เปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ๑ จากการลักทรัพย ๑ จากการ
ประพฤติผิดในกาม ๑ จากการพูดเท็จ ๑ จากการพูดสอเสียด ๑ จากการพูด
คําหยาบ ๑ จากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอื่น ๑ มีจติ ไมปองราย ๑
มีความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล ยอมเปนผูถูกเชิญมาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ฯ
[๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ
เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของทีเ่ ขานํามาทอดทิง้ ไว ๒๐ ประการ
เปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการฆาสัตว ๑
ลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกามดวย
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการพูดเท็จ ๑ พูดสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดสอเสียด ๑
พูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอดวย
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดเพอเจอ ๑ อยากไดของผูอนื่ ดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการอยากไดของผูอื่น ๑ คิดปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการปองราย ๑ มีความเห็นผิดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเห็นผิด ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล เปนผูถูกทอดทิ้ง
ไวในนรก เหมือนสิ่งของทีเ่ ขานํามาทอดทิ้งไว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ เปนผูถูก
เชิญมาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ๒๐ ประการเปนไฉน
คือเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากฆาสัตว ๑
เวนขาดจากการลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการลักทรัพย ๑
เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการ
ประพฤติผิดในกาม ๑ เวนขาดจากการพูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
เวนจากการพูดเท็จ ๑ เวนขาดจากการพูดสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการเวนจากการพูดสอเสียด ๑ เวนขาดจากการพูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ เวนขาดจากการพูดเพอเจอดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการพูดคําเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอื่นดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการไมอยากไดของผูอ ื่น ๑ ไมคิดปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวน

ผูอื่นในการไมปองราย ๑ เห็นชอบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเห็นชอบ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล เปนผูถูกเชิญ
มาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ฯ
[๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ
เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของทีน่ ําเขามาทอดทิง้ ไว ธรรม ๓๐
ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆา สัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการฆาสัตว ๑
พอใจในการฆาสัตว ๑ ลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการลักทรัพย ๑
พอใจในการลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
ประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการพูดเท็จ ๑ พอใจการพูดเท็จ ๑ พูดสอเสียดดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการพูดสอเสียด ๑ พอใจในการพูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบดวย
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการพูดคําหยาบ ๑
พูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดเพอเจอ ๑ พอใจในการพูดเพอเจอ ๑
อยากไดของผูอ ื่นดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการอยากไดของผูอื่น ๑ พอใจ
ในการอยากไดของผูอื่น ๑ มีจติ คิดปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
ปองราย ๑ พอใจในการปองราย ๑ มีความเห็นผิดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการเห็นผิด ๑ พอใจในความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล เปนผูถูกทอดทิง้ ไวในนรก เหมือนสิ่งของทีเ่ ขานํา
มาทอดทิ้งไว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการเปนผูถูกเชิญ
มาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ธรรม ๓๐ ประการ
เปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
เวนจากการฆาสัตว ๑ พอใจในการเวนจากการฆาสัตว ๑ เวนขาดจากการ
ลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการลักทรัพย ๑ พอใจในการ
เวนจากการลักทรัพย ๑ เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการเวนจากการประพฤติผิด
ในกาม ๑ เวนขาดจากการพูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการ
พูดเท็จ ๑ พอใจในการเวนจากการพูดเท็จ ๑ เวนขาดจากการพูดสอเสียดดวย
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการพูดสอเสียด ๑ พอใจในการเวนจากการ
พูดสอเสียด ๑ เวนขาดจากการพูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวน
จากการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ เวนขาดจากการพูด
เพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ พอใจในการ
เวนจากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอ นื่ ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ

ไมอยากไดของผูอื่น ๑ พอใจในการไมอยากไดของผูอ ื่น ๑ มีจิตไมปองรายดวย
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการไมปองราย ๑ พอใจในการไมปองราย ๑ มีความ
เห็นชอบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเห็นชอบ ๑ พอใจในการเห็นชอบ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล เปนผูถูกเชิญมา
ไวในสวรรค เหมือนสิ่งของทีเ่ ขานํามาประดิษฐานไว ฯ
[๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ
เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของทีเ่ ขานํามาทอดทิง้ ไว ธรรม ๔๐ ประการ
เปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการฆาสัตว ๑ พอใจ
ในการฆาสัตว ๑ กลาวสรรเสริญการฆาสัตว ๑ ลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการลักทรัพย ๑ พอใจในการลักทรัพย ๑ กลาวสรรเสริญการลักทรัพย ๑
ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจ
ในการประพฤติผิดในกาม ๑ กลาวสรรเสริญการประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดเท็จ ๑ พอใจในการพูดเท็จ ๑ กลาว
สรรเสริญการพูดเท็จ ๑ พูดสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูด*สอเสียด ๑ พอใจในการพูดสอเสียด ๑ กลาวสรรเสริญการพูดสอเสียด ๑
พูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการพูด
คําหยาบ ๑ กลาวสรรเสริญการพูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการพูดเพอเจอ ๑ พอใจในการพูดเพอเจอ ๑ กลาวสรรเสริญการพูด
เพอเจอ ๑ อยากไดของผูอื่นดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการอยากไดของผูอ ื่น ๑
พอใจในการอยากไดของผูอนื่ ๑ กลาวสรรเสริญการอยากไดของผูอ ื่น ๑ มีจิต
ปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการปองราย ๑ พอใจในการปองราย ๑
กลาวสรรเสริญการปองราย ๑ มีความเห็นผิดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในความ
เห็นผิด ๑ พอใจในความเห็นผิด ๑ กลาวสรรเสริญความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก
เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ เปนผูถูก
เชิญมาไวในสวรรค ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเ วนจากการฆาสัตว
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการฆาสัตว ๑ พอใจในการเวนจากการ
ฆาสัตว ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการฆาสัตว ๑ เวนขาดจากการลักทรัพย
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการลักทรัพย ๑ พอใจในการเวนจาก
การลักทรัพย ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการลักทรัพย ๑ เวนขาดจากการ
ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการประพฤติผิดใน
กาม ๑ พอใจในการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการ

ประพฤติผิดในกาม ๑ เวนขาดจากการพูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
เวนจากการพูดเท็จ ๑ พอใจในการเวนจากการพูดเท็จ ๑ กลาวสรรเสริญการเวน
จากการพูดเท็จ ๑ เวนขาดจากการพูดสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
เวนจากการพูดสอเสียด ๑ พอใจในการเวนจากการพูดสอเสียด ๑ กลาวสรรเสริญ
การเวนจากการพูดสอเสียด ๑ เวนขาดจากการพูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑
กลาวสรรเสริญการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ เวนขาดจากการพูดเพอเจอดวย
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ พอใจในการเวนจากการ
พูดเพอเจอ ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอ ื่น
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการไมอยากไดของผูอื่น ๑ พอใจในการไมอยากได
ของผูอื่น ๑ กลาวสรรเสริญการไมอยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตไมปองรายดวย
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการไมปองราย ๑ พอใจในการไมปองราย ๑ กลาว
สรรเสริญการไมปองราย ๑ มีความเห็นชอบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในความ
เห็นชอบ ๑ พอใจในความเห็นชอบ ๑ กลาวสรรเสริญความเห็นชอบ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล เปนผูถูกเชิญมา
ไวในสวรรค เหมือนสิ่งของทีเ่ ขานํามาประดิษฐานไว ฯ
[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
ยอมบริหารตนใหถูกกําจัดถูกทําลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูฆ าสัตว
ฯลฯ มีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมบริหาร
ตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวน
ขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ ยอมบริหาร
ตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวย
ตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอื่นในความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ ยอมบริหาร
ตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวน
ขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบ ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูก
กําจัด ไมใหถูกทําลาย ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ ยอมบริหาร
ตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวย
ตนเอง ฯลฯ พอใจในความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๓๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ ยอม*บริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ
เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ พอใจในความเห็นชอบ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูก
กําจัด ไมใหถูกทําลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ ยอมบริหาร
ตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวย
ตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ ยอมบริหาร
ตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวน
ขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญความเห็นชอบ ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูก
กําจัด ไมใหถูกทําลาย ฯ
จบทุติยวรรคที่ ๒
------------ตติยวรรคที่ ๓
[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอุบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๑๐
ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆา สัตว ฯลฯ มีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจาก
การฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๑๐ ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๒๐ ประการเปน
ไฉน คือ เปนผูฆ าสัตวดวยตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอื่นในความเห็นผิด ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจาก
การฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน
คือเปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ พอใจในความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจาก
การฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ พอใจในความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๔๐
ประการ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๔๐
ประการเปนไฉน คือเปนผูฆ า สัตวดวยตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญความเห็นผิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจาก
การฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ พึงทราบวา
เปนพาล ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นผิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล พึงทราบวา
เปนพาล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ พึงทราบ
วาเปนบัณฑิต ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว
ฯลฯ มีความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐

ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ พึงทราบวา
เปนคนพาล ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ
ชักชวนผูอื่นในความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๒๐ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนคนพาล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ พึงทราบวา
เปนบัณฑิต ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว
ดวยตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ พึงทราบวา
เปนพาล ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ
พอใจในความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ
นี้แล พึงทราบวาเปนคนพาล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ พึงทราบวา
เปนบัณฑิต ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว
ดวยตนเอง ฯลฯ พอใจในความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ พึงทราบวา
เปนพาล ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ
กลาวสรรเสริญความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐
ประการนี้แล พึงทราบวาเปนคนพาล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ พึงทราบวา
เปนบัณฑิต ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวย
ตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯ
จบตติยวรรคที่ ๓
[๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อ
รูยิ่งซึ่งราคะ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑
อาหาเร ปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโลเก อนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑
อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเข อนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลควรเจริญ เพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ ฯ
[๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญ
เพื่อรูยิ่งซึ่งราคะธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑

อาหาเร ปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโลเก อนภิรตสัญญา ๑ อัฏฐิกสัญญา ๑ ปุฬุวก*สัญญา ๑ วินีลกสัญญา ๑ วิปุพพกสัญญา ๑ วิจฉิททกสัญญา ๑ อุทธุมาตก*สัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลควรอบรมเพื่อรูยิ่ง
ซึ่งราคะ ฯ
[๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อ
รูยิ่งซึ่งราคะ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ
๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑
สัมมาสมาธิ ๑ สัมมาญาณะ ๑ สัมมาวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐
ประการนี้ อันบุคคลควรเจริญเพื่อความรูยิ่งซึ่งราคะ ฯ
[๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อ
ความกําหนดรู เพื่อความหมดสิ้นไป เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป
เพื่อคลายไป เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อสละ เพื่อความสลัดออกไปซึ่งราคะ
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ... สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลควรเจริญเพื่อกําหนดรู เพื่อความหมดสิ้นไป
เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพื่อคลายไป เพื่อดับ เพื่อสงบ
ระงับ เพื่อสละ เพื่อสลัดออกไปซึ่งราคะ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อความรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความหมดสิ้นไป เพื่อละ เพือ่ ความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป
เพื่อความคลายไป เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อสละ เพื่อความสลัดออกไปซึ่ง
โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ
มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ธรรม ๑๐
ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ... สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐
ประการนี้แล อันบุคคลควรเจริญเพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความหมดสิ้น
ไป เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป เพื่อดับ
เพื่อสงบระงับ เพื่อสละ เพื่อความสลัดออกไปซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ
อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ
มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯ
จบปญจมปณณาสกที่ ๕
จบทสกนิบาต
------------------นิสสายวรรคที่ ๑
๑. กิมัตถิยสูตร
[๒๐๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ศีลที่เปน
กุศลมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท
ศีลที่เปนกุศล มีความไมเดือดรอนเปนผล มีความไมเดือดรอนเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ความไมเดือดรอนมีอะไรเปนผล มีอะไร
เปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ก็ความไมเดือดรอนมีความปราโมทยเปนผล มีความ
ปราโมทยเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความปราโมทยมีอะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ความปราโมทยมีปติเปนผล มีปติเปนอานิสงส
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปติมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ปติมีปสสัทธิเปนผล มีปส สัทธิเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปสสัทธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส
พ. ดูกรอานนท ปสสัทธิมีสขุ เปนผล มีสขุ เปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สุขมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สมาธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท สมาธิมียถาภูตญาณทัสนะเปนผล มียถาภูตญาณ*ทัสนะเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ยถาภูตญาณทัสนะมีอะไรเปนผล มีอะไร
เปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ยถาภูตญาณทัสนะมีนิพพิทาเปนผล มีนิพพิทาเปน
อานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็นิพพิทามีอะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท นิพพิทามีวิราคะเปนผล มีวิราคะเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็วิราคะมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท วิราคะมีวิมตุ ติญาณทัสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสนะ
เปนอานิสงส

