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                                        พระสุตตันตปฎก 
                                        เลม  ๖ 
                                        มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
                                        เทวทหวรรค 
                                        ๑.  เทวทหสูตร  (๑๐๑) 
        [๑]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีสักยนิคม  อันมีนามวา  เทวทหะ  ในสักกชนบท  สมัยนั้น 
แล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  ฯ 
        [๒]  พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  มีสมณพราหมณ  พวกหนึ่ง 
มีวาทะอยางนี้  มีทิฐิอยางนีว้า  ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง  เปนสุขก็ดี 
เปนทุกขกด็ี  มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี ขอน้ันท้ังหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวในกอน 
ท้ังนี้  เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ  ไมทํากรรมใหมจกัมีความไมถูกบังคับตอไป  เพราะไม 
ถูกบังคับตอไป  จักมีความส้ินกรรม  เพราะส้ินกรรม  จกัมีความส้ินทุกข  เพราะส้ิน 
ทุกข  จักมีความสิ้นเวทนา  เพราะส้ินเวทนา  ทุกขท้ังปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว 
ดูกรภกิษุท้ังหลายพวกนิครนถมักมีวาทะอยางนี้  ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 2 
        [๓]  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เราเขาไปหาพวกนิครนถผูมีวาทะอยางนี้แลว  ถามอยางนี้วา 
ดูกรนิครนถผูมีอายุ  จริงหรือท่ีมีขาววา  พวกทานมีวาทะอยางนี้  มีทิฐิอยางนีว้า  ปุริสบุคคล 
นี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง  เปนสุขก็ดี  เปน  ทุกขก็ดี  มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี  ขอนั้น 
ท้ังหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไว  ในกอน  ท้ังนี้เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ  ไมทํากรรม 
ใหม  จกัมีความไมถูกบังคับตอไป  จักมีความสิ้นกรรม  เพราะส้ินกรรม  จักมีความ  ส้ินทุกข  เพราะส้ิน 
ทุกข  จักมีความสิ้นเวทนา  เพราะส้ินเวทนา  ทุกขท้ังปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  พวกนิครนถนั้น  ถูกเราถามอยางนี้แลวยอมยืนยัน  เราจึงถามพวกนิครนถนัน้ 
อยางนี้วา  ดูกรนิครนถผูมีอายุ  พวกทานทราบละหรือวาเราท้ังหลายไดมีแลวใน 
กอน  มิใชไมไดมีแลว  ฯ 
        นิครนถเหลานั้นตอบวา  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ 
        เรา.  ดูกรนิครนถผูมีอายุ  พวกทานทราบละหรือวา  เราท้ังหลายไดทําบาปกรรมไวใน 
กอน  มิใชไมไดทําไว  ฯ 
        นิ.  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ 
        เรา.  ดูกรนิครนถผูมีอายุ  พวกทานทราบละหรือวา  เราท้ังหลายไดทําบาปกรรมอยางนี้บางๆ  ฯ 
        นิ.  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ 
        เรา.  ดูกรนิครนถผูมีอายุ  พวกทานทราบละหรือวา  ทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว  หรือวา 
ทุกขเทานี้เราตองสลัดเสีย  หรือวาเม่ือทุกขเทานี้เราสลัดไดแลวจกัเปนอันเราสลัดทุกขได 
ท้ังหมด  ฯ 
        นิ.  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ 
        เรา.  ดูกรนิครนถผูมีอายุ  พวกทานทราบการละอกศุลธรรม  การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบันละ 
หรือ  ฯ 
        นิ.  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ  
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        [๔]  เรา.  ดูกรนิครนถผูมีอายุ  เทาท่ีพดูกันมานีเ้ปนอันวา  พวกทานไมทราบวา  เรา 
ท้ังหลายไดมีแลวในกอน มิใชไมไดมีแลวไมทราบวา เราท้ังหลาย ไดทําบาปกรรมไวในกอน  มิใช 
ไมไดทําไว  ไมทราบวา  เราท้ังหลายไดทําบาปกรรมอยางนี้บางๆ  ไมทราบวา  ทุกขเทานี้เราสลัด 
ไดแลว  หรือวาทุกขเทานี้เราตอง  สลัดเสีย  หรือวาเม่ือทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว  จักเปนอันเรา 
สลัดทุกขไดท้ังหมดไมทราบการละอกุศลธรรม  การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบัน  เม่ือเปน 
เชนนี้พวกนิครนถผูมีอายุ  ไมบังควรจะพยากรณวา  ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยาง 
หนึ่ง  เปนสุขก็ดี  เปนทุกขก็ดี  มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี  ขอนั้นท้ังหมดเปน  เพราะเหตุแหงกรรม 
ท่ีตนทําไวในกอน  ท้ังนี้  เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ  ไมทํากรรมใหม  จักมีความไมถูกบังคับ 
ตอไป  เพราะไมถูกบังคับตอไป  จักมีความส้ินกรรม  เพราะส้ินกรรม  จักมีความส้ินทุกข  เพราะ 
ส้ินทุกข  จักมีความส้ินเวทนาเพราะส้ินเวทนา  ทุกขท้ังปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว  ฯ 
        ดูกรนิครนถผูมีอายุ  ก็ถาพวกทานพึงทราบวา  เราท้ังหลายไดมีแลวในกอนมิใชไมได 
มีแลว  พึงทราบวา  เราท้ังหลายไดทําบาปกรรมไวในกอน  มิใชไมไดทําไว  พึงทราบวา  เรา 
ท้ังหลายไดทําบาปกรรมอยางนี้บางๆ  พึงทราบวา  ทุกข  เทานี้เราสลัดไดแลว  หรือวาทุกขเทานี ้
เราตองสลัดเสีย  หรือวาเม่ือทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว  จกัเปนอันเราสลัดทุกขไดท้ังหมด  พึง 
ทราบการละอกุศลธรรมการบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบัน  เม่ือเปนเชนนี ้ พวกนิครนถผูมีอายุ 
ควรจะ  พยากรณไดวา  ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง  เปนสุขก็ดี  เปนทุกขกด็ ี
มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี  ขอนั้นท้ังหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไว  ในกอน  ท้ังนี้เพราะหมด 
กรรมเกาดวยตบะ  ไมทํากรรมใหม  จักมีความไมถูกบังคับตอไป  เพราะไมถูกบังคับตอไป  จักมี 
ความส้ินกรรม  เพราะส้ินกรรมจักมีความส้ินทุกข  เพราะส้ินทุกข  จกัมีความส้ินเวทนา 
เพราะส้ินเวทนา  ทุกขท้ังปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว  ฯ 
        [๕]  ดกูรนิครนถผูมีอายุ  เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงดวยลูกศรที่มียาพิษอาบไวอยางหนา 
แลว  พึงเสวยเวทนาอันเปนทุกข  กลาเจ็บแสบ  เพราะเหตุการเสียดแทงของลูกศร  มิตร 
อํามาตย  ญาติสาโลหิตของเขาพึงใหหมอผาตัดรักษาหมอผาตัดใชศาตราชําแหละปากแผลของ 
เขา  เขาพึงเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลาเจ็บแสบ  แมเพราะเหตุถูกศาตราชําแหละปากแผล  
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หมอผาตัดใชเคร่ืองตรวจคนหาลูกศร  เขาพึงเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  แมเพราะ 
เหตุถูกเคร่ือง  ตรวจคนหาลูกศร  หมอผาตัดถอนลูกศรออก  เขาพึงเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา 
เจ็บแสบ  แมเพราะเหตุถอนลูกศรออก  หมอผาตัดใสยาถอนพิษท่ีปากแผล  เขาพึงเสวยเวทนา 
อันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  แมเพราะเหตุใสยาถอนพิษท่ีปากแผล  สมัยตอมา  เขามีแผลหาย 
มีผิวหนังสนิท  จึงไมมีโรค  มีความสุข  เสรี  เปนอยูไดตามลําพัง  ไปไหนไปได  จึงมีความ 
คิดอยางนีว้า  เม่ือกอน  เราถูกยิงดวยลูกศรที่มียาพิษอาบไวอยางหนา  ไดเสวยเวทนาอันเปน 
ทุกขกลา  เจ็บแสบ  แม  เพราะเหตุการเสียดแทงของลูกศร  มิตร  อํามาตย  ญาติสาโลหิตของเรา 
ใหหมอผาตัดรักษา  หมอผาตัดใชศาตราชําแหละปากแผล  เรานั้นไดเสวยเวทนาอันเปนทุกข 
กลาเจ็บแสบ  แมเพราะเหตุถูกศาตราชําแหละปากแผล  หมอผาตัดใชเคร่ืองตรวจคนหา 
ลูกศร  เรานั้นไดเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  แมเพราะเหตุถูกเคร่ืองตรวจคนหา 
ลูกศร  หมอผาตัดถอนลูกศรออก  เรานั้นไดเสวยเวทนาอันเปน  ทุกขกลา  เจ็บแสบ  แมเพราะ 
เหตุถอนลูกศรออก  หมอผาตัดใสยาถอนพิษท่ีปากแผล  เรานั้นไดเสวยเวทนาอันเปนทุกข 
กลา  เจ็บแสบ  แมเพราะเหตุใสยาถอนพิษท่ีปากแผล  เดีย๋วนี้  เรานั้นมีแผลหาย  มีผิวหนังสนิท 
จึงไมมีโรคมีความสุข  เสรี  เปนอยูไดตามลําพัง  ไปไหนไปได  ฉันใด  ฯ 
        ดูกรนิครนถผูมีอายุ  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  ถาพวกทานพึงทราบวา  เรา  ท้ังหลาย  ไดมี 
แลวในกอน  มิใชไมไดมีแลว  พึงทราบวา  เราท้ังหลายไดทําบาปกรรมไวในกอน  มิใชไมได 
ทําไว  พึงทราบวา  เราท้ังหลายไดทําบาปกรรม  อยางนีบ้างๆ  พึงทราบวา  ทุกขเทานี้เราสลัด 
ไดแลว  หรือวาทุกขเทานี้เราตองสลัดเสีย  หรือวาเม่ือทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว  จักเปนอัน 
เราสลัดทุกข  ไดท้ังหมด  พงึทราบการละอกุศลธรรม  การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจบัุน  เม่ือ 
เปน  เชนนี้  พวกนิครนถผูมีอายุ  ควรจะพยากรณไดวา  ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใด 
อยางหนึ่ง  เปนสุขก็ดี  เปนทุกขก็ดี  มิใชทุกขมิใชสุขกด็ี  ขอนั้นท้ังหมดเปนเพราะเหตุแหง 
กรรมท่ีตนทําไวในกอน  ท้ังนี้  เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ  ไมทํากรรมใหม  จักมีความไม 
ถูกบังคับตอไป  เพราะไมถูกบังคับตอไป  จักมีความ  ส้ินกรรม  เพราะส้ินกรรม  จกัมีความส้ิน  
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ทุกข  เพราะส้ินทุกข  จักมีความสิ้นเวทนาเพราะส้ินเวทนา  ทุกขท้ังปวงจักเปนของอัน 
ปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว  ฯ 
        ดูกรนิครนถผูมีอายุ  ก็เพราะเหตุท่ีพวกทานไมทราบวา  เราท้ังหลายไดมีแลวในกอน 
มิใชไมไดมีแลว  ไมทราบวา  เราท้ังหลายไดทําบาปกรรมไวในกอนมิใชไมไดทําไว  ไมทราบ 
วา  เราท้ังหลายไดทําบาปกรรมอยางนี้บางๆ  ไมทราบวาทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว  หรือวาทุกข 
เทานี้เราตองสลัดเสีย  หรือวาเม่ือทุกขเทานี้  เราสลัดไดแลว  จกัเปนอันเราสลัดทุกขไดท้ังหมด 
ไมทราบการละอกุศลธรรม  การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบัน  ฉะนั้น  พวกนิครนถผูมีอายุ  จึง 
ไมบังควรจะ  พยากรณวา  ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง  เปนสุขก็ด ี เปนทุกข 
ก็ดี  มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี  ขอนั้นท้ังหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวในกอนท้ังนี้  เพราะ 
หมดกรรมเกาดวยตบะ  ไมทํากรรมใหม  จักมีความไมถูกบังคับตอไปเพราะไมถูกบังคับตอไป 
จักมีความส้ินกรรม  เพราะส้ินกรรม  จักมีความส้ินทุกขเพราะส้ินทุกข  จักมีความส้ินเวทนา 
เพราะส้ินเวทนา  ทุกขท้ังปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว  ฯ 
        [๖]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เม่ือเรากลาวอยางนี้  พวกนิครนถนั้นไดกลาวกะเราดังนีว้า 
ดูกรทานผูมีอายุ  ทานนิครนถนาฏบุตร  เปนผูรูธรรมท้ังปวง  เปนผูเหน็ธรรมท้ังปวง  ยืนยนัญาณ 
ทัสสนะตลอดทุกสวนวา  เม่ือเราเดินกด็ี  ยนืก็ดี  หลับก็ด ี ตื่นก็ดี  ญาณทัสสนะไดปรากฏ 
ติดตอเสมอไป  ทานกลาวอยางนี้วาดกูรพวกนิครนถผูมีอายุ  บาปกรรมท่ีพวกทานทําไวในกอน 
มีอยู  พวกทานจงสลัดบาปกรรมนั้นเสีย  ดวยปฏิปทาประกอบดวยการกระทําท่ีทําไดยากอันเผ็ด 
รอนนี้  ขอท่ีทานท้ังหลายเปนผูสํารวมกาย  สํารวมวาจา  สํารวมใจ  ในบัดนี้นั้น  เปนการไมทํา 
บาปกรรมตอไป  ท้ังนี้เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ  ไมทํากรรมใหม  จักมีความไมถูกบังคับ 
ตอไป  เพราะไมถูกบังคับตอไป  จักมีความส้ินกรรม  เพราะส้ินกรรม  จักมีความส้ินทุกข  เพราะ 
ส้ินทุกข  จักมีความส้ินเวทนา  เพราะส้ินเวทนา  จักเปนอันพวกทานสลัดทุกขไดท้ังหมด  ก ็
แหละคํานัน้ถูกใจและควร  แกพวกขาพเจา  และเพราะเหตุนั้น  พวกขาพเจาจึงไดช่ืนชม  ฯ 
        [๗]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เม่ือพวกนิครนถกลาวแลวอยางนี้  เราไดกลาวกะพวกนคิรนถ 
นั้น  ดังนีว้า  ดกูรนิครนถผูมีอายุ  ธรรม  ๕  ประการนี้แล  มีวิบาก๒  ทางในปจจุบัน  ๕  ประการ  
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เปนไฉน  คือความเช่ือ  ความชอบใจ  การฟง  ตามเขาวา  ความตรึกตามอาการ  ความปกใจดิ่ง 
ดวยทิฐิ  ดูกรนิครนถผูมีอายุ  เหลานีแ้ล  ธรรม  ๕  ประการ  มีวิบาก  ๒  ทางในปจจุบัน 
บรรดาธรรม  ๕  ประการนัน้พวกนิครนถผูมีอายุ  มีความเช่ืออยางไร  ชอบใจอยางไร  รํ่าเรียน 
มาอยางไร  ไดยินมาอยางไร  ตรึกตามอาการอยางไร  ปกใจดิ่งดวยทิฐิอยางไร  ในศาสดาผูมี 
วาทะเปนสวนอดีต  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เรามีวาทะอยางนีแ้ล  จึงไมเล็งเห็นการโตตอบวาทะอัน 
ชอบดวยเหตุอะไรๆ  ในพวกนิครนถ  ฯ 
        [๘]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวกะพวกนิครนถนั้นตอไปอีกอยางนีว้า  ดูกรนิครนถผู 
มีอายุ  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  สมัยใด  พวกทานมีความพยายามแรงกลา  มี 
ความเพยีรแรงกลา  สมัยนั้น  พวกทานยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อันเกิดแต 
ความพยายามแรงกลา  แตสมัยใด  พวกทานไมมีความความพยายามแรงกลา  ไมมีความเพยีรแรงกลา 
สมัยนั้น  พวกทาน  ยอมไมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อันเกิดแตความพยายามแรง 
กลา  ฯ 
        นิครนถรับวา  พระโคดมผูมีอายุ  สมัยใด  พวกขาพเจามีความพยายามแรงกลา  มีความ 
เพียรแรงกลา  สมัยนั้น  พวกขาพเจายอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อันเกดิแต 
ความพยายามแรงกลา  สมัยใด  พวกขาพเจาไมมี  ความพยายามแรงกลา  สมัยนั้น  พวกขาพเจา 
ยอมไมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อันเกิดแตความพยายามแรงกลา  ฯ 
        [๙]  พ.  ดูกรนิครนถผูมีอายุ  เทาท่ีพดูกันมานีเ้ปนอันวา  สมัยใด  พวกทานมีความ 
พยายามแรงกลา  มีความเพยีรแรงกลา  สมัยนั้น  พวกทานยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บ 
แสบ  อันเกิดแตความพยายามแรงกลา  แตสมัยใดพวกทานไมมีความพยายามแรงกลา  ไมมี 
ความเพยีรแรงกลา  สมัยนั้น  พวกทานยอมไมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อันเกิด 
แตความพยายามแรงกลาเม่ือเปนเชนนี้  พวกนิครนถผูมีอายุ  ไมบังควรจะพยากรณวา  ปุริส 
บุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง  เปนสุขก็ดี  เปนทุกขกด็ี  มิใชทุกขมิใชสุขก็ดีขอนั้น 
ท้ังหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวในกอน  ท้ังนี้  เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ  ไมทํากรรม 
ใหม  จกัมีความไมถูกบังคับตอไป  เพราะไมถูกบังคับตอไปจักมีความส้ินกรรม  เพราะส้ินกรรม 
จักมีความส้ินทุกข  เพราะส้ินทุกข  จักมีความสิ้นเวทนา  เพราะส้ินเวทนา  ทุกขท้ังปวงจักเปน 
ของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว  ฯ  
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        ดูกรนิครนถผูมีอายุ  ถาสมัยใด  พวกทานมีความพยายามแรงกลา  มีความ  เพยีรแรงกลา 
สมัยนั้น  เวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อันเกิดแตความพยายามพงึหยุดไดเอง  และสมัย 
ใด  พวกทานไมมีความพยายามแรงกลา  ไมมีความเพยีรแรงกลา  สมัยนั้น  เวทนาอันเปน 
ทุกขกลา  เจ็บแสบ  อันเกิดแตความพยายามพึงหยดุไดเอง  เม่ือเปนเชนนี้  พวกนิครนถ 
ผูมีอายุก็ควรพยากรณไดวา  ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง  เปนสุขก็ดี  เปน 
ทุกขก็ดี  มิใชทุกขมิใชสุขกด็ีขอนั้นท้ังหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวในกอน  ท้ังนี ้
เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ  ไมทํากรรมใหม  จกัมีความไมถูกบังคับตอไป  เพราะไมถูกบังคับ 
ตอไปจักมีความส้ินกรรม  เพราะส้ินกรรม  จักมีความส้ินทุกข  เพราะส้ินทุกข  จักมีความส้ิน 
เวทนา  เพราะส้ินเวทนา  ทุกขท้ังปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว  ฯ 
        ดูกรนิครนถผูมีอายุ  ก็เพราะเหตุท่ี  สมัยใด  พวกทานมีความพยายามแรงกลา  มีความ 
เพียรแรงกลา  สมัยนั้น  พวกทานจึงเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลาเจ็บแสบ  อันเกิดแตความ 
พยายามแรงกลา  แตสมัยใด  พวกทานไมมีความพยายามแรงกลา  ไมมีความเพยีรแรงกลา 
สมัยนั้น  พวกทานจึงไมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจบ็แสบ  อันเกดิแตความพยายามแรง 
กลา  พวกทานนั้นเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อันเกิดแตความเพียรเองทีเดยีว  ยอม 
เช่ือผิดไป  เพราะอวิชชา  เพราะความไมรู  เพราะความหลงวา  ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนา 
อยางใดอยางหน่ึง  เปนสุขก็ดี  เปนทุกขก็ดี  มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี  ขอนั้นท้ังหมดเปนเพราะเหตุ 
แหงกรรมท่ีตนทําไวในกอน  ท้ังนี้  เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ  ไมทํากรรมใหม  จักมีความไม 
ถูกบังคับตอไป  เพราะไมถูกบังคับตอไป  จักมีความส้ินกรรม  เพราะส้ินกรรม  จักมีความส้ิน 
ทุกข  เพราะส้ินทุกข  จักมีความส้ินเวทนาเพราะส้ินเวทนา  ทุกขท้ังปวงจักเปนของอันปุริส 
บุคคลนั้นสลัดไดแลว  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เรามีวาทะแมอยางนี้แล  จึงไมเล็งเห็นการโตตอบวาทะ 
อันชอบดวยเหตุอะไรๆ  ในพวกนิครนถ  ฯ 
        [๑๐]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวกะพวกนิครนถนัน้ตอไปอีกอยางนี้วาดกูรนิครนถ 
ผูมีอายุ  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  พวกทานจะพงึปรารถนาไดดังนีห้รือวา  กรรม  
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ใดเปนของใหผลในปจจุบัน  ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผล  ในชาติหนา  ดวยความพยายาม 
หรือดวยความเพียรเถิด  พวกนิครนถนั้นกลาววา  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ 
        พ.  และพวกทานจะพงึปรารถนาไดดังนี้หรือวา  กรรมใดเปนของใหผลในชาติหนา 
ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลในปจจุบันดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด  ฯ 
        นิ.  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ 
        พ.  ดูกรนิครนถผูมีอายุ  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  พวกทานจะพงึ 
ปรารถนาไดดงันี้หรือวา  กรรมใดเปนของใหผลเปนสุข  ขอกรรมนั้น  จงเปนของใหผลเปนทุกข 
 ดวยความพยายามหรือดวยความเพยีรเถิด  ฯ 
        นิ.  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ 
        พ.  และพวกทานจะพงึปรารถนาไดดังนี้หรือวา  กรรมใดเปนของใหผลเปนทุกข  ขอ 
กรรมนั้นจงเปนของใหผลเปนสุข  ดวยความพยายามหรือดวยความเพยีรเถิด  ฯ 
        นิ.  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ 
        พ.  ดูกรนิครนถผูมีอายุ  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  พวกทานจะพงึ 
ปรารถนาไดดงันี้หรือวา  กรรมใดเปนของใหผลเสร็จส้ินแลว  ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผล 
อยาเพอเสร็จส้ิน  ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด  ฯ 
        นิ.  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ 
        พ.  และพวกทานจะพงึปรารถนาไดดังนี้หรือวา  กรรมใดเปนของใหผลยังไมเสร็จส้ิน 
ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลเสร็จส้ิน  ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด  ฯ 
        นิ.  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ 
        พ.  ดูกรนิครนถผูมีอายุ  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  พวกทานจะพงึ 
ปรารถนาไดดงันี้หรือวา  กรรมใดเปนของใหผลมาก  ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลนอย  ดวย 
ความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด  ฯ 
        นิ.  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ  
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        พ.  และพวกทานจะพงึปรารถนาไดดังนี้หรือวา  กรรมใดเปนของใหผลนอย  ขอกรรม 
นั้นจงเปนของใหผลมาก  ดวยความพยายามหรือดวยความ  เพียรเถิด  ฯ 
        นิ.  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ 
        พ.  ดูกรนิครนถผูมีอายุ  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  พวกทานจะพงึ 
ปรารถนาไดดงันี้หรือวา  กรรมใดเปนของใหผล  ขอกรรมนั้นจงเปนของอยาใหผล  ดวยความ 
พยายามหรือดวยความเพยีรเถิด  ฯ 
        นิ.  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ 
        พ.  และพวกทานจะพงึปรารถนาไดดังนี้หรือวา  กรรมใดเปนของไมใหผลขอกรรม 
นั้นจงเปนของใหผล  ดวยความพยายาม  หรือดวยความเพียรเถิด  ฯ 
        นิ.  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอนี้หามิไดเลย  ฯ 
        [๑๑]  พ.  ดูกรนิครนถผูมีอายุ  เทาท่ีพดูกันมานีเ้ปนอันวา  พวกทานจะพึงปรารถนา 
ไมไดดังน้ีวา  กรรมใดเปนของใหผลในปจจุบัน  ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลในชาติหนา 
  ดวยความพยายามหรือดวยความเพยีรเถิด  วากรรมใดเปนของใหผลในชาติหนา  ขอกรรมน้ัน 
จงเปนของใหผลในปจจุบัน  ดวยความพยายามหรือดวยความเพยีรเถิด  วากรรมใดเปนของ 
ใหผลเปนสุข  ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลเปนทุกข  ดวยความพยายามหรือดวยความเพียร 
เถิด  วากรรมใด  เปนของใหผลเปนทุกข  ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลเปนสุข  ดวยความ 
พยายามหรือดวยความเพยีรเถิด  วากรรมใดเปนของใหผลเสร็จส้ินแลว  ขอกรรมนั้นจงเปน 
ของใหผลอยาเพอเสร็จส้ิน  ดวยความพยายามหรือดวยความเพยีรเถิด  วากรรมใดเปนของให 
ผลยังไมเสร็จส้ิน  ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลเสร็จส้ินดวยความพยายามหรือดวยความเพียร 
เถิด  วากรรมใดเปนของใหผลมาก  ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลนอย  ดวยความพยายาม 
หรือดวยความเพียรเถิด  วากรรมใดเปนของใหผลนอย  ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลมาก 
 ดวยความพยายามหรือดวยความเพยีรเถิด  วากรรมใดเปนของใหผล  ขอกรรมน้ันจงเปนของ 
อยาใหผลดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด  วากรรมใดเปนของไมใหผล  ขอกรรม  
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นั้นจงเปนของใหผล  ดวยความพยายามหรือดวยความเพยีรเถิด  เม่ือเปนเชนนี้ความพยายาม 
ของพวกนิครนถผูมีอายุก็ไรผล  ความเพียรก็ไรผล  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  พวกนิครนถมีวาทะอยางนี้  การกลาวกอนและการกลาวตาม 
๑๐  ประการอันชอบดวยเหตุของพวกนิครนถ  ผูมีวาทะอยางนี้ยอมถึงฐานะนาตําหนิ  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไว 
ในกอน  พวกนิครนถตองเปนผูทํากรรมช่ัวไวกอนแน  ในบัดนี้พวกเขาจึงไดเสวยเวทนาอัน 
เปนทุกข  กลาเจ็บแสบเหน็ปานนี้  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุท่ีอิศวร 
เนรมิตให  พวกนิครนถตองเปนผูถูกอิศวรชั้นเลวเนรมิตมาแน  ในบัดนี้  พวกเขาจึงไดเสวย 
เวทนาอันเปนทุกขกลาเจ็บแสบเห็นปานนี้  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุ 
ท่ีมีความบังเอิญ  พวกนิครนถตองเปนผูมีความบังเอิญช่ัวแน  ในบัดนี้  พวกเขาจึงไดเสวย 
เวทนาอันเปนทุกขกลาเจ็บแสบเห็นปานนี้  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุ 
แหงอภชิาติ  พวกนิครนถตองเปนผูมีอภิชาติเลวแน  ในบัดนี้  พวกเขาจึงไดเสวย  เวทนา 
อันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบเห็นปานนี้  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุแหงความ 
พยายามในปจจุบัน  พวกนิครนถตองเปนผูมีความพยายามใน  ปจจุบันเลวแน  ในบัดนี้  พวก 
เขาจึงไดเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลาเจ็บแสบเห็นปานนี้  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ถาหมูสัตวยอม 
เสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวในกอน  พวกนิครนถตองนาตําหนิ  ถาหมู 
สัตวไมใชเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวในกอน  พวกนิครนถกต็องนา 
ตําหนิ  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุท่ีอิศวรเนรมิตให  พวกนิครนถตองนา 
ตําหนิ  ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุท่ีอิศวรเนรมิตให  พวกนิครนถกต็อง 
นาตําหนิ  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุท่ีมีความบังเอิญ  พวกนิครนถตองนา 
ตําหนิ  ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุท่ีมีความบังเอิญ  พวกนิครนถกต็องนา 
ตําหนิ  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะ  เหตุแหงอภิชาติ  พวกนิครนถตองนาตําหน ิ
ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุแหงอภิชาติ  พวกนิครนถกต็องนาตําหนิ  ถาหมู  
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สัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบัน  พวกนิครนถตองนาตําหน ิ
ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบัน  พวกนิครนถก็ตอง 
นาตําหนิ  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  พวกนิครนถมีวาทะอยางนี้  การกลาวกอนและการกลาวตาม  ๑๐ 
ประการ  อันชอบดวยเหตุของพวกนิครนถผูมีวาทะอยางนี้  ยอมถึงฐานะนาตําหนิ  ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  ความพยายามไรผล  ความเพียรไรผล  อยางนี้แล  ฯ 
        [๑๒]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ก็อยางไร  ความพยายามจึงจะมีผล  ความ  เพียรจึงจะมีผล 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไมเอาทุกขทับถมตนท่ีไมมีทุกขทับถม  ๑  ไมสละความ 
สุขท่ีเกิดโดยธรรม  ๑  ไมเปนผูหมกมุนในความสุขนั้น  ๑  เธอยอมทราบชัดอยางน้ีวา  ถึงเรานี้ 
จักยังมีเหตุแหงทุกข  เม่ือเร่ิมต้ังความเพยีร  วิราคะยอมมีไดเพราะการต้ังความเพยีร  อนึ่ง  ถึง 
เรานี้จะยังมีเหตุแหง  ทุกข  เม่ือวางเฉย  บําเพ็ญอุเบกขาอยู  วิราคะก็ยอมมีได  เธอพึงเร่ิมต้ังความ 
เพียร  ในทํานองท่ีภิกษยุังมีเหตุแหงทุกข  เร่ิมต้ังความเพยีร  ยอมมีวิราคะเพราะการเริ่มต้ัง 
ความเพยีร  และบําเพ็ญอุเบกขา  ในทํานองท่ีภิกษยุังมีเหตุแหงทุกข  วางเฉย  บําเพ็ญอุเบกขา 
อยู  ยอมมีวิราคะ  เม่ือเธอนัน้ยังมีเหตุแหงทุกขเร่ิมต้ังความเพียร  วิราคะยอมมีไดเพราะการ 
ตั้งความเพยีร  แมอยางนี้  ทุกขนั้นก็เปนอันเธอสลัดไดแลว  เม่ือเธอนั้นยังมีเหตุแหงทุกข  วางเฉย 
บําเพ็ญอุเบกขาอยู  วิราคะยอมมีได  แมอยางนี้  ทุกขนั้นก็เปนอันเธอสลัดไดแลว  ฯ 
        [๑๓]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนชายผูกําหนัด  มีจิตปฏิพทัธพอใจอยางแรงกลา 
มุงหมายอยางแรงกลาในหญิง  เขาเห็นหญิงน้ันยืนพูดจากระซิกกระซ้ีราเริงอยูกับชายอ่ืน  ดกูรภิกษุ 
ท้ังหลาย  พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ความโศก  ความรําพนั  ความทุกขกาย  ความ 
ทุกขใจและความคับแคนใจ  จะพึงเกิดข้ึนแกชายน้ัน  เพราะเหน็หญิงคนโนนยนืพูดจากระซิก 
กระซ้ีราเริงอยูกับชายอ่ืนบางหรือไม  ฯ 
        พวกภิกษทูุลวา  ตองเปนเชนนัน้  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ขอนั้นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภิ.  พระพุทธเจาขา  เพราะชายคนโนนกําหนัดนกัแลว  มีจิตปฏิพทัธพอใจอยางแรงกลา 
มุงหมายอยางแรงกลาในหญิงคนโนน  ฉะนั้น  ความโศกความรําพัน  ความทุกขกาย  ความ  
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ทุกขใจและความคับแคนใจ  จึงเกิดข้ึนไดแกเขา  เพราะเหน็หญิงนั้นยืนพูดจากระซิกกระซ้ี 
ราเริงอยูกับชายอ่ืน  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ตอมาชายคนน้ันมีความดําริอยางนีว้า  เรากาํหนัดนกัแลว  มี 
จิตปฏิพัทธ  พอใจอยางแรงกลา  มุงหมายอยางแรงกลาในหญิงคนโนน  ความโศก  ความรําพัน 
ความทุกขกาย  ความทุกขใจและความคับแคนใจ  จึงเกิดข้ึนแกเราได  เพราะเหน็หญิงคน 
โนนยืนพูดจากระซิกกระซ้ี  ราเริงอยูกับชายอ่ืน  อยากระนั้นเลย  เราพึงละความกําหนดัพอใจใน 
หญิงคนโนนท่ีเรามีนั้นเสียเถิด  เขาจึงละความกําหนัดพอใจในหญิงคนโนนนัน้เสีย  สมัยตอมา 
เขาเห็นหญิงคนนั้นยืนพดูจากระซิกกระซ้ีราเริงอยูกับชายอื่น  ดูกรภกิษท้ัุงหลายพวกเธอจะ 
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ความโศก  ความรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความคับ 
แคนใจ  จะพึงเกิดข้ึนแกชายนั้น  เพราะเหน็หญิงคนโนนยืนพดูจากระซิกกระซ้ีราเริงอยูกับชาย 
อ่ืนบางหรือไม  ฯ 
        ภิ.  ขอน้ันหามิได  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ขอนั้นเพราะเหตุอะไร  ฯ 
        ภิ.  พระพุทธเจาขา  เพราะชายคนโนน  คลายกําหนดัในหญิงคนโนน  แลว  ฉะนั้น 
 ความโศก  ความรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความ  คับแคนใจ  จึงไมเกดิข้ึนแกเขา 
เพราะเห็นหญิงนั้นยนืพูดกระซิกกระซ้ีราเริงอยู  กับชายอ่ืน  ฯ 
        [๑๔]  พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภกิษุไมเอาทุกขทับถมตนท่ีไม 
มีทุกขทับถม  ๑  ไมสละความสุขท่ีเกิดข้ึนโดยธรรม  ๑  ไมเปนผูหมกมุนในความสุขนั้น  ๑  เธอ 
ยอมทราบชัดอยางนี้วา  ถึงเรานี้จะยังมีเหตุ  แหงทุกข  เม่ือเร่ิมต้ังความเพียร  วิราคะยอมมีไดเพราะ 
การตั้งความเพยีร  อนึ่งถึงเรานี้จะยังมีเหตุแหงทุกข  เม่ือวางเฉย  บําเพ็ญอุเบกขาอยู  วริาคะก ็
ยอมมีได  เธอจึงเร่ิมต้ังความเพียร  ในทํานองท่ีภิกษยุังมีเหตุแหงทุกข  เร่ิมต้ังความเพยีร  ยอม 
มีวิราคะ  เพราะการเร่ิมต้ังความเพียร  และบําเพ็ญอุเบกขา  ในทํานองท่ีภิกษยุังมีเหตุแหงทุกข 
วางเฉย  บําเพญ็อุเบกขาอยู  ยอมมีวิราคะ  เม่ือเธอนั้นยังมีเหตุแหงทุกข  เร่ิมต้ังความเพยีร  
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วิราคะยอมมีไดเพราะการต้ังความเพยีร  แมอยางนี้  ทุกขนั้นก็เปนอันเธอสลัดไดแลว  เม่ือเธอนั้น 
ยังมีเหตุแหงทุกข  วางเฉย  บําเพ็ญ  อุเบกขาอยู  วิราคะยอมมีได  แมอยางนี้  ทุกขนั้นก็เปนอัน 
เธอสลัดไดแลวดูกรภิกษุท้ังหลาย  ความพยายามมีผล  ความเพยีรมีผล  แมอยางนี้  ฯ 
        [๑๕]  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  อีกประการหนึ่ง  ภกิษพุิจารณาเห็นดังนีว้าเม่ือเราอยูตามสบาย 
อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กุศลธรรมยอมเส่ือม  แตเม่ือเราเร่ิม  ตั้งตนเพือ่ความลําบาก  อกุศลธรรม 
ยอมเส่ือม  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  อยากระนั้นเลย  เราพงึเร่ิมต้ังตนเพือ่ความลําบากเถิด 
เธอจึงเร่ิมต้ังตนเพื่อความลําบากเม่ือเธอเร่ิมต้ังตนเพื่อความลําบากอยู  อกุศลธรรมยอมเส่ือม 
 กุศลธรรมยอมเจริญยิ่งสมัยตอมา  เธอไมตองเร่ิมต้ังตนเพ่ือความลําบากได  ขอนัน้เพราะเหตุไร 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เพราะภิกษุนั้นเร่ิมต้ังตนเพ่ือความลําบาก  เพื่อประโยชนใดประโยชนนัน้ 
ของเธอ  เปนอันสําเร็จแลว  ฉะนั้น  สมัยตอมา  เธอจึงไมตองเร่ิมต้ังตนเพ่ือความลําบากได 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนชางศร  ยางลนลูกศรบนขาไฟ  ๒  อัน  ดัดใหตรงจนใชการได 
เพราะเหตุท่ีลูกศรเปนของอันชางศรยางลนบนขาไฟ  ๒  อัน  ดัดใหตรงจนใชการไดแลว  สมัยตอมา 
ชางศรนั้นไมตองยางลนลูกศรนั้นบนขาไฟ  ๒  อัน  ดดัใหตรงจนใชการได  ขอนั้นเพราะเหตุไร 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เพราะชางศรนั้นพึงยางลนลูกศรบนขาไฟ  ๒  อันดดัใหตรงจนใชการได  เพื่อ 
ประโยชนใด  ประโยชนนัน้ของเขาเปนอันสําเร็จแลว  ฉะนั้น  สมัยตอมา  ชางศรจึงไมตอง 
ยางลนลูกศรบนขาไฟ  ๒  อัน  ดัดให  ตรงจนใชการได  ฉันใด  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้น 
เหมือนกนัแล  ภิกษยุอมพจิารณาเห็นดังนีว้า  เม่ือเราอยูตามสบาย  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง 
กุศลธรรมยอมเส่ือม  แตเม่ือเราเร่ิมต้ังตนเพือ่ความลําบาก  อกุศลธรรมยอมเส่ือมกุศลธรรม 
ยอมเจริญยิ่ง  อยากระนั้นเลย  เราพึงเร่ิมต้ังตนเพื่อความลําบากเถิด  เธอจึงเร่ิมต้ังตนเพ่ือความ 
ลําบาก  เม่ือเธอเร่ิมต้ังตนเพือ่ความลําบากอยู  อกุศลธรรมยอม  เส่ือม  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง 
 สมัยตอมา  เธอไมตองเร่ิมต้ังตนเพื่อความ  ลําบากได  ขอนั้นเพราะเหตุไร  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
 เพราะภกิษนุัน้เร่ิมต้ังตนเพือ่ความลําบาก  เพื่อประโยชนใด  ประโยชนนั้นของเธอ  เปนอันสําเร็จ 
แลว  ฉะนั้น  สมัยตอมา  เธอจึงไมตองเร่ิมต้ังตนเพื่อความลําบากแล  ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ความพยายามมีผล  ความเพียรมีผล  แมอยางนี้  ฯ  
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        [๑๖]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อีกประการหนึ่ง  ตถาคตอุบัติข้ึนในโลกนี้เปนพระอรหันต 
ตรัสรูเองโดยชอบ  ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  ดําเนินไปดีรูแจงโลก  เปนสารถีผูฝกบุรุษ 
ท่ีควรฝกอยางหาคนอ่ืนยิ่งกวามิได  เปนครูของ  เทวดาและมนุษยท้ังหลาย  เปนผูตื่นแลว  เปนผู 
แจกธรรม  ตถาคตนั้นทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว  สอนโลกน้ีพรอมท้ังเทวโลก  มารโลก 
 พรหมโลกหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  ใหรูท่ัว  แสดงธรรมไพเราะ 
ในเบ้ืองตน  ในทามกลาง  ในท่ีสุด  พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ  ประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธ์ิ 
บริบูรณส้ินเชิง  คฤหบดีก็ดี  บุตรของคฤหบดีก็ดี  คนเกิดภายหลังในสกลุใดสกุลหนึ่งก็ด ี
ยอมฟงธรรมนั้น  คร้ันฟงแลว  ยอมไดความ  เช่ือในตถาคต  เขาประกอบดวยการไดความเช่ือ 
โดยเฉพาะนั้น  จึงพิจารณาเห็นดังนีว้า  ฆราวาสคับแคบ  เปนทางมาแหงธุลี  บรรพชาเปน 
ชองวาง  เรายงัอยู  ครองเรือนจะประพฤตพิรหมจรรยใหบริสุทธ์ิบริบูรณ  โดยสวนเดียวดุจสังข 
ท่ีเขาขัดแลวนีไ้มใชทําไดงาย  อยากระนั้นเลย  เราพึงปลงผมและหนวดนุงหมผา  กาสาวพัสตรแลว 
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด  สมัยตอมา  เขาละ  โภคสมบัตินอยบาง  มากบาง  ละเครือ 
ญาติเล็กบาง  ใหญบาง  ปลงผมและหนวดนุงหมผากาสาวพัสตรแลวออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิต  เขาบวชแลวอยางน้ี  ถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพของภิกษุท้ังหลาย  ละปาณาติบาต 
เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต  วางอาชญา  วางศาตราแลว  มีความละอาย  ถึงความเอ็นด ู
อนุเคราะห  ดวยความเกื้อกลูในสรรพสัตวอยู  ละอทินนาทาน  เปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน 
ถือเอาแตของท่ีเขาให  หวังแตของท่ีเขาให  มีตนเปนคนสะอาดไมใชขโมยอยู  ละกรรมอันเปน 
ขาศึกแกพรหมจรรย  เปนผูประพฤติพรหมจรรย  ประพฤติหางไกล  เวนเมถุนอันเปนธรรมดา 
ของชาวบาน  ละมุสาวาท  เปนผูเวน  ขาดจากมุสาวาท  เปนผูกลาวคําจริง  ดํารงอยูในคําสัตย 
เปนหลักฐานเชื่อถือไดไมพดูลวงโลก  ละวาจาสอเสียด  เปนผูเวนขาดจากวาจาสอเสียด 
ไดยินจากฝายนี้แลว  ไมบอกฝายโนน  เพือ่ทําลายฝายนี้  หรือไดยนิจากฝายโนนแลว  ไมบอก 
ฝายนี้  เพื่อทําลายฝายโนน  ท้ังนี้  เม่ือเขาแตกแยกกนัแลว  ก็สมานใหดีกันหรือเม่ือเขาดีกันอยู 
ก็สงเสริม  ชอบความพรอมเพรียงกัน  ยินดีในคนท่ีพรอมเพรียงกนั  ช่ืนชมในคนท่ีพรอมเพรียงกัน  
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 เปนผูกลาววาจาสมานสามัคคีกัน  ละวาจาหยาบ  เปนผูเวนขาดจากวาจาหยาบ  เปนผูกลาววาจาซ่ึง 
ไมมีโทษเสนาะหู  ชวนใหรักใคร  จับใจ  เปนภาษาชาวเมือง  อันคนสวนมากปรารถนาและ 
ชอบใจ  ละการเจรจาเพอเจอ  เปนผูเวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ  กลาวถูกกาล  กลาวตาม 
เปนจริง  กลาวอิงอรรถ  กลาวอิงธรรม  กลาวอิงวินยั  เปนผูกลาววาจามีหลักฐาน  มีท่ีอาง 
มีขอบเขต  ประกอบดวยประโยชน  ตามกาลเธอเปนผูเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม 
เปนผูฉันหนเดียว  งดฉันในเวลา  ราตรี  เวนขาดจากการฉันในเวลาวิกาล  เปนผูเวนขาดจากการ 
ฟอนรําขับรองประโคมดนตรี  และดูการเลน  อันเปนขาศึกแกกุศล  เปนผูเวนขาดจากการ 
ทัดทรงและตกแตงดวยดอกไมของหอม  และเคร่ืองประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการแตงตัว 
เปนผูเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ  เปนผูเวนขาดจากการรับทองและเงิน 
เปนผูเวนขาดจากการรับธัญญชาติดิบ  เปนผูเวนขาดจากการรับเนื้อดบิ  เปนผูเวนขาดจากการ 
รับหญิงและกมุารี  เปนผูเวนขาดจากการรับทาสีและทาส  เปนผูเวนขาดจากการรับแพะและแกะ 
เปนผูเวนขาดจากการรับไกและสุกร  เปนผูเวนขาดจากการรับชาง  โค  มาและลา  เปนผูเวนขาด 
จากการรับไรนาและท่ีดนิ  เปนผูเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช  เปนผูเวนขาด 
จากการซ้ือและการขาย  เปนผูเวนขาดจากการโกงดวยตาช่ัง  การโกงดวยของปลอมและการโกง 
ดวยเคร่ืองตวงวัด  เปนผูเวนขาดจากการรับสินบน  การลอลวงและการตลบตะแลง  เปนผูเวนขาด 
จากการตัด  การฆา  การจองจํา  การตีชิง  การปลนและการกรรโชก  เธอเปนผูสันโดษ 
ดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย  และบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง  จะไปท่ีใดๆยอมถือเอาบริขาร 
ไปไดหมด  เหมือนนกมีปก  จะบินไปท่ีใดๆ  ยอมมีแตปกของตัวเทานัน้เปนภาระบินไป  ฯ 
        [๑๗]  เธอประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะเชนนีแ้ลว  ยอมเสวยสุขอันปราศจากโทษ 
ในภายใน  เหน็รูปดวยจักษแุลว  ยอมไมเปนผูถือเอาโดยนิมิต  และโดยอนุพยัญชนะ  ยอมปฏิบัติ 
เพื่อสํารวมจักขุนทรีย  ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว  พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและ 
โทมนัสครอบงําได  ยอมรักษาจกัขุนทรีย  ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย  ไดยินเสียงดวยโสต  ...  