ดูกรอานนท ศีลที่เปนกุศลมีความไมเดือดรอนเปนผล มีความไมเดือด
รอนเปนอานิสงส ความไมเดือดรอน มีความปราโมทยเปนผล มีความปราโมทย
เปนอานิสงส ความปราโมทย มีปติเปนผล มีปติเปนอานิสงส ปติมีปสสัทธิเปนผล
มีปสสัทธิเปนอานิสงส ปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปนอานิสงส สุขมีสมาธิเปนผล
มีสมาธิเปนอานิสงส สมาธิมยี ถาภูตญาณทัสนะเปนผล มียถาภูตญาณทัสนะเปน
อานิสงส ยถาภูตญาณทัสนะมีนิพพิทาเปนผล มีนิพพิทาเปนอานิสงส นิพพิทามี
วิราคะเปนผล มีวิราคะเปนอานิสงส วิราคะมีวิมุตติญาณทัสนะเปนผล มีวิมตุ ติ*ญาณทัสนะเปนอานิสงสดวยประการดังนี้แล ดูกรอานนท ศีลที่เปนกุศลยอม
ยังความเปนพระอรหันตใหบริบูรณโดยลําดับ ดวยประการดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
เจตนาสูตร
[๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีลไมตองทําดวย
เจตนาวา ขอความไมเดือดรอนจงเกิดขึ้นแกเราเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ความ
ไมเดือดรอนเกิดขึ้นแกบุคคลผูม ีศีล สมบูรณดวยศีลนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูไมมีความเดือดรอน ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอความปราโมทย
จงเกิดขึ้นแกเราเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ความปราโมทยเกิดขึ้นแกบุคคล
ผูไมมีความเดือดรอนนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความปราโมทย
ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอปติจงเกิดขึ้นแกเราเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ปต ิ
เกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความปราโมทยนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูมีใจประกอบดวยปติ ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอกายของเราจงสงบเถิด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ขอที่กายของบุคคลผูมีใจประกอบดวยปติสงบนี้ เปนธรรมดา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีกายสงบแลว ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอเราจงเสวย
สุขเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีกายสงบแลวเสวยสุขนี้ เปนธรรมดา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมสี ุข ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอจิตของเราจงตั้งมั่น
เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่จติ ของบุคคลผูมีสุขตั้งมั่นนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูมีจิตตั้งมั่น ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอเราจงรูจงเห็นตามเปน
จริงเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีจิตตั้งมั่นแลวรูเห็นตามเปนจริงนี้
เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูรูเห็นตามเปนจริง ไมตองทําดวยเจตนา
วา ขอเราจงเบื่อหนายเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูรูเห็นตามเปนจริง
เบื่อหนายนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเบื่อหนาย ไมตองทําดวย
เจตนาวา ขอเราจงคลายกําหนัดเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีบ่ ุคคลผูเบื่อหนาย
คลายกําหนัดนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีจิตคลายกําหนัดแลว
ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอเราจงทําใหแจงซึ่งวิมุตติญาณทัสนะเถิด ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย ขอทีบ่ ุคคลคลายกําหนัดแลวทําใหแจงซึ่งวิมุตติญาณทัสนะนี้ เปนธรรมดา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิราคะมีวมิ ุตติญาณทัสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสนะเปน
อานิสงส นิพพิทามีวิราคะเปนผล มีวิราคะเปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสนะ
มีนิพพิทาเปนผล มีนิพพิทาเปนอานิสงส สมาธิมียถาภูตญาณทัสนะเปนผล
มียถาภูตญาณทัสนะเปนอานิสงส สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส
ปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปนอานิสงส ปติมีปสสัทธิเปนผล มีปสสัทธิเปน
อานิสงส ความปราโมทยมีปต ิเปนผล มีปติเปนอานิสงส ความไมเดือดรอน
มีความปราโมทยเปนผล มีความปราโมทยเปนอานิสงส ศีลที่เปนกุศลมีความ
ไมเดือดรอนเปนผล มีความไมเดือดรอนเปนอานิสงส ดวยประการดังนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายยอมหลั่งไหลไปสูธรรมทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย
ยอมยังธรรมทัง้ หลายใหบริบูรณ เพื่อการถึงฝง (คือนิพพาน) จากสถานอัน
มิใชฝง (คือสังสารวัฏ) ดวยประการฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
อุปนิสาสูตรที่ ๑
[๒๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิปฏิสารชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีล
วิบัติขจัดเสียแลว เมื่ออวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมี
อวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว เมือ่ ความปราโมทยไมมี ปติชื่อวามีเหตุอันบุคคล
ผูมีความปราโมทยวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปตไิ มมี ปสสัทธิชอื่ วามีเหตุอันบุคคล
ผูมีปติวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปสสัทธิไมมี สุขชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปสสัทธิ
วิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสุขไมมี สัมมาสมาธิชอื่ วามีเหตุอันบุคคลผูมีสุขวิบัติขจัด
เสียแลว เมือ่ สัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสนะ ชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมี
สัมมาสมาธิวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสนะไมมี นิพพิทาชื่อวามีเหตุ
อันบุคคลผูมียถาภูตญาณทัสนะวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อนิพพิทาไมมี วิราคะชื่อวา
มีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสนะ
ชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะ
ของตนไมนั้นยอมไมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกนของตนไมนั้น
ก็ยอมไมบริบูรณ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิปฏิสารชื่อวามีเหตุอันบุคคล
ผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่ออวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยชื่อวามีเหตุอัน
บุคคลผูมีวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ วิมตุ ติญาณทัสนะชื่อวามีเหตุอัน
บุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอม
เปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่ออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของบุคคลผูสมบูรณ

ดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อความปราโมทยมีอยู ปติของ
บุคคลผูสมบูรณดวยความปราโมทย ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อปติมีอยู
ปสสัทธิของบุคคลผูสมบูรณดวยปติ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อปสสัทธิ
มีอยู สุขของบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อ
สุขมีอยู สัมมาสมาธิของบุคคลผูสมบูรณดวยสุข ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ
เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ
ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อยถาภูตญาณทัสนะมีอยู นิพพิทาของบุคคลผู
สมบูรณดวยยถาภูตญาณทัสนะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อนิพพิทามีอยู
วิราคะของบุคคลผูสมบูรณดว ยนิพพิทา ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อวิราคะ
มีอยู วิมุตติญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุ
สมบูรณ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณ แมกะเทาะ
ของตนไมนั้น ก็ยอมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น
ก็ยอมบริบูรณ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณ
ดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่ออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของ
บุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฯลฯ วิมุตติ*ญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๓
อุปนิสาสูตรที่ ๒
[๒๑๑] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาววา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติ
ขจัดเสียแลว เมื่ออวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมี
อวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ... เมื่อวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสนะชื่อวามีเหตุ
อันบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แม
กะเทาะของตนไมนั้น ยอมไมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตน
ไมนั้น ก็ยอมไมบริบูรณ ฉันใด ดูกรผูมีอายุทงั้ หลาย อวิปฏิสารชื่อวามีเหตุ
อันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่ออวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยชอื่
วามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ วิมุตติญาณทัสนะชือ่ วา
มีเหตุอันบุคคลผูมีวิราคะวิบตั ิขจัดเสียแลว ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอม

เปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อวิปฏิสารมีอยู ... เมื่อวิราคะมีอยู วิมุตติญาณ*ทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณ แม
กะเทาะของตนไมนั้น ยอมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไม
นั้น ก็ยอมบริบูรณ ฉันใด ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล
สมบูรณดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่ออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทย
ของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฯลฯ วิมุตติญาณ*ทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๔
อุปนิสาสูตรที่ ๓
[๒๑๒] ณ ที่นั้นแล ทานพระอานนทไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทไดกลาววา
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว
เมื่อวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัด
เสียแลว ... เมื่อวิราคะไมมี วิมตุ ติญาณทัสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีวิราคะ
วิบัติขจัดเสียแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แม
กะเทาะของตนไมนั้น ก็ยอมไมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของ
ตนไมนั้น ก็ยอมไมบริบูรณ ฉันใด ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารชื่อวามี
เหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่ออวิปฏิสารไมมี ความปราโมทย
ชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ วิมุตติญาณทัสนะชื่อวามี
เหตุอันบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล
ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่ออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของบุคคล
ผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ... เมื่อวิราคะมีอยู
วิมุตติญาณทัสนะของบุคคลผูส มบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณ แม
กะเทาะของตนไมนั้น ก็ยอมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไม
นั้น ก็ยอมบริบูรณ ฉันใด ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล
สมบูรณดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่ออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทย
ของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฯลฯ วิมุตติญาณ*ทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฉันนั้น

เหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๕
พยสนสูตร
[๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ติเตียนพระอริยเจา ขอนี้มใิ ชฐานะ มิใชโอกาส ที่ภิกษุนั้นจะไมพึงถึงความ
ฉิบหาย ๑๑ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ความฉิบหาย ๑๑ อยางเปนไฉน คือ ไม
บรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ ๑ เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแลว ๑ สัทธรรมของภิกษุ
นั้นยอมไมผองแผว ๑ เปนผูเขาใจวาไดบรรลุในสัทธรรม ๑ เปนผูไมยินดี
ประพฤติพรหมจรรย ๑ ตองอาบัติเศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง ๑ บอกลาสิกขา
เวียนมาเพื่อหินภาพ ๑ ถูกตองโรคอยางหนัก ๑ ยอมถึงความเปนบา คือ ความ
ฟุงซานแหงจิต ๑ เปนผูหลงใหลทํากาละ ๑ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ติเตียนพระอริยเจา ขอนี้มใิ ชฐานะ มิใชโอกาส ที่ภิกษุนั้นจะไมพึงถึงความ
ฉิบหาย ๑๑ อยาง อยางใดอยางหนึ่งนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
สัญญาสูตร
[๒๑๔] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่*ประทับ ถวายบังคมพระผูมพี ระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พึงมีหรือหนอแล การ
ที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปน
อารมณไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความ
สําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุ
วาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากาสานัญจายตนะวาเปน
อากาสานัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนะ วาเปน
วิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากิญจัญญายตนะวาเปน
อากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะวา
เปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลก
นี้เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ไมพึง
มีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึง
แลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา พึงมีไดอานนท การที่ภิกษุไดสมาธิโดย
ประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ที่ตรอง
ตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ

อา. ขาแตพระองคผูเจริญ พึงมีไดอยางไรเลา การที่ภิกษุไดสมาธิ
โดยประการทีต่ นไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ที่
ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
พ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีสัญญาอยางนี้วา
ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั้นประณีต คือ ความสงบแหงสังขารทั้งปวง ความ
สละคืนอุปธิทงั้ ปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพาน
ดูกรอานนท พึงมีไดอยางนี้แล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมี*ความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโป*ธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุ
เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึง
มีความสําคัญในอากาสานัญจายตนะวาเปนอากาสนัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึง
มีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนะวาเปนวิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึง
มีความสําคัญในอากิญจัญญายตนะวาเปนอากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึง
มีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะ วาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเปน
อารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพึงมีความ
สําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรอง
ตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค
แลว ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลว เขาไป
หาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ครั้นแลว ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดหรือหนอแล การ
ที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปน*อารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยนิ อารมณที่ทราบ
ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปน
ผูมีสัญญา ฯ
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานอานนทผูมีอายุ พึงมีได การที่ภิกษุ
ไดสมาธิ โดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุ
เปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณทที่ ราบ
ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึง
เปนผูมีสัญญา ฯ
อา. ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดอยางไรเลา การที่ภิกษุไดสมาธิ

โดยประการทีต่ นไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ
ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยนิ อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง
ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
สา. ดูกรทานอานนทผูมอี ายุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีสัญญา
อยางนี้วา ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบสังขารทั้งปวง
ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพาน
ดูกรทานอานนทผูมีอายุ พึงมีไดอยางนี้แล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการทีต่ น
ไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญ
ในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวง
หาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
อา. ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว การที่อรรถ
กับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดาและของสาวก เปรียบเทียบ
ไดกัน เสมอกัน ไมผิดกัน ในบทที่เลิศ ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ เมื่อกี้นี้
กระผมเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ไดทูลถามเนื้อความอันนี้ แมพระผูมีพระภาค
ก็ทรงพยากรณเนื้อความอันนี้ ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะเหลานี้ แกกระผม
เหมือนที่ทานพระสารีบุตรพยากรณ ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ นาอัศจรรย ไมเคย
มีมาแลว การที่อรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดาและของ
พระสาวก เปรียบเทียบกันได เสมอกัน ไมผิดกัน ในบทที่เลิศนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
มนสิการสูตร
[๒๑๕] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พึงมีไดหรือหนอแล การ
ที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงกระทําจักษุไวในใจ ไมพึงกระทํารูปไวในใจ
ไมพึงกระทําหูไวในใจ ไมพึงกระทําเสียงไวในใจ ไมพึงกระทําจมูกไวในใจ
ไมพึงกระทํากลิ่นไวในใจ ไมพึงกระทําลิ้นไวในใจ ไมพึงกระทํารสไวในใจ ไม
พึงกระทํากายไวในใจ ไมพึงกระทําโผฏฐัพพะไวในใจ ไมพึงกระทําปฐวีธาตุไว
ในใจ ไมพึงกระทําอาโปธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําเตโชธาตุไวในใจ ไมพึง
กระทําวาโยธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําอากาสานัญจายตนะไวในใจ ไมพึงกระทํา
วิญญาณัญจายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําอากิญจัญญายตนะไวในใจ ไมพึงกระทํา
เนวสัญญานาสัญญายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําโลกนีไ้ วในใจ ไมพึงกระทํา
โลกหนาไวในใจ ไมพึงกระทํารูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ
ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงทํา

ไวในใจ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท พึงมีได การที่ภิกษุไดสมาธิ
โดยประการทีต่ นไมพึงกระทําจักษุไวในใจ ไมพึงกระทํารูปไวในใจ ... ไมพึง
กระทํารูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยนิ อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่
แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ไวในใจ ก็แตวาพึงทําไวในใจ ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ พึงมีไดอยางไร การที่ภิกษุไดสมาธิโดย
ประการที่ตนไมพึงกระทําจักษุไวในใจ ฯลฯ ไมพึงกระทํารูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ
ไวในใจ ก็แตวาพึงทําไวในใจ ฯ
พ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําไวในใจอยางนี้วา
ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละ
คืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพาน ดูกร
อานนท พึงมีไดอยางนี้แล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการทีต่ นไมพึงกระทําจักษุ
ไวในใจ ไมพึงกระทํารูปไวในใจ ไมพึงกระทําหูไวในใจ ไมพึงกระทําเสียง
ไวในใจ ไมพึงกระทําจมูกไวในใจ ไมพึงกระทํากลิ่นไวในใจ ไมพึงกระทํา
ลิ้นไวในใจ ไมพึงกระทํารสไวในใจ ไมพึงกระทํากายไวในใจ ไมพึงกระทํา
โผฏฐัพพะไวในใจ ไมพึงกระทําปฐวีธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําอาโปธาตุไว
ในใจ ไมพึงกระทําเตโชธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําวาโยธาตุไวในใจ ไมพึง
กระทําอากาสานัญจายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําวิญญาณัญจายตนะไวในใจ ไม
พึงกระทําอากิญจัญญายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะไวในใจ
ไมพึงกระทําโลกนี้ไวในใจ ไมพึงกระทําโลกหนาไวในใจ ไมพึงกระทํารูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรอง
ตามแลวดวยใจ ไวในใจ ก็แตวาพึงกระทําไวในใจ ฯ
จบสูตรที่ ๘
อเสขสูตร
[๒๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่อิญชกาวสถาคาร ๑- ใน
นาทิกคาม ครั้งนั้นแล ทานพระสันธะไดเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมี
พระภาคไดตรัสกะทานพระสันธะวา ดูกรสันธะ เธอจงเพงแบบการเพงของมา
อาชาไนย อยาเพงแบบการเพงของมากระจอก ดูกรสันธะ ก็การเพงของมา
กระจอกยอมมีอยางไร ดูกรสันธะ ธรรมดามากระจอกถูกเขาผูกไวใกลรางขาว
เหนียว ยอมเพงวา ขาวเหนียวๆ ดังนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมากระจอก
ที่เขาผูกไวใกลรางขาวเหนียวยอมไมมีความคิดอยางนี้วา วันนี้ สารถีผูฝกมาจัก

ใหเราทําเหตุอะไรหนอแล เราจักทําอะไรตอบแกเขา ดังนี้ มากระจอกนั้น
ถูกเขาผูกไวใกลรางขาวเหนียว ยอมเพงวา ขาวเหนียวๆ ดังนี้ ฉันใด ดูกรสันธะ
บุรุษกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล อยูที่ปาก็ดี อยูที่โคน
ตนไมก็ดี อยูทเี่ รือนวางเปลาก็ดี มีจิตถูกกามราคะกลุมรุมแลว ถูกกามราคะ
ครอบงําแลว และยอมไมรูอุบายเครื่องสลัดกามราคะ ที่เกิดขึ้นแลวตามความเปน
@๑. โดยมากเปน คิญชกาวสถาราม ฯ
จริงบุรุษกระจอกนั้น ทํากามราคะนั่นแหละในภายในแลว ยอมเพง ยอมเพงตางๆ
ยอมเพงเนืองนิตย ยอมเพงฝายต่ํา มีจิตอันพยาบาทกลุมรุมแลว อันพยาบาท
ครอบงําแลว ... มีจิตอันถีนมิทธะกลุม รุมแลว อันถีนมิทธะครอบงําแลว ...
มีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุมแลว อันอุทธัจจกุกกุจจะครอบงําแลว ... มีจิตอัน
วิจิกิจฉากลุมรุมแลว อันวิจิกิจฉาครอบงําแลว และยอมไมรูอบุ ายเครื่องสลัด
วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว ตามความเปนจริง บุรุษกระจอกนั้นทําวิจิกิจฉานั่นแหละ
ในภายในแลว ยอมเพง ยอมเพงตางๆ ยอมเพงเนืองนิตย ยอมเพงฝายต่ํา
บุรุษกระจอกนั้น ยอมอาศัยปฐวีธาตุเพงบาง ยอมอาศัยอาโปธาตุเพงบาง ยอม
อาศัยเตโชธาตุเพงบาง ยอมอาศัยวาโยธาตุเพงบาง ยอมอาศัยอากาสานัญจายตนะ
เพงบาง ยอมอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพงบาง ยอมอาศัยอากิญจัญญายตนะเพงบาง
ยอมอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพงบาง ยอมอาศัยโลกนี้เพงบาง ยอมอาศัย
โลกหนาเพงบาง ยอมอาศัยรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รู
แจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ เพงบาง ดูกรสันธะ
การเพงของบุรุษกระจอกยอมมีดวยประการอยางนี้แล ฯ
ดูกรสันธะ ก็การเพงของมาอาชาไนยยอมมีอยางไร ดูกรสันธะ ธรรมดา
มาอาชาไนยทีเ่ จริญ ถูกเขาผูกไวใกลรางขาวเหนียว ยอมไมเพงวา ขาวเหนียวๆ
ดังนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมาอาชาไนยที่เจริญ ถูกเขาผูกไวใกลรางขาว
เหนียว ยอมมีความคิดอยางนี้วา วันนี้ สารถีผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอ
แล เราจะกระทําอะไรตอบเขา ดังนี้ มาอาชาไนยนั้น ถูกเขาผูกไวใกลรางขาว
เหนียว ยอมไมเพงวา ขาวเหนียวๆ ดังนี้ ดูกรสันธะ ดวยวามาอาชาไนยที่
เจริญ ยอมพิจารณาเห็นการถูกปะฏักแทงวา เหมือนคนเปนหนี้ครุนคิดถึงหนี้
เหมือนคนถูกจองจํามองเห็นการจองจํา เหมือนคนผูเสื่อมนึกเห็นความเสื่อม
เหมือนคนมีโทษเล็งเห็นโทษ ดูกรสันธะ บุรุษอาชาไนยทีเ่ จริญ ก็ฉันนั้นเหมือน
กันแล อยูที่ปาก็ดี อยูที่โคนตนไมก็ดี หรืออยูเ รือนวางเปลาก็ดี ยอมไมมีจิต
อันกามราคะกลุมรุมแลว อันกามราคะครอบงําแลวอยู และยอมรูทั่วถึงอุบาย
เครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึน้ แลวตามความเปนจริง ยอมไมมีจิตอันพยาบาทกลุมรุม
แลว ... ยอมไมมีจิตอันถีนมิทธะกลุมรุมแลว ... ยอมไมมีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจะ

กลุมรุมแลว ... ยอมไมมีจิตอันวิจิกิจฉากลุม รุมแลว อันวิจิกิจฉาครอบงําแลว
และยอมรูทั่วถึงอุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว บุรุษอาชาไนยนั้น ยอมไม
อาศัยปฐวีธาตุเพง ยอมไมอาศัยอาโปธาตุเพง ยอมไมอาศัยเตโชธาตุเพง ยอมไม
อาศัยวาโยธาตุเพง ยอมไมอาศัยอากาสานัญจายตนะเพง ยอมไมอาศัยวิญญาณัญ*จายตนะเพง ยอมไมอาศัยอากิญจัญญายตนะเพง ยอมไมอาศัยเนวสัญญา*นาสัญญายตนะเพง ยอมไมอาศัยโลกนีเ้ พง ยอมไมอาศัยโลกหนาเพง ยอมไม
อาศัยรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยนิ อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่
แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจเพง ก็แตวายอมเพง ดูกรสันธะ อนึ่ง
เทวดาพรอมทัง้ อินทร พรหม มนุษย ยอมนอบนอมบุรุษอาชาไนยที่เจริญ ผูเพง
แลวอยางนี้ แตที่ไกลเทียววา
ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน
ขาแตทานผูเปนบุรุษสูงสุด ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน
ขาพเจาทั้งหลายรูชัดเหตุนั้นๆ ได เพราะอาศัยการเพง
ของทาน
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้ ทานพระสันธะไดทูลถามวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็บุรุษอาชาไนยที่เจริญ ผูเพง ยอมเพงอยางไร บุรุษอาชาไนย
นั้น จึงจะไมอาศัยปฐวีธาตุเพง ... ไมอาศัยรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณ
ที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจเพง ก็แต
วายอมเพง ขาแตพระองคผูเจริญ อนึ่ง เทวดาพรอมทั้งอินทร พรหม มนุษย
ยอมนอบนอมบุรุษอาชาไนยที่เจริญ ผูเพง อยางไร แตที่ไกลเทียววา
ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน
ขาแตทานผูเปนบุรุษสูงสุด ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน
ขาพเจาทั้งหลายรูชัดเหตุนั้นๆ ได เพราะอาศัยการเพง
ของทาน ฯ
พ. ดูกรสันธะ ความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณยอม
เปนของแจมแจงแกบุรุษอาชาไนยที่เจริญในธรรมวินัยนี้ ความสําคัญในอาโปธาตุวา
เปนอาโปธาตุเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญในเตโชธาตุวาเปน
เตโชธาตุเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโย
ธาตุเปนอารมณยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญในอากาสานัญจายตนะวาเปน
อากาสานัญจายตนะเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญในวิญญาณัญ*จายตนะวาเปนวิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญใน
อากิญจัญญายตนะวาเปนอากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความ
สําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะ วาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนอารมณ

ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนีเ้ ปนอารมณ ยอมเปน
ของแจมแจง ความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ยอมเปนของ
แจมแจง ความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงทีไ่ ดยิน อารมณทไี่ ดทราบ ธรรมที่
รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ยอมเปนของแจมแจงแก
บุรุษอาชาไนยที่เจริญในธรรมวินัยนี้ ฯ
ดูกรสันธะ บุรุษอาชาไนยที่เจริญ ผูเพงอยูอยางนี้แล จึงไมอาศัยปฐวี
ธาตุเพง ไมอาศัยอาโปธาตุเพง ไมอาศัยเตโชธาตุเพง ไมอาศัยวาโยธาตุเพง
ไมอาศัยอากาสานัญจายตนะเพง ไมอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพง ไมอาศัยอากิญ*จัญญายตนะเพง ไมอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพง ไมอาศัยโลกนีเ้ พง ไม
อาศัยโลกหนาเพง ไมอาศัยรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ไดทราบ ธรรม
ที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจเพง ก็แตวายอมเพง
ดูกรสันธะ อนึง่ เทวดาพรอมทั้งอินทร พรหม มนุษย ยอมนอบนอมบุรุษ
อาชาไนยทีเ่ จริญ ผูเพงแลวอยางนี้ แตที่ไกลเทียววา
ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน
ขาแตทานผูเปนบุรุษสูงสุด ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน
ขาพเจาทั้งหลายรูชัดเหตุนั้นๆ ได เพราะอาศัยการเพง
ของทาน ฯ
จบสูตรที่ ๙
โมรนิวาปนสูตร
[๒๑๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปริพาชการาม อัน
เปนที่ใหเหยื่อแกนกยูง ใกลพระนครราชคฤห ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค
ไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาค
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓
ประการ ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มี
พรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูป ระเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ศีลขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑
สมาธิขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ปญญาขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูมีความสําเร็จ
ลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวน
เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการแมอื่นอีก ยอม
เปนผูมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวง
สวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเปน

ไฉน คือ อิทธิปฏิหาริย ๑ อาเทสนาปาฏิหาริย ๑ อนุสาสนีปาฏิหาริย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูมีความ
สําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีทสี่ ุด
ลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการแมอื่นอีก ยอม
เปนผูมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวง
สวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเปน
ไฉน คือ สัมมาทิฐิ ๑ สัมมาญาณะ ๑ สัมมาวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน มีความ
เกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐ
สุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอมเปนผูมี
ความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่
สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการ
เปนไฉน คือ วิชชา ๑ จรณะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม
๒ ประการนี้แล ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวง
สวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมสนังกุมารพรหมก็ไดกลาวคาถานี้ไววา
ในหมูชนที่ยังรังเกียจกันดวยโคตร กษัตริยเปนผูประเสริฐ
สุด ทานผูสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เปนผูประเสริฐสุด
กวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คาถานี้นั้น สนังกุมารพรหมรอยกรองไวถูกแลว
มิใชรอยกรองไวผิด กลาวไวชอบแลว มิใชกลาวไมชอบ ประกอบดวยประโยชน
มิใชไมประกอบดวยประโยชน เราเห็นดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเราก็กลาว
อยางนี้วา
ในหมูชนที่ยังรังเกียจกันดวยโคตร กษัตริยเปนผูประเสริฐสุด
ทานผูสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เปนผูประเสริฐสุดกวา
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบนิสสายวรรคที่ ๑
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กิมัตถิยสูตร ๒. เจตนาสูตร ๓. อุปนิสาสูตรที่ ๑ ๔. อุปนิสา
สูตรที่ ๒ ๕. อุปนิสาสูตรที่ ๓ ๖. พยสนสูตร ๗. สัญญาสูตร ๘. มนสิการ

สูตร ๙. อเสขสูตร ๑๐. โมรนิวาปนสูตร ฯ
-------------ทุติยวรรคที่ ๒
มหานามสูตรที่ ๑
[๒๑๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกล
พระนครกบิลพัสดุ แควนสักกะ ก็สมัยนั้นแล ภิกษุเปนอันมาก กระทํา
จีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาค ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว
จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน เจาศากยะพระนามวามหานามะไดทรงทราบ
ขาววา ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาค ดวยหวังวา พระผูมี
พระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน ครั้งนั้นแล
เจาศากยะพระนามวามหานามะ เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ทรงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดตรัสทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันทราบขาวดังนี้วา
ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมพี ระภาค ดวยหวังวา พระผูมีพระภาค
มีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน ดังนี้ ขาแตพระองค
ผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรมเครื่องอยูตางๆ จะพึงอยูดวยธรรมเครื่องอยู
อะไรพระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ มหาบพิตร การที่มหาบพิตรเสด็จเขา
มาหาตถาคตแลวตรัสถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรมเครื่อง
อยูตางๆ จะพึงอยูดวยธรรมเครื่องอยูอะไร ดังนี้ เปนการสมควรแกมหาบพิตร
ผูเปนกุลบุตร ดูกรมหาบพิตร กุลบุตรผูมีศรัทธายอมเปนผูบ ริบูรณ ผูไมมีศรัทธา
ยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูปรารภความเพียรยอมเปนผูบริบูรณ ผูเกียจครานยอม
ไมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติตั้งมั่นยอมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติหลงลืมยอมไมเปนผู
บริบูรณ ผูมีจิตตั้งมั่นยอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีจิตตั้งมั่นยอมไมเปนผูบริบูรณ
ผูมีปญญายอมเปนผูบริบูรณ ผูมีปญญาทรามยอมไมเปนผูบ ริบูรณ ดูกรมหาบพิตร
มหาบพิตรทรงตั้งอยูในธรรม ๕ ประการนี้แลว พึงทรงเจริญธรรม ๖ ประการ
ใหยิ่งขึ้นไป ดูกรมหาบพิตร ในธรรม ๖ ประการนี้ มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึง
พระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก
เปนสารถีฝกบุรุษ ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรมหาบพิตร สมัยใดอริยสาวก
ระลึกถึงตถาคต สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูก
โทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมดําเนิน

ไปตรง ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระตถาคต
ยอมไดความรูอ รรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบ
ดวยธรรม ปติยอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวก
ผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ อริยสาวกผูมกี ายสงบยอมเสวยสุข จิตของ
อริยสาวกผูมีสขุ ยอมตั้งมั่น ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววา
เปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยู
ในหมูสัตวผูมีความพยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญพุทธานุสสติ ฯ
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงพระธรรมวา
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบ
ดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน
ดูกรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงพระธรรม สมัยนัน้ จิตของอริยสาวก
นั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุม รุม ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนัน้
จิตของอริยสาวกนั้นยอมดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระธรรม ยอมไดความรูอรรถ
ยอมไดความรูธ รรม ยอมไดความปราโมทยอนั ประกอบดวยธรรม ปติยอมเกิดแก
อริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ
อริยสาวกผูมีกายสงบยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสขุ ยอมตั้งมั่น ดูกร
มหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววา เปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตว
ผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูสัตวผูมคี วามพยาบาท เปนผู
ถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญธรรมานุสสติ ฯ
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงพระสงฆวา
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ผูปฏิบัติตรง ปฏิบัติ
เปนธรรม ปฏิบัติชอบ นี้คือคูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี่พระสงฆสาวกของพระผูมี
พระภาค เปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควรกระทํา
อัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดูกรมหาบพิตร สมัยใด
อริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม
ไมถูกโทสะกลุม รุม ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมดําเนิน
ไปตรง ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระสงฆ
ยอมไดความรูอ รรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบ
ดวยธรรม ปติยอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูม ีใจ
ประกอบดวยปติยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบแลวยอมเสวยสุข จิตของอริย*สาวกผูมีสุขยอมตั้งมั่น ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววาเปนผูถึง
ความสงบอยูในหมูสัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูสัตว
ผูมีความพยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญสังฆานุสสติ ฯ

ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงศีลของตนวา
ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย วิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิลูบ
คลําไมได เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศีล สมัยนั้น
จิตของอริยสาวกนั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุม รุม ไมถูกโมหะกลุมรุม
สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมดําเนินไปตรง ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิต
ดําเนินไปตรงเพราะปรารภศีล ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความ
ปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติยอมเกิดแกอริยสาวกผูม ีความปราโมทย
กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบแลวยอม
เสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมสี ุขยอมตั้งมั่น ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกนี้
อาตมภาพกลาววา เปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตวผูถึงความไมสงบ เปนผู
ไมมีความพยาบาทอยูในหมูสัตวผูมีความพยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแส
ธรรมเจริญสีลานุสสติ ฯ
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงจาคะของ
ตนวา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ที่เรามีจิตปราศจากมลทิน คือ
ความตระหนี่ มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดีแลวในการสละ ควร
แกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน อยูครองเรือน ในหมูสัตวผูถูกมลทิน คือ
ความตระหนี่กลุมรุม ดูกรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงจาคะ สมัยนัน้
จิตของอริยสาวกนั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุม รุม ไมถูกโมหะ
กลุมรุม สมัยนัน้ จิตของอริยสาวกนั้นยอมดําเนินไปตรง ดูกรมหาบพิตร
อริยสาวกผูมีจติ ดําเนินไปตรงเพราะปรารภจาคะ ยอมไดความรูอรรถ ยอมได
ความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติยอมเกิดแก
อริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ
อริยสาวกผูมีกายสงบแลวยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูม ีสุขยอมตั้งมัน่ ดูกร
มหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววา เปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตว
ผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูสัตวผูมคี วามพยาบาท เปนผู
ถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญจาคานุสสติ ฯ
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงเทวดา
ทั้งหลายวา เทวดาชั้นจาตุมหาราชมีอยู เทวดาชั้นดาวดึงสมอี ยู เทวดาชั้น
ยามามีอยู เทวดาชั้นดุสิตมีอยู เทวดาชั้นนิมมานรดีมีอยู เทวดาชั้นปรนิมมิต
สวัสดีมีอยู เทวดาชั้นพรหมกายมีอยู เทวดาชัน้ ที่สูงขึ้นไปกวานั้นมีอยู เทวดา
เหลานั้นประกอบดวยศรัทธาเชนใด จุติจากโลกนี้แลวไปบังเกิดในเทวโลกชัน้
นั้นๆ แมเราก็มีศรัทธาเชนนั้นอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีลเชนใด
จุติจากโลกนี้แลวไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆ แมเราก็มีศีลเชนนั้น เทวดา