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ไดดมกล่ินดวยฆานะ  ...  ไดล้ิมรสดวยชิวหา  ...  ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย  ...  ไดรูแจง 
ธรรมารมณดวยใจแลว  ยอมไมเปนผูถือเอาโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะ  ยอม ปฏิบัติเพื่อสํารวม 
มนินทรีย  ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว  พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํา 
ได  ยอมรักษามนินทรีย  ถึงความสํารวมในมนินทรีย  ฯ 
        [๑๘]  เธอประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ  เชนนี้แลว  ยอมเสวยสุขอันไม 
เจือทุกขในภายใน  เปนผูทําความรูสึกตัวในเวลากาวไปและถอย  กลับ  ในเวลาแลดแูละเหลียวด ู
ในเวลาคูเขาและเหยยีดออก  ในเวลาทรง  สังฆาฏิ  บาตรและจีวร  ในเวลาฉัน  ดื่ม  เค้ียว 
และล้ิม  ในเวลาถายอุจจาระและปสสาวะ  ในเวลาเดิน  ยนื  นั่ง  นอนหลับ  ตื่น  พูด 
 และน่ิง  ฯ 
        [๑๙]  เธอประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะเชนนี้  ประกอบดวย  อินทรียสังวรอันเปน 
อริยะเชนนี้  และประกอบดวยสติสัมปชัญญะอันเปนอริยะ  เชนนี้แลว  ยอมพอใจเสนาสนะ 
อันสงัด  คือ  ปา  โคนไม  ภเูขา  ถํ้าปาชา  ปาชัฏ  ท่ีแจง  และลอมฟาง  เธอกลับจาก 
บิณฑบาต  ภายหลังเวลาอาหารแลว  นั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง  ดํารงสติม่ันเฉพาะหนา  ละอภิชญา 
ในโลกไดแลวมีจิตปราศจากอภิชฌาอยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอภิชฌา  ละความประทุษราย 
คือพยาบาท  เปนผูมีจิตไมพยาบาท  อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวอยูยอมชําระจิต 
ใหบริสุทธ์ิจากความประทุษรายคือพยาบาท  ละถีนมิทธะแลว  เปนผูมีจิตปราศจากถีนมิทธะ 
มีอาโลกสัญญา  มีสติสัมปชัญญะอยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะได  ละอุทธัจจะกกุกุจจะ 
แลว  เปนผูไมฟุงซาน  มีจิตสงบภายในอยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจะกุกกุจจะได 
ละวิจกิิจฉาแลวเปนผูขามความสงสัย  ไมมีปญหาอะไรในกุศลธรรมท้ังหลายอยู  ยอมชําระจิต 
ใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉาได  ฯ 
        [๒๐]  เธอคร้ันละนิวรณ  ๕  ประการอันเปนเคร่ืองทําใจใหเศราหมอง  ทําปญญาใหถอย 
กําลังนี้ไดแลว  จึงสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  เขาปฐมฌานมีวติก  มีวิจาร  มีปติและ 
สุขเกิดแตวิเวกอยู  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาความพยายามมีผล  ความเพียรมีผล  ฯ  
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        [๒๑]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเขาทุติยฌาน  มีความผองใสแหงใจ 
ภายใน  มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะสงบวิตกและวิจารไมมีวิตก  ไมมีวจิาร  มีปติและ 
สุขเกิดแตสมาธิอยู  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวา  ความพยายามมีผล  ความเพียรมีผล  ฯ 
        [๒๒]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเปนผูวางเฉยเพราะ  หนายปติ  มี 
สติสัมปชัญญะอยู  และเสวยสุขดวยนามกาย  เขาตติยฌานท่ีพระอริยะเรียกเธอไดวา  ผูวางเฉย 
มีสติ  อยูเปนสุขอยู  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวา  ความพยายามมีผล  ความเพียรมีผล  ฯ 
        [๒๓]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเขาจตุตถฌาน  อันไมมีทุกข  ไมมีสุข 
เพราะละสุข  ละทุกข  และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ  ไดมีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู  ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนีก้็ช่ือวา  ความพยายามมีผล  ความเพียรมีผล  ฯ 
        [๒๔]  เธอ  เม่ือจิตเปนสมาธิ  บริสุทธ์ิผุดผอง  ไมมีกิเลสเคร่ืองยียวน ปราศจาก 
อุปกิเลส  เปนจิตออนโยน  ควรแกการงาน  ตั้งม่ัน  ถึงความไมหวั่นไหวอยางนี้แลว  ยอม 
นอมจิตไปเพือ่ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ  ระลึกขันธท่ีอยูอาศัยในชาตกิอนไดเปนอเนกประการ 
คือ  ระลึกไดชาติหนึ่งบาง  สองชาติบาง  สามชาติบาง  ส่ีชาติบาง  หาชาติบาง  สิบชาติบาง 
ยี่สิบชาติบาง  สามสิบชาติบาง  ส่ีสิบ  ชาติบาง  หาสิบชาติบาง  รอยชาติบาง  พันชาติบาง 
แสนชาติบาง  หลายสังวัฏกปับาง  หลายววิัฏกัปบาง  หลายสังวัฏวิวัฏกัปบาง  วาในชาติโนน 
 เรามีช่ืออยางนี้มีโคตรอยางนี้  มีผิวพรรณอยางนี้  มีอาหารอยางนี้  เสวยสุขและทุกขอยางนี ้
มีกําหนดอายุเทานี้  เรานั้นเคล่ือนจากชาตินัน้แลว  บังเกิดในชาติโนน  แมในชาตินัน้  เราก็มีช่ือ 
อยางนี้  มีโคตรอยางนี้  มีผิวพรรณอยางนี้  มีอาหารอยางนี้  เสวยสุขและทุกขอยางนี้  มีกําหนด 
อายุเทานี้  เรานั้นเคล่ือนจากชาตินั้นแลว  จงึเขาถึงในชาตนิี้เธอยอมระลึกขันธท่ีอยูอาศัยใน 
ชาติกอนไดเปนอเนกประการ  พรอมท้ังอาการพรอมท้ังอุเทศ  เชนนี้  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  แม 
อยางนี้ก็ช่ือวา  ความพยายามมีผลความเพียรมีผล  ฯ 
        [๒๕]  เธอ  เม่ือจิตเปนสมาธิ  บริสุทธ์ิผุดผอง  ไมมีกิเลสเคร่ืองยียวนปราศจาก 
อุปกิเลส  เปนจิตออนโยน  ควรแกการงาน  ตั้งม่ัน  ถึงความไมหวั่นไหวอยางนี้แลว  ยอมนอม 
จิตไปเพื่อญาณเคร่ืองรูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย  มองเห็นหมูสัตวกําลังจุติ  กาํลังอุปบัติ  
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 เลว  ประณตี  มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทรามไดดี  ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ  ลวง 
จักษุของมนษุย  ทราบชัดหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมไดวา  สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้  ประกอบ 
แลวดวยกายทุจริตวจีทุจริต  มโนทุจริต  ติเตียนพระอริยะ  เปนมิจฉาทิฐ ิ เช่ือม่ันกรรมดวย 
อํานาจมิจฉาทิฐิ  เม่ือตายไป  จึงไดเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต  นรก  สวนสัตวผูกําลังเปนอยู 
เหลานี้  ประกอบแลวดวยกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต  ไมติเตียนพระอริยะ  เปนสัมมาทิฐิ 
เช่ือม่ันกรรมดวยอํานาจสัมมาทิฐิ  เม่ือตายไป  จึงไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เธอยอมมอง 
เห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ  กําลังอุปบัติ  เลวประณีต  มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก 
 ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ  ลวงจักษุของมนุษย  ยอมทราบชัดหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  เชนนี ้
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวา  ความพยายามมีผล  ความเพยีรมีผล  ฯ 
        [๒๖]  เธอ  เม่ือจิตเปนสมาธิ  บริสุทธ์ิผุดผอง  ไมมีกิเลสเคร่ืองยียวนปราศจาก 
อุปกิเลส  เปนจิตออนโยน  ควรแกการงาน  ตั้งม่ัน  ถึงความไมหวั่นไหวอยางนี้แลว  ยอมนอม 
จิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ  รูชัดตามเปนจริงวา  นี้ทุกขนี้เหตุใหเกิดทกุข  นี้ท่ีดับทุกข  นี้ปฏิปทา 
ใหถึงท่ีดับทุกข  รูชัดตามเปนจริงวาเหลานี้อาสวะ  นีเ้หตุใหเกิดอาสวะ  นี้ท่ีดับอาสวะ 
นี้ปฏิปทาใหถึงท่ีดับอาสวะเมื่อเธอรูอยางนี้  เห็นอยางนี ้ จิตก็หลุดพนแมจากกามาสวะ  แมจาก 
ภวาสวะแมจากอวิชชาสวะ  เม่ือจิตหลุดพนแลว  ยอมมีญาณรูวาหลุดพนแลว  รูชัดวาชาติส้ิน 
แลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  ความพยายามจึงมีผล  ความเพียรจึงมีผล  ฯ 
        [๒๗]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ตถาคตมีวาทะอยางนี้  วาทะ  ๑๐  ประการ  อันชอบดวยเหต ุ
ของตถาคตผูมีวาทะอยางนี้  ยอมถึงฐานะควรสรรเสริญ  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวใน 
กอน  ตถาคตตองเปนผูทํากรรมดีไวในกอนแน  ผลในบัดนี้  จึงเสวยเวทนาอันเปนสุขหาอาสวะ 
มิไดเหน็ปานนี้  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุท่ีอิศวรเนรมิตให  ตถาคตตองเปนผู 
อันอิศวรชั้นดเีนรมิตแน  ผลในบัดนี้  จึงเสวยเวทนาอันเปนสุขหาอาสวะมิไดเหน็ปานนี้  ถา 
หมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุท่ีมีความบังเอิญ  ตถาคตตองเปนผูมีความบังเอิญดีแน 
  ผลในบัดนี้  จึงเสวยเวทนาอันเปนสุขหาอาสวะมิไดเหน็ปานนี้  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  
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เพราะเหตุแหงอภิชาติ  ตถาคตตองเปนผูมีอภิชาติดแีน  ผลในบัดนี้  จึงเสวยเวทนาอันเปนสุขหา 
อาสวะมิไดเหน็ปานนี้  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบัน 
ตถาคตตองเปนผูมีความพยายามในปจจุบันดีแน  ผลในบัดนี้  จึงเสวยเวทนาอันเปนสุขหาอาสวะ 
มิไดเหน็ปานนี้  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุแหงกรรมท่ีตน 
ทําไวในกอน  ตถาคตตองนาสรรเสริญ  ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุแหงกรรม 
ท่ีตนทําไวในกอน  ตถาคตก็ตองนาสรรเสริญ  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะ  เหตุท่ี 
อิศวรเนรมิตให  ตถาคตตองนาสรรเสริญ  ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุท่ีอิศวร 
เนรมิตให  ตถาคตก็ตองนาสรรเสริญ  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุท่ีมีความบังเอิญ 
ตถาคตตองนาสรรเสริญ  ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุท่ีมีความบังเอิญ  ตถาคต 
ก็ตองนาสรรเสริญ  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุแหงอภิชาติ  ตถาคตตองนา 
สรรเสริญ  ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุแหงอภชิาติ  ตถาคตก็ตองนา 
สรรเสริญ  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบัน 
ตถาคตตองนาสรรเสริญ  ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบัน 
ตถาคตก็ตองนาสรรเสริญ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ตถาคตมีวาทะอยางนี้  วาทะ  ๑๐  ประการ  อันชอบ 
ดวยเหตุของตถาคตผูมีวาทะอยางนี้  จึงถึงฐานะควรสรรเสริญ  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดี  พระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  เทวทหสูตร  ท่ี  ๑ 
 ______________________________  
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            ๒.  ปญจัตตยสูตร  (๑๐๒) 
            ______________________________ 
        [๒๘]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายวา  ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  ฯ 
        [๒๙]  พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง 
กําหนดขันธสวนอนาคต  มีทิฐิคลอยตามขันธสวนอนาคตยอมปรารภขันธสวนอนาคต 
กลาวยนืยันบทแหงความเช่ือม่ันหลายประการ  คือพวกหน่ึงกลาวยืนยนัอยางนีว้า  อัตตาท่ีมี 
สัญญาเปนของยั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไปพวกหน่ึงกลาวยืนยันอยางนีว้า  อัตตาท่ีไมมีสัญญา 
เปนของยั่งยนื  เบ้ืองหนาแตตายไป  พวกหนึ่งกลาวยืนยนัอยางนี้วา  อัตตาท่ีมีสัญญาก็มิใชไมมี 
สัญญาก็มิใชเปน  ของยั่งยนื  เบ้ืองหนาแตตายไป  อีกพวกหน่ึงบัญญัตคิวามขาดศูนย  ความพินาศ 
ความไมเกดิของสัตวท่ีมีอยู  และอีกพวกหนึ่งกลาวยืนยนันิพพานในปจจุบัน  เปนอันวาสมณ 
พราหมณท้ังหลาย  ยอมบัญญัติอัตตาท่ีมีอยูวายั่งยนืเบ้ืองหนาแตตายไปพวกหน่ึง  บัญญัติ 
ความขาดศูนย  ความพินาศ  ความไมเกดิของสัตวท่ีมีอยูพวกหนึ่ง  กลาวยืนยันนิพพานใน 
ปจจุบัน  อีกพวกหนึ่ง  รวมบทแหงความเช่ือม่ันเหลานี้  เปน  ๕  บท  แลว  เปน  ๓  บท  เปน 
 ๓  ขยายเปน  ๕  นี้อุเทศของบทหา๓  หมวด  ของความเช่ือม่ัน  ฯ 
        [๓๐]  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น  ทานสมณพราหมณพวก 
บัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญาวายั่งยนืเบ้ืองหนาแตตายไป  ยอมบัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญา 
        (๑)  ชนดิมีรูป  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๒)  ชนดิไมมีรูป  วายัง่ยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  กมี็  
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        (๓)  ชนดิท้ังมีรูปและไมมีรูป  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๔)  ชนดิมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๕)  ชนดิมีสัญญาอยางเดียวกัน  วายัง่ยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  กมี็ 
        (๖)  ชนดิมีสัญญาตางกัน  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๗)  ชนิดมีสัญญายอมเยา  วายั่งยนื  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๘)  ชนดิมีสัญญาหาประมาณมิได  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        แตยังมีอีกพวกหนึ่ง  กลาวยืนยันวิญญาณกสิณของอัตตามีสัญญาชนิดใดชนิดหนึ่งเหลานี ้
ท่ีเปนไปลวงชนิดท้ัง  ๗  วา  หาประมาณมิได  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  ตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ดี  ฯ 
        ทานสมณพราหมณ  พวกบัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญาวายั่งยืนเบ้ืองหนาแตตายไป  ยอม 
บัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญา 
        (๑)  ชนดิมีรูป  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๒)  ชนดิไมมีรูป  วายัง่ยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  กมี็ 
        (๓)  ชนดิท้ังมีรูปและไมมีรูป  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๔)  ชนดิมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๕)  ชนดิมีสัญญาอยางเดียวกัน  วายัง่ยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  กมี็ 
        (๖)  ชนดิมีสัญญาตางกัน  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๗)  ชนิดมีสัญญายอมเยา  วายั่งยนื  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๘)  ชนดิมีสัญญาหาประมาณมิได  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        แตยังมีอีกพวกหนึ่ง  กลาวยืนยันอากญิจัญญายตนะวา  หาประมาณมิไดไมหวั่นไหว 
ดวยเหตุท่ีสัญญาอันบัณฑิตกลาววาบริสุทธ์ิ  เยี่ยมยอด  ไมมีสัญญาอ่ืนยิ่งกวาสัญญาเหลานี้ 
ท้ังท่ีเปนสัญญาในรูป  ท้ังท่ีเปนสัญญาในอรูป  ท้ังท่ีเปนสัญญาอยางเดียวกัน  ท้ังท่ีเปนสัญญาตางกัน 
ไมมีสักนอยหนึ่ง  เร่ืองสัญญาดังนี้  นั้น  อันปจจยัปรุงแตง  เปนของหยาบ  และความดับของ 
ส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยูตถาคตทราบวาส่ิงนีย้ังมีอยู  จึงเหน็อุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจากส่ิงท่ี 
ปจจัยปรุงแตงนั้น  เปนไปลวงส่ิงท่ีปจจยัปรุงแตงนั้นได  ฯ  
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        [๓๑]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น  ทานสมณ พราหมณพวก 
บัญญัติอัตตาท่ีไมมีสัญญาวายั่งยืนเบ้ืองหนาแตตายไป  ยอมบัญญัติอัตตาท่ีไมมีสัญญา 
        (๑)  ชนดิมีรูป  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๒)  ชนดิไมมีรูป  วายัง่ยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  กมี็ 
        (๓)  ชนดิท้ังมีรูปและไมมีรูป  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๔)  ชนดิมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานัน้  สมณพราหมณพวก  บัญญัติอัตตาท่ีมี 
สัญญาวายั่งยนืเบ้ืองหนาแตตายไป  ยอมคัดคานสมณพราหมณพวกอสญัญีวาทะนั้น  นั่นเพราะ 
เหตุไร  เพราะสัญญาเปนเหมือนโรค  เปนเหมือนหวัฝ  เปนเหมือนลูกศร  ส่ิงดี  ประณีต  นี้คือ 
ความไมมีสัญญา  ดูกรภิกษท้ัุงหลายตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ดี  ฯ 
        ทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาท่ีไมมีสัญญาวายั่งยืนเบ้ืองหนาแตตายไป  ยอม 
บัญญัติอัตตาท่ีไมมีสัญญา 
        (๑)  ชนดิมีรูป  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๒)  ชนดิไมมีรูป  วายัง่ยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  กมี็ 
        (๓)  ชนดิท้ังมีรูปและไมมีรูป  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๔)  ชนดิมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็สมณพราหมณผูใดผูหนึ่งพึงกลาวอยางนี้วา  เราจักบัญญัติการมาเกิด 
หรือการไปเกดิ  การจุติ  การอุปบัติ  ความเจริญ  ความงอกงาม  ความไพบูลย  นอกจากรูป 
นอกจากเวทนา  นอกจากสัญญา  นอกจากสังขารนอกจากวิญญาณ  คํากลาวดังน้ีของ 
สมณพราหมณนั้น  ไมใชฐานะท่ีมีได  เร่ือง  ไมมีสัญญาดังนี้นั้น  อันปจจัยปรุงแตง  เปนของหยาบ 
และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู  ตถาคตทราบวาส่ิงนี้ยังมีอยู  จึงเห็นอุบายเปนเคร่ือง 
สลัดออกจากสิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงนั้น  เปนไปลวงส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้นได  ฯ 
        [๓๒]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น  ทานสมณ  พราหมณพวก 
บัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็มิใช  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ยอมบัญญัติ 
อัตตาท่ีมีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็มิใช  
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        (๑)  ชนดิมีรูป  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๒)  ชนดิไมมีรูป  วายัง่ยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  กมี็ 
        (๓)  ชนดิท้ังมีรูปและไมมีรูป  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๔)  ชนดิมีรูปก็มิใช  ไมมีรูปก็มิใช  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานัน้  สมณพราหมณพวก บัญญัตอัิตตาท่ีมี 
สัญญาวายั่งยนืเบ้ืองหนาแตตายไป  ยอมคัดคานสมณพราหมณพวกเนวสัญญีนาสัญญีวาทะนัน้ 
แมทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาท่ีไมมีสัญญาวายั่งยืนเบ้ืองหนาแตตายไป  กย็อมคัดคาน 
สมณพราหมณพวกเนวสัญญีนาสัญญีวาทะนั้น  นั่นเพราะเหตุไร  เพราะสัญญาเปนเหมือนโรค 
 เปนเหมือนหวัฝ  เปนเหมือนลูกศร  ความไมมีสัญญา  เปนความหลง  ส่ิงดี  ประณีตนี้  คือ 
ความมีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็มิใช  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ดี  ฯ 
        ทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็มิใช 
วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ยอมบัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็มิใช 
        (๑)  ชนดิมีรูป  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๒)  ชนดิไมมีรูป  วายัง่ยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  กมี็ 
        (๓)  ชนดิท้ังมีรูปและไมมีรูป  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี 
        (๔)  ชนดิมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็มี  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งบัญญัติการเขาอายตนะน้ี 
ดวยเหตุเพียงสังขารท่ีตนรูแจง  โดยไดเหน็ไดยนิและไดทราบ  การบัญญัติของสมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้น  บัณฑิตกลาววา  เปนความพินาศของการ  เขาอายตนะนี้  เพราะอายตนะน้ี  ทานไม 
กลาววา  พึงบรรลุดวยความถึงพรอมของสังขาร  แตทานกลาววา  พึงบรรลุดวยความถึงพรอมของ 
ขันธท่ีเหลือจากสังขารเร่ืองเนวสัญญานาสัญญายตนะดังนี้นั้น  อันปจจยัปรุงแตงเปนของหยาบ 
และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู  ตถาคตทราบวาส่ิงนี้ยังมีอยู  จึงเห็นอุบายเปนเคร่ือง 
 สลัดออกจากส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้น  เปนไปลวงส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้นได  ฯ  
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        [๓๓]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  บรรดาสมณพราหมณท่ีกําหนดขันธสวนอนาคตนั้น  สมณ 
พราหมณพวกบัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญา  วายั่งยืนเบ้ืองหนาแตตายไปยอมคัดคานสมณพราหมณ 
พวกบัญญัติความขาดศูนย  ความพินาศ  ความไมเกิดของสัตวท่ีมีอยู  แมทานสมณพราหมณพวก 
บัญญัติอัตตาท่ีไมมีสัญญา  วายั่งยืน  เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็ยอมคัดคานสมณพราหมณพวก 
อุจเฉทวาทะนัน้  แมทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็มิใช  วา 
ยั่งยืนเบ้ืองหนาแตตายไป  กย็อมคัดคานสมณพราหมณพวกอุจเฉทวาทะนั้น  นั่นเพราะเหตุไร 
เพราะทานสมณพราหมณเหลานี้แมท้ังหมด  ยอมหมายม่ันกาลขางหนา  กลาวยนืยันความหวัง 
อยางเดยีววา  เราละโลกไปแลว  จักเปนเชนนี้ๆ  เปรียบเหมือนพอคาไปคาขายยอมมีความหวัง 
วา  ผลจากการคาเทานี้  จักมีแกเรา  เพราะการคาขายนี้เราจักไดผลเทานี้  ดังนี้ฉันใด  ทาน 
สมณพราหมณพวกนี้  ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลชะรอยจะเห็นปรากฏเหมือนพอคา  จึงหวังวา 
  เราละโลกไปแลว  จกัเปนเชนนี้ๆ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ดี  ฯ 
        ทานสมณพราหมณพวกบัญญัติความขาดศูนย  ความพินาศ  ความไมเกิดของสัตวท่ีมีอยู 
 เปนผูกลัวสักกายะ  เกลียดสักกายะ  แตยงัวนเวียนไปตามสักกายะอยูนั่นแล  เปรียบเหมือน 
สุนัขท่ีเขาผูกโซลามไวท่ีเสาหรือท่ีหลักม่ัน  ยอมวนเวยีนไปตามเสาหรือหลักนั่นเอง  ฉันใด 
ทานสมณพราหมณพวกนี้  กฉั็นนั้นเหมือนกัน เปนผูกลัวสักกายะ  เกลียดสักกายะ  แตยัง 
วนเวียนไปตามสักกายะอยูนัน่แล  เร่ืองสักกายะดังนีน้ั้น  อันปจจยัปรุงแตง  เปนของหยาบ 
และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู  ตถาคตทราบวาส่ิงนี้ยังมีอยู  จึงเห็นอุบายเปนเคร่ือง 
สลัดออกจากสิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงนั้น  เปนไปลวงส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้นได  ฯ 
        [๓๔]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  กําหนดขันธสวนอนาคต 
มีทิฐิคลอยตามขันธสวนอนาคต  ยอมปรารภขันธสวนอนาคต  กลาวยนืยันบทแหงความเช่ือม่ัน 
หลายประการ  สมณพราหมณเหลานัน้ท้ังหมด  ยอมกลาวยืนยันอายตนะ  ๕  นี้ท้ังมวล  หรือ 
เฉพาะอายตนะใดอายตนะหนึ่ง  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง  กําหนดขันธสวนอดีต  มีทิฐิคลอยตาม 
ขันธสวนอดีต  ยอมปรารภขันธสวนอดีต  กลาวยนืยันบทแหงความเช่ือม่ันหลายประการ  คือ  
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        พวกหนึ่งกลาวยนืยันอยางนี้วา  อัตตาและโลกเท่ียง  นี้เทานั้นจริง  อยางอ่ืนเปลา 
        พวกหนึ่ง...วา  อัตตาและโลกไมเท่ียง... 
        พวกหนึ่ง...วา  อัตตาและโลกท้ังเท่ียงและไมเท่ียง... 
        พวกหนึ่ง...วา  อัตตาและโลกเท่ียงก็มิใช  ไมเท่ียงกมิ็ใช... 
        พวกหนึ่ง...วา  อัตตาและโลกมีท่ีสุด... 
        พวกหนึ่ง...วา  อัตตาและโลกไมมีท่ีสุด... 
        พวกหนึ่ง...วา  อัตตาและโลกท้ังมีท่ีสุดและไมมีท่ีสุด... 
        พวกหนึ่ง...วา  อัตตาและโลกมีท่ีสุดกมิ็ใช  ไมมีท่ีสุดก็มิใช... 
        พวกหนึ่ง...วา  อัตตาและโลกมีสัญญาอยางเดยีวกัน... 
        พวกหนึ่ง...วา  อัตตาและโลกมีสัญญาตางกัน... 
        พวกหนึ่ง...วา  อัตตาและโลกมีสัญญายอมเยา... 
        พวกหนึ่ง...วา  อัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได... 
        พวกหนึ่ง...วา  อัตตาและโลกมีสุขโดยสวนเดยีว... 
        พวกหนึ่ง...วา  อัตตาและโลกมีทุกขโดยสวนเดยีว... 
        พวกหนึ่ง...วา  อัตตาและโลกมีท้ังสุขและทุกข... 
        พวกหนึ่งกลาวยนืยันอยางนี้วา  อัตตาและโลก  มีทุกขก็มิใช  สุขก็มิใชนี้เทานั้นจริง 
อยางอ่ืนเปลา  ฯ 
        [๓๕]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น  มีวาทะอยางนี้  มีทิฐิอยางนี ้
วา  อัตตาและโลกเท่ียง  นี้เทานั้นจริง  อยาง  อ่ืนเปลา  ขอท่ีญาณเฉพาะตัวอันบริสุทธ์ิผุดผองของ 
สมณพราหมณพวกนัน้  จักมีเองได  นอกจากความเช่ือ  ความชอบใจ  การฟงตามเขาวา  ความ 
ตรึกตามอาการความปกใจดิง่ดวยทิฐิ  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็เม่ือไมมีญาณเฉพาะตัวอันบริสุทธ์ิผุดผอง  ทานสมณพราหมณ 
พวกนั้น  ยอมใหเพยีงสวนของความรูแมใดในญาณน้ันแจมแจง  แมสวนของความรูนัน้  บัณฑิต  
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ก็เรียกวา  อุปาทานของทานสมณพราหมณพวกนัน้  เร่ือง  อุปาทานดงันี้นั้น  อันปจจัยปรุงแตง 
เปนของหยาบ  และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู  จึงเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจาก 
ส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้น  เปนไปลวงส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้นได  ฯ 
        [๓๖]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น  สมณพราหมณพวกใด  มี 
วาทะอยางนี้  มีทิฐิอยางนีว้า  อัตตาและโลกไมเท่ียง  นี้เทานั้นจริงอยางอ่ืนเปลา... 
        วา  อัตตาและโลกท้ังเท่ียงและไมเท่ียง  นี้เทานั้นจริง  อยางอ่ืนเปลา... 
        วา  อัตตาและโลกเท่ียงก็มิใช  ไมเท่ียงก็มิใช  นี้เทานั้นจริง  อยางอ่ืนเปลา... 
        วา  อัตตาและโลกมีท่ีสุด  นี้เทานัน้จริง  อยางอ่ืนเปลา... 
        วา  อัตตาและโลกไมมีท่ีสุด  นี้เทานัน้จริง  อยางอ่ืนเปลา... 
        วา  อัตตาและโลกท้ังมีท่ีสุดและไมมีท่ีสุด  นี้เทานัน้จริง  อยางอ่ืนเปลา... 
        วา  อัตตาและโลกมีท่ีสุดก็มิใชไมมีท่ีสุดก็มิใช  นี้เทานั้นจริง  อยางอ่ืนเปลา... 
        วา  อัตตาและโลกมีสัญญาอยางเดียวกนั  นี้เทานัน้จริง  อยางอ่ืนเปลา... 
        วา  อัตตาและโลกมีสัญญาตางกัน  นี้เทานั้นจริง  อยางอ่ืนเปลา... 
        วา  อัตตาและโลกมีสัญญายอมเยา  นีเ้ทานั้นจริง  อยางอ่ืนเปลา... 
        วา  อัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได  นี้เทานั้นจริง  อยางอ่ืนเปลา... 
        วา  อัตตาและโลกมีสุขโดยสวนเดียว  นี้เทานั้นจริง  อยางอ่ืนเปลา... 
        วา  อัตตาและโลกมีทุกขโดยสวนเดียว  นี้เทานั้นจริง  อยางอ่ืนเปลา... 
        วา  อัตตาและโลกมีท้ังสุขและทุกข  นี้เทานั้นจริง  อยางอ่ืนเปลา... 
        วา  อัตตาและโลก  มีทุกขก็มิใช  สุขก็มิใช  นี้เทานัน้จริง  อยางอ่ืนเปลา  ขอท่ีญาณ 
เฉพาะตัวอันบริสุทธ์ิผุดผองของสมณพราหมณพวกนั้นๆ  จักมีเองได  นอกจากความเช่ือ  ความ 
ชอบใจ  การฟงตามเขาวา  ความตรึกตามอาการ  ความปกใจดิ่งดวยทิฐ ิ นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็เม่ือไมมีญาณเฉพาะตัวอันบริสุทธ์ิผุดผอง  ทานสมณพราหมณ 
พวกนั้นๆ  ยอมใหเพยีงสวนของความรูแมใดในญาณนัน้แจมแจง  แม  สวนของความรูนั้น 
บัณฑิตกเ็รียกวาอุปาทานของทานสมณพราหมณพวกนัน้ๆเร่ืองอุปาทานดังนี้นัน้  อันปจจยั  
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ปรุงแตง  เปนของหยาบ  และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู  ตถาคตทราบวาส่ิงนี้ยังมีอยู 
จึงเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจากส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้น  เปนไปลวงส่ิงท่ีปจจยัปรุงแตงนั้นได  ฯ 
        [๓๗]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้  เพราะ ไมตั้ง 
กามสัญโญชนไวโดยประการท้ังปวง  เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีตและทิฐิอันคลอย 
ตามขันธสวนอนาคตเสียได  ยอมเขาถึงปติอันเกิดแตวเิวกอยูดวยสําคัญวา  เรากําลังเขาถึง 
ส่ิงท่ีดี  ประณตี  คือปติเกิดแตวิเวกอยู  ปตเิกิดแตวิเวกน้ันของเธอยอมดับไปได  เพราะปติเกดิ 
แตวิเวกดับ  ยอมเกิดโทมนสั  เพราะโทมนัสดับ  ยอมเกดิปติเกิดแตวิเวก  เปรียบเหมือนรมเงา 
ละท่ีแหงใด  แดดยอมแผไปยังท่ีแหงนั้น  แดดละท่ีแหงใด  รมเงากย็อมแผไปยังท่ีแหงนั้น 
ฉันใดฉันนั้นเหมือนกนัแล  เพราะปติเกิดแตวิเวกดับ  ยอมเกิดโทมนัส  เพราะโทมนัสดับ 
ยอมเกิดปติเกดิแตวเิวก  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ดี  ฯ 
        ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล  เพราะไมตั้งกามสัญโญชนไวโดยประการท้ังปวง  เหตุ 
สลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต  และทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได  ยอมเขา 
ถึงปติอันเกิดแตวิเวกอยู  ดวยสําคัญวา  เรากําลังเขาถึงส่ิงท่ีดี  ประณีต  คือปติเกิดแตวิเวกอยู 
ปติเกิดแตวิเวกน้ันของเธอ  ยอมดับไป  ได  เพราะปติเกดิแตวเิวกดับ  ยอมเกิดโทมนสั 
 เพราะโทมนัสดับ  ยอมเกิดปติเกิดแตวิเวก  เร่ืองปติเกิดแตวิเวกดังนี้นัน้  อันปจจยัปรุงแตง 
เปนของหยาบ  และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู  ตถาคตทราบวาส่ิงนี้ยังมีอยู  จึงเห็น 
อุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจากส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้น  เปนไปลวงส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้นได  ฯ 
        [๓๘]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  แตสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้เพราะไมตั้ง 
กามสัญโญชนไวโดยประการท้ังปวง  เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต  และทิฐิอันคลอย 
ตามขันธสวนอนาคตเสียได  และเพราะกาวลวงปติ  เกิดแตวิเวกได  ยอมเขาถึงสุขเสมือน 
ปราศจากอามิสอยู  ดวยสําคัญวา  เรากําลังเขาถึงส่ิงท่ีดี  ประณีต  คือนิรามิสสุขอยู  สุขเสมือน 
ปราศจากอามิสนั้นของเธอยอมดับไปได  เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ  ยอมเกดิปติ 
อันเกิดแตวเิวก  เพราะปติอันเกิดแตวเิวกดับ  ยอมเกดิสุขเสมือนปราศจากอามิส  เปรียบ 
เหมือน  รมเงาละท่ีแหงใด  แดดยอมแผไปยังท่ีแหงนั้น  แดดละท่ีแหงใด  รมเงากย็อมแผไป  
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ยังท่ีแหงนั้น  ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ  ยอมเกิดปต ิ
อันเกิดแตวเิวก  เพราะปติอันเกิดแตวเิวกดับ  ยอมเกดิสุขเสมือน  ปราศจากอามิส  ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  ตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ดี  ฯ 
        ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล  เพราะไมตั้งกามสัญโญชนไวโดยประการท้ังปวง  เหตุ 
สลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต  และทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได  และ 
เพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวเิวกได  ยอมเขาถึงสุขเสมือนปราศจากอามสิอยู  ดวยสําคัญวา 
เรากําลังเขาถึงส่ิงท่ีดี  ประณตี  คือนิรามิสสุขอยู  สุขเสมือนปราศจากอามิสนั้นของเธอ  ยอม 
ดับไปได  เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ  ยอมเกดิปติอันเกิดแตวเิวก  เพราะปตอัินเกิด 
แตวิเวกดับยอมเกิดสุขเสมือนปราศจากอามิส  เร่ืองสุขเสมือนปราศจากอามิสดังนี้นัน้  อันปจจยั 
ปรุงแตง  เปนของหยาบ  และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู  ตถาคตทราบวาส่ิงนี้ยังมีอยู 
จึงเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจากส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้น  เปนไปลวงส่ิงท่ีปจจยัปรุงแตงนั้นได  ฯ 
        [๓๙]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้  เพราะไมตั้ง 
กามสัญโญชนไวโดยประการท้ังปวง  เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีตและทิฐิอันคลอย 
ตามขันธสวนอนาคตเสียได  และเพราะกาวลวงปติอันเกดิแตวเิวกกาวลวงสุขเสมือน 
ปราศจากอามิสได  ยอมเขาถึงเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใช  อยู  ดวยสําคัญวา  เรากําลัง 
เขาถึงส่ิงท่ีดี  ประณีต  คืออทุกขมสุขเวทนาอยูเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใชนัน้ของเธอ 
  ยอมดับไปได  เพราะเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใชดับ  ยอมเกดิสุขเสมือนปราศจากอามิส 
 เพราะสุขเสมือน  ปราศจากอามิสดับ  ยอมเกิดเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใช  เปรียบเหมือน 
รมเงาละท่ีแหงใด  แดดยอมแผไปยังท่ีแหงนั้น  แดดละท่ีแหงใด  รมเงาก็ยอมแผไปยังท่ีแหง 
นั้น  ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  เพราะเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขกมิ็ใชดับ  ยอมเกิดสุข 
เสมือนปราศจากอามิส  เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ  ยอมเกดิเวทนาอันเปนทุกขก็มิใช 
สุขก็มิใช  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ดี  ฯ  
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        ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล  เพราะไมตั้งกามสัญโญชนไวโดยประการท้ังปวง  เหตุ 
สลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต  และทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได  และ 
เพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวเิวก  กาวลวงสุขเสมือนปราศจากอามิสได  ยอมเขาถึงเวทนาอัน 
เปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใชอยู  ดวยสําคัญวา  เรากําลังเขาถึงส่ิงท่ีดี  ประณตี  คืออทุกขมสุขเวทนาอยู 
เวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใชนั้นของเธอ  ยอมดับไปได  เพราะเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขกมิ็ใช 
ดับยอมเกดิสุขเสมือนปราศจากอามิส  เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ  ยอมเกดิ 
เวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใช  เร่ืองเวทนาอันทุกขกมิ็ใชสุขก็มิใชดังนี้นั้น  อันปจจัย 
ปรุงแตงเปนของหยาบ  และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู  ตถาคตทราบวาส่ิงนี้ยังมีอยู 
จึงเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจากส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้น  เปนไปลวงส่ิงท่ีปจจยัปรุงแตงนั้นได  ฯ 
        [๔๐]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  แตสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี ้ เพราะไมตั้ง 
กามสัญโญชนไวโดยประการท้ังปวง  เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีตและทิฐิอัน 
คลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได  และเพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวเิวกกาวลวงสุขเสมือน 
ปราศจากอามิส  กาวลวงเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขกมิ็ใชไดยอมเล็งเห็นตัวเองวา  เปนผูสงบ 
แลว  เปนผูดับแลว  เปนผูไมมีอุปาทาน  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ดี  ฯ 
        ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล  เพราะไมตั้งกามสัญโญชนไวโดยประการท้ังปวง  เหตุ 
สลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต  และทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได  และ 
เพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวเิวก  กาวลวงสุขเสมือนปราศจากอามิส  กาวลวงเวทนาอันเปนทุกข 
ก็มิใชสุขก็มิใชได  ยอมเล็งเห็นตัวเองวา  เปน  ผูสงบแลว  เปนผูดับแลว  เปนผูไมมีอุปาทาน 
ทานผูนี้  ยอมกลาวยนืยันปฏิปทา  ท่ีใหสําเร็จนิพพานอยางเดยีวโดยแท  แตก็ทานสมณะหรือ 
พราหมณนี้  เม่ือถือม่ันทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต  ก็ช่ือวายังถือม่ันอยู  หรือเม่ือถือม่ัน 
ทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคต  ก็ช่ือวา  ยังถือม่ันอยู  หรือเม่ือถือม่ันกามสัญโญชน  ก็ช่ือวา 
ยังถือม่ันอยู  หรือเม่ือถือม่ันปติอันเกดิแตวิเวก  ก็ช่ือวายังถือม่ันอยู  หรือเม่ือถือม่ันสุขเสมือน 
ปราศจากอามิส  ก็ช่ือวา  ยังถือม่ันอยู  หรือเม่ือถือม่ันเวทนาอัน  เปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใช  ก็ช่ือวา 
ยังถือม่ันอยู  และแมขอท่ีทานผูนี้เล็งเห็นตัวเองวา  เปนผูสงบแลว  เปนผูดับแลว  เปนผูไมมี 
อุปาทานน้ัน  บัณฑิตกเ็รียกวาอุปาทานของทานสมณพราหมณนี้  เร่ืองอุปาทานดังนีน้ั้น  อันปจจัย  
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ปรุงแตง  เปนของหยาบ  และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู  ตถาคตทราบวาส่ิงนี้ยังมีอยู 
 จึงเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจากส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้น  เปนไปลวงส่ิงท่ีปจจยัปรุงแตงนั้นได  ฯ 
        [๔๑]  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็บทอันประเสริฐ  สงบ  ไมมีบทอ่ืนยิ่งกวา  ท่ีตถาคต 
ตรัสรูเองดวยปญญาอันยิ่งนีแ้ล  คือ  ความรูเหตุเกดิ  เหตุดับ  คุณ  โทษและอุบายเปน 
เคร่ืองออกไปแหงผัสสายตนะท้ัง  ๖  ตามความเปนจริง  แลวหลุดพนไดดวยไมถือม่ัน  ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  บทอันประเสริฐ  สงบ  ไมมีบทอ่ืนกวานี้นั้นคือ  ความรูเหตุเกิด  เหตุดับ  คุณ 
โทษ  และอุบายเปนเคร่ืองออกไปแหงผัสสายตนะท้ัง  ๖  ตามความเปนจริง  แลวหลุดพนไดดวย 
ไมถือม่ัน  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีพระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
                    จบ  ปญจัตตยสูตรท่ี  ๒ 
            ___________________________________  
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                    ๓.  กินติสูตร  (๑๐๓) 
        [๔๒]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาชัฏ  สถานที่บวงสรวงพลีเขตเมืองกุสินารา 
สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายวา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุเหลานั้นทูลรับ 
พระดํารัสแลว  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พวกเธอมีความดําริ  ในเราบางหรือวา 
สมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุจวีร  หรือเพราะเหตุบิณฑบาตหรือเพราะเหตุเสนาสนะ 
หรือเพราะเหตุหวังสุขในภพนอยภพใหญดวยอาการนี้  ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกขาพระองคไมมีความดําริในพระผูมีพระภาค 
อยางนี้เลยวา  พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมเพราะเหตุจวีร  หรือเพราะเหตุบิณฑบาต  หรือ 
เพราะเหตุเสนาสนะ  หรือเพราะเหตุหวังสุขในภพนอยภพใหญดวยอาการนี้  ฯ 
        [๔๓]  พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เปนอันวา  พวกเธอไมมีความดําริในเราอยางนี้เลยวา 
สมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุจวีร  หรือเพราะเหตุบิณฑบาตหรือเพราะเหตุเสนาสนะ 
หรือเพราะเหตุหวังสุขในภพนอยภพใหญดวยอาการนี้ถาเชนนั้น  พวกเธอมีความดําริในเรา 
อยางไรเลา  ฯ 
        ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกขาพระองคมีความดาํริในพระผูมีพระภาค  อยางนี้แล  วา 
พระผูมีพระภาคผูทรงอนุเคราะห  ทรงแสวงหาประโยชนเกื้อกูล  ทรงอาศัยความอนเุคราะห 
แสดงธรรม  ฯ 
        [๔๔]  พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เปนอันวาพวกเธอมีความดําริในเราอยางนี้วา  พระผูมี 
พระภาคผูอนุเคราะห  แสวงหาประโยชนเกื้อกูล  อาศัยความอนุเคราะหแสดงธรรม  เพราะ  
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ฉะนั้นแล  ธรรมเหลาใด  อันเราแสดงแลวแกเธอท้ังหลายดวยความรูยิ่ง  คือ  สติปฏฐาน  ๔ 
สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔  อินทรีย๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗  อริยมรรคมีองค  ๘  เธอท้ังปวง 
พึงเปนผูพรอมเพรียงกนั  ยนิดีตอกนั  ไมวิวาทกัน  ศึกษาอยูในธรรมเหลานั้น  ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ก็เม่ือพวกเธอนั้นพรอมเพรียงกัน  ยินดีตอกัน  ไมวิวาทกัน  ศึกษาอยู  จะพึงมีภิกษุผูกลาวตางกนั 
ในธรรมอันยิ่ง  เปนสองรูป  ฯ 
        [๔๕]  ถาพวกเธอมีความเห็นในภกิษสุองรูปนั้นอยางนี้วา  ทานท้ังสองนี้แล  มีวาทะ 
ตางกันโดยอรรถและโดยพยญัชนะ  พวกเธอสําคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นวา  วางายกวากัน 
พึงเขาไปหาภกิษุรูปนั้น  แลวกลาวแกเธออยางนี้วาทานผูมีอายุท้ังสอง  มีวาทะตางกนัโดยอรรถ 
และโดยพยัญชนะ  ขอทานโปรดทราบ  ความตางกันนี้นัน้  แมโดยอาการท่ีตางกันโดยอรรถและ 
โดยพยัญชนะ  ทานผูมี  อายท้ัุงสอง  อยาถึงตองวิวาทกันเลย  ตอนั้น  พวกเธอสําคัญภกิษุอ่ืนๆ 
ท่ีเปนฝายเดยีวกันรูปใดวา  วางายกวากัน  พึงเขาไปหารูปนั้น  แลวกลาวแกเธออยางนี้วา 
ทานผูมีอายุท้ังสอง  มีวาทะตางกันโดยอรรถและโดยพยญัชนะ  ขอทานโปรดทราบความตางกันนี ้
นั้น  แมโดยอาการที่ตางกันโดยอรรถและโดยพยัญชนะ  ทานผูมี  อายุท้ังสอง  อยาถึงตองวิวาท 
กันเลย  ดวยประการนี้  พวกเธอตองจําขอท่ีภิกษุท้ังสองนั้นถือผิด  โดยเปนขอผิดไว  คร้ันจําไดแลว 
ขอใดเปนธรรม  เปนวนิัยพึงกลาวขอนั้น  ฯ 
        [๔๖]  ถาพวกเธอมีความเห็นในภกิษสุองรูปนั้นอยางนี้วา  ทานท้ังสองนี้แล  มีวาทะ 
ตางกันแตโดยอรรถ  ยอมลงกันไดโดยพยญัชนะ  พวกเธอสําคัญ  ภิกษรูุปใดในสองรูปนั้นวา 
วางายกวากัน  พึงเขาไปหาภกิษุรูปนั้น  แลวกลาวแก  เธออยางนี้วา  ทานผูมีอายุท้ังสองแล 
มีวาทะตางกันแตโดยอรรถ  ยอมลงกันไดโดยพยัญชนะ  ขอทานโปรดทราบความตางกันนี้นัน้ 
แมโดยอาการท่ีลงกันไดโดย  พยัญชนะ  ทานผูมีอายุท้ังสอง  อยาถึงตองวิวาทกันเลย  ตอนั้น 
พวกเธอสําคัญภิกษุอ่ืนๆ  ท่ีเปนฝายเดยีวกนัรูปใดวา  วางายกวา  พึงเขาไปหารูปนั้น  แลวกลาว 
แกเธออยางนีว้า  ทานผูมีอายุท้ังสองแล  มีวาทะตางกันแตโดยอรรถ  ยอมลงกันไดโดยพยัญชนะ 
 ขอทานโปรดทราบความตางกันนี้นัน้  แมโดยอาการท่ีลงกันได  โดยพยัญชนะ  ทานผูมีอายุท้ังสอง  
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อยาถึงตองวิวาทกันเลย  ดวยประการนี้  พวกเธอตองจําขอท่ีภิกษุท้ังสองนั้นถือผิด  โดยเปนขอผิด 
และจําขอท่ีภกิษุท้ังสองนั้นถือถูก  โดยเปนขอถูกไว  คร้ันจําไดแลว  ขอใดเปนธรรม  เปนวินยั 
พึงกลาวขอนัน้  ฯ 
        [๔๗]  ถาพวกเธอมีความเห็นในภกิษสุองรูปนั้นอยางนี้วา  ทานท้ังสองนี้แล  มีวาทะ 
ลงกันไดโดยอรรถ  ยังตางกันแตโดยพยัญชนะ  พวกเธอสําคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นวา 
วางายกวากัน  พึงเขาไปหาภกิษุรูปนั้น  แลวกลาวแกเธออยางนี้วา  ทานผูมีอายุท้ังสองแล 
มีวาทะลงกนัไดโดยอรรถ  ยงัตางกันแตโดยพยัญชนะ  ขอทานโปรดทราบความตางกันนี้นัน้ 
แมโดยอาการท่ีลงกันไดโดยอรรถ  ตางกันแตโดยพยัญชนะ  ก็เร่ืองพยัญชนะนี้เปนเร่ืองเล็กนอย 
  ทานผูมีอายุท้ังสอง  อยาถึงตองวิวาทกันในเร่ืองเล็กนอยเลย  ตอนั้น  พวกเธอสําคัญภกิษุอ่ืนๆ 
ท่ีเปนฝายเดยีวกัน  รูปใดวา  วางายกวา  พึงเขาไปหารูปนัน้  แลวกลาวแกเธออยางนีว้า 
ทานผูมีอายุท้ังสองแล  มีวาทะลงกันไดโดยอรรถ  ตางกันแตโดยพยัญชนะ  ขอทานโปรดทราบ 
ความตางกันนีน้ั้น  แมโดยอาการที่ลงกันไดโดยอรรถ  ตางกันแตโดยพยัญชนะ  ก็เร่ืองพยัญชนะนี ้
เปนเร่ืองเล็กนอย  ทานผูมีอายุท้ังสอง  อยาถึงตองวิวาทกนัในเร่ืองเล็กนอยเลย  ดวยประการนี ้
พวกเธอตองจาํขอท่ีภิกษุท้ังสองนั้น  ถือถูก  โดยเปนขอถูก  และจําขอท่ีภิกษุท้ังสองนั้นถือผิด 
โดยเปนขอผิดไวคร้ันจําไดแลว  ขอใดเปนธรรม  เปนวินยั  พึงกลาวขอนั้น  ฯ 
        [๔๘]  ถาพวกเธอมีความเห็นในภกิษสุองรูปนั้นอยางนี้วา  ทานท้ังสอง  นี้แล  มีวาทะ 
สมกันลงกันท้ังโดยอรรถและโดยพยัญชนะ  พวกเธอสําคัญภิกษุรูปใดในสองรูปน้ันวา  วางาย 
กวากนั  พึงเขาไปหาภกิษุรูปนั้น  แลวกลาวแกเธออยาง  นี้วา  ทานผูมีอายุท้ังสองแล  มีวาทะสมกนั 
ลงกันท้ังโดยอรรถและโดยพยัญชนะ  ขอทานโปรดทราบคําท่ีตางกันนีน้ั้น  แมโดยอาการท่ีสมกัน 
ลงกันไดท้ังโดยอรรถและโดยพยัญชนะ  ทานผูมีอายุท้ังสอง  อยาถึงตองวิวาทกันเลย  ตอนั้น 
พวก  เธอสําคัญภิกษุอ่ืนๆ  ท่ีเปนฝายเดยีวกนัรูปใดวา  วางายกวา  พึงเขาไปหารูปนั้น แลวกลาวแก 
เธออยางนี้วา  ทานผูมีอายุท้ังสองแล  มีวาทะสมกันลงกันท้ังโดยอรรถและโดยพยัญชนะ 
ขอทานโปรดทราบคําท่ีตางกันนี้นัน้  แมโดยอาการท่ีสมกันลงกันไดท้ังโดยอรรถและโดยพยัญชนะ 
ทานผูมีอายุท้ังสอง  อยางถึงตอง  วิวาทกันเลย  ดวยประการนี้  พวกเธอตองจําขอท่ีภกิษุท้ังสองนั้น 
ถือถูก  โดยเปนขอถูกไว  คร้ันจําไดแลว  ขอใดเปนธรรม  เปนวินยั  พึงกลาวขอนั้น  ฯ  
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        [๔๙]  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็เม่ือพวกเธอนั้นพรอมเพรียงกัน  ยินดีตอกันไมวิวาทกัน 
ศึกษาอยู  ภิกษรูุปใดรูปหนึ่งพึงมีอาบัติ  มีวติิกกมโทษ  พวกเธออยาเพอโจทภิกษุรูปนัน้ดวย 
ขอโจท  พึงใครครวญบุคคลกอนวา  ดวยอาการนี้  ความไมลําบากจักมีแกเรา  และความไมขัดใจ 
จักมีแกบุคคลผูตองอาบัติ  เพราะบุคคลผูตองอาบัติ  เปนคนไมมักโกรธ  ไมผูกโกรธ  ไมมีทิฐิม่ัน 
  ยอมสละคืนไดงายและเราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล  ดํารงอยูในกุศลได  ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ถาพวกเธอมีความเหน็อยางนี้  ก็ควรพดู 
        อนึ่ง  ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้วา  ความไมลําบากจักมีแกเรา  แตความขัดใจจักมี 
แกบุคคลผูตองอาบัติ  เพราะบุคคลผูตองอาบัติ  เปนคนมักโกรธ  มีความผูกโกรธ  มีทิฐิม่ัน 
แตยอมสละคืนไดงาย  และเราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล  ดํารงอยูในกุศลได  ก็เร่ืองความขัดใจ 
ของบุคคลผูตองอาบัตินี้  เปนเร่ืองเล็กนอย  สวนเร่ืองท่ีเราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล  ดํารงอยู 
ในกุศลนัน่แล  เปนเร่ืองใหญกวา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้  กค็วรพูด 
        อนึ่ง  ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้วา  ความลําบากจักมีแกเรา  แตความไมขัดใจจักม ี
แกบุคคลผูตองอาบัติ  เพราะบุคคลผูตองอาบัติ  เปนคนไมมักโกรธ  ไมผูกโกรธ  แตมีทิฐิม่ัน 
ยอมสละคืนไดงาย  และเราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล  ดํารงอยูในกุศลได  ก็เร่ืองความลําบาก 
ของเรา  เปนเร่ืองเล็กนอย  สวนเร่ืองท่ีเราอาจจะใหเขาออกจากอกศุล  ดาํรงอยูในกุศลไดนั่นแล 
เปนเร่ืองใหญกวา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้  กค็วรพูด 
        ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนีว้า  ความลําบากจักมีแกเรา  และความขัดใจจกัมีแกบุคคล 
ผูตองอาบัติ  เพราะบุคคลผูตองอาบัติ  เปนคนมักโกรธ  มีความผูกโกรธ  มีทิฐิม่ัน  สละคืน 
ไดยาก  แตเราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล  ดํารง  อยูในกศุลได  ก็เร่ืองความลําบากของเราและ 
ความขัดใจของบุคคลผูตองอาบัตินี้เปนเร่ืองเล็กนอย  สวนเร่ืองท่ีเราอาจจะใหเขาออกจากอกศุล 
ดํารงอยูในกุศลไดนั่นแล  เปนเร่ืองใหญกวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ถาพวกเธอมีความเหน็อยางนี ้
ก็ควรพูด 
        แตถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้วา  ความลําบากจกัมีแกเรา  และความขัดใจจกัมีแก 
บุคคลผูตองอาบัติ  เพราะบุคคลผูตองอาบัติ  เปนคนมักโกรธ  มีความผูกโกรธ  มีทิฐิม่ัน  
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สละคืนไดยาก  ท้ังเราก็ไมอาจจะใหเขาออกจากอกศุล  ดาํรงอยูในกุศลได  พวกเธอกต็องไมละเลย 
อุเบกขาในบุคคลเชนนี้  ฯ 
        [๕๐]  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็เม่ือพวกเธอนั้นพรอมเพรียงกัน  ยินดีตอกันไมวิวาทกัน 
ศึกษาอยู  พึงเกิดการพดูเลนสํานวนกนั  แขงขันกันดวยทิฐิ  ผูกใจเจ็บกัน  ไมเช่ือถือกัน 
ไมยินดตีอกันข้ึน  พวกเธอพงึสําคัญภิกษุท่ีเปนฝายเดยีว  กันในท่ีนั้นรูปใดวา  วางาย  พึงเขาไปหา 
รูปนั้น  แลวกลาวแกเธออยางนี้วา  ดกูรทานผูมีอายุ  เร่ืองท่ีพวกเราพรอมเพรียงกนั  ยินดีตอกัน 
ไมวิวาทกัน  ศึกษาอยู  เกิดการพูดเลนสํานวนกัน  แขงขันกันดวยทิฐิ  ผูกใจเจ็บกัน 
ไมเช่ือถือกัน  ไมยินดตีอกันข้ึนนั้น  พระสมณะเม่ือทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได  ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
เม่ือภิกษุจะช้ีแจงโดยชอบ  พงึช้ีแจงอยางนีว้า  ดูกรทานผูมีอายุ  เร่ืองท่ีพวกเราพรอมเพรียงกัน 
ยินดีตอกัน  ไมวิวาทกัน  ศึกษาอยู  เกิดการพูดเลนสํานวนกัน  แขงขันกันดวยทิฐิ  ผูกใจเจ็บกัน 
ไมเช่ือถือกัน  ไมยินดตีอกันข้ึนนั้น  พระสมณะเม่ือทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได  กภ็ิกษุอ่ืนๆ 
จะพึงถามเธอวา  ดูกรทานผูมีอายุ  ภกิษุไมละภาวะท่ีดํารงอยูนี้แลวจะพงึทํานิพพานใหแจงไดหรือ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุเม่ือจะพยากรณโดยชอบ  พึงพยากรณอยางนี้วา  ดูกร  ทานผูมีอายุ  ภกิษ ุ
ไมละภาวะท่ีดาํรงอยูนี้แลวแล  จะพึงทํานิพพานใหแจงไมไดตอนั้น  พวกเธอสําคัญภกิษุอ่ืนๆ 
 ท่ีเปนฝายเดยีวกันรูปใดวา  วางาย  พึงเขาไปหารูปนั้น  แลวกลาวแกเธออยางนี้วา  ดูกรทานผูมีอาย ุ
เร่ืองท่ีพวกเราพรอมเพรียงกนั  ยินดีตอกัน  ไมวิวาทกัน  ศึกษาอยู  เกิดการพูดเลนสํานวนกัน 
แขงขันกันดวยทิฐิ  ผูกใจเจบ็กัน  ไมเช่ือถือกัน  ไมยินดตีอกันข้ึนนัน้  พระสมณะเม่ือทรงทราบ 
จะพึงทรงติเตยีนได  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุเม่ือจะช้ีแจงโดยชอบ  พึง  ช้ีแจงอยางนี้วา 
ดูกรทานผูมีอายุ  เร่ืองท่ีพวกเราพรอมเพรียงกัน  ยนิดีตอกัน  ไมวิวาทกนั  ศึกษาอยู  เกิดการ 
พูดเลนสํานวนกัน  แขงขันกันดวยทิฐิ  ผูกใจเจ็บกัน  ไมเช่ือถือกัน  ไมยินดีตอกันข้ึนนั้น 
พระสมณะเม่ือทรงทราบจะพึงติเตียนไดกภ็ิกษุอ่ืนๆ  จะพึงถามเธอวา  ดูกรทานผูมีอายุ  ภกิษุไม 
ละภาวะท่ีดํารงอยูนี้แลว  จะพึงทํานิพพานใหแจงไดหรือ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภกิษุเม่ือจะพยากรณ 
โดยชอบพึงพยากรณอยางนีว้า  ดูกรทานผูมีอายุ  ภกิษุไมละภาวะท่ีดํารงอยูนี้แลวแล  จะพึงทํา 
นิพพานใหแจงไมได  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ถาภกิษุอ่ืนๆ  พึงถามเธออยางนี้วา  ทานใหภิกษเุหลานี้ของพวกเรา 
ออกจากอกุศล  ดํารงอยูในกศุลแลวหรือ  ภิกษเุม่ือจะพยากรณโดยชอบ  พึงพยากรณอยางนีว้า 
ดูกรทานผูมีอายุ  ในเร่ืองนี้  ขาพเจาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลว  พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรม 
แกขาพเจา  ขาพเจาฟงธรรมของพระองคแลว  ไดกลาวแกภิกษุเหลานัน้  ภิกษุเหลานัน้ฟงธรรม 
แลว  ออกจากอกุศล  และดํารงอยูในกุศลไดแลว  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุเม่ือพยากรณอยางนี ้
แล  ช่ือวาไมยกตน  ไมขมคนอ่ืน  พยากรณธรรมสมควรแกธรรมดวย  ท้ังการกลาวกอนและ 
การกลาวตามกันอะไรๆ  อันชอบดวยเหตุ  ยอมไมถึงฐานะนาตําหนิ  ดวย  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีพระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  กนิติสูตรท่ี  ๓ 
            ______________________________  
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            ๔.  สามคามสูตร  (๑๐๔) 
        [๕๑]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีหมูบานสามคาม  ในสักกชนบท  ก็สมัย 
นั้นแล  นิครนถ  นาฏบุตรตายลงใหมๆ  ท่ีเมืองปาวา  เพราะการตายของนิครนถ  นาฏบุตรนั้น 
พวกนิครนถแตกกันเปน  ๒  พวก  เกิดขัดใจทะเลาะววิาทกัน  เสียดสีกันและกันดวยฝปาก 
อยูวา  ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้  เรารูท่ัวถึงธรรมวินัยนี ้ ทานปฏิบัติผิด  เราปฏิบัติถูก  ของ 
เรามีประโยชน  ของทานไมมีประโยชน  คําท่ีควรพูดกอน  ทานพูดทีหลัง  คําท่ี  ควรพูดทีหลัง 
ทานพูดกอน  ขอปฏิบัติท่ีเคยชินอยางดียิ่งของทานกลายเปนผิดแมวาทะของทานท่ียกข้ึนมา 
 เราก็ขมได  ทานจงเท่ียวแกคําพูดหรือจงถอนคําเสียถาสามารถ  นิครนถเหลานั้นทะเลาะกันแลว 
ความตายประการเดียวเทานัน้เปน  สําคัญ  เปนไปในพวกนิครนถศิษยนาฏบุตร  แมสาวกของ 
นิครนถ  นาฏบุตรฝายคฤหัสถ  ผูนุงขาวหมขาว  ก็เปนผูเบ่ือหนาย  คลายยินดี  มีใจถอยกลับ 
ในพวกนิครนถศิษยนาฏบุตร  ดุจวาเบ่ือหนาย  คลายยินดี  มีใจถอยกลับในธรรมวินยั  ท่ีนิครนถ 
นาฏบุตรกลาวผิด  ใหรูผิด  ไมใชนําออกจากทุกข  ไมเปนไปเพื่อความสงบ  มิใชธรรมวินัย 
ท่ีพระสัมมาสัมพุทธใหรูท่ัว  เปนสถูปท่ีพัง  ไมเปนท่ีพึ่งอาศัยได  ฯ 
        [๕๒]  คร้ังนั้นแล  สมณุทเทสจุนทะ  จําพรรษาท่ีเมืองปาวาแลวเขาไปยังบานสามคาม 
หาทานพระอานนท  กราบทานพระอานนทแลวนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหน่ึง  พอนั่งเรียบรอยแลว 
 ไดกลาวกะทานพระอานนทดังนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ  นคิรนถ  นาฏบุตรตายลงใหมๆ   ท่ีเมือง 
ปาวา  เพราะการตายของนิครนถ  นาฏบุตรนั้น  พวกนิครนถจึงแตกกนัเปน  ๒  พวก  เกิดขัดใจ  
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ทะเลาะวิวาทกันเสียดสีกันดวยฝปากอยูวา  ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี ้ เรารูท่ัวถึงธรรมวินัยนี ้
ไฉนทานจกัรูท่ัวถึงธรรมวินยันี้  ทานปฏิบัติผิด  เราปฏิบัติถูก  ของเรามีประโยชน  ของทานไมมี 
ประโยชน  คําท่ีควรพูดกอน  ทานพูดทีหลัง  คําท่ีควรพูดทีหลังทานพูดกอน  ขอปฏิบัติท่ีเคยชินอยาง 
ดียิ่งของทานกลายเปนผิด  แมวาทะของทานท่ียกข้ึนมา  เราก็ขมได  ทานจงเท่ียวแกคําพูดหรือจง 
ถอนคําเสีย  ถาสามารถ  นิครนถเหลานั้นทะเลาะกันแลว  ความตายประการเดียวเทานั้นเปน 
สําคัญ  เปน  ไปในพวกนิครนถศิษยนาฏบตุร  แมสาวกของนิครนถ  นาฏบุตรฝายคฤหัสถ  ผู 
นุงขาวหมขาว  ก็เปนผูเบ่ือหนาย  คลายยินดี  มีใจถอยกลับในพวกนิครนถศิษยนาฏบตุร  ดุจวา 
เบ่ือหนาย  คลายยินดี  มีใจถอยกลับในธรรมวินัย  ท่ีนิครนถนาฏบุตรกลาวผิด  ใหรูผิด  ไมใช 
นําออกจากทุกข  ไมเปนไปเพื่อความสงบ  มิใชธรรมวินยัท่ีพระสัมมาสัมพุทธใหรูท่ัว  เปนสถูป 
ท่ีพัง  ไมเปนท่ีพึ่งอาศัยได  เม่ือสมณุทเทสจุนทะกลาวอยางนี้แลว  ทานพระอานนทจึงกลาว 
ดังนี้วา  ดูกรจนุทะผูมีอายุ  เร่ืองนี้  มีเคาพอจะเฝาพระผูมีพระภาคได  มาเถิด  เราท้ัง  ๒  จักเขา 
เฝาพระผูมีพระภาค  แลวกราบทูลเร่ืองนี้แดพระผูมีพระภาค  สมณุทเทสจุนทะรับคําทานพระ 
อานนทแลว  ฯ 
        [๕๓]  คร้ังนั้นแล  ทานพระอานนทและสมณุทเทสจุนทะ  เขาไปเฝา  พระผูมีพระภาค 
ยังท่ีประทับ  คร้ันแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค  นั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ทานพระอานนท 
พอนั่งเรียบรอยแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  สมณุทเทส 
จุนทะนี้กลาวอยางนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ  นิครนถ  นาฏบุตรตายลงใหมๆ  ท่ีเมืองปาวา  เพราะ 
การตายของนคิรนถ  นาฏบุตรนั้น  พวกนคิรนถจึงแตกกนัเปน  ๒  พวก  เกิดขัดใจทะเลาะวิวาท 
กันเสียดสีกันดวยฝปากอยูวา  ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี ้ เรารูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้  ฯลฯ  แม 
สาวกของนิครนถ  นาฏบุตรฝายคฤหัสถ  ผูนุงขาวหมขาว  ก็เปนผูเบ่ือหนายคลายยินด ี มีใจ 
ถอยกลับในพวกนิครนถศิษยนาฏบุตร  ดุจวาเบ่ือหนาย  คลายยินดี  มีใจถอยกลับในธรรมวินัย 
ท่ีนิครนถ  นาฏบุตร  กลาวผิด  ใหรูผิด  ไมใชนําออกจากทุกข  ไมเปนไปเพื่อความสงบ  มิใช 
ธรรมวินัยท่ีพระสัมมาสัมพุทธใหรูท่ัว  เปนสถูปท่ีพัง  ไมเปนท่ีพึ่งอาศัยได  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคมีความดําริอยางนี้วา  สมัยเม่ือพระผูมีพระภาคลวงลับไป  ความววิาทอยาไดเกดิข้ึน  
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ในสงฆเลย  ความววิาทนัน้มีแตเพื่อไมเกือ้กูลแกชนมาก  ไมใชสุขของชนมาก  ไมใชประโยชน 
ของชนมาก  เพื่อไมเกื้อกูล  เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษย  ฯ 
        [๕๔]  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรอานนท  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ธรรม 
เหลาใด  อันเราแสดงแลวแกเธอท้ังหลายดวยความรูยิ่ง  คือ  สติปฏฐาน  ๔  สัมมัปปธาน  ๔ 
อิทธิบาท  ๔  อินทรีย  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗  อริยมรรค  มีองค  ๘  ดูกรอานนท  เธอจะยัง 
เห็นภิกษุของเรา  แมสองรูป  มีวาทะตางกนัได  ในธรรมเหลานี้หรือ  ฯ 
        ทานพระอานนททูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมเหลาใด  อัน  พระผูมีพระภาคทรง 
แสดงแลว  แกขาพระองคท้ังหลายดวยความรูยิ่ง  คือ  สติปฏฐาน  ๔  สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔ 
อินทรีย  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗  อริยมรรคมีองค  ๘ขาพระองคยังไมเห็นภิกษแุมสองรูป 
มีวาทะตางกันในธรรมเหลานี้  ขาแตพระองคผูเจริญ  มีไดแล  ท่ีบุคคลท้ังหลายผูอาศัยพระผูมี 
พระภาคอยูนัน้  พอสมัยพระผูมีพระภาคลวงลับไป  จะพงึกอววิาทใหเกิดในสงฆได  เพราะ 
เหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกขอันยิ่ง  ความวิวาทนั้นมีแตเพื่อไมเกื้อกลูแกชนมาก  ไมใชสุข 
ของชนมาก  ไมใชประโยชนของชนมาก  เพื่อไมเกื้อกูล  เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษย  ฯ 
        พ.  ดูกรอานนท  ความววิาทที่เกดิเพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกข  อันยิ่ง  นั้นเล็ก 
นอย  สวนความวิวาทอนัเกิดในสงฆ  ท่ีเกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา  ความววิาทนัน้มีแต 
เพื่อไมเกื้อกูลแกชนมาก  ไมใชสุขของชนมาก  ไมใชประโยชนของชนมาก  เพื่อไมเกื้อกูล 
เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษย  ฯ 
        [๕๕]  ดกูรอานนท  มูลเหตุแหงความวิวาทนี้มี  ๖  อยาง  ๖  อยางเปนไฉน  ดกูร 
อานนท 
        (๑)  ภิกษใุนธรรมวินยันี้  เปนผูมักโกรธ  มีความผูกโกรธ  ภิกษุท่ีเปน  ผูมักโกรธ  มี 
ความผูกโกรธนั้น  ยอมไมมีความเคารพ  ไมมีความยําเกรง  แมใน  พระศาสดา  แมในพระธรรม 
แมในพระสงฆอยู  ท้ังไมเปนผูทําใหบริบูรณในสิกขา  ภิกษุท่ีไมมีความเคารพ  ไมมีความยําเกรง 
แมในพระศาสดา  แมในพระธรรมแมในพระสงฆอยู  ท้ังไมเปนผูทําใหบริบูรณในสิกขา  
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นั้น  ยอมกอความววิาทใหเกิดในสงฆ  ซ่ึงเปนความวิวาท  มีเพื่อไมเกื้อกูลแกชนมาก  ไมใชสุข 
ของชนมากไมใชประโยชนของชนมาก  เพือ่ไมเกื้อกูล  เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษย 
ดูกรอานนท  ถาหากพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเชนนีใ้นภายในหรือในภายนอก 
พวกเธอพึงพยายามละมูลเหตุแหงความววิาทอันลามกนัน้เสียในท่ีนั้น  ถาพวกเธอพิจารณาไมเหน็ 
มูลเหตุแหงความวิวาทเชนนีใ้นภายในหรือในภายนอก  พวกเธอพึงปฏิบัติไมใหมูลเหตุแหง 
ความววิาทอันลามกน้ันแล  ลุกลามตอ  ไปในท่ีนั้น  การละมูลเหตุแหงความววิาทอันลามกน้ี 
ยอมมีไดดวยอาการเชนนี้  ความไมลุกลามตอไปของมูลเหตุแหงความววิาทอันลามกนี้  ยอมมีได 
ดวยอาการเชนนี้  ฯ 
        [๕๖]  ดกูรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก 
        (๒)  ภิกษุเปนผูมีความลบหลู  มีความตีเสมอ... 
        (๓)  ภกิษุเปนผูมีความริษยา  มีความตระหนี่... 
        (๔)  ภิกษุเปนผูโออวด  เปนผูมีมายา... 
        (๕)  ภกิษุเปนผูมีความปรารถนาลามก  มีความเห็นผิด... 
        (๖)  ภกิษเุปนผูมีความเห็นเอาเอง  มีความเชื่อถือผิวเผิน  มีความถือร้ันสละคืนไดยาก 
 ภิกษุท่ีเปนผูมีความเหน็เอาเอง  มีความเช่ือถือผิวเผิน  มีความถือร้ัน  สละคืนไดยากนั้น  ยอม 
ไมมีความเคารพ  ไมมีความยาํเกรง  แมในพระศาสดา  แมในพระธรรม  แมในพระสงฆอยู 
ท้ังไมเปนผูทําใหบริบูรณในสิกขา  ภิกษุท่ีไมมีความเคารพ  ไมมีความยาํเกรง  แมในพระศาสดา   
แมในพระธรรม  แมในพระสงฆอยู  ท้ังไมเปนผูทําใหบรบูิรณในสิกขานั้น  ยอมกอความววิาท 
ใหเกดิในสงฆ  ซ่ึงเปนความวิวาท  มีเพื่อไมเกื้อกูลแกชนมาก  ไมใชสุขของชนมาก  ไมใช 
ประโยชนของชนมาก  เพื่อไมเกื้อกูล  เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนษุย  ดกูร  อานนท  ถา 
พวกเธอพจิารณาเหน็มูลเหตุแหงความววิาทเชนนี้ในภายในหรือในภาย นอก  พวกเธอพึงพยายาม 
ละมูลเหตุแหงความววิาทอันลามกน้ันเสียในท่ีนั้น  ถา  พวกเธอพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความ 
วิวาทเชนนีใ้นภายในหรือในภายนอก  พวก  เธอพึงปฏิบัติไมใหมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามก  
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นั้นแล  ลุกลามตอไปในท่ีนัน้การละมูลเหตุแหงความววิาทอันลามกนี้  ยอมมีไดดวยอาการ 
เชนนี้  ความไมลุกลามตอไปของมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามกนี้  ยอมมีไดดวยอาการเชนนี ้
ดูกรอานนทเหลานี้แล  มูลเหตุแหงความววิาท  ๖  อยาง  ฯ 
        [๕๗]  ดกูรอานนท  อธิกรณนี้มี  ๔  อยาง  ๔  อยางเปนไฉน  คือ  วิวาทาธิกรณ 
อนุวาทาธิกรณ  อาปตตาธิกรณ  กจิจาธิกรณ  ดูกรอานนท  เหลานีแ้ลอธิกรณ  ๔  อยาง  ฯ 
        ดูกรอานนท  ก็อธิกรณสมถะนี้มี  ๗  อยางแล  คือ  เพื่อระงับอธิกรณอันเกดิแลวๆ 
สงฆพึงใชสัมมุขาวินัย  สตวินิัย  อมุฬหวนิยั  ปฏิญญาตกรณะเยภยุยสิกา  ตัสสปาปยสิกา 
ติณวัตถารกะ  ฯ 
        [๕๘]  ดกูรอานนท  กสั็มมุขาวินัยเปนอยางไร  คือ  พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอม 
วิวาทกัน  วาเปนธรรมหรือมิใชธรรม  วาเปนวินยัหรือมิใชวินยั  ดกูร  อานนท  ภกิษุเหลานั้น 
ท้ังหมดแล  พงึพรอมเพรียงกันประชุมพจิารณาแบบแผนธรรม  คร้ันพิจารณาแลว  พึงใหอธิกรณ 
นั้นระงับโดยอาการที่เร่ืองลงกันไดในแบบแผนธรรมนั้น  ดูกรอานนท  อยางนี้แล  เปนสัมมุขา 
วินัย  ก็แหละความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินยันี้  ยอมมีไดดวยสัมมุขาวนิัยอยางนี้  ฯ 
        [๕๙]  ดกูรอานนท  ก็เยภุยยสิกาเปนอยางไร  คือ  ภกิษุเหลานั้นไมอาจ  ระงับอธิกรณ 
นั้นในอาวาสน้ันได  พึงพากันไปยังอาวาสท่ีมีภิกษุมากกวา  ภิกษุท้ังหมดพึงพรอมเพรียงกนั 
ประชุมในอาวาสนั้น  คร้ันแลวพึงพิจารณาแบบแผนธรรมคร้ันพิจารณาแลว  พึงใหอธิกรณนั้น 
ระงับโดยอาการที่เร่ืองลงกันไดในแบบแผนธรรมนั้น  ดูกรอานนท  อยางนี้แล  เปนเยภุยยสิกา 
 ก็แหละ  ความระงับอธิกรณ  บางอยางในธรรมวินัยนี้  ยอมมีไดดวยเยภยุยสิกาอยางนี้  ฯ 
        [๖๐]  ดูกรอานนท  ก็สติวินยัเปนอยางไร  คือ  พวกภิกษใุนธรรมวินัยนี้  โจทภกิษ ุ
ดวยอาบัติหนกัเห็นปานนี้  คือ  ปาราชิก  หรือใกลเคียงปาราชิกวา  ทานผูมีอายุระลึกไดหรือไมวา 
ทานตองอาบัติหนักเห็นปานนี้  คือปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว  ภิกษนุั้นตอบอยางนีว้า  
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 ทานผูมีอายุท้ังหลาย  ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา  ขาพเจาตองอาบัติหนกัเห็นปานนี้  คือ  ปาราชิก 
หรือใกลเคียงปาราชิก  เม่ือเปน  เชนนี้  สงฆตองใหสติวนิัยแกภกิษนุั้นแล  ดูกรอานนท  อยางนีแ้ล 
เปนสติวินยักแ็หละความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินัยนี้  ยอมมีไดดวยสติวนิัยอยางนี้  ฯ 
        [๖๑]  ดกูรอานนท  ก็อมูฬหวินยัเปนอยางไร  คือ  พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้  โจทภิกษ ุ
ดวยอาบัติหนกัเห็นปานนี้  คือ  ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกวาทานผูมีอายุ  จงระลึกดูเถิดวา 
ทานตองอาบัติหนักเห็นปานนี้  คือ  ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว  ภิกษนุั้นตอบอยางนี้วา 
ทานผูมีอายุท้ังหลาย  ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา  ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้  คือ  ปาราชิก 
หรือใกลเคียงปาราชิก  ภิกษผูุโจทนั้นปลอบโยนเธอผูกําลังทําลายอยูนีว้า  เอาเถอะ  ทานผูมีอาย ุ
จงรูตัวใหดีเถิด  เผ่ือจะระลึกไดวาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้  คือ  ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิก 
แลว  ภกิษนุั้นกลาวอยางนี้วา  ทานผูมีอายท้ัุงหลาย  ขาพเจาถึงความเปนบา  ใจฟุงซานแลว 
กรรมอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก  ขาพเจาผูเปนบาไดประพฤติลวง  และไดพูดละเมิดไป 
ขาพเจาระลึกมันไมไดวา  ขาพเจาผูหลงทํากรรมน้ีไปแลว  เม่ือเปนเชนนี้  สงฆตองใหอมุฬหวนิัย 
แกภกิษนุั้นแล  ดูกรอานนท  อยางนี้แล  เปนอมูฬหวินยั  ก็แหละ  ความระงับอธิกรณบางอยาง 
ในธรรมวินยันี้  ยอมมีไดดวยอมฬูหวินยัอยางนี้  ฯ 
        [๖๒]  ดกูรอานนท  กป็ฏิญญาตกรณะเปนอยางไร  คือ  ภิกษุในธรรม  วินัยน้ี  ถูกโจท 
หรือไมถูกโจทก็ตาม  ยอมระลึกและเปดเผยอาบัติได  เธอพึงเขาไปหาภิกษุผูแกกวา  หมจีวร 
เฉวียงบาขางหนึ่ง  แลวไหวเทานั่งกระหยงประคองอัญชลี  กลาวแกภิกษุนั้นอยางนีว้า  ขาแต 
ทานผูเจริญ  ขาพเจาตองอาบัติช่ือนี้แลวขอแสดงคืนอาบัตินั้น  ภกิษุผูแกกวานั้นกลาวอยางนี้วา 
ทานเห็นหรือ  เธอตอบวา  ขาพเจาเห็น  ภกิษุผูแกกวานัน้กลาววา  ทานพึงถึงความสํารวมตอไป 
เถิด  เธอกลาว  วา  ขาพเจาจกัถึงความสํารวม  ดูกรอานนท  อยางนีแ้ล  เปนปฏิญญาตกรณะ 
ก็แหละ  ความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินัยนี้  ยอมมีไดดวยปฏิญญาตกรณะ  อยางนี้  ฯ 
        [๖๓]  ดกูรอานนท  ก็ตสัสปาปยสิกาเปนอยางไร  คือ  พวกภิกษุใน  ธรรมวินัยนี้  โจท 
ภิกษดุวยอาบัติหนักเห็นปานนี้  คือ  ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิก  วา  ทานผูมีอายุระลึกไดหรือไม 
วา  ทานตองอาบัติหนักเห็นปานนี้  คือ  ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว  ภกิษนุั้นตอบอยางนี้  
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วา  ทานผูมีอายุท้ังหลาย  ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา  ขาพเจาตองอาบัตหินักเห็นปานนี้  คือ 
ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิก  ภิกษุผูโจทนั้นปลอบโยนเธอผูกําลังทําลายอยูนีว้า  เอาเถอะ  ทาน 
ผูมีอายุ  จงรูตัวใหดีเถิด  เผ่ือจะระลึกไดวาตองอาบัติหนกัเห็นปานนี้  คือ  ปาราชิกหรือใกลเคียง 
ปาราชิกแลว  ภิกษนุั้นกลาวอยางนี้วา  ทานผูมีอายุท้ังหลาย  ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา  ขาพเจา 
ตองอาบัติหนกัเห็นปานนี้  คือ  ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิก  แตขาพเจาระลึกไดวา  ขาพเจา 
ตองอาบัติช่ือนี้เพียงเล็กนอย  ภกิษุผูโจทกนั้นปลอบโยนเธอผูกําลังทําลายอยูนีว้า  เอาเถอะ  ทาน 
ผูมีอายุจงรูตัวใหดีเถิด  เผ่ือจะระลึกไดวาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้  คือ  ปาราชิกหรือใกลเคียง 
ปาราชิกแลว  ภิกษนุั้นกลาวอยางนี้วา  ทานผูมีอายุท้ังหลาย  อันท่ีจริง  ขาพเจาตองอาบัติช่ือนี้ 
เพียงเล็กนอยไมถูกใครถามยังรับ  ไฉนขาพเจาตองอาบัตหินักเห็นปานนี้  คือ  ปาราชิกหรือ 
ใกลเคียงปาราชิกแลว  ถูกถาม  จักไมรับเลา  ภิกษุผูโจทกนั้นกลาวอยางนี้วา  ทานผูมีอายุ ก็ทานตอง 
อาบัติช่ือนี้เพียงเล็กนอย  ไมถูกถามยังไมรับ  ไฉนทานตองอาบัติหนัก  เห็นปานนี้  คือ  ปาราชิก 
หรือใกลเคียงปาราชิกแลว  ไมถูกถามจักรับเลา  เอาเถอะทานผูมีอายุ  จงรูตัวใหดีเถิด  เผ่ือ 
จะระลึกไดวาตองอาบัติหนกัเห็นปานนี้  คือ  ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว  ภิกษุนั้นกลาว 
อยางนี้วา  ทานผูมีอายุท้ังหลายขาพเจากําลังระลึกไดแล  ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้  คือ 
ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว  คําท่ีวา  ขาพเจาระลึกไมไดวา  ขาพเจาตองอาบัติหนักเหน็ 
ปานนี้คือ  ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกนี้  ขาพเจาพดูพล้ังพูดพลาดไป  ดูกรอานนทอยางนีแ้ล 
เปนตัสสปาปยสิกา  กแ็หละ  ความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินยันี้  ยอมมีไดดวยตัสส 
ปาปยสิกาอยางนี้  ฯ 
        [๖๔]  ดูกรอานนท  ก็ตณิวัตถารกะเปนอยางไร  คือ  พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เกดิ 
ขัดใจทะเลาะววิาทกันอยู  ไดประพฤติลวงและไดพูดละเมิดกรรมอันไมสมควรแกสมณะเปน 
อันมาก  ภกิษุเหลานั้นท้ังหมด  พึงพรอมเพรียงกันประชุมคร้ันแลว  ภกิษุผูฉลาดในบรรดาภิกษ ุ
ท่ีเปนฝายเดยีวกัน  พึงลุกจากอาสนะ  หมจวีรเฉวยีงบาขางหนึ่ง  ประนมอัญชลี  ประกาศให 
สงฆทราบวา  ขาแตสงฆผูเจริญ  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  เราท้ังหลายในที่นี้  เกิดขัดใจทะเลาะ 
วิวาทกันอยู  ไดประพฤติ  ลวง  และไดพดูละเมิดกรรมอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก  ถา  
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สงฆมีความพร่ังพรอมถึงท่ีแลว  ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานผูมีอายเุหลานี้และของตน  ยกเวน 
อาบัติท่ีมีโทษหยาบและอาบตัิท่ีพัวพนักับคฤหัสถ  ดวยวนิัยเพยีงดังวากลบไวดวย  หญา  ในทาม 
กลางสงฆ  เพื่อประโยชนแกทานผูมีอายุเหลานี้และแกตน  ตอนั้นภิกษุผูฉลาดในบรรดาภิกษุท่ี 
เปนฝายเดยีวกนัอีกฝายหนึ่ง  พึงลุกจากอาสนะ  หมจวีร  เฉวียงบาขางหน่ึง  ประนมอัญชลี 
ประกาศใหสงฆทราบวา  ขาแตสงฆผูเจริญ  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  เราท้ังหลายในท่ีนี้  เกิดขัดใจ 
ทะเลาะวิวาทกันอยู  ไดประพฤติ  ลวง  และไดพดูละเมิดกรรมอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก 
ถาสงฆมีความพร่ังพรอมถึงท่ีแลว  ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานผูมีอายุเหลานีแ้ละของตน  ยก 
เวนอาบัติท่ีมีโทษหยาบและอาบัติท่ีพัวพนักับคฤหัสถ  ดวยวินยัเพียงดงัวากลบไว  ดวยหญา  ใน 
ทามกลางสงฆ  เพื่อประโยชนแกทานผูมีอายุเหลานีแ้ละแกตน  ดูกรอานนท  อยางนีแ้ล  เปน 
ติณวัตถารกะ  ก็แหละ  ความระงับอธิกรณบางอยางใน 
ธรรมวินัยนี้  ยอมมีไดดวยติณวัตถารกะอยางนี้  ฯ 
        [๖๕]  ดกูรอานนท  ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกัน  เปนเหตุกอความรัก  กอความ 
เคารพ  เปนไปเพื่อสงเคราะหกัน  เพื่อไมววิาทกัน  เพื่อความพรอมเพรียงกัน  เพื่อเปนอันหนึ่ง 
อันเดียวกนันีมี้  ๖  อยาง  ๖  อยางเปนไฉน 
        (๑)  ดกูรอานนท  ภกิษใุนธรรมวินยันี้  มีกายกรรมประกอบดวยเมตตา  ปรากฏใน 
เพื่อนรวมประพฤติพรหมจรรย  ท้ังในท่ีแจง  ท้ังในท่ีลับ  นี้คือธรรมเปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกัน 
เปนเหตุกอความรัก  กอความเคารพ  เปนไปเพื่อ  สงเคราะหกนั  เพื่อไมวิวาทกัน  เพื่อความ 
พรอมเพรียงกนั  เพื่อเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั  ประการหนึ่ง  ฯ 
        (๒)  ดูกรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุมีวจกีรรมประกอบดวยเมตตา ปรากฏใน 
เพื่อนรวมประพฤติพรหมจรรย  ท้ังในท่ีแจง  ท้ังในท่ีลับ  นี้ก็ธรรม  เปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกัน 
เปนเหตุกอความรัก  กอความเคารพ  เปนไปเพื่อสงเคราะหกัน  เพื่อไมววิาทกัน  เพื่อความ 
พรอมเพรียงกนั  เพื่อเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั  ฯ  
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        (๓)  ดูกรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุมีมโนกรรมประกอบดวยเมตตา  ปรากฏใน 
เพื่อนรวมพรหมจรรย  ท้ังในท่ีแจง  ท้ังในท่ีลับ  นี้ก็ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกัน  เปน 
เหตุกอความรัก  กอความเคารพ  เปนไปเพือ่  สงเคราะหกัน  เพื่อไมววิาทกัน  เพื่อความพรอมเพรียง 
กัน  เพื่อเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน  ฯ 
        (๔)  ดกูรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุมีลาภใดๆ  เกิดโดยธรรมไดแลวโดยธรรม 
ท่ีสุดแมเพยีงอาหารติดบาตร  เปนผูไมแบงกันเอาลาภเหน็ปานนั้นไวบริโภคแตเฉพาะผูเดียว 
ยอมเปนผูบริโภคเฉล่ียท่ัวไปกับเพื่อนรวมประพฤติพรหมจรรยผูมีศีล  นี้ก็ธรรมเปนท่ีตั้งแหง 
ความระลึกถึงกัน  เปนเหตุกอความรักกอความเคารพ  เปนไปเพื่อสงเคราะหกนั  เพื่อไมวิวาท 
กัน  เพื่อความพรอมเพรียงกนั  เพื่อเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั  ฯ 
        (๕)  ดกูรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุถึงความเปนผูเสมอกันโดยศีล  ในศีล 
ท้ังหลาย  ท่ีไมขาด  ไมทะลุ  ไมดาง  ไมพรอย  เปนไท  อันวิญูชนสรรเสริญ  อันตัณหา 
และทิฐิไมแตะตอง  เปนไปพรอมเพื่อสมาธิ  เห็นปานนัน้  กับเพื่อนรวมประพฤติ 
พรหมจรรยอยู  ท้ังในท่ีแจง  ท้ังในท่ีลับ  นีก้็ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกัน  เปนเหตุกอความ 
รัก  กอความเคารพ  เปนไปเพื่อสงเคราะหกัน  เพื่อไมววิาทกัน  เพื่อความพรอมเพรียงกัน  เพื่อ 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั  ฯ 
        (๖)  ดกูรอานนท  ประการอ่ืนๆ  ยังมีอีก  ภิกษุถึงความเปนผูเสมอกันโดยทิฐิ  ใน 
ทิฐิท่ีเปนของพระอริยะ  อันนําออก  ชักนําผูกระทําตามเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ  เห็นปานนั้น 
กับเพื่อนรวมประพฤติพรหมจรรยอยู  ท้ังในท่ีแจง  ท้ังในท่ีลับ  นี้ก็ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความระลึก 
ถึงกัน  เปนเหตุกอความรัก  กอความเคารพเปนไปเพื่อสงเคราะห  เพื่อไมวิวาทกัน  เพื่อความ 
พรอมเพรียงกนั  เพื่อเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั  ฯ 
        ดูกรอานนท  นี้แล  ธรรม  ๖  อยาง  เปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกนั  เปนเหตุกอความ 
รัก  กอความเคารพ  เปนไปเพื่อสงเคราะหกัน  เพื่อไมววิาทกันเพื่อความพรอมเพรียงกัน  เพื่อ 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั  ฯ  
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        [๖๖]  ดกูรอานนท  ถาพวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมท้ัง  ๖  อยางนี้  ประพฤติอยู 
พวกเธอจะยังเห็นทางวากลาวพวกเราได  นอยก็ตาม  มากก็ตามซ่ึงจะอดกล้ันไวไมไดละหรือ  ฯ 
        ทานพระอานนทกราบทูลวา  ขอนี้หามิไดเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรอานนท  เพราะฉะน้ันแล  พวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมท้ัง๖  อยางนี้  ประพฤต ิ
เถิด  ขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชน  เพื่อความสุขแกพวกเธอตลอดกาลนาน  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระอานนทช่ืนชมยนิดี  พระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  สามคามสูตร  ท่ี  ๔ 
            ________________________________________  
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            ๕.  สุนักขัตตสูตร  (๑๐๕) 
        [๖๗]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีกูฏาคารศาลา  ในปามหาวัน  เขต พระนครเวสาลี 
ก็สมัยนั้นแล  มีภิกษุมากดวยกันทูลพยากรณอรหัตผลในสํานักของพระผูมีพระภาควา  พวกขา 
พระองครูชัดวา  ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลวกิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพื่อ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี  ฯ 
        [๖๘]  พระสุนักขัตตะ  ลิจฉวีบุตร  ไดทราบขาววา  มีภิกษุมากดวยกันได  ทูลพยากรณ 
อรหัตผล  ในสํานักของพระผูมีพระภาควา  พวกขาพระองครูชัดวาชาติส้ินแลว  พรหมจรรย 
อยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี  จึงเขาไปเฝาพระผู 
มีพระภาคยังท่ีประทับ  แลวถวายอภวิาทพระ  ผูมีพระภาค  นั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่ง 
เรียบรอยแลว  ไดกราบทูลพระผูมี  พระภาคดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดทราบ 
ขาวดังน้ีวา  มีภิกษุมากดวยกันไดทูลพยากรณอรหัตผลในสํานักของพระผูมีพระภาควา  พวกขา 
พระองครูชัดวา  ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพื่อ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี  ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกภิกษท่ีุทูลพยากรณอรหัตผลในสํานักของ 
พระผูมีพระภาคดังนั้น  ไดทูลพยากรณอรหัตผลโดยชอบหรือ  หรือวา  ภิกษุบางเหลาในพวกนี ้
ไดทูลพยากรณอรหัตผล  ดวยความสําคัญวาตนไดบรรลุ  ฯ 
        [๖๙]  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรสุนกัขัตตะ  พวกภิกษุท่ีพยากรณอรหัตผลในสํานัก 
ของเราวา  พวกขาพระองครูชัดวา  ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จ 
แลว  กจิอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี  นัน้  มีบางเหลาในพวกนีไ้ดพยากรณอรหัตผลโดยชอบ 
แท  แตก็มีภิกษุบางเหลาในท่ีนี้ไดพยากรณอรหัตผล  ดวยความสําคัญวา  ตนไดบรรลุบาง  
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ดูกรสุนักขัตตะ  ในภิกษุเหลานั้น  ภกิษุพวกท่ีพยากรณอรหัตผลโดยชอบแทนั้น  ยอมมีอรหัตผล 
จริงทีเดียว  สวนในภกิษุพวกท่ีพยากรณอรหัตผลดวยความสําคัญวาตนไดบรรลุนั้น ตถาคตมี 
ความดําริอยางนี้วา  จกัแสดงธรรมแกเธอ  ดูกรสุนักขัตตะ  ในเร่ืองนี้ตถาคตมีความดําริวา 
จักแสดงธรรมแกภกิษุเหลานัน้ดวยประการฉะนี้  แตถาธรรมวินัยนี้มีโมฆบุรุษบางพวกคิดแตง 
ปญหาเขามาถามตถาคต  ขอท่ีตถาคตมีความดําริในภิกษเุหลานั้นอยางนี้วา  จกัแสดงธรรมแก 
เธอนั้น  ก็จะเปนอยางอ่ืนไป  ฯ 
        พระสุนักขัตตะทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต  ขณะน้ีเปนกาลสมควรแลวๆ  ท่ี 
พระผูมีพระภาคจะทรงแสดงธรรม  ภิกษุท้ังหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลว  จักทรงจําไว  ฯ 
        พ.  ดูกรสุนักขัตตะ  ถาเชนนั้น  เธอจงฟง  จงใสใจใหดี  เราจักกลาวตอไป  ฯ 
        พระสุนักขัตตะ  ลิจฉวบุีตร  ทูลรับพระดํารัสแลว  ฯ 
        [๗๐]  พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดูกรสุนักขัตตะ  กามคุณนี้มี  ๕  อยางแล 
๕  อยางเปนไฉน  คือ 
        (๑)  รูปท่ีรูไดดวยจกัษุ  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปนท่ีรักประกอบดวยกาม 
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด 
        (๒)  เสียงท่ีรูไดดวยโสต  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปนท่ีรักประกอบดวย 
กาม  เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด 
        (๓)  กล่ินท่ีรูไดดวยฆานะ  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปนท่ีรักประกอบดวย 
กาม  เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด 
        (๔)  รสท่ีรูไดดวยชิวหา  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปนท่ีรัก  ประกอบดวย 
กาม  เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด 
        (๕)  โผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจเปนท่ีรัก  ประกอบ 
ดวยกาม  เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั 
        ดูกรสุนักขัตตะ  นี้แลกามคุณ  ๕  อยาง  ฯ  
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        [๗๑]  ดกูรสุนักขัตตะ  ขอท่ีปุริสบุคคลบางคนในโลกน้ี  พึงเปนผูนอม  ใจไปในโลกามิส 
นั่นเปนฐานะที่มีไดแล  ปุริสบุคคลผูนอมใจไปในโลกามิสถนัดแตเร่ืองท่ีเหมาะแกโลกามิส 
เทานั้น  ยอมตรึก  ยอมตรองธรรมอันควรแก  โลกามิส  คบแตคนชนิดเดียวกัน  และถึง 
ความใฝใจกับคนเชนนั้น  แตเม่ือมีใคร  พดูเร่ืองเกี่ยวกับอาเนญชสมาบัติ  ยอมไมสนใจฟง  ไม 
เง่ียโสตสดับ  ไมตั้งจิตรับรูไมคบคนชนิดนั้น  และไมถึงความใฝใจกบัคนชนิดนัน้  เปรียบ 
เหมือนคนท่ีจากบานหรือนคิมของตนไปนาน  พบบุรุษคนใดคนหนึ่งผูจากบานหรือนิคมนั้น 
ไปใหมๆตองถามบุรุษนั้นถึงเร่ืองท่ีบานหรือนิคมนั้นมีความเกษม  ทํามาหากินดี  และมีโรคภัย 
ไขเจ็บนอย  บุรุษนั้นพึงบอกเร่ืองท่ีบานหรือนิคมนั้นมีความเกษม  ทํามาหากินดี  และมีโรคภัย 
ไขเจ็บนอยแกเขา  ดูกรสุนักขัตตะ  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  เขาจะพึงสนใจฟง 
บุรุษนั้น  เง่ียโสตสดับ  ตั้งจิตรับรู  คบบุรุษนั้นและถึงความใฝใจกับบุรุษนั้นบางไหมหนอ  ฯ 
        สุ.  แนนอน  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรสุนักขัตตะ  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  ขอท่ีปุริสบุคคลบางคนในโลกน้ี  พงึเปนผู 
นอมใจไปในโลกามิส  นั่นเปนฐานะท่ีมีไดแล  ปุริสบุคคลผูนอมใจไปในโลกามิส  ถนัดแต 
เร่ืองท่ีเหมาะแกโลกามิสเทานั้น  ยอมตรึก  ยอมตรองธรรมอันควรแกโลกามิส  คบแตคนชนิด 
เดียวกัน  และถึงความใฝใจกับคนเชนนั้น  แตเม่ือมีใครพูดเร่ืองเกีย่วกบัอาเนญชสมาบัติ  ยอม 
ไมสนใจฟง  ไมเง่ียโสตสดับไมตั้งจิตรับรู  ไมคบคนชนิดนั้น  และไมถึงความใฝใจกบัคน 
ชนิดนั้น  บุคคลท่ีเปนอยางนีน้ั้น  พึงทราบเถิดวา  เปนปุริสบุคคลผูนอมใจไปในโลกามิส  ฯ 
        [๗๒]  ดกูรสุนักขัตตะ  ขอท่ีปุริสบุคคลบางคนในโลกน้ี  พึงเปนผูนอม  ใจไปใน 
อาเนญชสมาบัติ  นั่นเปนฐานะท่ีมีไดแล  ปุริสบุคคลผูนอมใจไปในอาเนญชสมาบัติ  ถนัดแต 
เร่ืองท่ีเหมาะแกอาเนญชสมาบัติเทานั้น  ยอมตรึก  ยอมตรองธรรมอันควรแกอาเนญชสมาบัติ 
คบแตคนชนิดเดียวกัน  และถึงความใฝใจกับคนเชนนั้น  แตเม่ือมีใครพูดเร่ืองเกีย่วกบัโลกามิส 
ยอมไมสนใจฟง  ไมเง่ียโสตสดับ  ไมตั้งจิตรับรู  ไมคบคนชนิดนัน้  และไมถึงความใฝใจกับ 
คนชนิดนัน้เปรียบเหมือนใบไมเหลือง  หลุดจากข้ัวแลว  ไมอาจเปนของเขียวสดได  ฉันใด 
ดูกรสุนักขัตตะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล  เม่ือความเก่ียวของในโลกามิสของปุริสบุคคลผูนอมใจ  
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ไปในอาเนญชสมาบัติหลุดไปแลว  บุคคลท่ีเปนอยางนีน้ัน้  พึงทราบเถิดวา  เปนปุริสบุคคลผู 
นอมใจไปในอาเนญชสมาบัติ  พรากแลวจากความเกี่ยวของในโลกามิส  ฯ 
        [๗๓]  ดกูรสุนักขัตตะ  ขอท่ีปุริสบุคคลบางคนในโลกน้ี  พึงเปนผูนอม  ใจไปใน 
อากิญจัญญายตนสมาบัติ  นัน่เปนฐานะท่ีมีไดแล  ปุริสบุคคลผูนอมใจไปในอากิญจัญญายตน 
สมาบัติ  ถนัดแตเร่ืองท่ีเหมาะแกอากิญจัญญายตนสมาบัติเทานั้น  ยอมตรึก  ยอมตรอง  ธรรม 
อันควรแกอากญิจัญญายตนสมาบัติ  คบแตคนชนิดเดียวกัน  และถึงความใฝใจกับคนเชนนั้น 
แตเม่ือมีใครพดูเร่ืองเกี่ยวกับอาเนญชสมาบัติ  ยอมไมสนใจฟง  ไมเง่ียโสตสดับ  ไมตั้งจิตรับรู 
ไมคบคน ชนดินั้น  และไมถึงความใฝใจกับคนชนิดนัน้  เปรียบเหมือนศิลากอน  แตกออก 
เปน  ๒  ซีกแลว  ยอมเปนของเช่ือมกันใหสนิทไมได  ฉันใด  ดกูรสุนกัขัตตะ ฉันนัน้เหมือน 
กันแล  เม่ือความเกี่ยวของในอาเนญชสมาบัติของปุริสบุคคลผูนอมใจไปในอากิญจัญญายตน 
สมาบัติแตกไปแลว  บุคคลท่ีเปนอยางนีน้ัน้  พึงทราบเถิดวา  เปนปุริสบุคคลผูนอมใจไปใน 
อากิญจัญญายตนสมาบัติ  พรากแลวจากความเกีย่วของในอาเนญชสมาบัติ  ฯ 
        [๗๔]  ดกูรสุนักขัตตะ  ขอท่ีปุริสบุคคลบางคนในโลกน้ี  พึงเปนผูนอม ใจไปใน 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  นั่นเปนฐานะท่ีมีไดแล  ปุริสบุคคลผูนอมใจไปในเนว 
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  ถนัดแตเร่ืองท่ีเหมาะแกเนวสัญญา  นาสัญญายตนสมาบัติ  ยอมตรึก 
 ยอมตรอง  ธรรมอันควรแกเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  คบแตคนเชนเดียวกนั  และถึง 
ความใฝใจกับคนเชนนั้น  แตเม่ือมีใครพูดถึงเร่ืองเกี่ยวกบัอากิญจัญญายตนสมาบัติ  ยอมไมสนใจ 
ฟง  ไมเง่ียโสตสดับไมตั้งจติรับรู  ไมคบคนชนิดนัน้  และไมถึงความใฝใจกับคนชนิดนั้น 
เปรียบเหมือนคนบริโภคโภชนะท่ีถูกใจอ่ิมหนําแลว  พงึท้ิงเสีย  ดูกรสุนักขัตตะ  เธอจะสําคัญ 
ความขอนั้นเปนไฉน  เขาจะพึงมีความปรารถนาในภัตนัน้บางไหมหนอ  ฯ 
        สุ.  ขอนี้หามิไดเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        สุ.  เพราะวาภัตโนน  ตนเองรูสึกวา  เปนของปฏิกูลเสียแลว  ฯ  
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        พ.  ดูกรสุนักขัตตะ  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  เม่ือความเกี่ยวของในอากิญ จัญญายตนสมา 
บัติ  อันปุริสบุคคลผูนอมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติคายไดแลว  บุคคลท่ีเปน 
อยางนี้นัน้  พึงทราบเถิดวา  เปนปุริสบุคคลผูนอมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
พรากแลวจากความเก่ียวของในอากิญจัญญายตนสมาบัติ  ฯ 
        [๗๕]  ดกูรสุนักขัตตะ  ขอท่ีปุริสบุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูนอมใจไปในนิพพาน 
โดยชอบ  นั่นเปนฐานะท่ีมีไดแล  ปุริสบุคคลผูนอมใจไปในนิพพาน  โดยชอบ  ถนดัแตเร่ือง 
ท่ีเหมาะแกนพิพานโดยชอบเทานั้น  ยอมตรึก  ยอมตรอง  ธรรมอันควรแกนิพพานโดยชอบ 
 คบแตคนเชนเดียวกัน  และถึงความใฝใจกับคนเชนนั้น  แตเม่ือมีใครพูดถึงเร่ืองเกี่ยวกับ 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  ยอมไมสนใจฟง  ไมเง่ียโสตสดับ  ไมตั้งจิตรับรู  ไมคบคน 
ชนิดนั้นและไมถึงความใฝใจกับคนชนดินัน้  เปรียบเหมือนตาลยอดดวนไมอาจงอกงามไดอีก 
ฉันใดดกูรสุนกัขัตตะ  ฉันนัน้เหมือนกันแล  เม่ือความเกีย่วของในเนวสัญญานาสัญญายตน 
สมาบัติ  อันปุริสบุคคลผูนอมใจไปในนิพพานโดยชอบตัดขาดแลว  ถอนรากข้ึนแลว  ไมมีเหต ุ
ตั้งอยูไดดังตนตาล  ถึงความเปนไปไมไดแลว  มีความไมเกิดตอไปเปนธรรมดา  บุคคลที่เปน 
อยางนี้นัน้  พึงทราบเถิดวาเปนปุริสบุคคลผูนอมใจไปในนิพพานโดยชอบ  พรากแลวจากความ 
เกี่ยวของในเนวสัญญานาสัญญา  ยตนสมาบัติ  ฯ 
        [๗๖]  ดกูรสุนักขัตตะ  ขอท่ีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  พึงมีความดําริอยางนีว้า  พระ 
สมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไวแล  โทษอันเปนพษิคืออวิชชา  ยอม  งอกงามไดดวยฉันทราคะ 
และพยาบาท  เราละลูกศรคือตัณหานัน้ไดแลว  กําจัดโทษอันเปนพิษคืออวิชชาไดแลว  จึงเปน 
ผูมีใจนอมไปในนิพพานโดยชอบ  นั่น  เปนฐานะท่ีมีไดแล  ส่ิงท่ีเปนผลเบ้ืองตนพึงมีไดอยางนี ้
คือ  เธอประกอบเนืองๆ  ซ่ึงอารมณอันไมเปนท่ีสบายของใจอันนอมไปในนิพพานโดยชอบ 
 ไดแกประกอบเนืองๆ  ซ่ึงทัสสนะคือรูปอันไมเปนท่ีสบายดวยจกัษุ  ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงเสียง 
อันไมเปนท่ีสบายดวยโสต  ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงกล่ินอันไมเปนท่ีสบายดวยฆานะประกอบ 
เนืองๆ  ซ่ึงรสอันไมเปนท่ีสบายดวยชิวหา  ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงโผฏฐัพพะอันไมเปนท่ีสบาย 
ดวยกาย  ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงธรรมารมณอันไมเปนท่ีสบายดวยมโน  เม่ือเธอประกอบเนืองๆ  
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ซ่ึงทัสสนะคือรูปอันไมเปนท่ีสบายดวยจักษุ  ซ่ึงเสียงอันไมเปนท่ีสบายดวยโสต  ซ่ึงกล่ิน 
อันไมเปนท่ีสบายดวยฆานะ  ซ่ึงรสอันไม  เปนท่ีสบายดวยชิวหา  ซ่ึงโผฏฐัพพะอันไมเปนท่ี 
สบายดวยกาย  ซ่ึงธรรมารมณอันไมเปนท่ีสบายดวยมโนแลว  ราคะพึงตามกําจัดจิต  เธอมี 
จิตถูกราคะตามกําจัดแลว  พงึเขาถึงความตาย  หรือทุกขปางตาย  เปรียบเหมือนบุรุษถูกลูกศร 
ท่ีมีอาพิษอาบไวอยางหนาแลว  มิตรอํามาตย  ญาติสาโลหิตของเขาใหหมอผาตัดรักษา  หมอ 
ผาตัดใชศาตราชําแหละปากแผลของเขา  คร้ันแลวใชเคร่ืองตรวจคนหาลูกศร  แลวถอนลูกศร 
ออก  กําจัดโทษคือพิษท่ียังมีเช้ือเหลือติดอยู  จนรูวาไมมีเช้ือเหลือติด  อยู  จึงบอกอยางนี้วา 
ดูกรพอมหาจําเริญ  เราถอนลูกศรใหทานเสร็จแลว  โทษคือพิษเราก็กําจดัจนไมมีเช้ือเหลือติด 
อยูแลว  ทานหมดอันตราย  และพึงบริโภคโภชนะท่ีสบายได  เม่ือทานจะบริโภคโภชนะท่ี 
แสลง  ก็อยาใหแผลตองกําเริบและทานตองชะแผลทุกเวลา  ทายาสมานปากแผลทุกเวลา  เม่ือ 
ทานชะแผลทกุเวลา  ทายาสมานปากแผลทุกเวลา  อยาใหน้ําเหลืองและเลือดรัดปากแผลได 
และทานอยาเท่ียวตากลมตากแดดไปเนืองๆ  เม่ือทานเท่ียวตากลม  ตากแดดไปเนืองๆ  แลว 
ก็อยาใหละอองและของโสโครกติดตามทําลายปากแผลได  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานตองคอย 
รักษาแผลอยูจนกวาแผลจะประสานกัน  บุรุษนั้นมีความ  คิดอยางนีว้า  หมอถอนลูกศรใหเรา 
เสร็จแลว  โทษคือพิษหมอกก็ําจัดจนไมมีเชื้อเหลือติดอยูแลว  เราหมดอันตราย  เขาจงึบริโภค 
โภชนะท่ีแสลง  เม่ือบริโภคโภชนะท่ีแสลงอยู  แผลก็กําเริบ  และไมชะแผลทุกเวลา  ไมทายา 
สมานปากแผลทุกเวลา  เม่ือเขาไมชะแผลทุกเวลา  ไมทายาสมานปากแผลทุกเวลา  น้ําเหลือง 
และเลือดก็รัดปากแผล  และเขาเท่ียวตากลม  ตากแดด  ไปเนืองๆ  เม่ือเขาเท่ียวตากลม  ตาก 
แดดไปเนืองๆ  แลว  ปลอยใหละอองและของโสโครกติดตามทําลายปากแผลได  ไมคอยรักษา 
แผลอยู  จนแผลประสานกันไมได  เพราะเขาทําส่ิงท่ีแสลงนี้แล  แผลจึงถึงความบวมไดดวย 
เหตุ  ๒  ประการคือ  ไมกําจดัของไมสะอาดและโทษคือพิษอันยงัมีเช้ือเหลือติดอยู  เขามีแผล 
ถึงความ  บวมแลว  พึงเขาถึงความตาย  หรือทุกขปางตายได  ฉันใด  ดูกรสุนักขัตตะ  ฉันนั้น 
เหมือนกนัแล  ขอท่ีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  พึงมีความดําริอยางนีว้าพระสมณะตรัสลูกศร 
คือตัณหาไวแล  โทษอันเปนพิษคืออวิชชายอมงอกงามไดดวยฉันทราคะและพยาบาท  เราละ  
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ลูกศรคือตัณหานั้นไดแลว  กาํจัดโทษอันเปนพิษคืออวิชชาไดแลว  จึงเปนผูมีใจนอมไปใน 
นิพพานโดยชอบ  นั่นเปน  ฐานะท่ีมีได  ส่ิงท่ีเปนผลเบ้ืองตนพึงมีไดอยางนี้  คือ  เธอประกอบ 
เนืองๆ  ซ่ึงอารมณอันไมเปนท่ีสบายของใจอันนอมไปในนิพพานโดยชอบ  ไดแกประกอบ 
เนืองๆ  ซ่ึงทัสสนะคือรูปอันไมเปนท่ีสบายดวยจักษุ  ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงเสียงอันไมเปนท่ี 
สบายดวยโสต  ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงกล่ินอันไมเปนท่ีสบายดวยฆานะประกอบเนืองๆ  ซ่ึง 
รสอันไมเปนท่ีสบายดวยชิวหา  ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงโผฏฐัพพะอันไมเปนท่ีสบายดวยกาย 
ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงธรรมารมณอันไมเปนท่ีสบายดวยมโน  เม่ือเธอประกอบเนืองๆ  ซ่ึง 
ทัสสนะ  คือ  รูปอันไมเปนสบายดวยจักษ ุ ซ่ึงเสียงอันไมเปนท่ีสบายดวยโสต  ซ่ึงกล่ินอัน 
ไมเปนท่ีสบายดวยฆานะ  ซ่ึงรสอันไมเปนท่ีสบายดวยชิวหา  ซ่ึงโผฏฐัพพะอันไมเปนท่ีสบาย 
ดวยกาย  ซ่ึงธรรมารมณอันไมเปนท่ีสบายดวยมโนแลว  ราคะพึงตามกาํจัดจิตเธอมีจติถูกราคะ 
ตามกําจัดแลว  พึงเขาถึงความตาย  หรือทุกขปางตาย 
        ดูกรสุนักขัตตะ  ก็ความตายน้ีในวนิัยของพระอริยะ  ไดแกลักษณะท่ีภิกษุบอกคืนสิกขา 
แลวเวียนมาเพือ่หีนเพศ  สวนทุกขปางตายนี้  ไดแกลักษณะท่ีภิกษุตองอาบัติมัวหมองขอใด 
ขอหนึ่ง  ฯ 
        [๗๗]  ดกูรสุนักขัตตะ  ขอท่ีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  พึงมีความดําริ  อยางนีว้า 
พระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไวแล  โทษอันเปนพษิคืออวิชชา  ยอม  งอกงามไดดวยฉันทราคะ 
และพยาบาท  เราละลูกศรคือตัณหานัน้ไดแลว  กําจัดโทษ  อันเปนพิษคืออวิชชาไดแลว  จึง 
เปนผูมีใจนอมไปในนพิพานโดยชอบ  นั่นเปน  ฐานะท่ีมีไดแล  เม่ือใจนอมไปในนิพพานโดย 
ชอบนั่นแล  เธอไมประกอบเนืองๆซ่ึงอารมณอันไมเปนท่ีสบายของใจอันนอมไปในนพิพาน 
โดยชอบแลว  ไดแกไม  ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงทัสสนะคือรูปอันไมเปนท่ีสบายดวยจักษ ุ ไมประกอบ 
เนืองๆซ่ึงเสียงอันไมเปนท่ีสบายดวยโสต  ไมประกอบเนอืงๆ  ซ่ึงกล่ินอันไมเปนท่ีสบายดวย 
ฆานะ  ไมประกอบเนืองๆ  ซ่ึงรสอันไมเปนท่ีสบายดวยชิวหา  ไมประกอบเนืองๆ  ซ่ึงโผฏฐัพพะ 
อันไมเปนท่ีสบายดวยกาย  ไมประกอบเนอืงๆ  ซ่ึงธรรมา  รมณอันไมเปนท่ีสบายดวยมโน  
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 เม่ือเธอไมประกอบเนืองๆ  ซ่ึงทัสสนะคือรูปอันไมเปนท่ีสบายดวยจักษุ  ซ่ึงเสียงอันไมเปนท่ีสบาย 
ดวยโสต  ซ่ึงกล่ินอันไมเปนท่ีสบายดวยฆานะ  ซ่ึงรสอันไมเปนท่ีสบายดวยชิวหา  ซ่ึงโผฏฐัพพะ 
อันไมเปนท่ีสบายดวยกาย  ซ่ึงธรรมารมณอันไมเปนท่ีสบายดวยมโน  ราคะก็ไมตามกําจัดจติ 
เธอมีจิตไมถูกราคะตามกําจดัแลว  ไมพึงเขาถึงความตาย  หรือทุกขปางตาย  เปรียบเหมือน 
บุรุษถูกลูกศรมียาพิษอาบไวอยางหนาแลว  มิตร  อํามาตย  ญาติสาโลหิต  ของเขาใหหมอผาตัด 
รักษา  หมอผาตัดใชศาตราชําแหละปากแผลของเขา  คร้ันแลว  ใชเคร่ืองตรวจคนหาลูกศร  แลว 
ถอนลูกศรออก  กําจดัโทษคือพิษท่ียังมีเช้ือเหลือติดอยู  จนรูวาไมมีเช้ือเหลืออยู  จึงบอก 
อยางนี้วา  ดูกรพอมหาจําเริญ  เราถอน  ลูกศรใหทานเสร็จแลว  โทษคือพิษเราก็กําจดัจนไมมี 
เช้ือเหลือติดอยูแลว  ทานหมดอันตราย  และพึงบริโภคโภชนะท่ีสบายได  เม่ือทานจะบริโภค 
โภชนะท่ีแสลงก็อยาใหแผลตองกําเริบ  และทานตองชะแผลทุกเวลา  ทายาสมานปากแผล 
ทุกเวลา  เม่ือทานชะแผลทุกเวลา  ทายาสมานปากแผลทุกเวลา  อยาใหน้ําเหลืองและเลือด 
รัดปากแผลได  และทานอยาเท่ียวตากลมตากแดดไปเนืองๆ  เมื่อทานเท่ียวตากลมตากแดด 
ไปเนืองๆ  แลว  ก็อยาใหละอองและของโสโครกติดตามทําลายปากแผลได  ดูกรพอมหาจําเริญ 
 ทานตองคอยรักษาแผลอยูจนกวาแผลจะประสานกัน  บุรุษนั้นมีความคิดอยางนีว้า  หมอถอน 
ลูกศรใหเราเสร็จแลว  โทษ  คือพิษหมอกก็าํจัดจนไมมีเชือ้เหลือติดอยูแลว  เราหมดอันตราย 
เขาจึงบริโภคโภชนะท่ีสบาย  เม่ือบริโภคโภชนะท่ีสบายอยู  และชะแผลทุกเวลา  ทายาสมาน 
ปากแผลทุกเวลา  เม่ือเขาชะแผลทุกเวลา  ทายาสมานปากแผลทุกเวลาน้ําเหลืองและเลือด 
ก็ไมรัดปากแผล  และเขาไมเท่ียวตากลมตากแดดไปเนืองๆ  เม่ือเขาไมเที่ยวตากลมตากแดด 
ไปเนืองๆ  ละอองและของโสโครกก็ไมติดตามทําลายปากแผล  เขาคอยรักษาแผลอยู  จนแผลหาย 
ประสานกัน  เพราะเขาทําส่ิงท่ีสบายน้ีแล  แผลจึงหายไดดวย  ๒  ประการ  คือ  กําจดั 
ของไมสะอาดและโทษคือพษิจนไมมีเช้ือเหลือติดอยูแลว  เขามีแผลหาย  ผิวหนังสนิทแลว 
จึงไมพึงเขาถึงความตาย  หรือทุกขปางตาย  ฉันใด  ดกูรสุนักขัตตะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล 
ขอท่ี  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  พึงมีความดําริอยางนีว้า  พระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไวแล 
โทษอันเปนพษิคืออวิชชา  ยอมงอกงามไดดวยฉันทราคะและพยาบาท  เราละลูกศรคือตัณหา  
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ไดแลว  กําจัดโทษอันเปนพษิคืออวิชชาไดแลว  จึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพานโดยชอบ  นั่น 
เปนฐานะท่ีมีได  เม่ือใจนอมไปในนพิพานโดยชอบ  อยูนั่นแล  เธอไมประกอบเนืองๆ  ซ่ึง 
อารมณอันไมเปนท่ีสบายของใจอันนอมไปในนิพพานโดยชอบแลว  ไดแก  ไมประกอบเนืองๆ 
ซ่ึงทัสสนะคือรูปอันไมเปนท่ีสบายดวยจักษุ  ไมประกอบเนืองๆ  ซ่ึงเสียงอันไมเปนท่ีสบายดวย 
โสต  ไมประกอบเนืองๆ  ซ่ึงกล่ินอันไมเปนท่ีสบายดวยฆานะ  ไมประกอบเนืองๆ  ซ่ึงรส 
อันไมเปนท่ีสบายดวยชิวหา  ไมประกอบเนืองๆ  ซ่ึงโผฏฐัพพะอันไมเปนท่ีสบายดวยกาย  ไม 
ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงธรรมารมณอันไมเปนท่ีสบายดวยมโน  เม่ือเธอไมประกอบเนืองๆ  ซ่ึง 
ทัสสนะคือรูปอันไมเปนท่ีสบายดวยจกัษุ  ซ่ึงเสียงอันไมเปนท่ีสบายดวยโสต  ซ่ึงกล่ินอันไมเปนท่ี 
สบายดวยฆานะ  ซ่ึงรสอันไมเปนท่ีสบายดวยชิวหาซ่ึงโผฏฐัพพะอันไมเปนท่ีสบายดวยกาย 
ซ่ึงธรรมารมณอันไมเปนท่ีสบายดวยมโนแลว  ราคะก็ไมตามกําจัดจิต  เธอมีจิตไมถูกราคะตาม 
กําจัดแลว  ไมพึงเขาถึง  ความตาย  หรือทุกขปางตาย 
        ดูกรสุนักขัตตะ  เราอุปมาเปรียบเทียบดังนี้  เพื่อใหรูเนื้อความ  เนือ้ความในอุปมาน้ี  คําวา 
แผล  เปนช่ือของอายตนะภายใน  ๖  โทษคือพิษ  เปนช่ือของอวิชชา  ลูกศร  เปนช่ือของตัณหา 
 เคร่ืองตรวจเปนช่ือของสติ  ศาตรา  เปนช่ือของปญญาของพระอริยะ  หมอผาตัดเปนช่ือ 
ของตถาคตผูไกลจากกิเลส  ตรัสรูเองโดย  ชอบแลว  ดูกรสุนักขัตตะ  ขอท่ีภิกษนุั้นทําความ 
สํารวมในอายตนะอันท่ีเปนกระทบ  ๖  อยาง  รูดังนี้วา  อุปธิเปนรากเหงาแหงทุกข  จงึเปนผู 
ปราศจากอุปธิพนวิเศษแลวในธรรมเปนท่ีส้ินอุปธิ  จักนอมกายหรือปลอยจิตไปในอุปธิ  นั่นไม 
ใชฐานะท่ีมีได  เปรียบเหมือนภาชนะมีน้ําดื่มเต็มเปยม  ถึงพรอมดวยสี  ดวยกล่ิน  ดวยรส 
แตระคนดวยยาพิษ  เม่ือบุรุษผูรักชีวิต  ยังไมอยากตาย  ปรารถนาสุข  เกลียดทุกข  พงึมาถึงเขา 
ดูกรสุนักขัตตะ  เธอสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  บุรุษนัน้จะพึงดื่มน้ําท่ีเต็มเปยมภาชนะน้ัน 
 ท้ังๆ  ท่ีรูวา  ดื่มแลวจะเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย  บางไหมหนอ  ฯ 
        สุ.  ขอนี้หามิไดเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๗๘]  พ.  ดูกรสุนักขัตตะ  ฉันนัน้เหมือนกันแล  ขอท่ีภิกษนุั้นทําความสํารวมใน 
อายตนะอันเปนท่ีกระทบ  ๖  อยาง  รูดังนีว้าอุปธิเปนรากเหงาแหงทุกข  จึงเปนผูปราศจากอุปธิ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 56 
 พนวิเศษแลวในธรรมเปนท่ีส้ินอุปธิ  จักนอมกายหรือปลอยจิตไปในอุปธิ  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  ดูกร 
สุนักขัตตะ  เปรียบเหมือนงูพษิ  มีพิษรายแรง  เม่ือบุรุษผูรักชีวิต  ยังไมอยากตาย  ปรารถนาสุข 
เกลียดทุกข  พงึมาถึงเขา  ดูกรสุนักขัตตะ  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  บุรุษนัน้จะพึง 
ยื่นมือหรือ  หวัแมมือใหแกงพูิษ  ท่ีมีพิษรายแรงนัน้  ท้ังๆ  ท่ีรูวา  ถูกงูกดัแลว  จะเขาถึงความตาย 
หรือทุกขปางตาย  บางไหมหนอ  ฯ 
        สุ.  ขอนี้หามิไดเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๗๙]  พ.  ดูกรสุนักขัตตะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ขอท่ีภิกษนุั้นทําความสํารวมใน 
อายตนะเปนท่ีกระทบ  ๖  อยาง  รูดังนี้วา  อุปธิเปนรากเหงาแหงทุกข  จงึเปนผูปราศจากอุปธิ 
พนวิเศษแลวในธรรมเปนท่ีส้ินอุปธิ  จักนอมกายหรือปลอยจิตไปในอุปธิ  นั่นไมใชฐานะท่ี 
มีได  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  พระสุนักขัตตะลิจฉวบุีตรช่ืนชมยินดพีระภาษิต 
ของพระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  สุนักขัตตสูตร  ท่ี  ๕ 
            ___________________________________  
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              ๖.  อาเนญชสัปปายสูตร  (๑๐๖) 
        [๘๐]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีนิคมช่ือกัมมาสธรรม  ของชาวกุรุในแควนกุรุ 
สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายวา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุเหลานั้นทูลรับ 
พระดํารัสแลว  ฯ 
        [๘๑]  พระมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  กามไมเท่ียง  เปนของวาง 
เปลา  เลือนหายไปเปนธรรมดา  ลักษณะของกามดังนี้  ไดทําความลอลวงเปนท่ีบนถึงของคน 
พาล  กามทั้งท่ีมีในภพนี้  ท้ังท่ีมีในภพหนา  และกามสัญญาท้ังท่ีมีในภพนี้  ท้ังท่ีมีในภพหนา 
ท้ัง  ๒  อยางนี ้ เปนบวงแหงมาร  เปนแดนแหง  มาร  เปนเหยื่อแหงมาร  เปนท่ีหากนิของมาร 
ในกามนี้  ยอมมีอกุศลลามกเหลานี้เกิดทีใ่จคือ  อภิชฌาบาง  พยาบาทบาง  สารัมภะบาง  เปนไป 
กามนั่นเอง  ยอม  เกิดเพื่อเปนอันตรายแกอริยสาวกผูตามศึกษาอยูในธรรมวินัยนี้  ฯ 
        [๘๒]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นในเร่ืองกามนั้น  ดังนีว้า  กามทั้ง 
ท่ีมีในภพนี้  ท้ังท่ีมีในภพหนา  และกามสัญญาท้ังท่ีมีในภพนี้  ท้ังท่ีมีในภพหนา  ท้ัง  ๒  อยางนี ้
เปนบวงแหงมาร  เปนแดนแหงมาร  เปนเหยื่อแหงมาร  เปนท่ีหากนิของมาร  ในกามนี้  ยอมมี 
อกุศลลามกเหลานี้เกิดที่ใจคืออภิชฌาบาง  พยาบาทบาง  สารัมภะบาง  เปนไป  กามนัน่เอง 
ยอมเกิดเพื่อเปนอันตรายแกอริยสาวกผูตามศึกษาอยูในธรรมวินัยนี้  ไฉนหนอ  เราพึงมีจิต 
เปนมหัคคตะอยางไพบูลย  อธิษฐานใจครอบโลกอยู  เพราะเม่ือเรามีจติเปน  มหัคคตะอยางไพบูลย 
อธิษฐานใจครอบโลกอยู  อกศุลลามกเกิดท่ีใจ  ไดแกอภิชฌาบาง  พยาบาทบาง  สารัมภะบาง 
นั้นจักไมมี  เพราะละอกุศลเหลานั้นไดจิตของเราท่ีไมเล็กนอยนั่นแหละ  จักกลายเปนจิตหา 
ประมาณมิได  อันเราอบรม  ดีแลว  เม่ืออริยสาวกนั้นปฏิบัติแลวอยางนี ้ เปนผูมากดวยปฏิปทานั้น  
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อยู  จิตยอมผองใสในอายตนะ  เม่ือมีความผองใส  ก็จะเขาถึงอาเนญชสมาบัติ  หรือจะนอมใจ  ไป 
ในปญญาได  ในปจจุบัน  เม่ือตายไป  ขอท่ีวิญญาณอันจะเปนไปในภพนั้นๆพึงเปนวญิญาณ 
เขาถึงสภาพหาความหวั่นไหวมิได  นั่นเปนฐานะท่ีมีได  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  นี้เราเรียกวา  ปฏิปทา 
มีอาเนญชสมาบัติเปนท่ีสบายขอท่ี  ๑  ฯ 
        [๘๓]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อริยสาวกพิจารณาเห็น  ดังนี้ซ่ึงกามท้ังท่ี 
มีในภพนี้  ท้ังที่มีในภพหนา  และกามสัญญาท้ังท่ีมีในภพนี้  ท้ังท่ีมีในภพหนา  ซ่ึงรูปบางชนิด 
และรูปท้ังหมด  คือ  มหาภตู  ๔  และรูปอาศัยมหาภูต  ท้ัง  ๔  เม่ืออริยสาวกนั้นปฏิบัติแลวอยางนี ้
 ดวยประการนี้  เปนผูมากดวยปฏิปทา  นัน้อยู  จิตยอมผองใสในอายตนะ  เม่ือมีความผองใส 
ก็จะเขาถึงอาเนญชสมาบัติหรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน  เม่ือตายไป  ขอท่ีวิญญาณ 
อันจะเปนไป  ในภพนั้นๆ  พงึเปนวิญญาณเขาถึงสภาพหาความหวั่นไหวมิได  นั่นเปนฐานะ 
ท่ี  มิได  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  นี้เราเรียกวา  ปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติเปนท่ีสบายขอท่ี  ๒  ฯ 
        [๘๔]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อริยสาวกยอมพจิารณาเห็นดังนีว้า  กาม 
ท้ังท่ีมีในภพนี ้ ท้ังท่ีมีในภพหนาและกามสัญญาท้ังท่ีมีในภพนี้  ท้ังท่ีมีในภพหนา  รูปท้ังท่ีมีใน 
ภพนี้  ท้ังท่ีมีในภพหนา  และรูปสัญญาท้ังท่ีมีในภพนี้ท้ังท่ีมีในภพหนา  ท้ัง  ๒  อยางนี้  เปน 
ของไมเท่ียง  ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นไมควรยินดี  ไมควรบนถึง  ไมควรติดใจ  เม่ืออริยสาวก 
นั้นปฏิบัติแลวอยางนี้  เปนผูมากดวยปฏิปทาน้ันอยู  จิตยอมผองใสในอายตนะ  เม่ือมีความผองใส 
ก็จะเขาถึงอาเนญชสมาบัติ  หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน  เม่ือตายไป  ขอท่ีวิญญาณ 
อันจะเปนไปในภพนั้นๆ  พึงเปนวิญญาณเขาถึงสภาพหาความหวั่นไหวมิได  นั่นเปนฐานะท่ี 
มีได  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  นีเ้ราเรียกวา  ปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติเปนท่ีสบายขอท่ี  ๓  ฯ 
        [๘๕]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อริยสาวกยอมพจิารณาเห็นดังนีว้า  กาม 
ท้ังท่ีมีในภพนี ้ ท้ังท่ีมีในภพหนา  และกามสัญญาท้ังท่ีมีในภพนี้ท้ังท่ีมีในภพหนา  รูปท้ังท่ีมี 
ในภพนี้  ท้ังท่ีมีในภพหนา  และรูปสัญญาท้ังท่ีมีในภพนีท้ั้งท่ีมีในภพหนา  และอาเนญช 
สัญญา  สัญญาทั้งหมดนี้  ยอมดับไมมีเหลือในท่ีใดท่ีนัน้คืออากิญจัญญายตนะ  อันดี  ประณีต 
เม่ืออริยสาวกปฏิบัติแลวอยางนี้  เปนผู  มากดวยปฏิปทานั้นอยู  จิตยอมผองใสในอายตนะ  เม่ือ 
มีความผองใส  ก็จะเขาถึงอากิญจัญญายตนะ  หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจบัุน  เม่ือ  
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ตายไป  ขอท่ีวญิญาณอันจะเปนไปในภพนัน้ๆ  พึงเปนวญิญาณเขาถึงภพอากิญจัญญายตนะ  นั่น 
เปนฐานะท่ีมีได  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  นี้เราเรียกวา  ปฏิปทามีอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนท่ี 
สบายขอท่ี  ๑  ฯ 
        [๘๖]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อริยสาวกอยูในปากด็ี   อยูท่ีโคนไมก็ด ี
อยูในเรือนวางก็ดี  ยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า  ส่ิงนี้วางเปลาจากตนหรือจากความเปนของตน 
เม่ืออริยสาวกนั้นปฏิบัติแลวอยางนี้  เปนผูมากดวยปฏิปทาน้ันอยู  จิตยอมผองใสในอายตนะ 
เม่ือมีความผองใส  ก็จะเขาถึงอากิญจัญญายตนะ  หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน  เม่ือ 
ตายไป  ขอท่ีวญิญาณ  อันจะเปนไปในภพนั้นๆ  พึงเปนวิญญาณเขาถึงภพอากิญจัญญายตนะ  นั่น 
เปนฐานะท่ีมีได  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  นี้เราเรียกวา  ปฏิปทามีอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนท่ีสบาย 
ขอท่ี  ๒  ฯ 
        [๘๗]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อริยสาวกยอมพจิารณาเห็นดังนีว้า  เรา 
ไมมีในที่ไหนๆ  ส่ิงนอยหนึง่ของใครๆ  หามีในเรานั้นไม  และส่ิงนอยหน่ึงของเราก็หามีใน 
ท่ีไหนๆ  ไม  ในใครๆ  ยอมไมมีส่ิงนอยหนึ่งเลยเม่ืออริยสาวกน้ันปฏิบัติแลวอยางนี้  เปน 
ผูมากดวยปฏิปทานั้นอยู  จติยอมผองใสในอายตนะ  เม่ือมีความผองใส  ก็จะเขาถึงอากิญ 
จัญญายตนะ  หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน  เม่ือตายไป  ขอท่ีวิญญาณอันจะเปน 
ไปในภพนัน้ๆพึงเปนวิญญาณเขาถึงภพอากิญจัญญายตนะ  นั่นเปนฐานะท่ีมีได  ดูกรภิกษ ุ
ทั้งหลายน้ีเราเรียกวา  ปฏิปทามีอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนท่ีสบายขอท่ี  ๓  ฯ 
        [๘๘]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อริยสาวกยอมพจิารณาเห็นดังนีว้า  กาม 
ท้ังท่ีมีในภพนี ้ ท้ังท่ีมีในภพหนา  และกามสัญญา  ท้ังท่ีมีในภพนี้  ท้ังท่ีมีในภพนี้  รูปท้ังท่ีมี 
ในภพนี้  ท้ังท่ีมีในภพหนา  และรูปสัญญาท้ังท่ีมีในภพนี ้ ท้ังท่ีมีในภพหนา  และอาเนญชสัญญา 
อากิญจัญญายตนสัญญาสัญญาทั้งหมดนี้  ยอมดับไมมีเหลือในท่ีใด  ท่ีนั่นคือเนวสัญญานา 
สัญญายตนะอันดีประณีต  เม่ืออริยสาวกปฏิบัติแลวอยางนี้  เปนผูมากดวยปฏิปทานัน้อยู 
จิตยอมผองใสในอายตนะ  เม่ือมีความผองใส  ก็จะเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  หรือจะ 
นอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน  เม่ือตายไป  ขอท่ีวิญญาณอันจะเปนไปในภพนั้นๆ  พึงเปน  
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วิญญาณเขาถึงภพเนวสัญญานาสัญญายตนะ  นั่นเปนฐานะท่ีมีได  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  นี้เราเรียก 
วา  ปฏิปทามีเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปน  ท่ีสบาย  ฯ 
        [๘๙]  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้  ทานพระอานนทไดทูลพระผูมีพระภาคดังนีว้า 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ภกิษใุนธรรมวินัยนี้  เปนผูปฏิบัติแลวอยางนี้  ยอมไดอุเบกขาโดยเฉพาะ 
ดวยคิดวา  ส่ิงท่ีไมมีก็ไมพึงมีแกเรา  และ  จักไมมีแกเรา  เราจะละส่ิงท่ีกําลังมีอยู  และมีมาแลว 
นั้นๆ  เสีย  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษนุั้นพึงปรินิพพานหรือหนอ  หรือวาไมพึงปรินพิพาน  ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรอานนท  ภิกษุบางรูปพงึปรินิพพานในอัตภาพ  นี้กมี็  บางรูป 
ไมพึงปรินิพพานในอัตภาพนี้ก็มี  ฯ 
        อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  อะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจยัใหภิกษุบางรูปปรินิพพาน 
ในอัตภาพนี้กมี็  บางรูปไมปรินิพพานในอัตภาพนีก้็มี  ฯ 
        [๙๐]  พ.  ดูกรอานนท  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  เปนผูปฏิบัติแลวอยางนี้  ยอมไดอุเบกขา 
โดยเฉพาะดวยคิดวา  ส่ิงท่ีไมมีก็ไมพึงมีแกเรา  และจกัไมมีแกเราเราจะละส่ิงท่ีกําลังมีอยู  และ 
มีมาแลวนั้นๆ  เสีย  เธอยินดี  บนถึง  ติดใจอุเบกขานั้นอยู  เม่ือเธอยินดี  บนถึง  ติดใจ 
อุเบกขานั้นอยู  วิญญาณยอมเปนอันอาศัยอุเบกขานั้น  ยึดม่ันอุเบกขานัน้  ดูกรอานนท  ภิกษุผูมี 
ความยึดม่ันอยู  ยอมปรินิพพานไมได  ฯ 
        อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ภิกษนุั้นเม่ือเขาถือเอา  จะเขาถือเอาท่ีไหน  ฯ 
        พ.  ดูกรอานนท  ยอมเขาถือเอาเนวสัญญานาสัญญายตนภพ  ฯ 
        อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคขอทราบวา  ภิกษนุั้นเม่ือเขาถือเอา  ช่ือวายอม 
เขาถือเอาแดนอันประเสริฐสุดท่ีควรเขาถือเอาหรือ  ฯ 
        พ.  ดูกรอานนท  ภกิษุนัน้เม่ือเขาถือเอา  ยอมเขาถือเอาแดนอันประเสริฐสุดท่ีควร 
เขาถือเอาได  ก็แดนอันประเสริฐสุดท่ีควรเขาถือเอาไดนี้  คือ  เนวสัญญา  นาสัญญายตนะ  ฯ 
        [๙๑]  ดูกรอานนท  ภิกษุในธรรมวินยันี้  เปนผูปฏิบัติแลวอยางนี ้ ยอมไดอุเบกขา 
โดยเฉพาะดวยคิดวา  ส่ิงท่ีไมมีก็ไมพึงมีแกเรา  และจักไมมีแกเรา  เราจะละส่ิงท่ีกําลังมีอยู 
และมีมาแลวนั้นๆ  เสีย  เธอไมยินดี  ไมบนถึง  ไมติดใจ  อุเบกขานั้นอยู  เม่ือเธอไมยินด ี
ไมบนถึง  ไมติดใจอุเบกขานั้นอยู  วิญญาณก็ไมเปนอันอาศัยอุเบกขานั้น  และไมยดึม่ันอุเบกขา 
นั้น  ดูกรอานนท  ภิกษุผูไมมีความยึดม่ัน  ยอมปรินิพพานได  ฯ  
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        อา.  นาอัศจรรยจริง  พระพุทธเจาขา  ไมนาเปนไปได  พระพุทธเจาขา  อาศัยเหตุนี้ 
เปนอันวา  พระผูมีพระภาคตรัสบอกปฏิปทาเคร่ืองขามพนโอฆะแกพวกขาพระองคแลว  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  วิโมกขของพระอริยะเปนไฉน  ฯ 
        [๙๒]  พ.  ดูกรอานนท  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเหน็ดังนี้  ซ่ึงกามท้ังท่ีมี 
ในภพนี้  ท้ังท่ีมีในภพหนา  และกามสัญญาท้ังท่ีมีในภพนี้  ท้ังท่ีมีในภพหนา  ซ่ึงรูปท้ังท่ีมีใน 
ภพนี้  ท้ังท่ีมีในภพหนา  และรูปสัญญาท้ังท่ีมีในภพนี้  ท้ังท่ีมีในภพหนา  ซ่ึงอาเนญชสัญญา 
ซ่ึงอากิญจัญญายตนสัญญา  ซ่ึงเนวสัญญา  นาสัญญายตนสัญญา  ซ่ึงสักกายะเทาท่ีมีอยูนี้  ซ่ึงอมตะ 
คือความหลุดพนแหงจิตเพราะไมถือม่ัน  ดกูรอานนท  ดวยประการนีแ้ล  เราแสดงปฏิปทา 
มีอาเนญชสมาบัติเปนท่ีสบายแลว  เราแสดงปฏิปทามีอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนท่ีสบายแลว 
 เรา  แสดงปฏิปทามีเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปนท่ีสบายแลว  อาศัยเหตุนี้  เปน อันเรา 
แสดงปฏิปทาเคร่ืองขามพนโอฆะ  คือวิโมกขของพระอริยะแลว  ดกูรอานนท กิจใดอันศาสดา 
ผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล  ผูอนุเคราะห  อาศัยความอนเุคราะหพึงทําแกสาวกท้ังหลาย  กิจ 
นั้นเราทําแลวแกพวกเธอ  ดกูรอานนท  นัน่โคนไมนั่นเรือนวาง  เธอท้ังหลายจงเพงฌาน  อยา 
ประมาท  อยาไดเปนผูเดือดรอนในภายหลัง  นี้เปนคําพรํ่าสอนของเราแกพวกเธอ  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระอานนท  ช่ืนชมยินดี  พระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
              จบ  อาเนญชสัปปายสูตร  ท่ี  ๖ 
            ________________________________________  
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              ๗.  คณกโมคคัลลานสูตร  (๑๐๗) 
        [๙๓]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา  มิคารมารดา  ใน 
พระวหิารบุพพาราม  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้นแล  พราหมณคณกะโมคคัลลานะเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  แลวไดทักทายปราศรัยกับ  พระผูมีพระภาค  คร้ันผานคําทักทาย 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  ได 
ทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ตัวอยางเชนปราสาทของมิคารมารดาหลังนี ้
ยอมปรากฏมีการ  ศึกษาโดยลําดับ  การกระทําโดยลําดบั  การปฏิบัติโดยลําดับ  คือกระทั่งโครงราง 
ของบันไดช้ันลาง  แมพวกพราหมณเหลานี ้ ก็ปรากฏมีการศึกษาโดยลําดับ  การกระทําโดยลําดับ 
การปฏิบัติโดยลําดับ  คือ  ในเร่ืองเลาเรียน  แมพวกนกัรบเหลานี้  ก็ปรากฏมีการศึกษาโดยลําดับ 
การกระทําโดยลําดับ  การปฏิบัติโดยลําดับ  คือ  ในเร่ืองใชอาวุธ  แมพวกขาพเจาผูเปนนักคํานวณ 
มีอาชีพในทางคํานวณก็ปรากฏมีการศึกษาโดยลําดับ  การกระทําโดยลําดับ  การปฏิบัติโดยลําดับ 
คือในเร่ืองนับจํานวน  เพราะพวกขาพเจาไดศิษยแลว  เร่ิมตนใหนับอยางนีว้า  หนึ่ง  หมวดหน่ึง 
 สอง  หมวดสอง  สาม  หมวดสาม  ส่ี  หมวดส่ี  หา  หมวดหาหก  หมวดหก  เจด็  หมวดเจด็ 
แปด  หมวดแปด  เกา  หมวดเกา  สิบ  หมวดสิบ  ยอมใหนับไปถึงจํานวนรอย  ขาแตพระ 
โคดมผูเจริญ  พระองคอาจหรือหนอ  เพื่อจะบัญญัติการศึกษาโดยลําดับ  การกระทําโดยลําดับ 
การปฏิบัติโดยลําดับ  ในธรรมวินัยแมนี้  ใหเหมือนอยางนั้น  ฯ 
        [๙๔]  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรพราหมณ  เราอาจบัญญัติการศึกษาโดยลําดับ  การ 
กระทําโดยลําดับ  การปฏิบัติโดยลําดับ  ในธรรมวินัยนีไ้ด  เปรียบ  เหมือนคนฝกมาผูฉลาด  ไดมา 
อาชาไนยตัวงามแลว  เร่ิมตนทีเดียว  ใหทําส่ิงควรใหทําในบังเหยีน  ตอไปจึงใหทําส่ิงท่ีควร  
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ใหทํายิ่งๆ  ข้ึนไป  ฉันใด  ดกูรพราหมณฉันนั้นเหมือนกนัแล  ตถาคตไดบุรุษที่ควรฝกแลว 
เร่ิมตน  ยอมแนะนําอยางนีว้าดูกรภกิษุ  มาเถิด  เธอจงเปนผูมีศีล  สํารวมดวยปาติโมกขสังวร 
 ถึงพรอมดวย  อาจาระและโคจรอยู  จงเปนผูเหน็ภัยในโทษเพียงเล็กนอย  สมาทานศึกษาใน 
สิกขาบทท้ังหลายเถิด  ฯ 
        [๙๕]  ดกูรพราหมณ  ในเม่ือภิกษุเปนผูมีศีล  สํารวมดวยปาติโมกขสังวร  ถึงพรอมดวย 
อาจาระและโคจรอยู  เปนผูเห็นภยัในโทษเพียงเล็กนอย  สมาทาน  ศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายแลว 
ตถาคตยอมแนะนําเธอใหยิง่ข้ึนไปวา  ดกูรภิกษุ  มาเถิด  เธอจงเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย 
ท้ังหลาย  เธอเห็นรูปดวยจกัษุแลวจงอยาถือเอาโดยนิมิต  อยาถือเอาโดยอนุพยัญชนะ  จง 
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียอันมีการเหน็รูปเปนเหตุ  ซ่ึงบุคคลผูไมสํารวมอยู  พึงถูกอกุศล 
ธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได  จงรักษาจักขุนทรีย  ถึงความสํารวมใน 
จักขุนทรียเถิดเธอไดยินเสียงดวยโสตแลว  ...  เธอดมกล่ินดวยฆานะแลว  ...  เธอล้ิมรสดวยชิวหา 
แลว  ...  เธอถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว  ...  เธอรูธรรมารมณดวยมโน  แลว  จงอยาถือเอาโดยนิมิต 
อยาถือเอาโดยอนุพยัญชนะ  จงปฏิบัติเพื่อสํารวม  มนินทรียอันมีการรูธรรมารมณเปนเหตุ  ซ่ึงบุคคล 
ผูไมสํารวมอยู  พึงถูกอกุศลธรรม  อันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได  จงรักษามนนิทรีย 
 ถึงความสํารวมในมนินทรียเถิด  ฯ 
        [๙๖]  ดกูรพราหมณ  ในเม่ือภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายไดตถาคตยอม 
แนะนําเธอใหยิ่งข้ึนไปวา  ดกูรภิกษุ  มาเถิด  เธอจงเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ  คือ  พึงบริโภค 
อาหาร  พิจารณาโดยแยบคายวา  เราบริโภคมิใชเพื่อจะเลน  มิใชเพื่อจะมัวเมา  มิใชเพือ่จะ 
ตบแตงรางกายเลยบริโภคเพยีงเพื่อรางกายดํารงอยู  เพื่อใหชีวิตเปนไป  เพื่อบรรเทาความ 
ลําบากเพื่ออนเุคราะหพรหมจรรยเทานั้น  ดวยอุบายน้ี  เราจะปองกันเวทนาเกา  ไมใหเวทนา 
ใหมเกดิข้ึน  และความเปนไปแหงชีวิต  ความไมมีโทษ  ความอยูสบายจักมีแกเรา  ฯ 
        [๙๗]  ดกูรพราหมณ  ในเม่ือภิกษุเปนผูรูจักประมาณในโภชนะได  ตถาคต  ยอมแนะนํา 
เธอใหยิ่งข้ึนไปวา  ดูกรภิกษ ุ มาเถิด  เธอจงเปนผูประกอบเนืองๆ  ซ่ึงความเปนผูตื่นอยู  คือ  
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จงชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอาวรณยีธรรม  ดวยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวัน  จงชําระจิตให 
บริสุทธ์ิจากอาวรณยีธรรม  ดวยการเดิน  จงกรมและการนัง่ตลอดปฐมยามแหงราตรี  พงึเอาเทา 
ซอนเทา  มีสติรูสึกตัวทําความสําคัญวา  จะลุกข้ึน  ไวในใจแลวสําเร็จสีหไสยาโดยขางเบ้ืองขวา 
ตลอด  มัชฌิมยามแหงราตรี  จงลุกข้ึนชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอาวรณยีธรรม  ดวยการเดินจงกรม 
และการนั่งตลอดปจฉิมยามแหงราตรีเถิด  ฯ 
        [๙๘]  ดกูรพราหมณ  ในเม่ือภิกษุเปนผูประกอบเนืองๆ  ซ่ึงความเปนผู  ตื่นอยูได  ตถาคต 
ยอมแนะนําเธอใหยิ่งข้ึนไปวา  ดูกรภกิษุ  มาเถิด  เธอจงเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ  คือ 
ทําความรูสึกตัวในเวลากาวไปและถอยกลับในเวลาแลดแูละเหลียวดู  ในเวลางอแขนและ 
เหยยีดแขน  ในเวลาทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร  ในเวลาฉัน  ดื่ม  เค้ียว  และล้ิมรส  ใน 
เวลาถายอุจจาระและปสสาวะ  ในเวลาเดิน  ยืน  นั่ง  นอนหลับ  ตื่น  พดู  และน่ิงเถิด  ฯ 
        [๙๙]  ดกูรพราหมณ  ในเม่ือภิกษุเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะได  ตถาคตยอม 
แนะนําเธอใหยิ่งข้ึนไปวา  ดกูรภิกษุ  มาเถิด  เธอจงพอใจเสนาสนะอันสงัด  คือ  ปา  โคนไม 
ภูเขา  ซอกเขา  ถํ้า  ปาชา  ปาชัฏ  ท่ีแจง  และลอมฟาง  เธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลา 
อาหารแลว  นัง่คูบัลลังกตั้งกายตรง  ดํารงสติม่ันเฉพาะหนา  ละอภิชฌาในโลกแลว  มีใจปราศจาก 
อภิชฌาอยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอภิชฌาไดละความช่ัวคือพยาบาทแลว  เปนผูมีจิตไมพยาบาท 
อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและภูตอยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความช่ัวคือ 
พยาบาทได  ละถีนมิทธะแลว  เปนผูมีจิตปราศจากถีนมิทธะ  มีอาโลกสัญญา  มีสติสัมปชัญญะ 
อยูยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะได  ละอุทธัจจกกุกุจจะแลว  เปนผูไมฟุงซาน  มีจิตสงบ 
ภายในอยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะได  ละวจิิกิจฉาแลว  เปนผูขามความสงสัย 
ไมมีปญหาอะไรในกุศลธรรมท้ังหลายอยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจิกจิฉาได  ฯ 
        [๑๐๐]  เธอคร้ันละนิวรณ  ๕  ประการ  อันเปนเคร่ืองทําใจใหเศราหมองทําปญญาใหถอยกําลัง 
นี้ไดแลว  จึงสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  เขาปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแต 
วิเวกอยู  เขาทุติยฌาน  มีความ  ผองใสแหงใจภายใน  มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะ 
สงบวิตกและวิจารไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู  เปนผูวางเฉยเพราะหนาย  
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ปติ  มีสติสัมปชัญญะอยู  และเสวยสุขดวยนามกาย  เขาตติยฌานท่ีพระอริยะเรียกเธอ ไดวา 
ผูวางเฉย  มีสติ  อยูเปนสุขอยู  เขาจตุตถฌาน  อันไมมีทุกข  ไมมีสุขเพราะละสุข  ละทุกข 
และดับโสมนสั  โทมนัสกอนๆ  ได  มีสติบริสุทธ์ิ  เพราะอุเบกขาอยู  ดูกรพราหมณ  ในพวกภิกษ ุ
ท่ียังเปนเสขะ  ยังไมบรรลุพระอรหัตมรรค  ยังปรารถนาธรรมท่ีเกษมจากโยคะอยางหาธรรมอ่ืน 
ยิ่งกวามิได  อยูนั้น  เรามีคําพรํ่าสอนเห็นปานฉะนี้  สวนสําหรับภิกษพุวกท่ีเปนอรหันตขีณาสพ 
อยูจบพรหมจรรยแลว  ทํากจิท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระไดแลว  บรรลุประโยชนตนแลวโดย 
ลําดับ  ส้ินสัญโญชนในภพแลว  พนวิเศษแลวเพราะผูชอบน้ัน  ธรรมเหลานี้ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความอยูสบาย  ในปจจุบันและเพ่ือสติสัมปชัญญะ  ฯ 
        [๑๐๑]  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้  พราหมณคณกะ  โมคคัลลานะไดทูลพระผูมี 
พระภาคดังนี้วา  สาวกของพระโคดมผูเจริญ  อันพระโคดมผูเจริญโอวาทส่ังสอนอยูอยางนี ้
ยอมยินดีนิพพานอันมีความสําเร็จลวงสวน  ทุกรูปทีเดยีวหรือหนอ  หรือวาบางพวกก็ไมยนิดี  ฯ 
        พ.  ดูกรพราหมณ  สาวกของเรา  อันเราโอวาทส่ังสอนอยูอยางนี้  บางพวกเพียงสวน 
นอย  ยนิดีนพิพานอันมีความสําเร็จลวงสวน  บางพวกกไ็มยินด ี ฯ. 
        ค.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  อะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจยั  ใน เม่ือนิพพานก็ยัง 
ดํารงอยู  ทางใหถึงนิพพานกย็ังดํารงอยู  พระโคดมผูเจริญ  ผูชักชวนกย็ังดํารงอยู  แตก็สาวก 
ของพระโคดมผูเจริญ  อันพระโคดมผูเจริญ  โอวาทส่ังสอนอยูอยางนี้  บางพวกเพียงสวนนอย 
จึงยินดีนิพพานอันมีความสําเร็จลวงสวน  บางพวกก็ไมยนิดี  ฯ 
        [๑๐๒]  พ.  ดูกรพราหมณ  ถาเชนนัน้  เราจักยอนถามทานในเร่ืองนี้  ทานชอบใจ 
อยางไร  พึงพยากรณอยางนัน้  ดูกรพราหมณ  ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ทานชํานาญ 
ทางไปเมืองราชคฤหมิใชหรือ  ฯ 
        ค.  แนนอน  พระเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรพราหมณ  ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  บุรุษผูปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห 
 พึงมาในสํานกัของทาน  เขามาหาทานแลวพูดอยางนีว้าทานผูเจริญ  ขาพเจาปรารถนาจะไป 
เมืองราชคฤห  ขอทานจงชี้ทางไปเมืองราชคฤหแกขาพเจาดวยเถิด  ทานพึงบอกแกเขาอยางนี้วา  
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ดูกรพอมหาจําเริญ  มาเถิดทางนี้ไปเมืองราชคฤห  ทานจงไปตามทางน้ันช่ัวครูหนึ่งแลว  จักเห็น 
บานช่ือโนนไปตามทางน้ันชั่วครูหนึ่งแลว  จักเห็นนิคมช่ือโนน  ไปตามทางนั้นช่ัวครูหนึ่งแลว 
จักเหน็สวนท่ีนาร่ืนรมย  ปาท่ีนาร่ืนรมย  ภูมิภาคท่ีนาร่ืนรมย  สระโบกขรณีท่ีนาร่ืนรมยของเมือง 
ราชคฤห  บุรุษนั้นอันทานแนะนําพรํ่าส่ังอยูอยางนี้  จําทางผิดกลับเดินไปเสียตรงกันขาม  ตอมา 
บุรุษคนท่ีสองปรารถนาจะไปเมืองราชคฤหพึงมาในสํานักของทาน  เขามาหาทานแลวพูดอยางนี้วา 
ทานผูเจริญ  ขาพเจาปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห  ขอทานจงชี้ทางไปเมืองราชคฤหแกขาพเจาดวย 
เถิดทานพึงบอกแกเขาอยางนีว้า  ดูกรพอมหาจําเริญ  มาเถิด  ทางนี้ไปเมืองราชคฤห  ทานจงไป 
ตามทางน้ันช่ัวครูหนึ่งแลว  จกัเห็นบานช่ือโนน  ไปตามทางน้ันช่ัวครูหนึ่งแลว  จกัเหน็นิคมช่ือ 
โนน  ไปตามทางนั้นช่ัวครูหนึ่งแลว  จักเห็นสวนท่ีนาร่ืนรมย  ปาท่ีนาร่ืนรมย  ภูมิภาคท่ีนาร่ืนรมย 
 สระโบกขรณท่ีีนาร่ืนรมยของเมืองราชคฤห  บุรุษนั้นอันทานแนะนําพรํ่าส่ังอยูอยางนี้  พึงไป 
ถึงเมืองราชคฤหโดยสวัสดี  ดูกรพราหมณ  อะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจยั  ในเม่ือ 
เมืองราชคฤหก็ดํารงอยู  ทางไปเมืองราชคฤหก็ดํารงอยู  ทานผูช้ีแจงกด็าํรงอยู  แตก็บุรุษอันทาน 
แนะนําพรํ่าส่ังอยางนี้  คนหนึ่งจําทางผิด  กลับเดินไปทางตรงกันขามคนหนึ่งไปถึงเมืองราช 
คฤหไดโดยสวัสดี  ฯ 
        ค.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ในเร่ืองนี้  ขาพเจาจะทําอยางไรได  ขาพเจาเปนแตผู 
บอกทาง  ฯ 
        [๑๐๓]  พ.  ดูกรพราหมณ  ฉันนัน้เหมือนกันแล  ในเม่ือนิพพานก็ดํารงอยู  ทางไป 
นิพพานก็ดํารงอยู  เราผูชักชวนกด็ํารงอยู  แตก็สาวกของเรา  อันเราโอวาทส่ังสอนอยูอยางนี ้
บางพวกเพียงสวนนอย  ยินดีนิพพานอันมีความสําเร็จลวงสวน  บางพวกก็ไมยินดี  ดกูร 
พราหมณ  ในเรื่องนี้  เราจะทําอยางไรไดตถาคตเปนแตผูบอกหนทางให  ฯ 
        [๑๐๔]  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้  พราหมณคณกะ  โมคคัลลานะไดทูลพระผู 
มีพระภาคดังนี้วา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  บุคคลจําพวกท่ีไมมีศรัทธา  ประสงคจะเล้ียงชีวิต 
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  เปนผูโออวด  มีมายา  เจาเลห  ฟุงซาน  ยกตัว  กลับกลอก 
ปากกลา  มีวาจา  เหลวไหล  ไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย  ไมรูจักประมาณในโภชนะ  
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ไมประกอบเนอืงๆ  ซ่ึงความเปนผูตื่น  ไมมุงความเปนสมณะ  ไมมีความเคารพ  กลาในสิกขา 
 มีความประพฤติมักมาก  มีความปฏิบัติยอหยอน  เปนหัวหนาในทางเชือนแช  ทอดธุระในความ 
สงัดเงียบ  เกยีจคราน  ละเลยความเพยีรหลงลืมสติ  ไมรูสึกตัว  ไมม่ันคง  มีจิตรวนเร  มี 
ปญญาทราม  เปนดังคนหนวก  คนใบ  พระโคดมผูเจริญยอมไมอยูรวมกบับุคคลจําพวกนั้น 
สวนพวกกุลบตุรท่ีมีศรัทธา  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  ไมโออวด  ไมมีมายา  ไมเปน 
คน  เจาเลห  ไมฟุงซาน  ไมยกตน  ไมกลับกลอก  ไมปากกลา  ไมมีวาจาเหลวไหล  คุมครอง 
ทวารในอินทรียท้ังหลาย  รูจักประมาณในโภชนะ  ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงความเปนผูตื่น  มุงความ 
เปนสมณะ  เคารพกลาในสิกขา  ไมมีความประพฤติมักมาก  ไมมีความปฏิบัติยอหยอน  ทอดธุระ 
ในทางเชือนแช  เปนหวัหนาในความสงัดเงียบ  ปรารภความเพยีร  สงตนไปในธรรม  ตั้งสติม่ัน 
รูสึกตัวม่ันคง  มีจิตแนวแน  มีปญญา  ไมเปนดังคนหนวก  คนใบ  พระโคดมผูเจริญ  ยอม 
อยูรวมกับกุลบุตรพวกนั้น  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  เปรียบเหมือนบรรดาไมท่ีมีรากหอม  เขากลาว 
กฤษณาวาเปนเลิศ  บรรดาไมท่ีมีแกนหอม  เขากลาวแกนจันทนแดงวาเปนเลิศ  บรรดาไมท่ีมีดอก 
หอม  เขากลาวดอกมะลิวาเปนเลิศฉันใด  โอวาทของพระโคดมผูเจริญ  ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล 
บัณฑิตกลาวไดวาเปนเลิศในบรรดาธรรมของครูอยางแพะท่ีนับวาเยีย่ม  แจมแจงแลว 
พระเจาขาแจมแจงแลว  พระเจาขา  พระโคดมผูเจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใชนอย  เปรียบ 
เหมือนหงายของท่ีคว่ํา  หรือเปดของท่ีปด  หรือบอกทางแกคนหลงทางหรือตามประทีปในท่ีมืด 
ดวยหวังวา  ผูมีตาดีจักเห็นรูปท้ังหลายได  ฉะนั้น  ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ  พระธรรม 
และพระภิกษสุงฆวาเปนสรณะขอพระโคดมผูเจริญ  จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก  ผูถึง 
สรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป  ฯ 
              จบ  คณกโมคคัลลานสูตร  ท่ี  ๗ 
            ________________________________________  
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            ๘.  โคปกโมคคัลลานสูตร  (๑๐๘) 
        [๑๐๕]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  เม่ือพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลวไมนาน  ทานพระอานนทอยูท่ีพระวหิาร 
เวฬวุัน  อันเคยเปนสถานท่ีพระราชทานเหย่ือแกกระแต  เขตพระนครราชคฤห  สมัยนั้นแล 
 พระเจาอชาตสัตรู  เวเทหิบุตร  เปนจอมแหงมคธรัฐ  ทรงระแวงพระเจาปชโชต  จึงรับส่ังให 
ซอมแซมพระนครราชคฤหคร้ังนั้นแล  ทานพระอานนทนุงสบง  ทรงบาตรจีวร  เขาไป 
บิณฑบาตยังพระนครราชคฤหในเวลาเชา  ขณะนัน้  ทานมีความดําริดังนี้วา  ยังเชาเกนิควรท่ีจะ 
เท่ียวบิณฑบาตในพระนครราชคฤหกอน  ถากระไร  เราพึงเขาไปหาพราหมณโคปกะโมคคัลลานะ 
ยังท่ีทํางานและท่ีอยูเถิด  คร้ันแลวทานพระอานนทจึงเขาไปยังท่ีนัน้  พราหมณโคปกะโมคคัลลานะ 
แลเห็นทานพระอานนทเดินมาแตไกล  จึงไดกลาวกะทานพระอานนทดังนี้วา  นิมนตเถิด  พระ 
อานนทผูเจริญ  ทานมาดีแลวนานทีเดยีวท่ีทานไดแวะเวยีนมาท่ีนี่  นิมนตนั่งเถิด  นี่อาสนะ 
แตงต้ังไวแลวทานพระอานนทนั่งบนอาสนะท่ีแตงตั้งไวแลว  ฝายพราหมณโคปกะโมคคัลลานะ 
ก็ถือเอาอาสนะตํ่าแหงหนึ่งนั่งลง  ฯ 
        [๑๐๖]  พอนั่งเรียบรอยแลว  พราหมณโคปกะ  โมคคัลลานะ  ไดกลาวกะทานพระอานนท 
ดังนี้วา  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมหนอ  ผูถึงพรอมดวยธรรมทุกๆ 
ขอ  และทุกๆ  ประการ  ท่ีพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น  ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงถึง 
พรอมแลว  ฯ 
        ทานพระอานนทกลาววา  ดูกรพราหมณ  ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่งผูถึงพรอมดวยธรรมทุกๆ 
 ขอ  และทุกๆ  ประการ  ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้นผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธทรงถึง  
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พรอมแลว  เพราะพระผูมีพระภาคพระองค  นั้น  ทรงใหมรรคท่ียังไมอุบัติไดอุบัติ  ท่ียังไมเกดิ 
ไดเกดิ  ตรัสบอกมรรคท่ียังไมมีใครบอก  ทรงทราบชัดมรรค  ทรงรูแจงมรรค  และทรงฉลาด 
ในมรรค  สวน  เหลาสาวกในบัดนี้  เปนผูดําเนินตามมรรค  จึงถึงพรอมในภายหลังอยู  ก็แหละ 
คําพูดระหวางทานพระอานนทกับพราหมณโคปกะ  โมคคัลลานะไดคางอยูเพยีงนี้  ฯ 
        [๑๐๗]  ขณะนัน้  วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ  เท่ียวตรวจราชการใน 
พระนครราชคฤห  ไดเขาไปยังท่ีทํางานของพราหมณโคปกะโมคคัลลานะ  ท่ีมีทานพระอานนท 
อยูดวย  แลวไดทักทายปราศรัยกับทานพระอานนท  คร้ันผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึง 
กันไปแลว  จึงนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  ไดกลาวกะทานพระอานนทดังนี ้
วา  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  ณ  บัดนี้  พระคุณทานนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ 
และพระคุณทานพูดเร่ืองอะไรคางอยูในระหวาง  ฯ 
        ทานพระอานนทกลาววา  ดูกรพราหมณ  ในเร่ืองท่ีพดูกันอยูนี้  พราหมณโคปกะ 
โมคคัลลานะไดถามอาตมภาพอยางนีว้า  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหม 
หนอ  ผูถึงพรอมดวยธรรมทุกๆ  ขอ  และทุกๆ  ประการ  ท่ีพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น  ผู 
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธทรงถึงพรอมแลวเม่ือพราหมณโคปกะ  โมคคัลลานะถามแลว 
อยางนี้  อาตมภาพไดตอบ  ดังนี้วาดูกรพราหมณ  ไมมีเลยแมสักรูปหนึง่ผูถึงพรอมดวยธรรม 
ทุกๆ  ขอ  และทุกๆ  ประการ  ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรง 
ถึง  พรอมแลว  เพราะพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ทรงใหมรรคท่ียังไมอุบัติไดอุบัตท่ีิยังไมเกดิ 
ไดเกดิ  ตรัสบอกมรรคท่ียังไมมีใครบอก  ทรงทราบชัดมรรค  ทรงรูแจงมรรค  และทรงฉลาดใน 
มรรค  สวนเหลาสาวกในบัดนี้เปนผูดําเนินตามมรรคจึงถึงพรอมในภายหลังอยู  นี่แลคําพูด 
ระหวางอาตมภาพกับพราหมณโคปกะโมคคัลลานะไดคางอยู  ตอนั้นทานก็มาถึง  ฯ 
        [๑๐๘]  ว.  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมหนอ  อันพระโคดม 
ผูเจริญพระองคนั้นทรงแตงตั้งไววา  เม่ือเราลวงลับไปแลว  ภิกษุรูปนีจ้ักเปนท่ีพึงอาศัยของทาน 
ท้ังหลาย  ซ่ึงพระคุณเจาท้ังหลายจะพึงเขาไปหาได  ในบัดนี้  ฯ  
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        อา.  ดูกรพราหมณ  ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่งอันพระผูมีพระภาคพระองค  นั้น  ผูทรงรู 
 ทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ  ทรงแตงต้ังไววา  เม่ือเราลวงลับไปแลว  ภกิษุรูปนี้จกั 
เปนท่ีพึ่งอาศัยของทานท้ังหลาย  ซ่ึงอาตมภาพท้ังหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้  ฯ 
        [๑๐๙]  ว.  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมเลา  อันสงฆท่ีภกิษุผู 
เปนเถระมากรูปดวยกันสมมติแลว  แตงต้ังไววา  เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จลวงลับไปแลว  ภิกษ ุ
รูปนี้จักเปนท่ีพึ่งอาศัยของเราท้ังหลาย  ซ่ึงพระคุณเจา  ท้ังหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้  ฯ 
        อา.  ดูกรพราหมณ  ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่ง  อันสงฆท่ีภิกษุผูเปนเถระ  มากรูปดวยกัน 
สมมติแลว  แตงต้ังไววา  เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จลวงลับไปแลว  ภกิษุรูปนี้จกัเปนท่ีพึ่งอาศัย 
ของเราท้ังหลาย  ซ่ึงอาตมภาพท้ังหลายจะพึงเขาไปหา  ไดในบัดนี้  ฯ 
        ว.  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  ก็เม่ือไมมีท่ีพึ่งอาศัยอยางนี้  อะไรเลาจะเปนเหตุแหง 
ความสามัคคีกันโดยธรรม  ฯ 
        อา.  ดูกรพราหมณ  อาตมภาพท้ังหลายมิใชไมมีท่ีพึ่งอาศัยเลย  พวกอาตมภาพมีท่ีพึ่ง 
อาศัย  คือ  มีธรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย  ฯ 
        [๑๑๐]  ว.  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  กระผมถามพระคุณเจาดังนีว้า  มีภิกษุสักรูปหนึ่ง 
บางไหมหนอ  อันพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น  ทรงแตงต้ังไววาเม่ือเราลวงลับไปแลว 
ภิกษุรูปนี้จักเปนท่ีพึ่งอาศัยของทานท้ังหลาย  ซ่ึงพระคุณเจา  ท้ังหลายจะพึเขาไปหาไดในบัดนี้  พระ 
คุณเจาตอบวา  ดูกรพราหมณ  ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่ง  อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผูทรง 
รู  ทรงเห็น  เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธ  ทรงแตงต้ังไววา  เม่ือเราลวงลับไปแลว  ภิกษุรูปนี ้
จักเปนท่ีพึ่งอาศัยของทานท้ังหลาย  ซ่ึงอาตมภาพท้ังหลายจะพึงเขาไปหาในบัดนี้  กระผมถาม 
ตอไปวา  มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมเลา  อันสงฆท่ีภิกษุผูเปนเถระมากรูปดวยกัน  สมมติแลว 
แตงต้ังไววา  เม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็ลวงลับไปแลว  ภกิษุรูปนี้จกัเปนท่ีพึ่งอาศัยของเราท้ังหลาย 
ซ่ึงพระคุณเจาท้ังหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้พระคุณเจาตอบวา  ดูกรพราหมณ  ไมมีเลย 
แมสักรูปหนึ่ง  อันสงฆท่ีภิกษุผูเปนเถระมากรูปดวยกันสมมติแลว  แตงต้ังไววา  เม่ือพระผูมี 
พระภาคเสดจ็ลวงลับไปแลว  ภิกษุรูปนี้จักเปนท่ีพึ่งอาศัยของเราท้ังหลาย  ซ่ึงอาตมภาพท้ังหลาย  
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จะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้  และกระผมถามตอไปวา  กเ็ม่ือไมมีท่ีพึ่งอาศัยอยางนี้  อะไรเลาจะ 
เปนเหตุแหงความสามัคคีกันโดยธรรม  พระคุณเจาตอบวา  ดูกรพราหมณอาตมภาพทั้งหลาย 
มิใชไมมีท่ีพึ่งอาศัย  พวกอาตมภาพมีท่ีพึ่งอาศัย  คือ  มีธรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย  ขาแตพระอานนท 
ผูเจริญ  ก็คําท่ีพระคุณเจากลาวแลวนี้  กระผมจะพึงเห็นเนื้อความไดอยางไร  ฯ 
        [๑๑๑]  อา.  ดูกรพราหมณ  มีอยูแล  ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนัน้ผูทรงรู  ทรงเห็น 
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธ  ทรงบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย  ทรงแสดงปาติโมกข 
แกภกิษุท้ังหลาย  ทุกๆ  วนัอุโบสถ  อาตมภาพ  ท้ังหลายเทาท่ีมีอยูนั้น  จะเขาไปอาศัยคามเขต 
แหงหนึ่งอยู  ทุกๆ  รูปจะประชุมรวมกนั  คร้ันแลวจะเชิญภิกษุรูปท่ีสวดปาติโมกขได  ใหสวด  ถา 
ขณะท่ีสวด  ปาติโมกขอยู  ปรากฏภิกษุมีอาบัติและโทษท่ีลวงละเมิด  อาตมภาพท้ังหลายจะให 
เธอทําตามธรรม  ตามคําท่ีทรงส่ังสอนไว  เพราะฉะนั้น  เปนอันวา  ภิกษุผูเจริญท้ังหลาย  มิได 
ใหพวกอาตมภาพกระทํา  ธรรมตางหากใหพวกอาตมภาพกระทํา  ฯ 
        ว.  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมหนอ  ซ่ึงพระคุณเจาท้ังหลาย 
สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  คร้ันสักการะ  เคารพแลวยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดนี้  ฯ 
        อา.  ดูกรพราหมณ  มีอยูรูปหนึ่งแล  ซ่ึงอาตมภาพท้ังหลาย  สักการะ  เคารพ 
นับถือ  บูชา  คร้ันสักการะ  เคารพแลว  ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดนี้  ฯ 
        [๑๑๒]  ว.  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  กระผมถามพระคุณเจาดังนีว้า   มีภิกษุสักรูป 
หนึ่งบางไหมหนอ  อันพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น  ทรงแตงต้ังไววาเม่ือเราลวงลับไปแลว 
ภิกษุรูปนี้จักเปนท่ีพึ่งอาศัยของทานท้ังหลาย  ซ่ึงพระคุณเจาท้ังหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี ้
พระคุณเจาตอบวา  ดูกรพราหมณ  ไมมีเลย  แมสักรูปหนึ่ง  อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
ผูทรงรู  ทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ  ทรงแตงต้ังไววา  เม่ือเราลวงลับไปแลว  ภิกษ ุ
รูปนี้จักเปนท่ีพึ่งอาศัยของทานท้ังหลาย  ซ่ึงอาตมภาพท้ังหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้  กระผม 
ถามตอไปวา  มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมเลา  อันสงฆท่ีภกิษุผูเปนเถระมากรูปดวยกนัสมมติ 
แลว  แตงต้ังไววา  เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จลวงลับไปแลวภิกษุรูปนี้จกัเปนท่ีพึ่งอาศัยของ 
เราท้ังหลาย  ซ่ึงพระคุณเจาท้ังหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้  พระคุณเจาตอบวา  ดูกรพราหมณ  
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ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่ง  อันสงฆท่ีภิกษุผูเปนเถระมากรูปดวยกันสมมติแลว  แตงต้ังไววา  เม่ือ 
พระผูมีพระภาคเสด็จลวงลับไปแลว  ภิกษรูุปนี้จักเปนท่ีพึ่งอาศัยของเราท้ังหลาย  ซ่ึงอาตมภาพ 
ท้ังหลายจักพึงเขาไปหาไดในบัดนี้  กระผมถามตอไปวา  มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมหนอ  ซ่ึง 
พระคุณเจาท้ังหลายสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  คร้ันสักการะ  เคารพแลว  ยอมเขาไปอาศัย 
อยูในบัดนี้  พระคุณเจาตอบวา  ดูกรพราหมณ  มีอยูรูปหนึ่งแล  ซ่ึงอาตมภาพท้ังหลายสักการะ  เคารพ 
นับถือ  บูชา  คร้ันสักการะ  เคารพแลว  ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดนี้  ขาแตพระอานนท 
ผูเจริญคําท่ีพระคุณเจากลาวแลวนี้  กระผมจะพึงเห็นเนื้อความไดอยางไร  ฯ 
        [๑๑๓]  อา.  ดูกรพราหมณ  มีอยูแล  ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนัน้  ผูทรงรู  ทรงเห็น 
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธ  ตรัสบอกธรรมเปนท่ีตั้งแหง  ความเล่ือมใสไว  ๑๐  ประการ  บรรดา 
พวกอาตมภาพ  รูปใดมีธรรมเหลานั้น  อาตมภาพท้ังหลายยอมสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา 
รูปนั้น  คร้ันสักการะเคารพแลว  ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดนี้  ธรรม  ๑๐  ประการเปนไฉน 
ดูกรพราหมณ  ภิกษใุนธรรมวินัยนี ้
        (๑)  เปนผูมีศีล  สํารวมดวยปาติโมกขสังวร  ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู  ยอม 
เปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย  สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลาย 
        (๒)  เปนพหูสูต  ทรงการศึกษา  ส่ังสมการศึกษา  ธรรมท่ีงามในเบื้องตน  งามใน 
ทามกลาง  งามในท่ีสุด  พรอมท้ังอรรถ  พรอมท้ังพยัญชนะ  ประกาศพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณ 
ส้ินเชิง  เห็นปานนั้น  ยอมเปนอันเธอไดสดับแลวมากทรงจําไวได  คลองปาก  เพงตามไดดวย 
ใจ  แทงตลอดดีดวยความเห็น 
        (๓)  เปนผูสันโดษดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจยั  เภสัชบริขาร 
        (๔)  เปนผูไดฌาน  ๔  อันเกิดมใีนมหัคคตจิตเคร่ืองอยูสบายในปจจุบัน  ตามความ 
ปรารถนา  ไดไมยาก  ไมลําบาก 
        (๕)  ยอมแสดงฤทธ์ิไดเปนอเนกประการ  คือ  คนเดียวเปนหลายคนก็ไดหลายคนเปนคน 
เดียวก็ได  ปรากฏตัวหรือหายตัวไปนอกฝา  นอกกําแพง  นอกภูเขาไดไมติดขัด  เหมือนไปในท่ีวาง 
ก็ได  ทําการผุดข้ึนและดําลงในแผนดิน  เหมือนในน้ําก็ได  เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบน  
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แผนดินก็ได  เหาะไปในอากาศโดยบัลลังกเหมือนนกก็ได  ลูบคลําพระจันทรและพระอาทิตย 
ซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากปานฉะนี้ดวยฝามือก็ได  ใชอํานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได 
        (๖)  ยอมฟงเสียงท้ังสอง  คือ  เสียงทิพย  และเสียงมนุษย  ท้ังท่ีไกล  และท่ีใกลไดดวย 
ทิพยโสตธาตุ  อันบริสุทธ์ิ  ลวงโสตของมนุษย 
        (๗)  ยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน  และบุคคลอ่ืนไดดวยใจ  คือ  จิตมีราคะก็รูวาจติมี 
ราคะ  หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ  จติมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ  หรือจิตปราศจาก 
โทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ  จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจาก 
โมหะ  จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู  หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน  จิตเปนมหัคคตะก็รูวาจิตเปน 
มหัคคตะ  จิตไมเปนมหัคคตะก็รูวาจิตไมเปนมหัคคตะ  จิตยังมีจิตอ่ืนยิง่กวาก็รูวาจิตยงัมีจิตอ่ืน 
ยิ่งกวา  หรือจติไมมีจิตอ่ืนยิง่กวาก็รูวาจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  จิตต้ังม่ันกรู็วาจิตต้ังม่ัน  หรือจิตไม 
ตั้งม่ันก็รูวา  จติไมตั้งม่ัน  จติหลุดพนแลวก็รูวาจิตหลุดพนแลว  หรือจิตยังไมหลุดพนก็รูวาจิตยัง 
ไมหลุดพน 
        (๘)  ยอมระลึกขันธท่ีอยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ  คือ  ระลึกไดชาติหนึ่งบาง 
สองชาติบาง  สามชาติบาง  ส่ีชาติบาง  หาชาติบาง  สิบชาติบางยี่สิบชาติบาง  สามสิบชาติบาง 
ส่ีสิบชาติบาง  หาสิบชาติบาง  รอยชาติบางพันชาติบาง  แสนชาติบาง  หลายสังวัฏกัปบาง 
หลายววิัฏกัปบาง  หลายสังวัฏ  ววิัฏกัปบาง  วาในชาติโนน  เรามีช่ืออยางนี้  มีโคตรอยางนี ้
มีผิวพรรณอยางนี้  มีอาหารอยางนี้  เสวยสุขและทุกขอยางนี้  มีกําหนดอายุเทานี้  เรานั้นเคล่ือน 
จากชาตินัน้แลว  บังเกดิในชาติโนน  แมในชาตินั้น  เราก็มีช่ืออยางนี้  มีโคตรอยางนี้  มีผิวพรรณ 
อยางนี้  มีอาหารอยางนี้  เสวยสุขและทุกขอยางนี้  มีกําหนดอายุเทานี้เรานั้นเคล่ือนจากชาติ 
นั้นแลว  จึงเขาถึงในชาตินี้  ยอมระลึกขันธท่ีอยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ  พรอมท้ัง 
อาการ  พรอมท้ังอุเทศ  เชนนี้ 
        (๙)  ยอมมองเห็นหมูสัตว  กําลังจุติ  กําลังอุปบัติ  เลว  ประณีต  มีผิว พรรณด ี
มีผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ  ลวงจักษุของมนุษย  ฯลฯ  ยอมมอง  
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เห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ  กําลังอุปบัติ  เลว  ประณีตมีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก 
ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ  ลวงจักษุของมนุษย  ยอมทราบชัดหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  เชนนี ้
        (๑๐)  ยอมเขาถึงเจโตวมุิตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป 
ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู  ฯ 
        ดูกรพราหมณ  เหลานีแ้ล  ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใส  ๑๐  ประการ  อันพระผู 
มีพระภาคพระองคนั้น  ผูทรงรู  ทรงเห็น  เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธตรัสบอกไว  บรรดาพวก 
อาตมภาพ  รูปใดมีธรรมเหลานี้  อาตมภาพทั้งหลายยอมสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชารูปนั้น 
คร้ันสักการะ  เคารพแลว  ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดนี้  ฯ 
        [๑๑๔]  เม่ือทานพระอานนทกลาวแลวอยางนี้  วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ 
ไดเรียกอุปนันทะเสนาบดีมาพูดวา  ดูกรเสนาบดี  ทานจะ  สําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ท่ีพระคุณเจา 
เหลานี้  สักการะธรรมท่ีควรสักการะ  เคารพธรรมท่ีควรเคารพ  นับถือธรรมท่ีควรนับถือ  บูชาธรรม 
ท่ีควรบูชาอยูอยางนี้ตกลงพระคุณเจาเหลานี้  ยอมสักการะธรรมท่ีควรสักการะ  เคารพธรรมท่ี 
ควรเคารพนับถือธรรมท่ีควรนับถือ  บูชาธรรมท่ีควรบูชา  ก็ในเม่ือพระคุณเจาเหลานัน้จะไมพึง 
สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชาส่ิงนี้  พระคุณเจาเหลานั้น  จะพึงสักการะเคารพ  นับถือ  บูชาส่ิงไร 
แลวจะเขาไปอาศัยส่ิงไรอยูไดเลา  ฯ 
        [๑๑๕]  ตอนั้น  วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ  ถามทาน  พระอานนทดังนี้วา 
ก็เวลานี้  พระอานนทอยูท่ีไหน  ฯ 
        อา.  ดูกรพราหมณ  เวลานี้  อาตมภาพอยูท่ีพระวิหารเวฬวุัน  ฯ 
        ว.  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  ก็พระวหิารเวฬุวนั  เปนท่ีร่ืนรมย  เงียบเสียงและไมอึกทึก 
ครึกโครม  มีลมพัดเยน็สบาย  เปนท่ีพักผอนของมนุษย  สมควรแก  การหลีกออกเรนอยูหรือ  ฯ 
        อา.  ดูกรพราหมณ  แนนอน  พระวิหารเวฬวุัน  จะเปนท่ีร่ืนรมย  เงียบเสียง  และไม 
อึกทึกครึกโครม  มีลมพัดเยน็สบาย  เปนท่ีพักผอนของมนุษย  สมควรแกการหลีกออกเรนอยู 
ก็ดวยมีผูรักษาคุมครองเชนทาน  ฯ  
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        [๑๑๖]  ว.  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  ความจริง  พระวหิารเวฬวุัน  จะเปนท่ีร่ืนรมย 
เงียบเสียง  และไมอึกทกึครึกโครม  มีลมพัดเยน็สบาย  เปนท่ีพักผอนของมนุษย  สมควรแกการ 
หลีกออกเรนอยู  ก็ดวยมีพระคุณเจาท้ังหลาย  เพงฌานและมีฌานเปนปรกติตางหาก  พระคุณเจา 
ท้ังหลายท้ังเพงฌานและมีฌาน  เปนปรกตทีิเดียว  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  กระผมขอเลาถวาย 
 สมัยหนึ่งพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น  ประทับอยูท่ีกูฏาคารศาลา  ในปามหาวัน  เขตพระนครเวสาลี 
คร้ังนั้นแล  กระผมเขาไปเฝาพระโคดมผูเจริญพระองคนั้นยังท่ีประทับ  ณกูฏาคารศาลา  ปามหาวัน 
ณ  ท่ีนั้นแล  พระองคไดตรัสฌานกถาโดยอเนกปริยายพระองคท้ังเปนผูเพงฌานและเปนผูมีฌาน 
เปนปรกติ  แตก็ทรงสรรเสริญฌาน  ท้ังปวง  ฯ 
        [๑๑๗]  อา.  ดูกรพราหมณ  พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงสรรเสริญฌานท้ังปวงก็มิใช 
ไมทรงสรรเสริญฌานท้ังปวงก็มิใช  พระองคไมทรงสรรเสริญฌานเชนไร  ดูกรพราหมณ  ภกิษ ุ
บางรูปในธรรมวินัยนี้  มีใจรัญจวนดวยกามราคะ  ถูกกามราคะครอบงําอยู  และไมรูจักสลัดกามราคะ 
อันเกิดข้ึนแลว  ตามความเปนจริง  เธอยอมเพงเล็ง  จดจอ  ปกใจ  มุงหมายเฉพาะกามราคะ 
ทํากามราคะไวในภายใน  มีใจปนปวนดวยพยาบาท  ถูกพยาบาทครอบงําอยู  และไมรูจักสลัด 
พยาบาทอันเกดิข้ึนแลว  ตามความเปนจริง  เธอยอมเพงเล็ง  จดจอ  ปกใจมุงหมายเฉพาะพยาบาท 
 ทําพยาบาทไวในภายใน  มีใจกลัดกลุมดวยถีนมิทธะถูกถีนมิทธะครอบงําอยู  และไมรูจักสลัด 
ถีนมิทธะอันเกิดข้ึนแลว  ตามความเปนจริง  เธอยอมเพงเล็ง  จดจอ  ปกใจ  มุงหมายเฉพาะถีนมิทธะ 
ทําถีนมิทธะไวในภายใน  มีใจกลัดกลุมดวยอุทธัจจกกุกุจจะ  ถูกอุทธัจจกุกกจุจะครอบงําอยู  และไม 
รูจักสลัดอุทธัจจกุกกุจจะอันเกิดข้ึนแลว  ตามความเปนจริง  เธอยอมเพงเล็ง  จดจอ  ปกใจ  มุงหมาย 
เฉพาะอุทธัจจกุกกจุจะ  ทําอุทธัจจกุกกุจจะไวในภายในมีใจกลัดกลุมดวยวิจกิิจฉา  ถูกวิจิกจิฉา 
ครอบงําอยู  และไมรูจกัสลัดวิจกิิจฉาอันเกิดข้ึนแลว  ตามความเปนจริง  เธอยอมเพงเล็ง  จดจอ 
 ปกใจ  มุงหมายเฉพาะวิจกิิจฉา  ทําวิจิกจิฉาไวในภายใน  ดูกรพราหมณ  พระผูมีพระภาคพระองคนัน้ 
ไมทรงสรรเสริญฌานเชนนีแ้ล  ดูกรพราหมณ  ก็พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรง  สรรเสริญฌาน 
เชนไรเลา  ภกิษุในธรรมวินยันี้  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  เขาปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติ 
และสุขเกิดแตวิเวกอยู  เขาทุติยฌาน  มีความผองใสแหงใจภายใน  มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน  
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เพราะสงบ  วติกและวิจารไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู  เปนผูวางเฉย 
เพราะหนายปติ  มีสติสัมปชัญญะอยู  และเสวยสุขดวยนามกาย  เขาตติยฌานท่ีพระอริยะเรียก 
เธอ  ไดวา  ผูวางเฉย  มีสติอยูเปนสุขอยู  เขาจตุตถฌาน  อันไมมีทุกข  ไมมีสุขเพราะละสุข 
ละทุกข  และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ  ได  มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู  ดูกรพราหมณ 
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงสรรเสริญฌานเชนนี้  แล  ฯ 
        [๑๑๘]  ว.  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  เปนอันวา  พระโคดมผูเจริญ พระองคนั้น  ทรงติเตียน 
ฌานท่ีควรติเตียน  ทรงสรรเสริญฌานท่ีควรสรรเสริญเอาละ  กระผมมีกจิมาก  มีกรณียะมาก 
จะขอลาไปในบัดนี้  ฯ 
        อา.  ดูกรพราหมณ  ขอทานโปรดสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด  ตอนั้น  วัสสการพราหมณ 
มหาอํามาตยแหงมคธรัฐ  ช่ืนชมยินดีภาษติของทานพระอานนทแลว  ลุกจากอาสนะหลีกไป  ฯ 
        [๑๑๙]  คร้ังนั้นแล  เม่ือวัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ  หลีกไปแลวไมนาน 
พราหมณโคปกะ  โมคคัลลานะ  ไดกลาวกะทานพระอานนทดังนีว้า  ปญหาของกระผม  ซ่ึงกระผม 
ไดถามพระอานนทผูเจริญนัน้  พระคุณเจายังมิไดพยากรณแกกระผมเลย  ฯ 
        ทานพระอานนทกลาววา  ดูกรพราหมณ  เราไดกลาวแกทานแลวมิใชหรือวา ดกูรพราหมณ 
ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่งผูถึงพรอมดวยธรรมทุกๆ  ขอ  และทุกๆ  ประการ  ท่ีพระผูมีพระภาค 
พระองคนั้น  ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธทรงถึง  พรอมแลว  เพราะพระผูมีพระภาคพระองคนัน้ 
ทรงใหมรรคท่ียังไมอุบัติไดอุบัติท่ียังไมเกิดไดเกดิ  ตรัสบอกมรรคท่ียังไมมีใครบอก  ทรงทราบ 
ชัดมรรค  ทรงรูแจงมรรค  และทรงฉลาดในมรรค  สวนเหลาสาวกในบัดนี้  เปนผูดําเนินตามมรรค 
จึงถึงพรอมในภายหลังอยู  ฯ 
              จบ  โคปกโมคคัลลานสูตร  ท่ี  ๘ 
            ________________________________________  
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            ๙.  มหาปุณณมสูตร  (๑๐๙) 
        [๑๒๐]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปราสาทของอุบาสิกา  วิสาขามิคารมารดา  ใน 
พระวหิารบุพพาราม  เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคมีภิกษุสงฆหอมลอม 
ประทับนั่งกลางแจง  ในราตรีมีจันทรเพ็ญ  วันนี้เปนวนัอุโบสถ  ๑๕  คํ่า  ขณะน้ัน  ภกิษุรูปหนึ่งลุก 
จากอาสนะ  หมจีวรเฉวยีงบา  ขางหนึ่ง  ประนมอัญชลีไปทางท่ีประทับของพระผูมีพระภาค 
 แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคจะขอทูลถามปญหาสัก 
เล็กนอยกะพระผูมีพระภาค  ถาพระผูมีพระภาคจะประทานโอกาสเพื่อพยากรณปญหาแกขา 
พระองค  ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภกิษุ  ถาอยางนั้น  เธอจงนั่งลงยังอาสนะ  ของตน  ประสงค 
จะถามปญหาขอใด  ก็ถามเถิด  ฯ 
        [๑๒๑]  คร้ังนั้นแล  ภกิษุรูปนั้นนั่งยงัอาสนะของตนแลว  ไดทูลถามพระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  อุปาทานขันธ  คือ  รูปูปาทานขันธ  เวทนูปาทานขันธ  สัญู 
ปาทานขันธ  สังขารูปาทานขันธ  วิญญาณปูาทานขันธมี  ๕  ประการเทานี้หรือหนอแล  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุ  อุปาทานขันธ  มี  ๕  ประการเทานี้  คือ  รูปูปาทานขันธเวทนูปาทานขันธ 
สัญูปาทานขันธ  สังขารูปาทานขันธ  วิญญาณูปาทานขันธ  ฯ 
        ภิกษนุั้นกลาว  ช่ืนชม  ยินดีพระภาษติของพระผูมีพระภาควา  ชอบแลวพระพทุธเจาขา 
แลวทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคยิ่งข้ึนไปวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็อุปาทานขันธ  ๕  เหลานี้ 
 มีอะไรเปนมูล  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุ  อุปาทานขันธ  ๕  เหลานี้  มีฉันทะเปนมูล  ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 78 
        ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  อุปาทานกบัอุปาทานขันธ  ๕  นั้นอยางเดียวกันหรือ  หรือวา 
อุปาทานอ่ืนจากอุปาทานขันธ  ๕  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุ  อุปาทานกับอุปาทานขันธ  ๕  นั้น  จะอยางเดียวกันก็มิใช  อุปาทานจะอ่ืนจาก 
อุปาทานขันธ  ๕  ก็มิใช  ดกูรภิกษุ  ความกาํหนัดพอใจ  ในอุปาทานขันธ  ๕  นั่นแล  เปนตัว 
อุปาทานในอุปาทานขันธ  ๕  นั้น  ฯ 
        [๑๒๒]  ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ความตางแหงความกําหนัด  พอใจในอุปาทานขันธ 
ท้ัง  ๕  พึงมีหรือ  ฯ 
        พระผูมีพระภาคทรงรับวา  มี  แลวตรัสวา  ดูกรภกิษ ุ บุคคลบางคนในโลกน้ี  มีความ 
ปรารถนาอยางนี้วา  ขอเราพึงมีรูปอยางนี้  เวทนาอยางนี้  สัญญาอยางนี้  สังขารอยางนี้  วิญญาณ 
อยางนี้  ในอนาคตกาลเถิด  ดูกรภกิษุ  อยางนี้แล   เปนความตางแหงความกําหนัดพอใจใน 
อุปาทานขันธท้ัง  ๕  ฯ 
        [๑๒๓]  ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขันธท้ังหลายมีช่ือเรียกวาขันธ  ไดดวยเหตุเทาไร  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุ  รูปอยางใดอยางหนึ่ง  ท้ังท่ีเปนอดีต  ท้ังท่ีเปนอนาคตท้ังท่ีเปนปจจบัุน 
เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลวหรือประณีตก็ตาม 
อยูในท่ีไกล  หรือในท่ีใกลก็ตาม  นี่เปนรูปขันธเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง  ท้ังท่ีเปนอดีต  ท้ัง 
ท่ีเปนอนาคต  ท้ังท่ีเปนปจจบัุน  เปนไปภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียด 
ก็ตาม  เลวหรือประณีตก็ตามอยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกลก็ตาม  นี่เปนเวทนาขันธ  สัญญา 
อยางใดอยางหน่ึง  ท้ังท่ีเปนอดีต  ท้ังท่ีเปนอนาคต  ท้ังท่ีเปนปจจุบัน  เปนไปในภายในหรือมี 
ในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลวหรือประณีตก็ตาม  อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกล 
ก็ตาม  นี่เปนสัญญาขันธ  สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง  ท้ังท่ีเปนอดีต  ท้ังท่ีเปนอนาคต  ท้ังท่ีเปน 
ปจจุบัน  เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดกต็าม  เลวหรือประณีต 
ก็ตาม  อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกลก็ตาม  นีเ่ปน  สังขารขันธ  วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง  ท้ังท่ีเปน  
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อดีต  ท้ังท่ีเปนอนาคต  ท้ังท่ีเปนปจจุบัน  เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือ 
ละเอียดก็ตาม  เลวหรือประณีตก็ตาม  อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกลก็ตาม  นี่เปนวิญญาณขันธ 
ดูกรภกิษุขันธท้ังหลาย  ยอมมีช่ือเรียกวาขันธ  ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ล  ฯ 
        [๑๒๔]  ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  อะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจัย  แหงการบัญญัติ 
รูปขันธ  อะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจัย  แหงการบัญญัติเวทนาขันธ  อะไรหนอแล 
เปนเหตุ  เปนปจจัย  แหงการบัญญัติ  สัญญาขันธอะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจัย  แหง 
การบัญญัติสังขารขันธ  อะไรหนอแลเปนเหตุ  เปนปจจัย  แหงการบัญญัติวิญญาณขันธ  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุ  มหาภูตรูป  ๔  เปนเหตุ  เปนปจจยั  แหงการบัญญัติรูปขันธ  ผัสสะ 
เปนเหตุ  เปนปจจัย  แหงการบัญญัติเวทนาขันธ  ผัสสะเปนเหตุ  เปนปจจัย  แหงการบัญญัติ 
สัญญาขันธ  ผัสสะเปนเหตุ  เปนปจจยั  แหงการบัญญัติสังขารขันธ  นามรูปเปนเหตุ  เปน 
ปจจัย  แหงการบัญญัติวิญญาณขันธ  ฯ 
        [๑๒๕]  ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็สักกายทิฐิ  จะมีไดอยางไร  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุ  ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้  เปนผูไมไดเหน็พระอรยิะ  ไมฉลาดใน 
ธรรมของพระอริยะ  ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ  ไมไดเหน็สัตบุรุษ  ไมฉลาดในธรรม 
ของสัตบุรุษ  ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรุษ  ยอมเล็งเหน็รูปโดย  ความเปนอัตตาบาง  เล็งเห็น 
อัตตาวามีรูปบาง  เล็งเห็นรูปในอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาในรูปบาง  ยอมเล็งเห็นเวทนาโดย 
ความเปนอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาวามีเวทนาบาง  เล็งเหน็เวทนาในอัตตาบาง  เล็งเหน็อัตตา 
ในเวทนาบาง  ยอมเล็งเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาวามีสัญญาบาง  เล็ง 
เห็นสัญญาในอัตตาบางเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบาง  ยอมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา 
บาง  เล็งเห็นอัตตาวามีสังขารบาง  เล็งเห็นสังขารในอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาในสังขารบาง 
ยอมเล็งเห็นวญิญาณโดยความเปนอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง  เล็งเหน็วิญญาณ 
ในอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง  ดูกรภกิษุ  อยางนี้แลสักกายทิฐิจึงมีได  ฯ 
        [๑๒๖]  ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  สักกายทิฐิจะไมมีไดอยางไร  ฯ  
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        พ.  ดูกรภกิษุ  อริยสาวกผูไดสดับแลวในธรรมวินยันี้  เปนผูไดเหน็ พระอริยะ  ฉลาด 
ในธรรมของพระอริยะ  ฝกดแีลวในธรรมของพระอริยะ  ไดเหน็สัตบุรุษ  ฉลาดในธรรม 
ของสัตบุรุษ  ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ  ยอมไมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง  ไม 
เล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง  ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง  ยอมไมเล็ง 
เห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาวามีเวทนาบาง  ไมเล็งเห็นเวทนาในอัตตา 
บาง  ไมเล็งเหน็อัตตาในเวทนาบาง  ยอมไมเล็งเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง  ไมเล็งเห็น 
อัตตาวามีสัญญาบางไมเล็งเห็นสัญญาในอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบาง  ยอมไม 
เล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาวามีสังขารบาง  ไมเล็งเห็นสังขารใน 
อัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาในสังขารบาง  ยอมไมเล็งเหน็วิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง  ไม 
เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง  ไมเล็งเห็นวญิญาณในอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาในวญิญาณ 
บาง  ดูกรภกิษ ุ อยางนี้แล  สักกายทิฐิจึงไมมี  ฯ 
        [๑๒๗]  ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  อะไรหนอแลเปนคุณเปนโทษ  เปนทางสลัดออก 
ในรูป  อะไรเปนคุณ  เปนโทษ  เปนทางสลัดออกในเวทนา  อะไร  เปนคุณ  เปนโทษ  เปนทาง 
สลัดออกในสัญญา  อะไรเปนคุณ  เปนโทษ  เปน  ทางสลัดออกในสังขาร  อะไรเปนคุณ  เปน 
โทษ  เปนทางสลัดออกในวญิญาณ  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษ ุ อาการท่ีสุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดข้ึน  นีเ้ปนคุณในรูป  อาการที่รูปไมเท่ียง 
เปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  นี้เปนโทษในรูป  อาการท่ีกําจัดฉันทราคะ  ละ 
ฉันทราคะ  ในรูปได  นี้เปนทางสลัดออกในรูปอาการท่ีสุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกดิข้ึน  นี้เปน 
คุณในเวทนา  อาการที่เวทนาไมเท่ียงเปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  นี้เปนโทษ 
ในเวทนา  อาการท่ีกําจัดฉันทราคะ  ละฉันทราคะในเวทนาได  นีเ้ปนทางสลัดออกในเวทนา 
อาการที่สุขโสมนัสอาศัยสัญญาเกิดข้ึน  นีเ้ปนคุณในสัญญา  อาการท่ีสัญญาไมเท่ียง  เปนทุกข 
มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  นี้เปนโทษในสัญญา  อาการท่ีกําจัดฉันทราคะ  
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ในสัญญาได  นี้เปนทางสลัดออกในสัญญา  อาการท่ีสุขโสมนัสอาศัยสังขารเกิดข้ึน  นี้เปนคุณ 
ในสังขาร  อาการท่ีสังขารไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  นี้เปนโทษในสังขาร 
อาการที่กําจัดฉันทราคะละฉันทราคะในสังขารได  นี้เปนทางสลัดออกในสังขาร  อาการท่ีสุข 
โสมนัสอาศัย  วิญญาณเกดิข้ึน  นี้เปนคุณในวิญญาณ  อาการท่ีวิญญาณไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความ 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา  นี้เปนโทษในวิญญาณ  อาการท่ีกําจัดฉันทราคะ  ละฉันทราคะใน 
วิญญาณได  นีเ้ปนทางสลัดออกในวิญญาณ  ฯ 
        [๑๒๘]  ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เม่ือรู  เม่ือเห็นอยางไรจึงไมมีอนุสัยคือความถือตัว 
วาเปนเรา  วาของเรา  ในกายอันมีวิญญาณน้ี  และในนิมิตท้ังหมดในภายนอก  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุ  บุคคลเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนี้วา  รูป  อยางใด 
อยางหนึ่ง  ท้ังท่ีเปนอดีต  ท้ังท่ีเปนอนาคต  ท้ังท่ีเปนปจจบัุน  เปนไปในภายในหรือมีในภายนอก 
ก็ตาม  หยาบหรือละเอียดกต็าม  เลวหรือประณีตกต็าม  อยู  ในท่ีไกลหรือในท่ีใกลก็ตาม  ท้ังหมดนั่น 
ไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนี้วา 
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง  ท้ังท่ีเปนอดีต  ท้ังท่ีเปนอนาคต  ท้ังท่ีเปนปจจบัุน  เปนไปในภายใน 
หรือมีในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลวหรือประณีตกต็าม  อยูในท่ีไกลหรือใน 
ท่ีใกลก็ตาม  ท้ังหมดนัน่  ไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  เห็นดวยปญญาอันชอบ 
ตามความเปนจริงดังนี้วา  สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง  ท้ังท่ีเปนอดีตท้ังท่ีเปนอนาคต  ท้ังท่ีเปน 
ปจจุบัน  เปนไปในภายใน  หรือมีในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดกต็าม  เลวหรือประณีตกต็าม 
อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกลกต็าม  ท้ังหมดนั่น  ไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  เห็นดวย 
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนีว้า  สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง  ท้ังท่ีเปนอดีต  ท้ังท่ีเปนอนาคต 
ท้ังท่ีเปนปจจบัุน  เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดกต็าม  เลวหรือ 
ประณีตกต็าม  อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกลกต็าม  ท้ังหมดนั่นไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตา 
ของเรา  เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนีว้า  วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง  ท้ังท่ีเปนอดีต 
 ท้ังท่ีเปนอนาคต  ท้ังท่ีเปนปจจุบัน  เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดกต็าม  
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เลวหรือประณตีก็ตาม  อยูในท่ีไกลหรือในที่ใกลก็ตาม  ท้ังหมดนัน่  ไมใชของเราไมใชเรา  ไมใช 
อัตตาของเรา  ดูกรภกิษุ  เม่ือรู  เม่ือเห็นอยางนี้แล  จึงไมมีอนุสัยคือความถือตัววาเปนเราวาของเรา 
 ในกายอันมีวญิญาณน้ี  และในนิมิตทั้งหมดในภายนอก  ฯ 
        [๑๒๙]  ลําดับนั้นแล  มีภิกษุรูปหนึ่ง  เกิดความปริวิตกแหงใจข้ึนอยาง  นี้วา  จําเริญละ 
เทาท่ีวามาน้ี  เปนอันวา  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณเปนอนัตตา  กรรมท่ีอนัตตาทําแลว 
จักถูกตนไดอยางไร  คร้ังนัน้แล  พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวติกแหงใจของภิกษุรูปนั้นดวย 
พระหฤทัย  จึงรับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ขอท่ีโมฆบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี ้
 ไมรูแลว  ตกอยูในอวิชชา  ใจมีตัณหาเปนใหญ  พึงสําคัญคําส่ังสอนของศาสดาอยางสะเพรา 
ดวยความปริวติกวาจําเริญละ  เทาท่ีวามานี้  เปนอันวา  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
เปน  อนัตตา  กรรมท่ีอนัตตาทําแลว  จกัถูกตนไดอยางไร  เราจะขอสอบถาม  ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
เราไดแนะนําพวกเธอในธรรมนั้นๆ  แลวแล  พวกเธอจะสําคัญความ  ขอนั้นเปนไฉน  รูปเท่ียงหรือ 
ไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นทูลวา  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา  ฯ 
        ภิ.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  ควรหรือหนอท่ีจะเล็ง 
เห็นส่ิงนั้นวา  นั่นของเรา  นัน่เรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิ.  ไมควรเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  เวทนาเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิ.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกข  หรือเปนสุขเลา  ฯ 
        ภิ.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ  
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        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  ควรหรือหนอท่ีจะเล็ง 
เห็นส่ิงนั้นวา  นั่นของเรา  นัน่เรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิ.  ไมควรเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  สัญญาเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิ.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ฯ 
        ภิ.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  ควรหรือหนอท่ีจะเล็ง 
เห็นส่ิงนั้นวา  นั่นของเรา  นัน่เรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิ.  ไมควรเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  สังขารเท่ียง  หรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิ.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ฯ 
        ภิ.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  ควรหรือหนอท่ีจะเล็ง 
เห็นส่ิงนั้นวา  นั่นของเรา  นัน่เรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิ.  ไมควรเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  วญิญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิ.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกข  หรือเปนสุขเลา  ฯ 
        ภิ.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  ควรหรือหนอท่ีจะเล็ง 
เห็นส่ิงนั้นวา  นั่นของเรา  นัน่เรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิ.  ไมควรเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ  
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        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เพราะเหตุนั้นแล  พวกเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความ 
เปนจริงดังนีว้า  รูปอยางใดอยางหนึ่ง  ท้ังท่ีเปนอดีต  ท้ังท่ีเปนอนาคตท้ังท่ีเปนปจจบัุน  เปนไป 
ในภายใน  หรือมีในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียด  ก็ตาม  เลวหรือประณีตก็ตาม  อยูในท่ีไกล 
หรือในท่ีใกลก็ตาม  ท้ังหมดนั่น  ไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  พึงเหน็ดวยปญญา 
อันชอบตามความเปนจริงดงันี้วา  เวทนาอยางใดอยางหน่ึง  ท้ังท่ีเปนอดีต  ท้ังท่ีเปนอนาคต  ท้ังท่ี 
เปนปจจุบัน  เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลวหรือประณีต 
ก็ตาม  อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกลก็ตาม  ท้ังหมดนั่น  ไมใชของเราไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา 
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนี้วาสัญญาอยางใดอยางหนึ่ง  ท้ังท่ีเปนอดีต 
ท้ังท่ีเปนอนาคต  ท้ังท่ีเปนปจจุบัน  เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียด 
ก็ตาม  เลวหรือประณีตก็ตามอยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกลก็ตาม  ท้ังหมดนั่น  ไมใชของเรา  ไมใชเรา 
 ไมใชอัตตาของเรา  พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนีว้า  วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง 
ท่ีเปนอดีต  ท้ังท่ีเปนอนาคต  ท้ังท่ีเปนปจจบัุน  เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม 
หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลวหรือประณีตก็ตาม  อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกลก็ตาม  ท้ังหมดนั่น 
ไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  ดูกรภกิษุท้ังหลายอริยสาวกผูสดับแลวเหน็อยูอยางนี ้
 ยอมเบ่ือหนาย  แมในรูป  แมในเวทนา  แมในสัญญา  แมในสังขาร  แมในวิญญาณ  เม่ือเบ่ือหนาย 
ยอมคลายกําหนัด  เพราะคลายกําหนัด  จติยอมหลุดพน  เม่ือจิตหลุดพนแลว  ยอมมีญาณรูวา 
หลุดพนแลวรูชัดวา  ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทํา  ไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืน 
 เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีพระภาษติของพระ 
ผูมีพระภาค  และเม่ือพระผูมีพระภาคกําลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู  ภกิษุประมาณ  ๖๐  รูป  ไดมี 
จิตหลุดพนจากอาสวะ  เพราะไมถือม่ันแล  ฯ 
            จบ  มหาปุณณมสูตร  ท่ี  ๙ 
            ___________________________________  
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            ๑๐.  จูฬปุณณมสูตร  (๑๑๐) 
        [๑๓๐]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปราสาทของอุบาสิกา  วิสาขามิคารมารดา  ใน 
พระวหิารบุพพาราม  เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคมีภิกษุสงฆหอมลอม 
ประทับนั่งกลางแจง  ในราตรีมีจันทรเพญ็  วันนัน้เปนวันอุโบสถ  ๑๕  คํ่า  ฯ 
        [๑๓๑]  ขณะนัน้  พระผูมีพระภาคทรงเหลียวดูภกิษุสงฆซ่ึงนิ่งเงียบอยูโดยลําดับ  จึง 
ตรัสถามภิกษท้ัุงหลายวา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อสัตบุรุษจะพึงรูจักอสัตบุรุษวา  ผูนี้เปนอสัตบุรุษ 
หรือไมหนอ  ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นทูลวา  ขอน้ีหามิไดเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ถูกละ  ขอท่ีอสัตบุรุษจะพึงรูจกัอสัตบุรุษวา  ผูนี้เปนอสัตบุรุษ 
นั่นไมใชฐานะ  ไมใชโอกาส  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็อสัตบุรุษจะพึงรูจักสัตบุรุษวา  ผูนี้เปน 
สัตบุรุษไหมเลา  ฯ 
        ภิ.  ขอน้ีหามิไดเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ถูกละ  แมขอท่ีอสัตบุรุษจะพึงรูจักสัตบุรุษวาผูนี้เปนสัตบุรุษ 
นั่นก็ไมใชฐานะ  ไมใชโอกาส  ฯ 
        [๑๓๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อสัตบุรุษยอมเปนผูประกอบดวยธรรมของอสัตบุรุษ  ภักด ี
ตออสัตบุรุษ  มีความคิดอยางอสัตบุรุษ  มีความรูอยางอสัตบุรุษ  มี  ถอยคําอยางอสัตบุรุษ  มีการ 
งานอยางอสัตบุรุษ  มีความเห็นอยางอสัตบุรุษ  ยอมใหทานอยางอสัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๓๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็อสัตบุรุษเปนผูประกอบดวยธรรมของอสัต บุรุษอยางไร  คือ 
อสัตบุรุษในโลกนี้  เปนผูไมมีศรัทธา  ไมมีหิริ  ไมมีโอตตัปปะ  มีสุตะนอย  เกยีจคราน  มีสติ 
หลงลืม  มีปญญาทราม  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  อยางนี้แล  อสัตบุรุษช่ือวาเปนผูประกอบดวยธรรม 
ของอสัตบุรุษ  ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 86 
        [๑๓๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อสัตบุรุษเปนผูภักดีตออสัตบุรุษอยางไร  คือ อสัตบุรุษใน 
โลกน้ี  มีสมณพราหมณชนิดท่ีไมมีศรัทธา  ไมมีหิริ  ไมมีโอตตัปปะมีสุตะนอย  เกยีจคราน 
มีสติหลงลืม  มีปญญาทราม  เปนมิตร  เปนสหาย  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อยางนี้แล  อสัตบุรุษช่ือ 
วาเปนผูภักดีตออสัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๓๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อสัตบุรุษเปนผูมีความคิดอยางอสัตบุรุษอยางไร  คือ  อสัต 
บุรุษในโลกนี้  ยอมคิดเบียดเบียนตนเองบาง  คิดเบียดเบียนผูอ่ืนบาง  คิดเบียดเบียนท้ัง 
ตนเองและผูอ่ืนท้ังสองฝายบาง  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อยางนี้แล  อสัตบุรุษช่ือวาเปนผูมีความ 
คิดอยางอสัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๓๖]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อสัตบุรุษเปนผูมีความรูอยางอสัตบุรุษอยางไร คือ  อสัตบุรุษ 
ในโลกน้ี  ยอมรูเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง  รูเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบางรูเพื่อเบียดเบียนท้ังตนเอง 
และผูอ่ืนท้ังสองฝายบาง  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  อสัตบุรุษช่ือวาเปนผูรูอยางอสัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๓๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อสัตบุรุษเปนผูมีถอยคําอยางอสัตบุรุษอยางไร คือ  อสัตบุรุษ 
ในโลกน้ี  เปนผูมักพูดเท็จ  พดูสอเสียด  พูดคําหยาบ  เจรจาเพอเจอ  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อยางนี้แล 
อสัตบุรุษช่ือวาเปนผูมีถอยคําอยางอสัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๓๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อสัตบุรุษเปนผูมีการงานอยางอสัตบุรุษอยางไร คือ  อสัตบุรุษ 
ในโลกน้ี  มักเปนผูทําชีวิตสัตวใหตกลวง  มักถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให  มักประพฤติ 
ผิดในกาม  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  อสัตบุรุษช่ือวาเปน  ผูมีการงานอยางอสัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๓๙]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อสัตบุรุษเปนผูมีความเหน็อยางอสัตบุรุษ  อยางไร  คือ 
อสัตบุรุษในโลกนี้  เปนผูมีความเหน็อยางนี้วา  ทานท่ีใหแลว  ไมมีผลยัญท่ีบูชาแลว  ไมมีผล 
สังเวยท่ีบวงสรวงแลว  ไมมีผล  ผลวิบากของกรรมท่ีทําดีทําช่ัวแลว  ไมมี  โลกน้ีไมมี  โลกหนา 
ไมมี  มารดาไมมี  บิดาไมมี  สัตวท่ีเปนอุปปาติกะไมมี  สมณพราหมณท้ังหลายผูดาํเนินชอบ 
 ปฏิบัติชอบ  ซ่ึงประกาศโลกน้ี  โลกหนาใหแจมแจง  เพราะรูยิ่งดวยตนเอง  ในโลกไมมี  ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายอยางนี้แล  อสัตบุรุษช่ือวาเปนผูมีความเหน็อยางอสัตบุรุษ  ฯ  
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        [๑๔๐]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อสัตบุรุษยอมใหทานอยางอสัตบุรุษอยางไร  คือ  อสัตบุรุษ 
ในโลกน้ี  ยอมใหทานโดยไมเคารพ  ใหทานไมใชดวยมือของตน  ทําความไมออนนอมใหทาน 
ใหทานอยางไมเขาใจ  เปนผูมีความเหน็วาไรผล  ใหทานดูกรภกิษุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  อสัตบุรุษ 
ช่ือวายอมใหทานอยางอสัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๔๑]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อสัตบุรุษนั่นแหละ  เปนผูประกอบดวยธรรมของอสัตบุรุษ 
อยางนี้  ภกัดีตออสัตบุรุษอยางนี้  มีความคิดอยางอสัตบุรุษอยางนี้  มีความรูอยางอสัตบุรุษ 
อยางนี้  มีถอยคําอยางอสัตบุรุษอยางนี้  มีการงานอยางอสัตบุรุษอยางนี้  มีความเห็นอยาง 
อสัตบุรุษอยางนี้  ใหทานอยางอสัตบุรุษอยางนี้แลว  เม่ือตายไป  ยอมบังเกิดในคติของอสัตบุรุษ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็คติของอสัตบุรุษคืออะไร  คือ  นรก  หรือกําเนดิสัตวเดยีรฉาน  ฯ 
        [๑๔๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สัตบุรุษจะพึงรูจักสัตบุรุษวา  ผูนี้เปนสัตบุรุษ  หรือไม 
หนอ  ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นทูลวา  รู  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ถูกละ  ขอท่ีสัตบุรุษจะพึงรูจักสัตบุรุษวา  ผูนี้เปนสัตบุรุษ  นั่น 
เปนฐานะท่ีมีได  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็สัตบุรุษจะพึงรูจักอสัตบุรุษวาผูนี้เปนอสัตบุรุษไหม 
เลา  ฯ 
        ภิ.  รู  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ถูกละ  แมขอท่ีสัตบุรุษจะพึงรูจักอสัตบุรุษวา  ผูนี้เปนอสัตบุรุษ 
นั่นก็เปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        [๑๔๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สัตบุรุษยอมเปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ  ภกัด ี
ตอสัตบุรุษ  มีความคิดอยางสัตบุรุษ  มีความรูอยางสัตบุรุษ  มีถอยคําอยางสัตบุรุษ  มีการงาน 
อยางสัตบุรุษ  มีความเหน็อยางสัตบุรุษ  ยอมใหทานอยางสัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๔๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สัตบุรุษเปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ  อยางไร  คือ 
สัตบุรุษในโลกนี้  เปนผูมีศรัทธา  มีหิริ  มีโอตตัปปะ  มีสุตะมากมีความเพียรปรารภแลว  
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 มีสติตั้งม่ัน  มีปญญา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อยางนี้แลสัตบุรุษช่ือวาเปนผูประกอบดวยธรรม 
ของสัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๔๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สัตบุรุษเปนผูภักดตีอสัตบุรุษอยางไร  คือ สัตบุรุษในโลกนี ้
มีสมณพราหมณชนิดท่ีมีศรัทธา  มีหิริ  มีโอตตัปปะ  มีสุตะมากมีความเพียรปรารภแลว  มีสติ 
ตั้งม่ัน  มีปญญา  เปนมิตร  เปนสหาย  ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  สัตบุรุษช่ือวาเปนผู 
ภักดีตอสัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๔๖]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  สัตบุรุษเปนผูมีความคิดอยางสัตบุรุษอยางไรคือ  สัตบุรุษ 
ในโลกน้ี  ยอมไมคิดเบียดเบียนตนเอง  ไมคิดเบียดเบียนผูอ่ืน  ไมคิดเบียดเบียนท้ังตนเอง 
และผูอ่ืนท้ังสองฝาย  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อยางนี้แล  สัตบุรุษช่ือวาเปนผูมีความคิดอยาง 
สัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๔๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สัตบุรุษเปนผูมีความรูอยางสัตบุรุษอยางไรคือ  สัตบุรุษ 
ในโลกน้ี  ยอมไมรูเพื่อเบียดเบียนตนเอง  ไมรูเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนไมรูเพื่อเบียดเบียนท้ัง 
ตนเองและผูอ่ืนท้ังสองฝาย  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อยางนีแ้ลสัตบุรุษช่ือวาเปนผูมีความรูอยาง 
สัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๔๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สัตบุรุษเปนผูมีถอยคําอยางสัตบุรุษอยางไรคือ  สัตบุรุษ 
ในโลกน้ี  เปนผูงดเวนจากการพูดเท็จ  งดเวนจากคําพดูสอเสียด  งดเวนจากคําหยาบ  งดเวน 
จากการเจรจาเพอเจอ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อยางนี้แล  สัตบุรุษช่ือวาเปนผูมีถอยคําอยางสัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๔๙]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  สัตบุรุษเปนผูมีการงานอยางสัตบุรุษอยางไรคือ  สัตบุรุษ 
ในโลกน้ี  เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต  งดเวนจากอทินนาทาน  งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  สัตบุรุษช่ือวาเปนผูมีการงาน  อยางสัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๕๐]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  สัตบุรุษเปนผูมีความเหน็อยางสัตบุรุษอยางไรคือ  สัตบุรุษ 
ในโลกน้ี  เปนผูมีความเห็นอยางนีว้า  ทานที่ใหแลว  มีผล  ยัญท่ีบูชาแลว  มีผล  สังเวยที ่
บวงสรวงแลว  มีผล  ผลวิบากของกรรมท่ีทําดีทําช่ัว  มีอยูโลกน้ีมี  โลกหนามี  มารดามี  บิดามี 
สัตวท่ีเปนอุปปาติกะมี  สมณพราหมณท้ังหลาย  ผูดําเนนิชอบ  ปฏิบัติชอบ  ซ่ึงประกาศโลกน้ี  
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 โลกหนาใหแจมแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเอง  ในโลกมีอยู  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  สัตบุรุษ 
ช่ือวา  เปนผูมีความเหน็อยางสัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๕๑]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  สัตบุรุษยอมใหทานอยางสัตบุรุษอยางไร  คือสัตบุรุษใน 
โลกน้ี  ยอมใหทานโดยเคารพ  ทําความออนนอมใหทาน  ใหทานอยางบริสุทธ์ิ  เปนผูมีความ 
เห็นวามีผล  จึงใหทาน  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  อยางนี้แลสัตบุรุษช่ือวายอมใหทานอยางสัตบุรุษ  ฯ 
        [๑๕๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สัตบุรุษนั่นแหละ  เปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ 
อยางนี้  ภกัดีตอสัตบุรุษอยางนี้  มีความคิดอยางสัตบุรุษอยางนี้  มีความรูอยางสัตบุรุษอยางนี ้
มีถอยคําอยางสัตบุรุษอยางนี้  มีการงานอยางสัตบุรุษอยางนี้มีความเหน็อยางสัตบุรุษอยางนี ้
ใหทานอยางสัตบุรุษอยางนีแ้ลว  เม่ือตายไป  ยอมบังเกิดในคติของสัตบุรุษ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ก็คติของสัตบุรุษคืออะไร  คือ  ความเปนผูมีตนควรบูชาในเทวดา  หรือความเปนผูมีตนควรบูชา 
ในมนุษย  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีพระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  จฬูปุณณมสูตร  ท่ี  ๑๐ 
            จบ  เทวทหวรรค  ท่ี  ๑ 
            ________________________________________ 
            หัวขอเร่ืองของเทวทหวรรคนั้น  ดงันี้ 
        ๑.  เร่ืองเทวทหะ  ๒.  เร่ืองปญจัตตยะ  ๓.  เร่ืองสําคัญอยางไร  ๔.  เร่ืองนิครนถ 
๕.  เร่ืองพยากรณอรหัตตผล  ๖.  เร่ืองแควนกุรุ  ๗.  เร่ือง พราหมณคณกะ  ๘.  เร่ืองพราหมณ 
โคปกะ  ๙.  และ  ๑๐.  เร่ืองวันเพ็ญสอง  วนั  รวมเปนวรรคสําคัญช่ือเทวทหวรรค  ท่ี  ๑  ฯ 
            _____________________________________________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 90 
              รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
        ๑.  เทวทหสูตร                        ๒.  ปญจัตตยสูตร 
        ๓.  กินติสูตร                                 ๔.  สามคามสูตร 
        ๕.  สุนักขัตตสูตร                           ๖.  อาเนญชสัปปายสูตร 
        ๗.  คณกโมคคัลลานสูตร                  ๘.  โคปกโมคคัลลานสูตร 
        ๙.  มหาปุณณมสูตร                        ๑๐.  จูฬปุณณมสูตร 
            ___________________________________  
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              อนุปทวรรค 
            ๑.  อนุปทสูตร  (๑๑๑) 
        [๑๕๓]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถ  บิณฑิกเศรษฐ ี
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ  ท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  ฯ 
        [๑๕๔]  พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้า  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  สารีบุตรเปนบัณฑิต  มี 
ปญญามาก  มีปญญากวางขวาง  มีปญญาราเริง  มีปญญาวองไว  มีปญญาเฉียบแหลม  มีปญญา 
ทําลายกิเลส  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สารีบุตรเห็นแจงธรรมตาม  ลําดับบทไดเพยีงกึ่งเดอืน  ในการเหน็ 
แจงธรรมตามลําดับบทของสารีบุตรนั้น  เปนดังตอไปนี ้ ฯ 
        [๑๕๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ในเร่ืองนี ้ สารีบุตรสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม 
 เขาปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวก  อยู  ก็ธรรมในปฐมฌาน  คือ  วิตก  วิจาร  ปติ 
สุข  จิตเตกัคคตา  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  วิญญาณ  ฉันทะ  อธิโมกข  วิริยะ  สติ 
อุเบกขา  มนสิการ  เปนอัน  สารีบุตรกําหนดไดตามลําดบับท  เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว  ท้ัง 
ท่ีเกิดขึ้น  ตั้งอยู  และถึงความดับ  เธอรูชัดอยางน้ีวา  ดวยประการน้ี  เปนอันวา  ธรรมท่ีไมมี 
แกเรา  ยอมมี  ท่ีมีแลว  ยอมเส่ือมไป  เธอไมยินดี  ไมยินราย  อันกิเลสไมอาศัย  ไมพวัพัน 
 พนวิเศษแลว  พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ  มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ยอมรูชัด 
วา  ยังมีธรรมเคร่ืองสลัดออกยิ่งข้ึนไปอยู  และมีความเหน็ตอไปวา  ผูท่ีทําเคร่ืองสลัดออกนั้น 
ใหมาก  ก็มีอยู  ฯ  
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        [๑๕๖]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  สารีบุตรเขาทุติยฌานมีความผองใส 
แหงใจภายใน  มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะสงบวติกและวิจาร  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร 
มีปติและสุขเกดิแตสมาธิ  อยู  ก็ธรรมในทุตยิฌาน  คือความผองใสแหงใจภายใน  ปติ  สุข 
จิตเตกัคคตา  ผัสสะ  เวทนา  สัญญาเจตนา  วิญญาณ  ฉันทะ  อธิโมกข  วิริยะ  สติ  อุเบกขา 
มนสิการ  เปนอัน  สารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท  เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว  ท้ังท่ีเกิดข้ึน 
ตั้งอยู  และถึงความดับ  เธอรูชัดอยางนีว้า  ดวยประการนี้  เปนอันวา  ธรรมท่ีไมมีแกเรา ยอมมี 
ท่ีมีแลว  ยอมเส่ือมไป  เธอไมยินดี  ไมยินราย  อันกิเลสไมอาศัย  ไมพวัพัน  พนวเิศษแลว 
พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ  มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ยอมรูชัดวา  ยังมีธรรม 
เคร่ืองสลัดออกยิ่งข้ึนไปอยู  และมีความเหน็ตอไปวา  ผูท่ีทําเคร่ืองสลัดออกนั้นใหมาก  ก็มีอยู  ฯ 
        [๑๕๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  สารีบุตรเปนผูวางเฉย  เพราะหนายปต ิ
มีสติสัมปชัญญะอยู  และเสวยสุขดวยนามกาย  เขาตติยฌานท่ี  พระอริยะเรียกเธอไดวา  ผู 
วางเฉย  มีสติ  อยู  เปนสุข  อยู  ก็ธรรมในตติยฌานคือ  อุเบกขา  สุข  สติ  สัมปชัญญะ 
จิตเตกัคคตา  ผัสสะ  เวทนา  สัญญาเจตนา  วิญญาณ  ฉันทะ  อธิโมกข  วิริยะ  สติ  อุเบกขา 
มนสิการ  เปนอัน  สารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท  เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว  ท้ังท่ีเกิดข้ึน  ตั้งอยู 
 และถึงความดับ  เธอรูชัดอยางน้ีวา  ดวยประการนี้  เปนอันวาธรรมท่ีไมมีแกเรา  ยอมมี  ท่ีมี 
แลว  ยอมเส่ือมไป  เธอไมยนิดี  ไมยินราย  อันกิเลสไมอาศัย  ไมพวัพนั  พนวิเศษแลว 
พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ  มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ยอมรูชัดวา  ยังมี 
ธรรมเคร่ืองสลัดออกยิ่งข้ึนไปอยู  และมีความเหน็ตอไปวา  ผูท่ีทําเคร่ืองสลัดออกนั้นใหมาก 
  ก็มีอยู  ฯ 
        [๑๕๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  สารีบุตรเขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข 
 ไมมีสุข  เพราะละสุข  ละทุกข  และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆได  มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา 
 อยู  ก็ธรรมในจตุตถฌาน  คือ  อุเบกขาอทุกขมสุขเวทนา  ความไมคํานึงแหงใจ  เพราะ 
บริสุทธ์ิแลว  สติบริสุทธ์ิ  จิตเตกัคคตา  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  วิญญาณ  ฉันทะ 
อธิโมกข  วิริยะสติ  อุเบกขา  มนสิการ  เปนอันสารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท  เปนอัน  
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สารีบุตร  รูแจงแลว  ท้ังท่ีเกดิข้ึน  ตั้งอยู  และถึงความดับ  เธอรูชัดอยางน้ีวา  ดวยประการนี ้
 เปนอันวา  ธรรมท่ีไมมีแกเรา  ยอมมี  ท่ีมีแลว  ยอมเส่ือมไป  เธอไมยินดีไมยินราย  อันกิเลส 
ไมอาศัย  ไมพวัพัน  พนวเิศษแลว  พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ  มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดน 
ไดแลวอยู  ยอมรูชัดวา  ยังมีธรรม  เคร่ืองสลัดออกยิ่งข้ึนไปอยู  และมีความเหน็ตอไปวา  ผูท่ีทํา 
เคร่ืองสลัดออกนั้น  ใหมาก  ก็มีอยู  ฯ 
        [๑๕๙]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  สารีบุตรเขาอากาสานัญ  จายตนฌานดวย 
มนสิการวา  อากาศไมมีท่ีสุด  อยู  เพราะลวงรูปสัญญาไดโดย  ประการท้ังปวง  เพราะดับปฏิฆ 
สัญญาได  เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญา  ก็ธรรมในอากาสานัญจายตนฌาน  คือ  อากาสานัญ 
จายตนสัญญา  จิตเตกัคคตา  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  วิญญาณ  ฉันทะ  อธิโมกข  วิริยะ 
สติ  อุเบกขามนสิการ  เปนอันสารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท  เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว 
ท้ังท่ีเกิดข้ึน  ตัง้อยู  และถึงความดับ  เธอรูชัดอยางนีว้า  ดวยประการนี ้ เปนอันวาธรรมท่ี 
ไมมีแกเรา  ยอมมี  ท่ีมีแลว  ยอมเส่ือมไป  เธอไมยินดี  ไมยินราย  อันกเิลสไมอาศัย  ไมพัวพนั 
 พนวิเศษแลว  พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ  มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ยอมรู 
ชัดวา  ยังมีธรรมเคร่ืองสลัดออกยิ่งข้ึนไปอยู  และมีความเห็นตอไปวา  ผูท่ีทําเคร่ืองสลัดออกนั้น 
ใหมาก  ก็มีอยู  ฯ 
        [๑๖๐]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  สารีบุตรลวงอากาสานัญจายตนฌาน 
โดยประการทัง้ปวงแลว  เขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวาวิญญาณไมมีท่ีสุด  อยู  ก็ธรรม 
ในวิญญาณัญจายตนฌาน  คือ  วิญญาณัญจายตนฌาน  จิตเตกัคคตา  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา 
เจตนา  วิญญาณ  ฉันทะ  อธิโมกข  วิริยะ  สติ  อุเบกขา  มนสิการ  เปนอันสารีบุตรกําหนด 
ไดตามลําดับบท  เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว  ท้ังท่ีเกิดข้ึน  ตั้งอยู  และถึงความดับ  เธอรูชัด 
อยางนี้วาดวยประการนี้  เปนอันวา  ธรรมท่ีไมมีแกเรา  ยอมมี  ท่ีมีแลว  ยอมเส่ือมไป 
เธอไมยินดี  ไมยินราย  อันกเิลสไมอาศัย  ไมพัวพนั  พนวิเศษแลว  พรากได  แลวในธรรมนั้นๆ 
 มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ยอมรูชัดวา  ยังมีธรรมเคร่ืองสลัดออกยิ่งข้ึนไปอยู 
และมีความเหน็ตอไปวา  ผูท่ีทําเคร่ืองสลัดออกนั้นใหมาก  ก็มีอยู  ฯ  
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        [๑๖๑]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  สารีบุตรลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย 
ประการท้ังปวงแลว  เขาอากญิจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา  ไมมีอะไรสักนอยหนึ่ง  อยู  ก็ธรรม 
ในอากิญจัญญายตนฌาน  คือ  อากิญจัญญายตนฌาน  จิตเตกัคคตา  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา 
วิญญาณ  ฉันทะ  อธิโมกข  วิริยะ  สติ  อุเบกขา  มนสิการ  เปนอันสารีบุตรกําหนดไดตาม 
ลําดับบท  เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว  ท้ังท่ีเกิดข้ึน  ตั้งอยู  และถึงความดบั  เธอรูชัดอยางน้ีวา 
ดวยประการนี ้ เปนอันวาธรรมท่ีไมมีแกเรา  ยอมมี  ท่ีมีแลว  ยอมเส่ือมไปเธอไมยินด ี ไม 
ยินราย  อันกิเลสไมอาศัย  ไมพัวพนั  พนวเิศษแลว  พรากได  แลวในธรรมนั้นๆ  มีใจอันกระทํา 
ใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ยอมรูชัดวา  ยังมีธรรมเคร่ืองสลัดออกยิ่งข้ึนไปอยู  และมีความ 
เห็นตอไปวา  ผูท่ีทําเคร่ืองสลัดออกนั้นใหมาก  ก็มีอยู  ฯ 
        [๑๖๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  สารีบุตรลวงอากิญจัญ  ญายตนฌานโดย 
ประการท้ังปวงแลว  เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู  เธอเปนผูมีสติออกจากสมาบัตินั้น 
คร้ันแลว  พิจารณาเห็นธรรมท่ีลวงแลว  ดับแลว  แปรปรวนไปแลววา  ดวยประการนี้  เปนอันวา 
  ธรรมท่ีไมมีแกเรา  ยอมมี  ท่ีมีแลว  ยอมเส่ือมไป  เธอไมยินดี  ไมยินราย  อันกิเลสไมอาศัย 
ไมพัวพนั  พนวิเศษแลว  พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ  มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู 
ยอมรูชัดวา  ยงัมีธรรมเคร่ืองสลัดออกยิ่งข้ึนไปอยู  และมีความเหน็ตอไปวา  ผูท่ีทําเคร่ืองสลัด 
ออกนั้นใหมาก  ก็มีอยู  ฯ 
        [๑๖๓]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  สารีบุตรลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
โดยประการทัง้ปวงแลว  เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู  เพราะเหน็ดวยปญญา  อาสวะของเธอจึงเปน 
อันส้ินไป  เธอยอมมีสติออกจากสมาบัตินัน้  คร้ันแลวยอมพิจารณาเหน็ธรรมท่ีลวงแลว  ดับแลว 
แปรปรวนไปแลววา  ดวยประการ  นี้  เปนอันวา  ธรรมท่ีไมมีแกเรา  ยอมมี  ท่ีมีแลว  ยอมเสืมไป 
เธอไมยินดไีมยินราย  อันกิเลสไมอาศัย  ไมพัวพนั  พนวเิศษแลว  พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ 
มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ยอมรูชัดวา  ยังมีธรรมเคร่ืองสลัดออกยิ่งข้ึนไปอยู 
  และมีความเห็นตอไปวา  ผูท่ีทําเคร่ืองสลัดออกนั้นใหมากก็มีอยู  ฯ 
        [๑๖๔]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ผูกลาวชอบ  พึงกลาวชมภิกษุรูปใดวา  เปน  ผูถึงความชํานาญ 
 ถึงความสําเร็จในอริยศีล  ในอริยสมาธิ  ในอริยปญญา  ในอริยวิมุติ  ภกิษุรูปนั้นคือ  สารีบุตรนั่นเอง  
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  ผูท่ีกลาวชอบ  พึงกลาวชมวา  เปนผูถึงความชํานาญ  ถึงความสําเร็จในอริยศีล สมาธิ  ในอริยปญญา 
  ใน  อริยวิมุต ิ ฯ 
        [๑๖๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ผูกลาวชอบ  พึงกลาวชมภิกษุรูปใดวา  เปนบุตรเปนโอรส 
ของพระผูมีพระภาค  เกดิแตพระโอฐของพระผูมีพระภาค  เกิดแตธรรมอันธรรมเนรมิต  เปนธรรม 
ทายาท  ไมใชเปนทายาทของอามิส  ภิกษุรูปนั้นคือสารีบุตรนั่นเอง  ท่ีผูกลาวชอบ  พึงกลาวชมวา 
 เปนบุตรเปนโอรสของพระผูมีพระภาค  เกิดแตพระโอฐของพระผูมีพระภาค  เกิดแตธรรม 
อันธรรมเนรมิต  เปนธรรมทายาท  ไมใชเปนทายาทของอามิส  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  สารีบุตรยอม 
ประกาศธรรมจักร  อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาท่ีตถาคตใหเปนไปแลว  ไปตามลําดับโดยชอบ 
ทีเดียว  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีพระภาษติของพระ 
ผูมีพระภาค  แล  ฯ 
            จบ  อนุปทสูตร  ท่ี  ๑ 
            ______________________________  
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            ๒.  ฉวโิสธนสูตร  (๑๑๒) 
        [๑๖๖]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถ บิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ  ท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  ฯ 
        [๑๖๗]  พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้า  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษใุนธรรมวินัยนี้  ยอม 
พยากรณอรหตัตผลวา  ขาพเจารูชัดวา  ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทําไดทํา 
เสร็จแลว  กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี  ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย  พวกเธออยาเพอยนิดี  อยาเพอ 
คัดคานคํากลาวของภิกษุรูปนั้น  คร้ันไมยนิดีไมคัดคานแลว  พึงถามปญหาเธอวา  ดกูรทานผูมีอาย ุ
โวหารอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผูทรงรู  ทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ  ตรัสไว 
ชอบ  นี้มี  ๔  ประการ  ๔  ประการเปนไฉน  คือ  คํากลาววา  เห็นในอารมณท่ีตนเหน็แลว  คํากลาววา 
ไดยินในอารมณท่ีตนฟงแลว  คํากลาววา  ทราบในอารมณ  ท่ีตนทราบแลว  คํากลาววา  รูชัดใน 
อารมณท่ีตนรูชัดแลว  นีแ้ล  โวหาร  ๔  ประการอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผูทรงรู  ทรงเห็น 
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธตรัสไวชอบ  ก็จิตของทานผูมีอายุ  ผูรูอยู  เหน็อยู  อยางไรเลา 
จึงหลุดพนจาก  อาสวะ  ไมยึดม่ันในโวหาร  ๔  นี้  ฯ 
        [๑๖๘]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุผูส้ินอาสวะแลว  อยูจบพรหมจรรยแลว  ทํากิจท่ีควรทํา 
เสร็จแลว  ปลงภาระไดแลว  บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับ  ส้ิน  สัญโญชนในภพแลว  พน 
วิเศษแลว  เพราะรูชอบ  จึงนบัวามีธรรมอันสมควรจะพยากรณไดดังน้ีวา  ดูกรทานผูมีอายุ  ขาพ 
เจาไมยนิดี  ไมยินราย  อันกเิลสไมอาศัยไมพัวพนั  พนวเิศษแลว  พรากไดแลวในธรรมท่ีขาพเจา 
ไดเหน็  มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ขาพเจาไมยินดี  ไมยินราย  ...  พรากไดแลว 
ในธรรมท่ีขาพเจาไดยิน  มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ขาพเจาไมยินดี  ไมยินราย  ...  
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  พรากไดแลวในธรรมท่ีขาพเจาไดทราบ  มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู  ขาพเจา 
ไมยินด ี ไมยนิราย  ...  พรากไดแลวในธรรมท่ีขาพเจาไดรูชัด  มีใจอันกระทําใหปราศจากเขต 
แดนไดแลวอยู  ดูกรทานผูมีอายุ  จิตของขาพเจาผูรูอยู  เห็นอยู  อยางนีแ้ล  จึงไดหลุดพนจาก 
อาสวะ  ไมยึดม่ันในโวหาร  ๔  นี ้
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  คํากลาวของภิกษุรูปนั้น  พวกเธอควรชื่นชม  อนุโมทนาวา  สาธุ 
คร้ันแลวพึงถามปญหาใหยิ่งข้ึนไปวา  ดกูรทานผูมีอายุ  อุปาทานขันธอันพระผูมีพระภาค 
พระองคนั้น  ผูทรงรู  ทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธตรัสไวชอบ  นี้มี  ๕  ประการแล 
๕  ประการเปนไฉน  คือ  รูปูปาทานขันธ  เวทนูปาทานขันธ  สัญูปาทานขันธ  สังขารูปาทาน 
ขันธ  วิญญาณปูาทานขันธดกูรทานผูมีอาย ุ นี้แลอุปาทานขันธ  ๕  ประการ  อันพระผูมีพระภาค 
พระองคนั้น  ผู  ทรงรู  ทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ  ตรัสไวชอบแลว  กจ็ิตของ 
ทานผูมีอายุ  ผูรูอยู  เห็นอยูอยางไรเลา  จึงหลุดพนจากอาสวะ  ไมยึดม่ันในอุปาทานขันธ  ๕  นี้  ฯ 
        [๑๖๙]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุผูส้ินอาสวะแลว  อยูจบพรหมจรรยแลว  ทํากิจท่ีควรทํา 
เสร็จแลว  ปลงภาระไดแลว  บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับส้ินสัญโญชนในภพแลว 
พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ  จงึนับวามีธรรมอันสมควรจะ  พยากรณไดดงันี้วา  ดกูรทานผูมีอาย ุ
 ขาพเจารูแจงรูปแลวแลวา  ไมมีกําลังปราศจากความนารัก  มิใชเปนท่ีตั้งแหงความช่ืนใจ  จึง 
ทราบชัดวา  จติของเราหลุดพนแลว  เพราะส้ิน  สํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืนซ่ึงอุปาทาน 
ขันธท่ียึดม่ันในรูป  และอนสัุยคือความต้ังใจและความปกใจม่ันในรูปได  ขาพเจารูแจงเวทนา 
แลวแลวา  ...  จิตของเราหลุดพนแลว  เพราะส้ิน  สํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืน  ซ่ึงอุปาทาน 
ขันธท่ียึดม่ันในเวทนา  และอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจม่ันในเวทนาได  ขาพเจารูจัก 
แจงสัญญาแลวแลวา  ...  จิตของเราหลุดพนแลว  เพราะส้ินสํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืน  ซ่ึง 
อุปาทานขันธท่ียึดม่ันในสัญญา  และอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจม่ันในสัญญาได  ขาพเจา 
รูแจงสังขารแลวแลวา  ...  จติ  ของเราหลุดพนแลว  เพราะส้ิน  สํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืน 
ซ่ึงอุปาทานขันธท่ียึดม่ันในสังขาร  และอนุสัยคือความตั้งใจและความปกใจม่ันในสังขารได  
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ขาพเจารูแจงวญิญาณแลวแลวา  ไมมีกําลัง  ปราศจากความนารัก  มิใชเปนท่ีตั้งแหงความช่ืนใจ 
จึงทราบชัดวา  จิตของเราหลุดพนแลว  เพราะส้ิน  สํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืนซ่ึงอุปาทาน 
ขันธท่ียึดม่ันในวิญญาณ  และอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจม่ันในวิญญาณได  ดูกรทาน 
ผูมีอายุ  จิตของขาพเจาผูรูอยู  เห็นอยูอยางนี้แล  จึงไดหลุดพนจากอาสวะ  ไมยดึม่ันใน 
อุปาทานขันธ  ๕  นี ้
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  คํากลาวของภิกษุรูปนั้น  พวกเธอควรชื่นชม  อนุโมทนาวา  สาธุ 
คร้ันแลวพึงถามปญหาใหยิ่งข้ึนไปวา  ดกูรทานผูมีอายุ  ธาตุอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผู 
ทรงรู  ทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ  ตรัสไวชอบ  นี้มี  ๖  ประการ  ๖  ประการเปนไฉน 
คือปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  อากาสธาตุ  วิญญาณธาตุ  ดูกรทานผูมีอาย ุ
 นี้แลธาตุ  ๖  ประการอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผูทรงรู  ทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธตรัสไวชอบแลว  ก็จติของทานผูมีอายุ  ผูรูอยู  เหน็อยูอยางไรเลา  จึงหลุดพน  จากอาสวะ 
ไมยึดม่ันในธาตุ  ๖  นี้  ฯ 
        [๑๗๐]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุผูส้ินอาสวะแลว  อยูจบพรหมจรรยแลว  ทํากิจท่ีควร 
ทําเสร็จแลว  ปลงภาระไดแลว  บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับส้ินสัญโญชนในภพแลว 
พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ  จงึนับวามีธรรมอันสมควรจะพยากรณไดดังน้ีวา  ดกูรทานผูมีอายุ 
 ขาพเจาครองปฐวีธาตุโดยความเปนอนตัตา  มิใชครองอัตตาอาศัยปฐวธีาตุเลย  จึงทราบชัดวา 
  จิตของเราหลุดพนแลว  เพราะส้ินสํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืนซ่ึงอุปาทานขันธท่ียึดม่ัน 
อาศัยปฐวีธาตุ  และอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจม่ันอาศัยปฐวีธาตุได  ขาพเจาครอง 
อาโปธาตุโดยความเปนอนัตตา  ...  เพราะส้ิน  สํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืนซ่ึงอุปาทานขันธ 
ท่ียึดม่ันอาศัยเตโชธาตุ  และอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจม่ันอาศัยเตโชธาตุได  ขาพเจา 
ครองวาโยธาตุโดยความเปนอนัตตา  ...  เพราะส้ิน  สํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืนซ่ึงอุปาทาน 
ขันธท่ียึดม่ันอาศัยวาโยธาตุ  และอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจม่ันอาศัยวาโยธาตุได 
ขาพเจาครองอากาสธาตุโดยความเปนอนัตตา...เพราะส้ิน  สํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืน  
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ซ่ึงอุปาทานขันธท่ียึดม่ันอาศัยอากาสธาตุและอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจม่ันอาศัย 
อากาสธาตุได  ขาพเจาครองวิญญาณธาตุโดยความเปนอนัตตา  มิใชครองอัตตาอาศัยวิญญาณธาตุ 
เลย  จึงทราบชัดวา  จิตของเราหลุดพนแลว  เพราะส้ิน  สํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืนซ่ึง 
อุปาทานขันธท่ียึดม่ันอาศัยวิญญาณธาตุ  และอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจม่ันอาศัยวิญญาณ 
ธาตุได  ดูกรทานผูมีอายุ  จิตของขาพเจาผูรูอยู  เหน็อยูอยางนี้แลจึงไดหลุดพนจากอาสวะ 
ไมยึดม่ันในธาตุ  ๖  นี ้
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  คํากลาวของภิกษุรูปนั้น  พวกเธอควรชื่นชม  อนุโมทนา  วา  สาธุ 
คร้ันแลวพึงถามปญหาใหยิ่งข้ึนไปวา  ดกูรทานผูมีอายุ  กอ็ายตนะภายใน  อายตนะภายนอก  อัน 
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผูทรงรู  ทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ  ตรัสไวชอบ  นี ้
มีอยางละ  ๖  แล  อยางละ  ๖  เปนไฉนคือจักษแุละรูป  โสตและเสียง  ฆานะและกล่ิน  ชิวหา 
และรส  กายและโผฏฐัพพะมโนและธรรมารมณ  ดูกรทานผูมีอายุ  นี้แลอายตนะภายใน 
อายตนะภายนอกอยางละ  ๖  อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผูทรงรู  ทรงเหน็  เปนพระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธ  ตรัสไวชอบแลว  กจ็ิตของทานผูมีอายุ  ผูรูอยู  เห็นอยูอยางไรเลา 
จึงหลุดพนจากอาสวะ  ไมยดึม่ันในอายตนะท้ังภายในท้ังภายนอกอยางละ  ๖ เหลานี้  ฯ 
        [๑๗๑]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุผูส้ินอาสวะแลว  อยูจบพรหมจรรยแลว  ทํากิจท่ีควร 
ทําเสร็จแลว  ปลงภาระไดแลว  บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับส้ินสัญโญชนในภพแลว 
พนวิเศษแลว  เพราะรูชอบ  จึงนับวามีธรรมอันสมควร  จะพยากรณไดดังนี้วา  ดูกรทานผูมีอาย ุ
ขาพเจาทราบชัดวา  จิตของเราหลุดพนแลวเพราะส้ิน  สํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืนซ่ึง 
ความพอใจ  ความกําหนัด  ความยินดี  ตณัหา  อุปาทานที่ยึดม่ัน  และอนุสัยคือความต้ังใจ 
และความปกใจม่ัน  ในจักษุ  ในรูป  ในจักษุวิญญาณ  และในธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจกัษวุิญญาณ 
ขาพเจาทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว  เพราะส้ิน  สํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืนซ่ึง 
ความพอใจ  ความกําหนัด  ความยินดี  ตณัหา  อุปาทานที่ยึดม่ัน  และอนุสัยคือความต้ังใจและ 
ความปกใจม่ัน  ในโสต  ในเสียง  ในโสตวิญญาณ  และใน  ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยโสตวิญญาณ  
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 ขาพเจาทราบชัดวา  จิตของเราหลุดพนแลว  เพราะส้ิน  สํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืนซ่ึง 
ความพอใจ  ความกําหนัด  ความยินดีตณัหา  อุปาทานท่ียดึม่ัน  และอนุสัยคือความต้ังใจและ 
ความปกใจม่ัน  ในฆานะ  ในกล่ิน  ในฆานวิญญาณ  และในธรรมท่ีพึงรูแจงดวยฆานวิญญาณ 
ขาพเจาทราบชัดวา  จิตของเราหลุดพนแลว  เพราะส้ิน  สํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืนซ่ึง 
ความพอใจ  ความกําหนัด  ความยินดี  ตณัหา  อุปาทานที่ยึดม่ัน  และอนุสัยคือความต้ังใจ 
และความปกใจม่ัน  ในชิวหา  ในรส  ในชิวหาวิญญาณ  และในธรรมท่ีพึงรูแจงดวยชิวหา 
วิญญาณ  ขาพเจาทราบชัดวา  จิตของเราหลุดพนแลว  เพราะส้ิน  สํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืน 
ซ่ึงความพอใจ  ความกําหนัด  ความยินดี  ตณัหาอุปาทานที่ยึดม่ัน  และอนุสัยคือความต้ังใจและ 
ความปกใจม่ัน  ในกาย  ในโผฏฐัพพะ  ในกายวิญญาณ  และในธรรมท่ีพึงรูแจงดวยกายวิญญาณ 
ขาพเจาทราบ  ชัดวา  จิตของเราหลุดพนแลว  เพราะส้ิน  สํารอก  ดับ  สละ  และสลัดคืนซ่ึง 
ความ  พอใจ  ความกําหนัด  ความยินดี  ตณัหา  อุปาทานท่ียึดม่ัน  และอนุสัยคือความต้ังใจ 
และความปกใจม่ัน  ในมโน  ในธรรมารมณ  ในมโนวิญญาณ  และในธรรมท่ีพึงรูแจงดวยมโน 
วิญญาณ  ดกูรทานผูมีอายุ  จติของขาพเจาผูรูอยู  เห็นอยูอยางนี้แล  จึงไดหลุดพนจากอาสวะ 
ไมยึดม่ันในอายตนะทั้งภายในท้ังภายนอกอยางละ  ๖  เหลานี้ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  คํากลาวของภิกษุรูปนั้น  พวกเธอควรชื่นชม  อนุโมทนา  วา  สาธุ 
  คร้ันแลวพึงถามปญหาใหยิง่ข้ึนไปวา  ก็เม่ือทานผูมีอายุ  รูอยู  เห็นอยูอยางไร  จึงถอนอนุสัย 
คือความถือตัววาเปนเรา  วาของเรา  ในกายอันมีวิญญาณน้ีและในนิมิตท้ังหมด  ในภายนอก 
ไดดวยดี  ฯ 
        [๑๗๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุผูส้ินอาสวะแลว  อยูจบพรหมจรรยแลว  ทํากจิท่ีควร 
ทําเสร็จแลว  ปลงภาระไดแลว  บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับส้ินสัญโญชนในภพแลว  พน 
วิเศษแลวเพราะรูชอบ  จึงนบัวามีธรรมอันสมควรจะ  พยากรณไดดังนี้วา  ดกูรทานผูมีอายุ  เม่ือกอน 
ขาพเจาเปนผูครองเรือน  ยังเปนผูไมรู  พระตถาคตบาง  สาวกของพระตถาคตบาง  แสดงธรรมแก 
ขาพเจานั้นขาพเจาฟงธรรมนั้นแลว  จึงไดความเช่ือในพระตถาคต  ขาพเจาประกอบดวยการไดความ 
เช่ือโดยเฉพาะนั้น  จึงพิจารณาเหน็ดังนีว้า  ฆราวาสคับแคบ  เปนทางมาแหงธุลี  บรรพชาเปน  
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ชองวาง  เรายงัอยูครองเรือนจะประพฤตพิรหมจรรยใหบริสุทธ์ิ  บริบูรณโดยสวนเดียวดุจสังขท่ี 
เขาขัดแลว  นีไ้มใชทําไดงาย  อยากระนั้นเลย  เราพึงปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสาวพัสตร 
แลวออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด  สมัยตอมา  ขาพเจาจึงละโภคสมบัตินอยบาง  มาก 
บาง  ละวงศญาติเล็กบาง  ใหญบางปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสาวพัสตร  แลวออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิตขาพเจาเม่ือเปนผูบวชแลวอยางนี้  ถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพของภิกษ ุ
ท้ังหลายเพราะละปาณาติบาต  จึงเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต  วางอาชญา  วางศาสตราแลว 
มีความละอาย  ถึงความเอ็นด ู ไดเปนผูอนุเคราะหดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและภูต  เพราะ 
ละอทินนาทาน  จึงเปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน  ถือเอาแตของท่ีเขาให  หวังแตของท่ีเขาให 
มีตนเปนคนสะอาด  ไมใชขโมยอยู  เพราะละกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย  จึงเปน 
ผูประพฤติพรหมจรรย  ประพฤติหางไกลและ  เวนจากเมถุนอันเปนธรรมดาของชาวบาน  เพราะละ 
มุสาวาท  จึงเปนผูเวนขาดจากมุสาวาท  เปนผูกลาวคําจริง  ดํารงอยูในคําสัตย  เปนหลักฐาน 
เช่ือถือไดไมพดูลวงโลก  เพราะละวาจาสอเสียด  จึงเปนผูเวนขาดจากวาจาสอเสียด  ไดยิน 
จากฝายนีแ้ลว  ไมบอกฝายโนน  เพื่อทําลายฝายนี้  หรือไดยินจากฝายโนนแลวไมบอกฝายนี ้
เพื่อทําลายฝายโนน  ท้ังนี้  เม่ือเขาแตกกนัแลว  ก็สมานใหดีกนัหรือเม่ือเขาดีกันอยู  ก็สง 
เสริม  ชอบความพรอมเพรียงกัน  ยนิดีในคนท่ีพรอมเพรียงกัน  ช่ืนชมในคนท่ีพรอมเพรียง 
กัน  เปนผูกลาววาจาสมานสามัคคีกัน  เพราะละวาจาหยาบ  จึงเปนผูเวนขาดจากวาจาหยาบ 
เปนผูกลาววาจาซ่ึงไมมีโทษเสนาะหู  ชวนใหรักใคร  จับใจ  เปนภาษาชาวเมือง  อันคนสวน 
มากปรารถนาและชอบใจ  เพราะละการเจรจาเพอเจอ  จงึเปนผูเวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ 
กลาวถูกกาละ  กลาวตามเปนจริง  กลาวอรรถ  กลาวธรรม  กลาววนิัย  เปนผูกลาววาจามีหลัก 
ฐาน  มีท่ีอาง  มีขอบเขต  ประกอบดวยประโยชน  ตามกาลขาพเจาเปนผูเวนขาดจากการพราก 
พืชคามและภตูคาม  เปนผูฉันหนเดียว  งดฉันในเวลาราตรี  เวนขาดจากการฉันในเวลาวิกาล 
เปนผูเวนขาดจากการฟอนรํา  ขับรองประโคมดนตรี  และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล  เปน 
ผูเวนขาดจากการทัดทรงและตบแตงดวยดอกไม  ของหอม  และเคร่ืองประเทืองผิว  อันเปนฐานะ  
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แหงการแตงตัว  เปนผูเวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงและใหญ  เปนผูเวนขาดจาก 
การรับทองและเงิน  เปนผูเวนขาดจากการรับทาสีและทาส  เปนผูเวนขาดจากการรับแพะและ 
แกะ  เปนผูเวนขาดจากการรับไกและสุกร  เปนผูเวนขาดจากการ  รับชาง  โค  มา  และลา  เปน 
ผูเวนขาดจากการรับไรนาและท่ีดิน  เปนผูเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช  เปนผู 
เวนขาดจากการซ้ือและการขาย  เปน  ผูเวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง  โกงดวยของปลอม  และ 
โกงดวยเคร่ืองตวงวดั  เปนผูเวนขาดจากการรับสินบน  การลอลวง  และการตลบตะแลง 
เปนผูเวนขาดจากการตัด  การฆา  การจองจํา  การตีชิง  การปลน  และการกรรโชก  ขาพเจาไดเปนผู 
สันโดษดวยจวีรเปนเคร่ืองบริหารกาย  และบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทองจะไปท่ีใดๆ  ยอม 
ถือเอาบริขารไปไดหมด  เหมือนนกมีปก  จะบินไปท่ีใดๆ  ยอมมีภาระคือปกของตนเทานั้น 
บินไป  ฯ 
        [๑๗๓]  ขาพเจาประกอบดวยศีลขันธของพระอริยะเชนนีแ้ลว  จงึไดเสวยสุขอัน 
ปราศจากโทษภายใน  เห็นรูปดวยจักษุแลว  ไมเปนผูถือเอาโดยนิมิตและโดยอนุพยญัชนะ 
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียอันมีการเหน็รูปเปนเหตุ  ซ่ึงบุคคลผูไมสํารวมอยู  พึงถูกอกุศลธรรม 
อันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได  รักษาจักขุนทรีย  ถึงความสํารวมในจกัขุนทรียแลว  ได 
ยินเสียงดวยโสตแลว...ดมกล่ินดวยฆานะแลว  ...  ล้ิมรสดวยชิวหาแลว  ...  ถูกตองโผฏฐัพพะ 
ดวยกายแลว  ...  รูธรรมารมณดวยมโนแลว  ไมเปนผูถือเอาโดยนิมิตและโดยอนุพยญัชนะ 
ปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียอันมีการรูธรรมารมณเปนเหตุ  ซ่ึงบุคคลผูไมสํารวมอยู  พงึถูกอกุศล 
ธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได  รักษามนินทรีย  ถึงความสํารวมในมนินทรีย 
แลว  ฯ 
        [๑๗๔]  ขาพเจาประกอบดวยอินทรียสังวรของพระอริยะเชนนีแ้ลว  จึงไดเสวยสุขอัน 
ไมเจือทุกขภายใน  ไดเปนผูทําความรูสึกตัวในเวลากาวไปและถอยกลับ  ในเวลาแลดูและ 
เหลียวดู  ในเวลางอแขนและเหยยีดแขน  ในเวลาทรงผาสังฆาฏิ  บาตร  และจีวร  ในเวลา 
ฉัน  ดื่ม  เค้ียว  และล้ิม  ในเวลาถายอุจจาระและปสสาวะ  ในเวลาเดิน  ยนื  นั่ง  นอนหลับ 
  ตื่น  พูด  และน่ิง  ฯ  
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        [๑๗๕]  ก็ขาพเจาประกอบดวยศีลขันธของพระอริยะเชนนี้  ประกอบดวยอินทรียสังวร 
ของพระอริยะเชนนี้  และประกอบดวยสตสัิมปชัญญะของพระอริยะเชนนี้แลว  จึงไดพอใจ 
เสนาสนะอันสงัด  คือ  ปา  โคนไม  ภูเขา  ซอกเขา  ถํ้าบนภูเขา  ปาชา  ปาชัฏ  ท่ีแจง  และลอม 
ฟาง  ขาพเจากลับจากบิณฑบาต  ภายหลัง  เวลาอาหารแลว  นั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง  ดํารงสติ 
ม่ันเฉพาะหนา  ละอภิชฌา  ในโลกไดแลว  มีใจปราศจากอภิชฌาอยู  ช่ือวาไดชําระจิตใหบริสุทธ์ิ 
จากอภิชฌาละความช่ัวคือพยาบาทแลว  เปนผูมีจิตไมพยาบาท  อนุเคราะหดวยความเกื้อกูล 
ในสรรพสัตวและภูตอยู  ช่ือวาไดชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความช่ัวคือพยาบาทละถีนมิทธะแลว 
เปนผูมีจิตปราศจากถีนมิทธะ  มีอาโลกสัญญา  มีสติสัมปชัญญะ  อยูช่ือวาไดชําระจิตใหบริสุทธ์ิ 
จากถีนมิทธะ  ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว  เปนผูไมฟุงซาน  มีจิตสงบภายในอยู  ช่ือวาไดชําระจิต 
ใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกกุกจุจะ  ละวิจกิิจฉา  แลว  เปนผูขามความสงสัยได  ไมมีปญหาอะไรใน 
กุศลธรรมท้ังหลายอยู  ช่ือวาไดชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจิกจิฉา  ฯ 
        [๑๗๖]  ขาพเจาคร้ันละนิวรณ  ๕  ประการนี้  อันเปนเคร่ืองทําใจใหเศราหมอง  ทําปญญา 
ใหถอยกําลังแลว  จึงไดสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  เขาปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติ 
และสุขเกิดแตวิเวกอยู  ไดเขาทุติยฌาน  มีความผองใสแหงใจภายใน  มีความเปนธรรมเอก 
ผุดข้ึน  เพราะสงบวิตกและวิจาร  ไมมี  วติก  ไมมีวจิาร  มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู  ไดเปน 
ผูวางเฉย  เพราะหนายปติมีสติสัมปชัญญะอยู  และเสวยสุขดวยนามกาย  เขาตติยฌานท่ีพระอริยะ 
เรียกขาพเจานัน้ไดวา  ผูวางเฉย  มีสติ  อยูเปนสุขอยู  ไดเขาจตุตถฌาน  อันไมมีทุกข ไมมีสุข 
เพราะละสุข  ละทุกข  และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ  ได  มีสติบริสุทธ์ิ  เพราะอุเบกขาอยู  ฯ 
        [๑๗๗]  ขาพเจาเม่ือจิตเปนสมาธิ  บริสุทธ์ิผุดผอง  ไมมีกิเลสเคร่ืองยียวน  ปราศจาก 
อุปกิเลส  เปนจิตออนโยน  ควรแกการงาน  ตั้งม่ัน  ถึงความไมหวั่นไหวอยางนี้แลว  จึงไดนอม 
จิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ  ขาพเจาไดรูชัดตามเปนจริงวานี้ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทกุข  นีท่ี้ดับ 
ทุกข  นี้ปฏิปทาใหถึงท่ีดับทุกข  ยอมรูชัดตามเปนจริงวา  เหลานี้อาสวะ  นี้เหตุใหเกิดอาสวะ 
นี้ท่ีดับอาสวะ  นี้ปฏิปทาใหถึงท่ีดับอาสวะ  เม่ือขาพเจารูอยางนี้  เหน็อยางนี้  จิตก็หลุดพนแม  
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จากกามาสวะ  แมจากภวาสวะ  แมจากอวชิชาสวะ  เม่ือจิตหลุดพนแลว  ไดมีญาณรูวา  หลุด 
พนแลวรูชัดวา  ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพื่อ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี  ดกูรทานผูมีอายุ  เม่ือขาพเจารูอยู  เหน็อยูอยางนี้แล  จึงถอนอนุสัยคือ 
ความถือตัววาเปนเรา  วาของเรา  ในกายอันมีวิญญาณน้ี  และในนิมิตทั้งหมดในภายนอกได 
ดวยดี  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  คํากลาวของภิกษุรูปนั้น  พวกเธอควรชื่นชม  อนุโมทนา  วา  สาธุ 
คร้ันแลวพึงกลาวแกภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา  ดูกรทานผูมีอายุ  เปนลาภ  ของพวกขาพเจา  พวก 
ขาพเจาไดดีแลว  ท่ีพิจารณาเห็นทานผูมีอายุ  เชนตัวทานเปนสพรหมจารี  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีพระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  ฉวิโสธนสูตร  ท่ี  ๒ 
            ______________________________  
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            ๓.  สัปปุริสสูตร  (๑๑๓) 
        [๑๗๘]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
 ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เราจัก 
แสดงสัปปุริสธรรม  และ  อสัปปุริสธรรมแกพวกเธอ  เธอท้ังหลายจงฟงธรรมนั้น  จงใสใจใหด ี
เราจักกลาวตอไป  ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลว  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๑๗๙]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  อสัปปุริสธรรมเปนอยางไร 
คืออสัตบุรุษในโลกนี้  เปนผูออกจากสกลุสูงบวชแลว  ยอม  พิจารณาเห็นดังนี้วา  เราเปนผูออกจาก 
สกุลสูงบวชแลว  สวนภิกษอ่ืุนเหลานี้มิใชเปนผูออกจากสกุลสูงบวชแลว  อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน 
ขมผูอ่ืน  เพราะความเปนผูมีสกุลสูงนั้น  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  นี้คือ  อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  ธรรมคือความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
ยอมไมถึงความหมดส้ินไป  เพราะความเปนผูมีสกุลสูงเลยถึงแมภกิษุไมใชเปนผูออกจากสกุลสูง 
บวชแลว  แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติธรรมอันสมควร  คนท้ังหลาย 
ก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในท่ีนั้นๆ  สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น  ไมยกตน  ไมขม 
ผูอ่ืนเพราะความเปนผูมีสกุลสูงนั้น  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  นี้คือ  สัปปุริสธรรม  ฯ 
        [๑๘๐]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษเปนผูออกจาก  สกุลใหญ 
ออกจากสกุลมีโภคะมาก  ออกจากสกุลมีโภคะยิ่ง  บวชแลว  ยอม  พิจารณาเห็นดังนีว้า  เราเปน 
ผูออกจากสกลุใหญ...ออกจากสกุลมีโภคะมาก...  ออกจากสกุลมีโภคะยิ่ง  บวชแลว  สวนภกิษุอ่ืน 
เหลานี้  ไมใชเปนผูออกจาก  สกุลใหญ  ออกจากสกุลมีโภคะมาก  ออกจากสกุลมีโภคะยิ่ง  บวชแลว 
อสัตบุรุษนั้นจงึยกตน  ขมผูอ่ืน  เพราะความเปนผูมีสกุลใหญ  มีโภคะมาก  มีโภคะยิง่นั้นๆ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คือ  อสัปปุริสธรรม  ฯ  
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        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  ธรรมคือความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
ยอมไมถึงความหมดส้ินไป  เพราะความเปนผูมีสกุลใหญ  มีโภคะมาก  มีโภคะยิ่งเลย  ถึงแม 
ภิกษไุมใชเปนผูออกจากสกลุใหญ  ออกจากสกุลมีโภคะมาก  ออกจากสกุลมีโภคะยิ่ง  บวชแลว 
แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควร แกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติธรรมอันสมควร  คนท้ังหลายก็ตอง 
บูชาสรรเสริญเธอในท่ีนั้นๆ  สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานัน้  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน 
เพราะความเปนผูมีสกุลใหญ  มีโภคะมาก  มีโภคะยิ่งนั้นๆ  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แมนี้กคื็อ 
สัปปุริสธรรม  ฯ 
        [๑๘๑]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษเปนผูปรากฏ  มียศ  ยอมพิจารณา 
เห็นดังนี้วา  เราเปนผูปรากฏ  มียศ  สวนภิกษุอ่ืนเหลานีเ้ปนผูไมปรากฏ  มีศักดิ์นอย  อสัตบุรุษ 
นั้นจึงยกตน  ขมผูอ่ืน  เพราะความเปนผู  ปรากฏนั้น  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  แมนีก้็คือ  อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  ธรรมคือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
ยอมไมถึงความหมดส้ินไป  เพราะความเปนผูปรากฏ  ถึงแมภิกษุไมใชเปนผูปรากฏ  มียศ  แตเปน 
ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบประพฤติธรรมอันสมควร  คนท้ังหลายก็ตองบูชา 
สรรเสริญเธอในท่ีนั้นๆ  สัตบุรุษ  นั้น  (ทําการปฏิบัติแตภายในเทานัน้)  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน 
เพราะความเปนผูปรากฏนั้นๆ  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แมนี้กคื็อ  สัปปุริสธรรม  ฯ 
        [๑๘๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษเปนผูไดจวีร   บิณฑบาต 
เสนาสนะ  และคิลานปจจยเภสัชบริขาร  ยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้าเราเปนผูไดจวีร  บิณฑบาต 
เสนาสนะ  และคิลานปจจยเภสัชบริขาร  สวนภกิษุอ่ืนเหลานี้  ไมใชเปนผูไดจวีร  บิณฑบาต 
เสนาสนะ  และคิลานปจจยเภสัช  บริขาร  อสัตบุรุษนั้นจงึยกตน  ขมผูอ่ืน  เพราะการไดนั้น 
ดูกรภกิษุท้ังหลายแมนี้ก็คือ  อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  ธรรมคือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
ยอมไมถึงความหมดส้ินไป  เพราะการได  ถึงแมภิกษุไมใชเปนผูไดจวีร  บิณฑบาต  เสนาสนะ 
และคิลานปจจยเภสัชบริขาร  แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติธรรม  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 107 
อันสมควร  คนท้ังหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที่นัน้ๆ  สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายใน 
เทานั้น  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะการไดนั้น  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คือ  สัปปุริสธรรม  ฯ 
        [๑๘๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษเปนพหูสูต ยอมพิจารณาเห็น 
ดังนี้วา  เราเปนพหูสูต  สวนภิกษุอ่ืนเหลานี้  ไมใชเปนพหูสูต  อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน  ขมผูอ่ืน 
  เพราะความเปนพหูสูตนัน้  ดูกรภกิษุท้ังหลายแมนี้ก็คือ  อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  ธรรมคือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
ยอมไมถึงความหมดส้ินไป  เพราะความเปนพหูสูต  ถึงแมภิกษไุมใชเปนพหูสูต  แตเปนผูปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติธรรมอันสมควร  คนท้ังหลายก็ตองบูชาสรรเสริญ 
เธอในท่ีนั้นๆ  สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติ  แตภายในเทานัน้  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะความ 
เปนพหูสูตนัน้  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  แมนี้กคื็อ  สัปปุริสธรรม  ฯ 
        [๑๘๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษเปนพระวินยัธร  ยอมพิจารณา 
เห็นดังนี้วา  เราเปนพระวินยัธร  สวนภิกษอ่ืุนเหลานี้  ไมใชเปนพระวนิยัธร  อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน 
ขมผูอ่ืน  เพราะความเปนพระวินยัธรนั้นดกูรภิกษุท้ังหลาย  แมนีก้็คือ  อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  ธรรมคือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
ยอมไมถึงความหมดส้ินไป  เพราะความเปนพระวินัยธร  ถึงแมภิกษุไมใชเปนพระวินยัธร  แตเปน 
ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร  คนท้ังหลายก็ตองบูชา 
สรรเสริญเธอในท่ีนั้นๆ  สัตบุรุษ  นั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน 
เพราะความเปนพระวินัยธรนั้น  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  แมนี้ก็คือ  สัปปุริสธรรม  ฯ 
        [๑๘๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษเปนพระธรรมกถึก  สวนภกิษ ุ
อ่ืนเหลานี้  ไมใชเปนพระธรรมกถึก  อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน  ขมผูอ่ืน  เพราะความเปนพระธรรม 
กถึกนั้น  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คือ  อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  ธรรมคือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
ยอมไมถึงความหมดส้ินไป  เพราะความเปนพระธรรมกถึก  ถึงแมภิกษุไมใชเปนพระธรรมกถึก  
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 แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติธรรมอันสมควร  คนท้ังหลายก็ตอง 
บูชาสรรเสริญเธอในท่ีนั้นๆสัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานัน้  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน 
เพราะความเปนพระธรรมกถึกนั้น  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คือ  สัปปุริสธรรม  ฯ 
        [๑๘๖]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษเปนผูอยูปาเปนวัตร  ยอม 
พิจารณาเห็นดงันี้วา  เราเปนผูอยูปาเปนวัตร  สวนภิกษุอ่ืนเหลานี้ไมใชเปนผูอยูปาเปนวัตร 
 อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน  ขมผูอ่ืน  เพราะความเปนผูอยูปาเปนวัตรนัน้  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  แมนีก้็คือ 
อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  ธรรมคือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
 ยอมไมถึงความหมดส้ินไป  เพราะความเปนผูอยูปาเปนวตัรถึงแมภิกษไุมใชเปนผูอยูปาเปนวัตร 
 แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติธรรมอันสมควร  คนท้ังหลายก็ตอง 
บูชาสรรเสริญเธอในท่ีนั้นๆสัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานัน้  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน 
 เพราะความเปนผูอยูปาเปนวัตรนัน้  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แมนีก้็คือ  สัปปุริสธรรม  ฯ 
        [๑๘๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร 
  ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา  เราเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร  สวนภิกษุอ่ืนเหลานี้  ไมใชเปนผูทรงผา 
บังสุกุลเปนวัตร  อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน  ขม  ผูอ่ืน  เพราะความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตรนัน้ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คืออสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  ธรรมคือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
ยอมไมถึงความหมดส้ินไป  เพราะความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร  ถึงแมภิกษุไมใชเปนผูทรงผา 
บังสุกุลเปนวัตร  แตเปนผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติธรรมอันสมควร 
คนท้ังหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในท่ีนั้นๆ  สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น  ไมยกตน 
  ไมขมผูอ่ืน  เพราะความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตรนั้น  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย แมนีก้็คือ  สัปปุริสธรรมฯ 
        [๑๘๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษเปนผูเท่ียว  บิณฑบาตเปนวัตร 
ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า  เราเปนผูเท่ียวบิณฑบาตเปนวตัรสวนภกิษุอ่ืนเหลานี้  ไมใชเปนผูเท่ียว  
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บิณฑบาตเปนวัตร  อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน  ขมผูอ่ืน  เพราะความเปนผูเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรนัน้ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คือ  อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  ธรรมคือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
ยอมไมถึงความหมดส้ินไป  เพราะความเปนผูเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร  ถึงแมภิกษุไมใชเปน 
ผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร  แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติธรรม 
อันสมควร  คนท้ังหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที่นัน้ๆ  สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายใน 
เทานั้น  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะความเปนผูเท่ียวบิณฑบาตเปนวตัรนั้น  ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
แมนี้ก็คือ  สัปปุริสธรรม  ฯ 
        [๑๘๙]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษเปนผูอยูโคนไมเปนวตัร  ยอม 
พิจารณาเห็นดงันี้วา  เราเปนผูอยูโคนไมเปนวัตร  สวนภกิษุอ่ืนเหลานี้  ไมใชเปนผูอยูโคนไม 
เปนวัตร  อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน  ขมผูอ่ืน  เพราะ  ความเปนผูอยูโคนไมเปนวัตรนัน้  ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
แมนี้ก็คือ  อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  ธรรมคือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความ 
หลง  ยอมไมถึงความหมดส้ินไป  เพราะความเปนผูอยูโคนไมเปนวัตร  ถึงแมภิกษุไมใชเปน 
ผูอยูโคนไมเปนวัตร  แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแก  ธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติธรรมอัน 
สมควร  คนท้ังหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในท่ีนั้นๆ  สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายใน 
เทานั้น  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืนเพราะความเปนผูอยูโคนไมเปนวัตรนัน้  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คือ 
สัปปุริส  ธรรม  ฯ 
        [๑๙๐]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษเปนผูอยูปาชาเปนวัตร  ยอม 
พิจารณาเห็นดงันี้วา  เราเปนผูอยูปาชาเปนวัตร  สวนภิกษุอ่ืนเหลานีไ้มใชเปนผูอยูปาชา 
เปนวัตร  อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน  ขมผูอ่ืน  เพราะความเปนผูอยูปาชาเปนวัตรนัน้  ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  แมนี้ก็คือ  อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  ธรรมคือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
ยอมไมถึงความหมดส้ินไป  เพราะความเปนผูอยูปาชาเปนวัตรถึงแมภกิษุไมใชเปนผูอยูปาชา  
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เปนวัตร  แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมปฏิบัติชอบ  ประพฤติธรรมอันสมควร  คน 
ท้ังหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในท่ีนั้นๆ  สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานัน้  ไมยกตน 
ไมขมผูอ่ืน  เพราะความเปนผูอยูปาชาเปนวัตรนั้น  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คือ  สัปปุริสธรรม  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษเปนผูอยูกลางแจงเปนวัตร...เปนผู 
ถือการนั่งเปนวัตร...เปนผูถือการนั่งตามลําดับอาสนะเปนวัตร  ...  เปนผูถือการฉันในอาสนะ 
เดียวเปนวัตร  ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า  เราเปนผูถือการฉันในอาสนะเดียวเปนวัตร  สวนภกิษ ุ
อ่ืนเหลานี้  ไมใชเปนผูถือการฉันในอาสนะเดียวเปนวัตร  อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน  ขมผูอ่ืน 
เพราะความเปนผูถือการฉันในอาสนะเดียวเปนวัตรนั้น  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คือ  อสัปปุริส 
ธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  ธรรมคือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
ยอมไมถึงความหมดส้ินไป  เพราะความเปนผูถือการฉันในอาสนะเดียวเปนวัตร  ถึงแมภกิษ ุ
ไมใชเปนผูถือการฉันในอาสนะเดยีวเปนวตัรแตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ 
ประพฤติธรรมอันสมควร  คนท้ังหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในท่ีนั้นๆ  สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติ 
แตภายในเทานั้น  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะความเปนผูถือการฉันในอาสนะเดียวเปนวัตรนั้น 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คือ  สัปปุริสธรรม  ฯ 
        [๑๙๑]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษสงัดจากกามสงัดจากอกุศล 
ธรรม  เขาปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปตแิละสุขเกิดแตวิเวกอยูยอมพจิารณาเหน็ดังนี้วา 
เราเปนผูไดปฐมฌานสมาบัติ  สวนภกิษุอ่ืนเหลานี้  ไม  ใชเปนผูไดปฐมฌานสมาบัติ  อสัตบุรุษนั้น 
จึงยกตน  ขมผูอ่ืน  ดวยปฐมฌาน  สมาบัตินั้น  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  แมนี้ก็คือ  อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  แมปฐมฌานสมาบัติ  พระผูมีพระภาคก็ตรัส 
วา  ไมมีตณัหาแลว  เพราะคนท้ังหลายสําคัญกันดวยเหตุใดๆ  เหตุ  นั้นๆ  ยอมเปนอยางอ่ืนจาก 
ท่ีสําคัญนั้น  สัตบุรุษนั้นทําความไมมีตณัหาแตภายในเทานั้น  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  ดวย 
ปฐมฌานสมาบัตินั้น  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คือ  สัปปุริสธรรม  ฯ  
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        [๑๙๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษเขาทุติยฌาน  มีความผองใส 
แหงใจภายใน  มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะสงบวติกและวิจาร  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีปต ิ
และสุขเกิดแตสมาธิอยู...เขาตติยฌาน...เขาจตุตถฌาน  อันไมมีทุกข  ไมมีสุข  เพราะ 
ละสุข  ละทุกข  และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ  ได  มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา  อยู  ยอมพิจารณา 
เห็นดังนี้วาเราเปนผูไดจตุตถฌานสมาบัติ  สวนภกิษุอ่ืนเหลานี้  ไมใชเปนผูไดจตุตถฌาน 
สมาบัติ  อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน  ขมผูอ่ืน  ดวยจตุตถฌานสมาบัตินั้น  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แม 
นี้กคื็อ  อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  แมจตุตถฌานสมาบัติ  พระผูมีพระภาคก็ 
ตรัสวา  ไมมีตณัหาแลว  เพราะคนท้ังหลายสําคัญกันดวยเหตุใดๆเหตุนัน้ๆ  ยอมเปนอยาง 
อ่ืนจากท่ีสําคัญนั้น  สัตบุรุษนั้นทําความไมมีตัณหาแตภายในเทานัน้  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน 
ดวยจตุตถฌานสมาบัตนิั้น  ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย  แมนี้กคื็อ  สัปปุริสธรรม  ฯ 
        [๑๙๓]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษเขาอากาสานัญจายตนฌาน 
ดวยมนสิการวา  อากาศไมมีท่ีสุด  อยู  เพราะลวงรูปสัญญาไดโดยประการท้ังปวง  เพราะดับ 
ปฏิฆสัญญาได  เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญา  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  เราเปนผูไดอากา 
สานัญจายตนสมาบัติ  สวนภิกษุอ่ืนเหลานี้  ไมใชเปนผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ  อสัตบุรุษ 
นั้นจึงยกตน  ขมผูอ่ืน  ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัตินัน้  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แมนี้กคื็อ 
อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  แมอากาสานัญจายตนสมาบัติ  พระผูมีพระภาค 
ก็ตรัสวา  ไมมีตัณหาแลว  เพราะคนท้ังหลายสําคัญกันดวยเหตุ  ใดๆ  เหตุนั้นๆ  ยอมเปน 
อยางอ่ืนจากท่ีสําคัญนั้น  สัตบุรุษนั้นทําความไมมีตัณหาแตภายในเทานั้น  ไมยกตน  ไมขม 
ผูอ่ืน  ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัตินั้นดูกรภิกษุท้ังหลาย  แมนีก้็คือ  สัปปุริสธรรม  ฯ 
        [๑๙๔]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษลวงอากาสานัญจายตนฌาน 
โดยประการทัง้ปวงแลว  เขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวาวิญญาณไมมีท่ีสุด  อยู  ยอม  
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พิจารณาเห็นดงันี้วา  เราเปนผูไดวิญญาณญัจายตนสมาบัติ  สวนภกิษอ่ืุนเหลานี้  ไมใชเปนผู 
ไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติ  อสัตบุรุษนั้นจงึยกตน  ขมผูอ่ืน  ดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ 
นั้น  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  แมนี้ก็คือ  อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  แมวิญญาณัญจายตนสมาบัติพระผูมีพระภาค 
ก็ตรัสวา  ไมมีตัณหาแลว  เพราะคนท้ังหลายสําคัญกันดวยเหตุ  ใดๆ  เหตุนั้นๆ  ยอมเปนอยาง 
อ่ืนจากท่ีสําคัญนั้น  สัตบุรุษนั้นทําความไมมีตัณหาแตภายในเทานัน้  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน 
ดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัตินั้น  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คือ  สัปปุริสธรรม  ฯ 
        [๑๙๕]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย 
ประการท้ังปวงแลว  เขาอากญิจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา  ไมมีอะไรสักนอยหนึ่งอยู  ยอม 
พิจารณาเห็นดงันี้วา  เราเปนผูไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ  สวนภกิษอ่ืุนเหลานี้  ไมใชเปนผูได 
อากิญจัญญายตนสมาบัติ  อสัตบุรุษ  นั้นจงึยกตน  ขมผูอ่ืน  ดวยอากญิจัญญายตนสมาบัตินั้น 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คือ  อสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  แมอากญิจัญญายตนสมาบัติ พระผูมีพระภาค 
ก็ตรัสวา  ไมมีตัณหาแลว  เพราะคนท้ังหลายสําคัญกันดวยเหตุ  ใดๆ  เหตุนั้นๆ  ยอมเปน 
อยางอ่ืนจากท่ีสําคัญนั้น  สัตบุรุษทําความไมมีตัณหาแตภายในเทานั้น  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน 
ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น  ดกูร  ภกิษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คือ  สัปปุริสธรรม  ฯ 
        [๑๙๖]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  อสัตบุรุษลวงอากญิจัญญายตนฌานโดย 
ประการท้ังปวงแลว  เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู  ยอมพจิารณาเห็นดังนี้วา  เราเปนผู 
ไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  สวนภิกษุอ่ืนเหลานี้  ไมใชเปนผูไดเนวสัญญานาสัญญา 
ยตนสมาบัติ  อสัตบุรุษนั้นจงึยกตนขมผูอ่ืน  ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินั้น  ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย  แมนี้ก็คืออสัปปุริสธรรม  ฯ 
        สวนสัตบุรุษแล  ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา  แมเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
พระผูมีพระภาคก็ตรัสวา  ไมมีตัณหาแลว  เพราะคนท้ังหลายสําคัญกันดวยเหตใุดๆ  เหตุนั้นๆ  
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ยอมเปนอยางอ่ืนจากท่ีสําคัญนั้น  สัตบุรุษนั้นจึงทําความไมมีตัณหาแตภายในเทานัน้  ไมยกตน 
 ไมขมผูอ่ืน  ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินั้น  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  แมนีก้็คือ  สัปปุริส 
ธรรม  ฯ 
        [๑๙๗]  ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  สัตบุรุษลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
โดยประการทัง้ปวงแลว  เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู  เพราะเหน็  ดวยปญญา  จึงมีอาสวะส้ิน 
ไป  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษนุี้แลยอมไมสําคัญอะไรๆยอมไมสําคัญท่ีไหนๆ  และไมสําคัญ 
ดวยเหตไุรๆ  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชม  ยินดีพระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  สัปปุริสสูตร  ท่ี  ๓ 
            _______________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 114 
            ๔.  เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร  (๑๑๔) 
        [๑๙๘]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เราจัก 
แสดงธรรมบรรยายท่ีควรเสพและท่ีไมควรเสพแกพวกเธอ  เธอท้ังหลายจงฟงธรรมบรรยายน้ัน 
จงใสใจใหดเีราจักกลาวตอไป  ภิกษเุหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลว  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๑๙๙]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนีว้า  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวความประพฤติ 
ทางกายโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑ท้ัง  ๒  อยางนัน้  แตละอยาง 
เปนความประพฤติทางกายดวยกัน  เรากลาวความประพฤติทางวาจาโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพ 
อยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒อยางนั้น  แตละอยางเปนความประพฤติทางวาจาดวยกัน  เรา 
กลาวความประพฤติ  ทางใจโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยาง 
นั้นแตละอยางเปนความประพฤติทางใจดวยกัน  เรากลาวความเกิดข้ึนแหงจิตโดยสวน๒  คือ  ท่ี 
ควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนัน้  แตละอยาง  เปนความเกดิข้ึนแหงจิตดวยกนั 
เรากลาวความไดสัญญาโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนัน้ 
แตละอยางเปนความได  สัญญาดวยกัน  เรากลาวความไดทิฐิโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑ 
ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนั้น  แตละอยางเปนความไดทิฐดิวยกัน  เรากลาวความ 
ไดอัตภาพโดยสวน  ๒  คือท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนัน้  แตละ 
อยางเปนความไดอัตภาพดวยกัน  ฯ  
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        [๒๐๐]  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้  ทานพระสารีบุตรไดทูลพระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมบรรยายนี้  พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ  มิไดทรงจําแนกเนื้อ 
ความโดยพิสดาร  ขาพระองคทราบเน้ือความได  โดยพิสดารอยางนี ้
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวความ  ประพฤติทางกาย 
โดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนั้น  แตละอยาง 
เปนความประพฤติทางกายดวยกัน  นัน้  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  เม่ือเสพความประพฤติทางกายเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิง่  กุศลธรรมยอมเส่ือมไป 
ความประพฤติทางกายเชนนี้  ไมควรเสพ  และเม่ือเสพความประพฤติทางกายเชนใดอกุศลธรรม 
ยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  ความประพฤติทางกายเชนนี้ควรเสพ  ฯ 
        [๒๐๑]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางไร  อกศุลธรรม 
จึงเจริญยิ่ง  กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูมักทํา 
ชีวิตสัตวใหตกลวง  คือ  เปนคนเหีย้มโหด  มีมือเปอนเลือด  หมกมุนในการประหัตประหาร 
ไมเอ็นดูในเหลาสัตวมีชีวิต  อนึ่งเปนผูมักถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให  คือ  ถือเอาอุปกรณ 
เคร่ืองปล้ืมใจของผูอ่ืนท่ีอยูในบานหรือในปา  อันเจาของเขาไมให  ดวยความเปนขโมย  อนึ่ง 
เปนผูมักประพฤติผิดในกาม  คือ  เปนผูละเมิดจารีตในหญิงท่ีมารดารักษาบาง  หญิงท่ีบิดารักษา 
บาง  หญิงท่ีท้ังมารดาและบิดารักษาบาง  หญิงท่ีพี่ชายรักษาบาง  หญิงท่ีพี่สาวรักษาบาง  หญิงท่ี 
ญาติรักษาบาง  หญิงท่ียังมีสามีอยูบาง หญิงท่ีมีสินไหมติดตัวอยูบาง ท่ีสุดแมหญิงท่ีชายคลองพวง 
ดอกไมหม้ันไว  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางนี้  อกศุลธรรม 
จึงเจริญยิ่ง  กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ฯ 
        [๒๐๒]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางไร  อกศุลธรรม 
จึงเส่ือมไป  กศุลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลบางคนในโลกนี้  เพราะละ 
ปาณาติบาต  จงึเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต  วางอาชญา  วางศาตราแลว  มีความละอาย  ถึง 
ความเอ็นดู  อนุเคราะหดวยความเก้ือกูลในสรรพสัตวและภูตอยู  เพราะละอทินนาทาน  จึง 
เปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน  ไม  ถือเอาอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจของผูอ่ืน  ท่ีอยูในบานหรือในปา  
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  อันเจาของเขามิไดให  ดวยความเปนขโมย  เพราะละกาเมสุมิจฉาจาร  จึงเปนผูเวนขาดจาก 
กาเมสุ มิจฉาจาร  ไมเปนผูละเมิดจารีตในหญิงท่ีมารดารักษาบาง  หญิงท่ีบิดารักษาบาง  หญิงท่ี 
ท้ังมารดาและบิดารักษาบาง  หญิงท่ีพี่ชายรักษาบาง  หญิงท่ีพี่สาวรักษาบาง  หญิงท่ีญาติรักษาบาง 
หญิงท่ียังมีสามีอยูบาง  หญิงท่ีมีสินไหมติดตัวอยูบาง  ท่ีสุดแมหญิงท่ีชายคลองพวงดอกไมหม้ันไว 
ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางนี้  อกุศลธรรมจึงเส่ือมไป 
กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวความประพฤติทางกายโดย 
สวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนัน้  แตละอยางเปนความ 
ประพฤติทางกายดวยกัน  นัน่  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว  ฯ 
        [๒๐๓]  ก็ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เรากลาวความประพฤติ 
ทางวาจาโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนัน้  แตละ 
อยางเปนความประพฤติทางวาจาดวยกัน  นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไร  ตรัสแลว  ขาแต 
พระองคผู  เจริญ  เม่ือเสพความประพฤตทิางวาจาเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กุศลธรรมยอม 
เส่ือมไป  ความประพฤติทางวาจาเชนนี้  ไมควรเสพ  และเม่ือเสพความประพฤติทางวาจา 
เชนใด  อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  ความ  ประพฤติทางวาจาเชนนี้  ควร 
เสพ  ฯ 
        [๒๐๔]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความประพฤติทางวาจามีรูปอยาง  ไร  อกุศลธรรม 
จึงเจริญยิ่ง  กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูมักพูด 
เท็จ  คือไปในสภาก็ดี  ไปในท่ีประชุมก็ดี  ไปใน  ทามกลางญาติก็ดี  ไปในทามกลางขุนนางก็ด ี
ไปในทามกลางราชสกุลก็ดี  อันเขา  นําไปเปนพยาน  ถูกถามวา  พอมหาจําเริญ  เชิญเถิด  ทานรู 
อยางใด  ก็จงพูดอยางนัน้  เขาไมรู  บอกวารูบาง  รูอยู  บอกวาไมรูบาง  ไมเห็น  บอกวาเห็น 
บางเห็นอยู  บอกวาไมเห็นบาง  พูดเท็จท้ังรูๆ  เพราะเหตุตนบาง  เพราะเหตุคนอ่ืนบาง 
 เพราะเหตุเหน็แกอามิสเล็กนอยบาง  ดวยประการฉะนี้  อนึ่ง  เปนผูพูดสอเสียด  ไดยนิจากฝาย 
นี้แลวบอกฝายโนน  เพื่อทําลายฝายนี้  หรือไดยินจากฝายโนนแลว  บอกฝายนี้  เพื่อทําลายฝายโนน  
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ท้ังนี้  เม่ือเขาพรอมเพรียงกนั  ก็ยใุหแตกกันเสีย  หรือเม่ือเขาแตกกนัแลว  ก็ชวยสงเสริม 
ชอบเปนพรรคเปนพวก  ยนิดีความเปนพรรคเปนพวก  ช่ืนชมความเปนพรรคเปนพวก  เปนผู 
กลาวคําทําให  เปนพรรคเปนพวก  อนึ่ง  เปนผูกลาวคําหยาบ  คือ  กลาววาจาท่ีมีโทษ  หยาบคาย 
 เผ็ดรอน  ขัดใจผูอ่ืน  ใกลเคียงความโกรธ  ไมใชเปนไปเพื่อสมาธิ  อนึ่ง  เปนผูเจรจาเพอเจอ 
กลาวไมถูกกาละ  กลาวไมจริง  กลาวไมเปนประโยชน  กลาวไมเปนธรรม  กลาวไมเปนวินยั 
เปนผูกลาววาจาไมมีหลักฐาน  ไมมีท่ีอาง  ไมมีขอบเขต  ไมประกอบดวยประโยชน  โดยกาลไมควร 
ขาแตพระองคผูเจริญเม่ือเสพความประพฤติทางวาจามีรูปอยางนี้  อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  กุศล 
ธรรมจึงเส่ือมไป  ฯ 
        [๒๐๕]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความประพฤติทางวาจามีรูปอยาง  ไร  อกุศลธรรม 
จึงเส่ือมไป  กศุลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลบางคนในโลกนี้  เพราะละมุสาวาท 
จึงเปนผูเวนขาดจากมุสาวาท  คือ  ไปในสภาก็ดี  ไปในท่ีประชุมก็ดี  ไปในทามกลางญาติก็ด ี
ไปในทามกลางขุนนางก็ดี  ไปในทามกลางราชสกุลก็ดี  อันเขานําไปเปนพยาน  ถูกถามวา  พอมหา 
จําเริญ  เชิญเถิด  ทานรูอยางใด  ก็จงพูดอยางนั้น  เขาไมรู  ก็บอกวาไมรูบาง  รูอยู  ก็บอกวา 
รูบางไมเห็น  ก็บอกวาไมเหน็บาง  เห็นอยู  ก็บอกวาเห็นบาง  ไมเปนผูพูดเท็จท้ังรูๆเพราะเหตุ 
ตนบาง  เพราะเหตุคนอ่ืนบาง  เพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง  เพราะละวาจาสอเสียด 
จึงเปนผูเวนขาดจากวาจาสอเสียด  ไดยินจากฝายนีแ้ลวไมบอกฝายโนน  เพื่อทําลายฝายนี ้
หรือไดยนิจากฝายโนนแลว  ไมบอกฝายนี้เพื่อทําลายฝายโนน  ท้ังนี้  เม่ือเขาแตกกนัแลว 
ก็สมานใหดีกนั  หรือเม่ือเขาดีกันอยู  ก็ชวยสงเสริม  ชอบความพรอมเพรียงกัน  ยินดใีนคนท่ี 
พรอมเพรียงกนัช่ืนชมในคนที่พรอมเพรียงกัน  เปนผูกลาววาจาสมานสามัคคี  เพราะละวาจา 
หยาบจึงเปนผูเวนขาดจากวาจาหยาบ  เปนผูกลาววาจาท่ีไมมีโทษ  เสนาะหู  ชวนใหรักใครจับใจ 
 เปนภาษาชาวเมือง  อันคนสวนมากปรารถนาและชอบใจ  เพราะละการเจรจาเพอเจอ  จึงเปนผู 
เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ  กลาวถูกกาละ  กลาวตามเปนจริง  กลาวอรรถ  กลาวธรรม 
กลาววนิัย  เปนผูกลาววาจามีหลักฐาน  มีท่ีอาง  มีขอบเขต  ประกอบดวยประโยชน  ตามกาล 
ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความประพฤติทางวาจามีรูปอยางนี้  อกศุลธรรมจึงเส่ือมไป  กุศล 
ธรรมจึงเจริญยิ่ง  ฯ  
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        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวความ  ประพฤติทางวาจา 
โดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒อยางนั้น  แตละอยางเปนความ 
ประพฤติทางวาจาดวยกนั  นัน่  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้  ตรัสแลว  ฯ 
        [๒๐๖]  ก็ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เรากลาวความประพฤติ 
ทางใจโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควร  เสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนัน้  แตละอยาง 
เปนความประพฤติทางใจดวยกัน  นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  เม่ือเสพความประพฤติทางใจเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กุศลธรรมยอมเส่ือมไป 
ความประพฤติทางใจเชนนีไ้มควรเสพ  และเม่ือเสพความประพฤติทางใจเชนใด  อกุศลธรรม 
ยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  ความประพฤติทางใจเชนนี้ควร  เสพ  ฯ 
        [๒๐๗]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความประพฤติทางใจมีรูปอยางไร  อกุศลธรรม 
จึงเจริญยิ่ง  กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคล  บางคนในโลกนี้  เปนผูมากดวย 
อภิชฌา  คือ  มักเปนผูเพงเล็งอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจ  ของผูอ่ืนวา  โอหนอ  ขอส่ิงของของผูอ่ืนนั้น 
พึงเปนของเรา  อนึ่ง  เปนผูมีจิตพยาบาท  คือ  มีความดําริในใจอันช่ัวชาวา  ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆา 
หรือจงถูกทําลาย  จงขาดสูญ  จงฉิบหาย  อยาไดเปนเลย  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพ ความ 
ประพฤติทางใจมีรูปอยางนี้  อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ฯ 
        [๒๐๘]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความประพฤติทางใจมีรูปอยางไร  อกุศลธรรม 
จึงเส่ือมไป  กศุลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูไมมาก 
ดวยอภิชฌา  คือ  ไมเปนผูเพงเล็งอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจของผูอ่ืนวา  โอหนอ  ขอส่ิงของของผูอ่ืนนั้น 
พึงเปนของเรา  อนึ่ง  เปนผูมีจิตไมพยาบาท  คือ  มีความดาํริในใจไมช่ัวชาวา  ขอสัตวเหลานี้จง 
อยาถูกเบียดเบียนไมมีทุกข  มีแตสุข  บริหารตนไปเถิด  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความ 
ประพฤติทางใจมีรูปอยางนี้  อกุศลธรรมจึงเส่ือมไป  กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวความ  ประพฤติทางใจโดย 
สวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง๒  อยางนัน้  แตละอยางเปนความ 
ประพฤติทางใจดวยกนั  นั่น  พระผูมีพระภาค  ทรงอาศัยเนื้อความดังนี้  ตรัสแลว  ฯ  
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        [๒๐๙]  ก็ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เรากลาวความเกิดข้ึน 
แหงจิตโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนัน้  แตละอยาง 
เปนความเกิดข้ึนแหงจิตดวยกัน  นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไร  ตรัสแลว  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  เม่ือเสพความเกดิข้ึนแหงจิตเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กศุลธรรมยอมเส่ือมไป 
ความเกิดข้ึนแหงจิตเชนนี้  ไมควรเสพ  และเม่ือเสพความเกิดข้ึนแหงจติเชนใด  อกุศลธรรมยอม 
เส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  ความเกดิข้ึนแหงจิตเชนนี้  ควรเสพ  ฯ 
        [๒๑๐]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความเกดิข้ึนแหงจิตมีรูปอยางไร  อกุศลธรรม 
จึงเจริญยิ่ง  กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูมากดวย 
อภิชฌา  มีใจสหรคตดวยอภิชฌาอยู  เปนผูมีพยาบาท  มีใจสหรคตดวยพยาบาทอยู  เปนผูมีความ 
เบียดเบียน  มีใจสหรคตดวยความเบียด  เบียนอยู  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความเกิดข้ึน 
แหงจิตมีรูปอยางนี้  อกุศล  ธรรมจึงเจริญยิ่ง  กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ฯ 
        [๒๑๑]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความเกดิข้ึนแหงจิตมีรูปอยางไร  อกุศลธรรม 
จึงเส่ือมไป  กศุลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูไมมากดวย 
อภิชฌา  มีใจไมสหรคตดวยอภิชฌาอยู  เปนผูไมมีพยาบาท  มีใจไมสหรคตดวยพยาบาทอยู 
เปนผูไมมีความเบียดเบียน  มีใจไมสหรคตดวยความเบียดเบียนอยู  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพ 
ความเกิดข้ึนแหงจิตมีรูปอยางนี้  อกุศลธรรมจึงเส่ือมไป  กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวความเกิดข้ึนแหงจติโดย 
สวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนัน้  แตละอยางเปนความ 
เกิดข้ึนแหงจติดวยกัน  นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนือ้ความดังนี้  ตรัสแลว  ฯ 
        [๒๑๒]  ก็ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เรากลาวความได 
สัญญาโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนัน้  แตละอยาง 
เปนความไดสัญญาดวยกัน  นั่นพระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว  ขาแตพระองคผูเจริญ 
เม่ือเสพความไดสัญญาเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กุศลธรรมยอมเส่ือมไป  ความไดสัญญา 
เชนนี้  ไมควรเสพ  และเม่ือเสพความไดสัญญาเชนใด  อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรม 
ยอมเจริญยิ่ง  ความไดสัญญาเชนนี้  ควรเสพ  ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 120 
        [๒๑๓]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความไดสัญญามีรูปอยางไร อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง 
กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคล  บางคนในโลกนี ้ เปนผูมากดวยอภิชฌา 
มีสัญญาสหรคตดวยอภิชฌาอยู  เปนผู  มีพยาบาท  มีสัญญาสหรคตดวยพยาบาทอยู  เปนผูมีความ 
เบียดเบียน  มีสัญญาสหรคตดวยความเบียดเบียนอยู  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความได 
สัญญา  มีรูปอยางนี้  อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ฯ 
        [๒๑๔]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความไดสัญญามีรูปอยางไร  อกุศลธรรมจึง 
เส่ือมไป  กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคล  บางคนในโลกน้ี  เปนผูไมมากดวย 
อภิชฌา  มีสัญญาไมสหรคตดวยอภิชฌาอยูเปนผูไมมีพยาบาท  มีสัญญาไมสหรคตดวยพยาบาทอยู 
เปนผูไมมีความเบียดเบียนมีสัญญาไมสหรคตดวยความเบียดเบียนอยู  ขาแตพระองคผูเจริญ 
เม่ือเสพความไดสัญญามีรูปอยางนี้  อกุศลธรรมจึงเส่ือมไป  กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวความไดสัญญาโดยสวน  ๒ 
 คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนั้นแตละอยางเปนความไดสัญญา 
ดวยกัน  นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนือ้ความดังนี้ตรัสแลว  ฯ 
        [๒๑๕]  ก็ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เรากลาวความไดทิฐ ิ
โดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนั้น  แตละอยาง 
เปนความไดทิฐิดวยกัน  นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว  ขาแตพระองคผูเจริญ 
เม่ือเสพความไดทิฐิเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กุศลธรรมยอมเส่ือมไป  ความไดทิฐ ิ
เชนนี้ไมควรเสพ  และเม่ือเสพความไดทิฐิเชนใด  อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอม 
เจริญยิ่ง  ความไดทิฐิเชนนี้  ควรเสพ  ฯ 
        [๒๑๖]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความไดทิฐมีิรูปอยางไร  อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง 
กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูมีความเห็นอยางนี้วา 
ทานท่ีใหแลว  ไมมีผล  ยัญท่ีบูชาแลว  ไมมีผล  สังเวยท่ีบวงสรวงแลว  ไมมีผล  ผลวิบากของ 
กรรมท่ีทําดีทําช่ัวแลว  ไมมีโลกน้ีไมมี  โลกหนาไมมี  มารดาไมมี  บิดาไมมี  สัตวท่ีเปน 
อุปปาติกะไมมีสมณพราหมณท้ังหลายผูดาํเนินชอบ  ปฏิบัติชอบ  ซ่ึงประกาศโลกน้ี  โลกหนา 
ให  แจมแจง  เพราะรูยิ่งดวยตนเอง  ในโลกไมมี  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความไดทิฐิมี 
รูปอยางนี้  อกศุลธรรมจึงเจริญยิ่ง  กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ฯ  
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        [๒