เหลานั้นประกอบดวยสุตะเชนใด จุติจากโลกนี้แลวไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆ
แมเราก็มีสุตะเชนนั้น เทวดาเหลานั้นประกอบดวยจาคะเชนใด จุติจากโลกนี้
แลวไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนัน้ ๆ แมเราก็มีจาคะเชนนั้น เทวดาเหลานั้น
ประกอบดวยปญญาเชนใด จุติจากโลกนี้แลวไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆ
แมเราก็มีปญญาเชนนั้น ดูกรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศรัทธา
ศีล สุตะ จาคะและปญญา ของตนและของเทวดาเหลานั้น สมัยนั้น จิตของ
อริยสาวกนั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม
สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมดําเนินไปตรง ดูกรมหาบพิตร อริยสาวก
ผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภเทวดาทั้งหลาย ยอมไดความรูอรรถ ยอมได
ความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติยอมเกิดแก
อริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ
อริยสาวกผูมีกายสงบแลวยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูม ีสุขยอมตั้งมัน่ ดูกร
มหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววา เปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตวผู
ถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูสัตวผูมีความพยาบาท เปนผู
ถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญเทวตานุสสติ ดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
มหานามสูตรที่ ๒
[๒๑๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกล
พระนครกบิลพัสดุ แควนสักกะ ก็สมัยนั้นแล เจาศากยะพระนามวามหานามะ
ทรงหายจากประชวร คือหายจากภาวะที่ประชวรไมนาน ก็สมัยนั้น ภิกษุเปน
อันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาค ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจีวร
สําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยกาลลวงไป ๓ เดือน เจาศากยะพระนามวา
มหานามะไดทรงสดับขาววา ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมพี ระภาค
ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน
ครั้งนั้นแล เจาศากยะพระนามวามหานามะ เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉัน
ไดทราบขาวมาดังนี้วา ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาค
ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน
ดังนี้ ขาแตพระองคผเู จริญ หมอมฉันผูอยูด วยธรรมเครื่องอยูตางๆ พึงอยู
ดวยธรรมเครือ่ งอยูอะไร พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ มหาบพิตร การที่มหาบพิตรเสด็จเขา
มาหาตถาคตแลวตรัสถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรมเครื่อง

อยูตางๆ พึงอยูดวยธรรมเครื่องอยูอะไร ดังนี้ เปนการสมควรแกมหาบพิตรผูเปน
กุลบุตร ดูกรมหาบพิตร กุลบุตรผูมีศรัทธายอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีศรัทธา ยอม
ไมเปนผูบริบูรณ ผูปรารภความเพียรยอมเปนผูบริบูรณ ผูเกียจครานยอมไมเปน
ผูบริบูรณ ผูมีสติตั้งมั่นยอมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติหลงลืมยอมไมเปนผูบริบูรณ
ผูมีจิตตั้งมั่นยอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีจิตตั้งมั่นยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีปญญายอม
เปนผูบริบูรณ ผูมีปญญาทรามยอมไมเปนผูบ ริบูรณ ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรทรง
ตั้งอยูในธรรม ๕ ประการนี้แลว พึงเจริญธรรม ๖ ประการใหยิ่งขึ้นไป ดูกรมหาบพิตร
ในธรรม ๖ ประการนี้ พึงทรงระลึกถึงพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมี
พระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรมหาบพิตร
สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงพระตถาคต สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น ยอมไม
ถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนั้น จิตของอริย*สาวกนั้นยอมดําเนินไปตรง ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจติ ดําเนินไปตรงเพราะ
ปรารภพระตถาคต ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทย
อันประกอบดวยธรรม ปติยอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริย*สาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบแลว ยอมเสวยสุข
จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมตัง้ มั่น ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรพึงเสด็จดําเนินเจริญ
ก็ได พึงประทับยืนเจริญก็ได พึงประทับนั่งเจริญก็ได พึงบรรทมเจริญก็ได พึง
ทรงประกอบการงานเจริญก็ได พึงประทับบนที่นอนอันเบียดเสียดดวยพระโอรส
และพระธิดาเจริญก็ได ซึ่งพุทธานุสสตินี้แล ฯ
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงพระธรรม...
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงพระสงฆ...
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงศีลของตน...
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงจาคะของตน...
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงเทวดาทั้งหลาย
วา เทวดาชั้นจาตุมหาราชมีอยู เทวดาชั้นดาวดึงสมีอยู ... เทวดาผูสูงขึ้นไปกวา
นั้นมีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศรัทธาเชนใด จุติจากโลกนี้แลวไปบังเกิด
ในเทวโลกชั้นนั้นๆ แมเราก็มีศรัทธาเชนนั้น เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีล ...
สุตะ ... จาคะ ... ปญญาเชนใด จุติจากโลกนี้แลวไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆ
แมเราก็มีปญญาเชนนั้น ดูกรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ และปญญา ของตนและของเทวดาเหลานั้น สมัยนั้น จิตของ
อริยสาวกนั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม
สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมดําเนินไปตรง ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูมี
จิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภเทวดาทั้งหลาย ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรู

ธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติยอมเกิดแกอริยสาวกผูมี
ความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ อริยสาวกผูมี
กายสงบยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสขุ ยอมตั้งมั่น ดูกรมหาบพิตร
มหาบพิตรพึงเสด็จดําเนินเจริญก็ได พึงประทับยืนเจริญก็ได พึงประทับนั่งเจริญ
ก็ได พึงบรรทมเจริญก็ได พึงทรงประกอบการงานเจริญก็ได พึงประทับบนที่นอน
อันเบียดเสียดดวยพระโอรสและพระธิดาเจริญก็ได ซึ่งเทวตานุสสตินี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
นันทิยสูตร
[๒๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกล
พระนครกบิลพัสดุ แควนสักกะ ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคมีพระประสงค
จะเขาจําพรรษา ณ พระนครสาวัตถี เจาศากยะพระนามวานันทิยะไดทราบขาววา
พระผูมีพระภาคมีพระประสงคจะเขาจําพรรษา ณ พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล
เจาศากยะพระนามวานันทิยะทรงมีพระดําริวา ไฉนหนอ แมเราก็พึงเขาจําพรรษา ณ
พระนครสาวัตถี เราจักประกอบการงาน และจักไดเฝาพระผูม ีพระภาคตามกาลอัน
สมควร ณ พระนครสาวัตถีนั้น ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงจําพรรษา ณ พระนครสาวัตถี เจาศากยะ
พระนามวานันทิยะ ก็เขาจําพรรษา ณ พระนครสาวัตถี ไดทรงประกอบการงาน
และไดเฝาพระผูมีพระภาคตามกาลอันสมควร ณ พระนครสาวัตถีนั้น ก็สมัยนั้นแล
ภิกษุเปนอันมากยอมกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาค ดวยหวังวา พระผูมี
พระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน เจาศากยะพระนาม
วานันทิยะไดทรงทราบขาววา ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมพี ระภาค
ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน
ครั้งนั้นแล เจาศากยะพระนามวานันทิยะ ไดเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ
ทรงถวายบังคมแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทราบขาวมาวา ภิกษุเปนอันมาก
กระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมพี ระภาค ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จ
แลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอ ยู
ดวยธรรมเครือ่ งอยูตางๆ พึงอยูดวยธรรมเครื่องอยูอะไร พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ บพิตร การที่บพิตรเสด็จมาหาตถาคต
แลวตรัสถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรมเครื่องอยูตางๆ
พึงอยูดวยธรรมเครื่องอยูอ ะไร ดังนี้ เปนการสมควรแกบพิตรผูเปนกุลบุตรแล
ดูกรบพิตร กุลบุตรผูมีศรัทธายอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีศรัทธายอมไมเปนผูบ ริบูรณ
ผูมีศีลยอมเปนผูบริบูรณ ผูทุศีลยอมไมเปนผูบ ริบูรณ ผูปรารภความเพียรยอมเปน

ผูบริบูรณ ผูเกียจครานยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติตั้งมั่นยอมเปนผูบริบูรณ ผูมี
สติหลงลืมยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีสมาธิยอ มเปนผูบริบูรณ ผูไมมีสมาธิยอมไม
เปนผูบริบูรณ ผูมีปญญายอมเปนผูบริบูรณ ผูมีปญญาทรามยอมไมเปนผูบริบูรณ
ดูกรบพิตร บพิตรทรงตั้งอยูในธรรม ๖ ประการนี้แลว พึงเขาไปตั้งสติไวภายใน
ในธรรม ๕ ประการ ดูกรบพิตร ในธรรม ๕ ประการนี้ บพิตรพึงทรงระลึกถึง
พระตถาคตวา แมดวยเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ...
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรบพิตร บพิตรพึงเขาไปตั้งสติไวใน
ภายใน ปรารภพระตถาคต ดวยประการดังนี้แล ฯ
อีกประการหนึ่ง บพิตรพึงทรงระลึกถึงพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคตรัสดีแลว ... อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดูกรบพิตร บพิตรพึงเขาไปตั้ง
สติไวในภายใน ปรารภพระธรรมดวยประการดังนี้แล ฯ
อีกประการหนึ่ง บพิตรพึงทรงระลึกถึงกัลยาณมิตรทั้งหลายวา เปนลาภ
ของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ที่เรามีกัลยาณมิตรผูเอ็นดู ผูใครประโยชน
ผูกลาวสอน ผูพ ร่ําสอน ดูกรบพิตร บพิตรพึงเขาไปตั้งสติไวในภายใน ปรารภ
กัลยาณมิตรดวยประการดังนีแ้ ล ฯ
อีกประการหนึ่ง บพิตรพึงทรงระลึกถึงจาคะของตนวา เปนลาภของเรา
หนอ เราไดดีแลวหนอ ที่เรามีจิตปราศจากมลทินคือความตระหนี่ มีจาคะ
อันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนก
ทาน อยูครองเรือน ในหมูสัตวผูถูกมลทินคือความตระหนี่ กลุมรุมแลว
ดูกรบพิตร บพิตรพึงเขาไปตั้งสติไวในภายใน ปรารภจาคะดวยประการดังนี้แล ฯ
อีกประการหนึ่ง บพิตรพึงทรงระลึกถึงเทวดาทั้งหลายวาเทวดาเหลานั้น
ไดกาวลวงความเปนสหายแหงเทวดาผูมีคําขาวเปนภักษาแลว เขาถึงกายอันสําเร็จ
ดวยใจอยางใดอยางหนึ่ง เทวดาเหลานั้นยอมไมพิจารณาเห็นกิจที่ควรทําของตน
หรือการสั่งสมกิจที่ตนทําแลว ดูกรบพิตร ภิกษุผูเปนอสมยวิมุตยอมไมพิจารณา
กิจที่ไมควรทําของตน หรือการสั่งสมกิจที่ทําแลว แมฉันใด ดูกรบพิตร เทวดา
เหลาใด กาวลวงซึ่งความเปนสหายแหงเทวดาผูมีคําขาวเปนภักษา เขาถึงกายอัน
สําเร็จดวยใจอยางใดอยางหนึ่ง เทวดาเหลานัน้ ยอมไมพิจารณาเห็นกิจที่ควรทําของ
ตน หรือการสั่งสมกิจที่ตนทําแลว ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรบพิตร บพิตรพึง
เขาไปตั้งสติไวในภายใน ปรารภเทวดาทั้งหลาย ดวยประการดังนี้แล ฯ
ดูกรบพิตร อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้แล ยอมละซึ่ง
อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก ยอมไมถือมั่น ดูกรบพิตร หมอที่คว่ํายอมไมกลับ
ถูกตองสิ่งที่คายแลว ไฟที่ไหมลามไปจากหญา ยอมไหมของที่ควรไหม ยอมไม
กลับมาไหมสิ่งที่ไหมแลว แมฉันใด อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้

ยอมละอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก ยอมไมถือมั่น (อกุศลธรรมอันชั่วชา
เหลานั้น) ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๓
สุภูติสูตร
[๒๒๑] ครั้งนั้นแล ทานพระสุภูติกับสัทธภิกษุ เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระสุภูติวา ดูกรสุภูติ ภิกษุนี้ชื่อไร
ทานพระสุภูติกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนี้ชื่อวาสัทธะ เปนบุตร
อุบาสกผูมีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสุภูติ ก็สัทธภิกษุนี้เปนบุตรของอุบาสกผูมีศรัทธาออกบวชเปน
บรรพชิตดวยศรัทธา ยอมเห็นพรอมในลักษณะของผูมีศรัทธาทั้งหลายแลหรือ ฯ
สุ. ขาแตพระผูมีพระภาค บัดนี้เปนกาลสมควรทรงแสดงลักษณะของ
ผูมีศรัทธานั้น ขาแตพระสุคต บัดนี้เปนกาลสมควรทรงแสดงลักษณะของผูม ี
ศรัทธานั้น ขอพระผูมีพระภาคพึงตรัสลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธาเถิด
ขาพระองคจักทราบบัดนี้วา ภิกษุนี้จะเห็นพรอมในลักษณะของผูมีศรัทธาทัง้ หลาย
หรือไม ฯ
พ. ดูกรสุภูติ ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทาน
พระสุภูติทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรสุภูติ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระ
และโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย ดูกรสุภูติ ขอที่ภิกษุเปนผูม ีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูม ีศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสุตะมาก ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผู
ไดสดับมามาก ทรงไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรม
ทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ดูกรสุภูติ ขอที่ภิกษุ
เปนผูมีสุตะมาก ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธา
ของผูมีศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดูกรสุภูติ
ขอที่ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธา
ของผูมีศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมเครื่องกระทําให
เปนผูวางาย เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนียโดยเคารพ ดูกรสุภูติ ขอที่ภิกษุ

เปนผูวางาย เปนผูประกอบดวยธรรมเครื่องกระทําใหเปนผูวา งาย เปนผูอดทน
เปนผูรับอนุศาสนียโดยเคารพแมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจคราน ในกรณียกิจทั้งสูงและ
ต่ําของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปน
อุบายในกรณียกิจนั้น อาจทํา อาจจัดได ดูกรสุภูติ ขอที่ภิกษุเปนผูขยัน ไม
เกียจคราน ฯลฯ อาจทํา อาจจัดได แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมี
ศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครธรรม กลาวคําเปนที่รัก เปนผูมีความ
ปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินัยอันยิง่ ดูกรสุภูติ ขอที่ภิกษุเปนผูใคร
ธรรม เปนผูกลาวคําอันเปนทีร่ ัก มีความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ใน
วินัยอันยิ่ง แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อ
ยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศล
ธรรม ดูกรสุภูติ ขอที่ภิกษุปรารภความเพียร ฯลฯ แมนี้ ก็เปนลักษณะแหง
ศรัทธาของผูมศี รัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไม
ลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ดูกรสุภูติ
ขอที่ภิกษุเปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔
อันมีในจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน แมนี้ ก็เปนลักษณะแหง
ศรัทธาของผูมศี รัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติ
หนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง
ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พัน
ชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมาก
บาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เราไดมีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยาง
นั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน
แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น เสวยสุข
มีอาหารอยางนั้น เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพ
นั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้ง
อาการ พรอมทั้งอุทเทส ดวยประการฉะนี้ ดูกรสุภูติ ขอที่ภิกษุระลึกถึงชาติกอน
ไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอมระลึกถึง
ชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุทเทส ดวยประการฉะนี้

แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของ
มนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกาย
ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทํา
ดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป จึงตองเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวน
สัตวเหลานี้ประกอบดวย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา
เปนสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป จึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลัง
จุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม
ดวยประการฉะนี้ ดูกรสุภูติ ขอที่ภิกษุเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการ
ฉะนี้ แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมศี รัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิน้ ไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกร
สุภูติ ขอที่ภิกษุทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู แมนี้ ก็เปน
ลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระสุภูติ ไดกราบทูลพระผูมี*พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ลักษณะศรัทธาของผูมีศรัทธา ที่พระผูมีพระภาค
ตรัสนี้นั้น มีพรอมอยูแกภิกษุนี้ และภิกษุนี้ยอมเห็นพรอมในลักษณะศรัทธาของ
ผูมีศรัทธาเหลานี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนี้เปนเปนผูม ีศีล ... สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุนี้เปนผูมีสตุ ะมาก ... ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ภิกษุนี้เปนผูมีมิตรดี
มีสหายดี มีเพื่อนดี ภิกษุนี้เปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมเครื่องกระทําใหเปน
ผูวางาย เปนผูอ ดทน เปนผูรบั เอาอนุศาสนียโ ดยเคารพ ภิกษุนี้เปนผูขยันไม
เกียจครานในกรณียกิจทั้งหลายทั้งสูงและต่ํา ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย เปน
ผูประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกรณียกิจนั้น อาจทํา อาจ
จัดได ภิกษุนี้เปนผูใครในธรรม กลาวคําอันเปนที่รัก เปนผูม ีความปราโมทยยิ่ง
ในธรรมอันยิ่ง ในวินัยอันยิ่ง ภิกษุนี้เปนผูปรารภความเพียร มีกําลัง มีความ
บากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ภิกษุนี้เปนผูไดตามปรารถนา ไดโดย
ไมยาก ไดโดยไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุข

ในปจจุบัน ภิกษุนี้ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง
สองชาติบาง ฯลฯ เธอระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอม
ทั้งอุทเทส ดวยประการฉะนี้ ภิกษุนี้พิจารณาเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ เธอยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวย
ประการฉะนี้ ภิกษุนี้ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทัง้ หลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ขาแตพระองค
ผูเจริญ ลักษณะศรัทธาของผูม ีศรัทธา ที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวนี้ มีพรอมอยู
แกภิกษุนี้ อนึ่ง ภิกษุนี้จักปรากฏในลักษณะศรัทธาของผูมีศรัทธาเหลานี้
พระเจาขา ฯ
พ. ดีละๆ สุภูติ ดูกรสุภูติ ถาเชนนั้นเธอพึงอยูกับสัทธภิกษุนี้เถิด
ดูกรสุภูติ อนึ่ง เธอพึงหวังจะมาเยี่ยมเยือนตถาคตในกาลใด ในกาลนั้น เธอ
กับสัทธภิกษุนี้พึงเขามาเยี่ยมเยือนตถาคตเถิด ฯ
จบสูตรที่ ๔
เมตตาสูตร
[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแลว
เจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหตั้งมั่นโดยลําดับ
สั่งสมดีแลว ปรารภดวยดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๑ ประการ ๑๑ ประการ
เปนไฉน คือ ยอมหลับเปนสุข ๑ ยอมตื่นเปนสุข ๑ ยอมไมฝน ลามก ๑ ยอม
เปนที่รักแหงมนุษยทั้งหลาย ๑ ยอมเปนที่รักแหงอมนุษยทั้งหลาย ๑ เทวดา
ทั้งหลายยอมรักษา ๑ ไฟ ยาพิษหรือศาตรายอมไมกล้ํากรายได ๑ จิตยอมตั้ง
มั่นโดยรวดเร็ว ๑ สีหนายอมผองใส ๑ เปนผูไ มหลงใหลทํากาละ ๑ เมื่อไม
แทงตลอดคุณอันยิ่ง ยอมเปนผูเขาถึงพรหมโลก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
เมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจ
ยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหตั้งมั่นโดยลําดับ สั่งสมดีแลว ปรารภดวยดีแลว พึงหวัง
อานิสงส ๑๑ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
ทสมสูตร
[๒๒๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ เวฬุวคาม ใกลพระนคร
เวสาลี ก็สมัยนัน้ ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฎฐกะ เดินทางไปถึงเมืองปาตลีบุตร
ดวยกรณียกิจบางอยาง ครั้งนั้นแล ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฎฐกะ เขาไปหาภิกษุ
รูปหนึ่ง ณ กุกกุฏาราม ครั้นแลวไดถามภิกษุนั้นวา ขาแตทานผูเจริญ บัดนี้ ทาน
พระอานนทอยูที่ไหน เพราะวาขาพเจาเปนผูใครเพื่อจะพบทานพระอานนท ภิกษุ

นั้นตอบวา ดูกรคฤหบดี ทานพระอานนทอยู ณ เวฬุวคาม ใกลพระนครเวสาลี ฯ
ครั้งนั้นแล ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ กระทํากรณียกิจนั้นที่เมือง
ปาตลีบุตรเสร็จแลว ไดเขาไปหาทานพระอานนท ณ เวฬุวคาม ใกลพระนคร
เวสาลี ไหวทานพระอานนทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถาม
ทานพระอานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุด
พนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายทีย่ ังไม
หมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอด
เยี่ยมที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไว
โดยชอบมีอยูหรือ ฯ
ทานพระอานนทตอบวา ดูกรคฤหบดี ธรรมอยางเอกอันเปนที่หลุดพน
แหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายทีย่ ังไมหมด
สิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมทีย่ ัง
ไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมี
พระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวแลวโดย
ชอบ มีอยู ฯ
ท. ขาแตทานพระอานนท ธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่
ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นแหงอาสวะทั้งหลายทีย่ ังไมหมดสิ้น หรือ
เปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ มทีย่ ังไมบรรลุโดย
ลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมีพระภาค
พระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวโดยชอบ เปน
ไฉน ฯ
อา. ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล*ธรรม บรรลุปฐมฌานอันมีตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ภิกษุนั้นยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา ปฐมฌานนี้แลถูกปรุงแลวถูกตบแตงแลว และยอมรูชดั วา ก็สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว สิ่งนั้นเปนของไมเที่ยง มีความดับไปเปน
ธรรมดา เธอจึงตั้งอยูในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอมบรรลุความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลาย หากวาไมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จะเปนอุปปาติก ๑พรหมเพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ โดยความพอใจ
เพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ จักปรินิพพานในนั้น มีอันไมกลับมาจากโลกนัน้ เปน
ธรรมดา ดูกรคฤหบดี นี้แลคือธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยังไม
หลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายทีย่ ังไมหมดสิ้นไป หรือเปน
ที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ทีย่ ังไมบรรลุโดย

ลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมีพระภาค
พระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวแลวโดยชอบ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภาย
ใน เปนธรรมเอกผุดขึน้ ไมมวี ิตกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุข
อันเกิดแตสมาธิอยู ... ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญ
วา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุ บกขา มีสติอยูเปนสุขอยู ... ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตฌาน อันไมมีทุกขไมมีสขุ เพราะละสุขละ
ทุกขและดับโสมนัสโทมนัสในกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ภิกษุ
นั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมจตุตถฌานนี้แล ถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว และ
ยอมรูชัดวา ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว สิ่งนั้นเปนของไมเทีย่ ง
มีความดับไปเปนธรรมดา เธอตั้งอยูในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอม
บรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย หากวาไมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะ
@๑. อนาคามี ฯ
ทั้งหลาย ก็จักเปนอุปปาติกพรหม เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนอันเปนไปใน
สวนเบื้องต่ํา ๕ ดวยความพอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ จักปรินิพพานในภพ
นั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ดูกรคฤหบดี แมขอนี้แลก็เปนธรรม
อยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิน้ ไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดน
เกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ มทีย่ ังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความ
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมพี ระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา ตรัสแลวโดยชอบ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีจิตประกอบดวยเมตตา แผไปสูทิศที่หนึ่งอยู ทิศที่
สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ทงั้ เบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง
แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอัน
ไพบูลย ถึงความเปนใหญ ไมมเี วร ไมมีความเบียดเบียนอยู ภิกษุนั้นยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา แมเมตตาเจโตวิมุตินี้แล ถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว
และยอมรูชดั วา สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว สิ่งนั้นเปนของไมเที่ยง
มีความไปดับเปนธรรมดา เธอตั้งอยูแลวในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอม
บรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย หากวาเธอไมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย ก็จักเปนอุปปาติกพรหม เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนอันเปนไปใน
สวนเบื้องต่ํา ๕ ดวยความพอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ จักปรินิพพานในภพนั้น

มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ดูกรคฤหบดี แมขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอก
อันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจาก
โยคะอันยอดเยีย่ มที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร
มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจาตรัสไวแลวโดยชอบ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูมีจิตประกอบดวยกรุณา ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูมีจิตประกอบดวยมุทิตา ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีจิตประกอบดวยอุเบกขา ยอมแผไปสูทิศหนึ่งอยู
ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา
เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทัว่ สัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบ
ดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู
ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมอุเบกขาเจโตวิมุตินี้แล ถูกปรุงแลว ถูกตบ
แตงแลว และยอมรูชัดวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว สิ่งนั้น
เปนของไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา เธอตั้งอยูแลวในสมถะและวิปสสนา
ธรรมนั้น ยอมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย หากวาเธอไมบรรลุความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จกั เปนอุปปาติกพรหม เพราะความสิ้นไปของ
สังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดวยความพอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ
จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ดูกรคฤหบดี แม
ขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่หมด
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายทีย่ งั ไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรม
เปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ มทีย่ ังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวแลวโดยชอบ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมบรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยการบริกรรมวา
อากาศไมมีที่สดุ เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา
เพราะไมใสใจซึ่งนานัตตสัญญา ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมอากาสานัญ
จายตนสมาบัตินี้แล ถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว และยอมรูชดั วา สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูก
ปรุงแลว ถูกตบแตงแลว สิ่งนั้นเปนของไมเทีย่ ง มีความดับไปเปนธรรมดา เธอ
ตั้งอยูแลวในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย หากวาเธอไมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จักเปนอุปาติก*พรหม เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดวยความ
พอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลก

นั้นเปนธรรมดา ดูกรคฤหบดี แมขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพน
แหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายทีย่ ังไมหมด
สิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่
ยังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว อัน
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวแลว
โดยชอบ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง
ยอมบรรลุวิญญาณัญจายตนฌานโดยบริกรรมวา วิญญาณไมมีที่สุด ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง
ยอมบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยบริกรรมวา หนอยหนึ่งไมมี ดังนี้ ภิกษุนั้น
ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา อากิญจัญญายตนสมาบัตินี้แล ถูกปรุงแลว ถูกตบแตง
แลว และยอมรูช ัดวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว สิ่งนั้นเปน
ของไมเทีย่ ง มีความดับไปเปนธรรมดา ภิกษุนั้นตั้งอยูแลวในสมถะและวิปสสนา
ธรรมนั้น ยอมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย หากวาเธอไมบรรลุความสิ้น
ไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จักเปนอุปปาติกพรหม เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชน
อันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดวยความพอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ จัก
ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา ดูกรคฤหบดี แม
ขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึง
ความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับ
ซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผู
ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผเู ห็น
เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวแลวโดยชอบ ฯ
เมื่อทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ
ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแตพระอานนทผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษ
แสวงหาแหลงขุมทรัพยขุมเดียว พึงพบแหลงขุมทรัพย ๑๑ ขุมคราวเดียวกัน
แมฉันใด ขาพเจาเมื่อแสวงหาประตูอมตธรรมประตูเดียว ก็ไดสดับประตู
อมตธรรม ๑๑ ประตูคราวเดียวกัน ฉันนั้น เปรียบเหมือนบุรุษมีเรือน ๑๑ ประตู
เมื่อเรือนนั้นถูกไฟไหม บุรุษพึงอาจเพื่อทําตนใหสวัสดีโดยประตูหนึ่งๆ
แมฉันใด ขาพเจาจักอาจเพื่อทําตนใหสวัสดีโดยประตูอมตธรรมประตูหนึ่งๆ
บรรดาประตูอมตธรรม ๑๑ ประตูเหลานี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ขาแตทานผูเจริญ
ธรรมดาอัญญเดียรถียเหลานี้จกั แสวงหาทรัพยบูชาอาจารยเพื่ออาจารย สวนขาพเจา
จักบูชาทานพระอานนทอยางไรเลา ลําดับนั้นแล ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ
นิมนตพระภิกษุสงฆผูอยูในนครเวสาลีและเมืองปาตลีบุตรใหประชุมกันแลว อังคาส

ภิกษุสงฆใหอิ่มหนําสําราญ ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน
นิมนตภิกษุรูปหนึ่งๆ ใหครองผาคูหนึ่ง นิมนตทานพระอานนทใหครองไตรจีวร
และสรางวิหารราคาหารอยถวายทานพระอานนท ดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
โคปาลกสูตร
[๒๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการ
เปนผูไมสามารถจะเลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลาย องค ๑๑ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลในโลกนี้ ยอมไมรูจักรูป ๑ ไมฉลาดในลักษณะ ๑
ไมกําจัดไขขัง ๑ ไมปกปดแผล ๑ ไมสุมไฟ ๑ ไมรูทาน้ํา ๑ ไมรูวาโค
ดื่มน้ําแลวหรือยัง ๑ ไมรูทาง ๑ ไมฉลาดในที่หากิน ๑ รีดนมไมใหมีเหลือ ๑
ไมบูชาโคผูทั้งหลายที่เปนพอโคเปนผูนําฝูงโคดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑ ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการนี้แล เปนผูไมสามารถจะ
เลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลาย ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม
๑๑ ประการ ก็เปนผูไมสามารถจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้
ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรม ๑๑ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมไมรูจักรูป ๑ ไมฉลาดในลักษณะ ๑ ไมกําจัดไขขัง ๑
ไมปกปดแผล ๑ ไมสุมไฟ ๑ ไมรูทาน้ํา ๑ ไมรูธรรมที่ดื่มแลว ๑ ไมรูทาง ๑
ไมฉลาดในโคจร ๑ รีดนมไมใหมีเหลือ ๑ ไมบูชาภิกษุทั้งหลายผูเปนรัตตัญู
บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมรูจักรูปอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมไมรูชัดซึ่งรูปอยางใดอยางหนึ่งตามความเปนจริงวา มหาภูตรูป ๔ และรูป
อันอาศัยมหาภูตรูป ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมไมรูจักรูปอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมฉลาดในลักษณะอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา คนพาลมีกรรมเปนลักษณะ บัณฑิตมีกรรม
เปนลักษณะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมไมฉลาดในลักษณะอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมกําจัดไขขังอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมใหกามวิตกที่บังเกิดขึ้นครอบงํา ไมละ ไมบรรเทา ไมกระทําใหสิ้นสุด
ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแลว ไมใหกามวิตกที่เกิดขึ้นแลวถึงความไมมี ยอมให
พยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลวครอบงํา ... ยอมใหวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแลวครอบงํา
... ยอมใหอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวครอบงํา ไมละ ไมบรรเทา ไม
กระทําใหสิ้นสุด ซึ่งอกุศลธรรมอันลามกทีเ่ กิดขึ้นแลวๆ ไมใหอกุศลธรรมที่เกิด
ขึ้นแลวถึงความไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมกําจัดไขขังอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมปกปดแผลอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้

เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมถือเอาโดยนิมิต ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมไม
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอัน*ลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวายอมไมรักษาจักขุนทรีย ชื่อวา
ไมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรส
ดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว เปนผู
ถือเอาโดยนิมติ ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย
ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส
ครอบงํา ชื่อวายอมไมรักษามนินทรีย ชื่อวายอมไมถึงความสํารวมในมนินทรีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมปกปดแผลอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมสุมไฟอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
ไมแสดงธรรมตามที่ฟงมาแลว ตามที่เรียนมาแลว แกผูอื่นโดยพิสดาร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาไมสุมไฟอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมรูทาน้ําอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เขาไปหาภิกษุผูเปนพหูสูต ผูชํานาญนิกาย ผูท รงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา
ตามเวลาอันสมควร ยอมไมสอบถาม ยอมไมไตถามวา ทานผูเจริญ พระพุทธ*พจนนี้เปนอยางไร อรรถแหงพระพุทธพจนนี้เปนอยางไร ทานเหลานั้นยอมไม
เปดเผยขอที่ยังไมไดเปดเผย ยอมไมทําใหตื้นขอที่ยังไมไดทาํ ใหตื้น และไม
บรรเทาความสงสัยในธรรมเปนที่ตั้งแหงความสงสัยมากอยาง แกภิกษุนั้น ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมไมรูทาน้ําอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมรูธรรมทีด่ ื่มแลวอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เมื่อธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแลว อันบุคคลอื่นแสดงอยู ยอมไมได
ความรูอรรถ ไมไดความรูธรรม ไมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูธรรมที่ดื่มแลวอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมรูทางอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมไมรูอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ตามความจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมรูทางอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมฉลาดในโคจรอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมไมรูสติปฏฐาน ๔ ตามความจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมฉลาด
ในโคจรอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมรีดนมไมใหเหลืออยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมไมรูประมาณเพื่อการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร ที่คฤหบดีผูมีศรัทธาปวารณาเพือ่ นําไปไดตามพอใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุยอมรีดนมไมใหเหลืออยางนี้แล ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมบูชาภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู
บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง อยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมเขาไปตั้งเมตตากายกรรม ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลบั
ยอมไมเขาไปตั้งเมตตาวจีกรรม ยอมไมเขาไปตั้งเมตตามโนกรรม ทั้งในที่แจง
ทั้งในที่ลับ ในภิกษุทั้งหลายผูเ ปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร
เปนสังฆปรินายก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมไมบูชาภิกษุผูเปนพระเถระ
ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้ เปนผูไม
สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการ เปนผู
สามารถเลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลายได องค ๑๑ ประการเปนไฉน คือ
นายโคบาลในโลกนี้ ยอมรูจักรูป ๑ ฉลาดในลักษณะ ๑ กําจัดไขขัง ๑
ปกปดแผล ๑ สุมไฟ ๑ รูทาน้ํา ๑ รูโควาดื่มน้ําแลวหรือยัง ๑ รูทาง ๑
ฉลาดในที่หากิน ๑ รีดนมใหเหลือ ๑ บูชาโคผูที่เปนพอโคเปนผูนําฝูงโค
ดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑
ประการนี้แล เปนผูสามารถเลีย้ งฝูงโคใหเจริญแพรหลายได ฉันใด ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการ ยอมเปนผูส ามารถถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรม ๑๑ ประการเปนไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักรูป ๑ ฉลาดในลักษณะ ๑ กําจัดไขขัง ๑
ปกปดแผล ๑ สุมไฟ ๑ รูทาน้ํา ๑ รูธรรมที่ดื่มแลว ๑ รูทาง ๑ ฉลาด
ในโคจร ๑ รีดใหเหลือ ๑ บูชาภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน
เปนสังฆบิดร เปนสังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูจักรูปอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูรูป
อยางใดอยางหนึ่งตามเปนจริงวา มหาภูตรูป ๔ และรูปอาศัยมหาภูตรูป ๔
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมรูจ ักรูปอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมฉลาดในลักษณะอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมรูตามเปนจริงวา คนพาลมีกรรมเปนลักษณะ บัณฑิตมีกรรมเปนลักษณะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุฉลาดในลักษณะอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมกําจัดไขขังอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมไมใหกามวิตกที่บังเกิดขึน้ ครอบงํา ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหมีความ
สิ้นสุด ซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแลว ยอมใหกามวิตกที่เกิดขึ้นแลวถึงความไมมี
ยอมไมใหพยาบาทวิตกที่บังเกิดขึ้นครอบงํา ... ยอมไมใหวิหิงสาวิตกที่บังเกิดขึ้น

ครอบงํา ... ยอมไมใหอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวๆ ครอบงํา ยอมละ
ยอมบรรเทา ยอมทําใหมีความสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งอกุศลธรรมอันลามก
ที่เกิดขึ้นแลวๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุกําจัดไขขังอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมปกปดแผลอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอม
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก
คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความ
สํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ...
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมถือเอา
โดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมือ่
ไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส
ครอบงํานั้น ชื่อวายอมรักษามนินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมปกปดแผล
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมสุมไฟอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ*ในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงธรรมตามที่ตนฟงมาแลว ตามที่ตนเรียนมาแลว แกคน
เหลาอื่นโดยพิสดาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมสุมไฟอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมรูทาน้ําอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เขาไปหาภิกษุผูเปนพหูสูต ผูชํานาญนิกาย ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา
โดยกาลอันสมควร ยอมสอบถามไตถามวา ขาแตทานผูเจริญ พระพุทธพจนนี้
เปนอยางไร อรรถแหงพระพุทธพจนนี้เปนอยางไร ทานเหลานั้นยอมเปดเผยสิ่ง
ที่ยังไมเปดเผย ยอมทําใหตื้นสิ่งที่ยังไมทําใหตื้น และยอมบรรเทาซึ่งความสงสัย
ในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัยมากอยาง แกภิกษุนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุยอมรูทาน้ําอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมรูธรรมที่ดื่มแลวอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เมื่อธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแลว อันผูอื่นแสดงอยู ยอมไดความ
รูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมรูธ รรมที่ดื่มแลวอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมรูทางอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรู
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมรู
ทางอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมฉลาดในโคจรอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมรูสติปฏฐาน ๔ ตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมฉลาดในโคจร
อยางนี้แล ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมรีดใหเหลืออยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูประมาณเพื่อการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ที่คฤหบดีผูมีศรัทธาปวารณา เพื่อนําไปไดตามพอใจ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมรีดใหเหลืออยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมบูชาภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู
บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง อยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเขาไปตั้งเมตตากายกรรม ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ ยอม
เขาไปตั้งเมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ ในภิกษุผูเปน
พระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปรินายก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุยอมบูชาภิกษุผเู ปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร
เปนสังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้แล เปนผู
สามารถถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
สมาธิสูตรที่ ๑
[๒๒๕] ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พึงมีหรือหนอแล การที่
ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปน
อารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความ
สําคัญในเตโชธาตุ วาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุ
วาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากาสานัญจายตนะวาเปน
อากาสานัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนะวาเปน
วิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากิญจัญญายตนะวาเปน
อากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะวา
เปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลก
นี้เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ไมพึง
มีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว
แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงมีได การที่ภิกษุไดสมาธิ
โดยประการทีต่ นไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ
ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยนิ อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง
ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ

ภิ. ขาแตพระองคผเู จริญ ก็พึงมีไดอยางไร การที่ภิกษุไดสมาธิโดย
ประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึง
มีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว
แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมคี วามสําคัญ
อยางนี้วา ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบสังขารทั้งปวง
ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพาน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงมีไดอยางนี้แล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึง
มีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุ
วาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุเปน
อารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความ
สําคัญในอากาสานัญจายตนะวาเปนอากาสานัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความ
สําคัญในวิญญาณัญจายตนะวาเปนวิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความ
สําคัญในอากิญจัญญาจายตนะวาเปนอากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความ
สําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะ วาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนอารมณ
ไมพึงมีความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนีเ้ ปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลก*หนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ
ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
จบสูตรที่ ๘
สมาธิสูตรที่ ๒
[๒๒๖] ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงมีไดหรือหนอแล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ไมพึง
มีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความสําคัญในรูป
ที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว
ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา
มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง ขอประทานพระวโรกาส ขออรรถแหงภาษิตนี้จง
แจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอพระผูมีพระภาคแลว
จักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้นเธอทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว

พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงมีได การที่ภิกษุไดสมาธิ
โดยประการทีไ่ มพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึง
มีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว
แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผเู จริญ ก็พึงมีไดอยางไร การที่ภิกษุไดสมาธิโดย
ประการที่ไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึง
มีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว
แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมสี ัญญาอยางนี้วา
ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือความสงบสังขารทั้งปวง ความสละ
คืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพาน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงมีไดอยางนี้แล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ไมพึงมีความ
สําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตาม
แลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
จบสูตรที่ ๙
สมาธิสูตรที่ ๓
[๒๒๗] ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอันมากไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึง
ที่อยู ไดปราศรัยกับดวยพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ขาแต
พระสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดหรือหนอแล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตน
ไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความสําคัญใน
รูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว
ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พึงมีได การที่ภิกษุไดสมาธิ
โดยประการทีต่ นไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ
ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยนิ อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่
ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
ภิ. ขาแตทานพระสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดอยางไร การที่ภิกษุไดสมาธิ
โดยประการทีต่ นไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไม
พึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึง
แลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสญ
ั ญา ฯ
สา. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูม ีความสําคัญ

อยางนี้วา ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบสังขารทั้งปวง
ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพาน
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พึงมีไดอยางนี้แล การทีภ่ ิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึง
มีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่
ไดเห็น เสียงทีไ่ ดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว
ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
สมาธิสูตรที่ ๔
[๒๒๘] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรถามภิกษุทั้งหลายวา อาวุโส
ทั้งหลาย พึงมีไดหรือหนอแล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความ
สําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตาม
แลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
ภิกษุเหลานั้นเรียนทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานผูมีอายุ พวกกระผมมา
แตที่ไกล เพื่อจะรูอรรถแหงภาษิตนี้ในสํานักทานพระสารีบุตร ขออรรถแหง
ภาษิตนี้จงแจมแจงกะทานพระสารีบุตรเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอทานพระสารีบุตร
แลว จักทรงจําไว ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ถาเชนนั้นทานทั้งหลายจงฟง
อรรถแหงภาษิตนั้น จงใสใจใหดี ผมจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตร
แลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พึงมีได การที่ภิกษุได
สมาธิโดยประการที่ตน ไมพึงมีความสําคัญ ในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ
ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รู
แจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
ภิ. ขาแตทานพระสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดอยางไร การที่ภิกษุไดสมาธิ
โดยประการทีต่ นไมพึงมีความสําคัญ ในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ
ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยนิ อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง
ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
สา. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูม ีความสําคัญอยางนีว้ า
ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละ
คืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพาน ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย พึงมีไดอยางนี้แล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการทีต่ นไมพึงมีความ
สําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตาม

แลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบทุติยวรรคที่ ๒
---------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มหานามสูตรที่ ๑ ๒. มหานามสูตรที่ ๒ ๓. นันทิยสูตร ๔. สุภูติ*สูตร ๕. เมตตาสูตร ๖. ทสมสูตร ๗. โคปาลกสูตร ๘. สมาธิสูตรที่ ๑
๙. สมาธิสูตรที่ ๒ ๑๐. สมาธิสูตรที่ ๓ ๑๑. สมาธิสูตรที่ ๔ ฯ
----------------พระสูตรที่ไมสงเคราะหดวยปณณาสก
[๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการ
เปนผูไมสามารถจะเลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลายได องค ๑๑ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลในโลกนี้ ยอมไมรูจักรูป ๑ ไมฉลาดในลักษณะ ๑
ไมกําจัดไขขัง ๑ ไมปกปดแผล ๑ ไมสุมไฟ ๑ ไมรูทาน้ํา ๑ ไมรูวาโคดื่มน้ํา
แลวหรือยัง ๑ ไมรูทาง ๑ ไมฉลาดในที่หากิน ๑ รีดนมไมใหมีเหลือ ๑ ไมบูชา
โคผูทั้งหลายทีเ่ ปนพอฝูงโค เปนผูนําฝูงโคดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการนี้แล เปนผูไมสามารถจะ
เลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลายได ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๑๑ ประการ ก็เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในจักษุ ฯลฯ เปน
ผูไมสามารถพิจารณาเห็นความเปนทุกขในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความ
เปนอนัตตาในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความสิ้นไปในจักษุ เปนผูไ ม
สามารถพิจารณาเห็นความเสือ่ มไปในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความคลาย
ไปในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความดับในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณา
เห็นความสละคืนในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความไมเทีย่ ง ความเปน
ทุกข ความเปนอนัตตา ความสิ้นไป ความเสือ่ มไป ความคลายไป ความดับ
ความสละคืนในหู ... ในจมูก ... ในลิ้น ... ในกาย ... ในใจ ... ในรูป ในเสียง
ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ ในจักขุวิญญาณ ในโสตวิญญาณ
ในฆานวิญญาณ ในชิวหาวิญญาณ ในกายวิญญาณ ในมโนวิญญาณ ในจักขุ
สัมผัส ในโสตสัมผัส ในฆานสัมผัส ในชิวหาสัมผัส ในกายสัมผัส ในมโน*สัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตโสตสัมผัส ในเวทนา
อันเกิดแตฆานสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตชิวหาสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตกาย
สัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตมโนสัมผัส ในรูปสัญญา ในสัททสัญญา ในคันธ
สัญญา ในรสสัญญา ในโผฏฐัพพสัญญา ในธรรมสัญญา ในรูปสัญเจตนา

ในสัททสัญเจตนา ในคันธสัญเจตนา ในรสสัญเจตนา ในโผฏฐัพพสัญเจตนา
ในธรรมสัญเจตนา ในรูปตัณหา ในสัททตัณหา ในคันธตัณหา ในรสตัณหา
ในโผฏฐัพพตัณหา ในธรรมตัณหา ในรูปวิตก ในสัททวิตก ในคันธวิตก ใน
รสวิตก ในโผฏฐัพพวิตก ในธรรมวิตก ในรูปวิจาร ในสัททวิจาร ในคันธวิจาร
ในรสวิจาร ในโผฏฐัพพวิจาร ในธรรมวิจาร ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการ
เปนผูสามารถเลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลาย องค ๑๑ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นายโคบาลในโลกนี้ ยอมรูจักรูป ฯลฯ ยอมบูชาโคผูท ั้งหลายที่เปน
พอฝูงโค เปนผูน ําฝูงโค ดวยการบูชาอยางยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผู
ประกอบดวยองค ๑๑ ประการนี้แล ยอมเปนผูส ามารถเลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลาย
ได ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการ ยอมเปน
ผูสามารถพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในจักษุ ฯลฯ ยอมเปนผูสามารถพิจารณาเห็น
ความสละคืนในธรรมวิจาร ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๑ ประการ ควรเจริญเพื่อความรูยิ่งซึ่งราคะ
ธรรม ๑๑ ประการเปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑
เมตตาเจโตวิมุติ ๑ กรุณาเจโตวิมุติ ๑ มุทิตาเจโตวิมุติ ๑ อุเบกขาเจโตวิมุติ ๑
อากาสานัญจายตนฌาน ๑ วิญญาณัญจายตนฌาน ๑ อากิญจัญญายตนฌาน ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๑ ประการนี้ ควรเจริญเพื่อความรูยิ่งซึ่งราคะ ฯ
[๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๑ ประการควรเจริญเพื่อความรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความหมดสิ้นไป เพื่อละ เพือ่ ความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป
เพื่อความคลายไป เพื่อดับ เพื่อสละ เพื่อสละคืนซึ่งราคะ ธรรม ๑๑ ประการ
เปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑ เมตตา
เจโตวิมุติ ๑ กรุณาเจโตวิมุติ ๑ มุทิตาเจโตวิมุติ ๑ อุเบกขาเจโตวิมุติ ๑ อากาสา*นัญจายตยฌาน ๑ วิญญาณัญจายตนฌาน ๑ อากิญจัญญายตนฌาน ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๑๑ ประการนี้ ควรเจริญเพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู ... เพื่อสละ
เพื่อสละคืนซึ่งราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๑ ประการควรเจริญเพื่อความรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู ... เพื่อสละ เพื่อสละคืนซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ
ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเฐยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ มทะ
ปมาทะ ธรรม ๑๑ ประการเปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ... วิญญา*ณัญจายตนฌาน ๑ อากิญจัญญายตนฌาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๑ ประการ
นี้ ควรเจริญเพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู ... เพื่อสละ เพื่อสละคืนซึ่งโทสะ
โมหะ ... มทะ ปมาทะ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้นปลื้มใจ

ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล ฯ
พระสูตรที่รวมอยูในอังคุตตรนิกายมี ๙,๕๕๗ สูตรฉะนี้แล ฯ
จบเอกาทสกนิบาต
-------------

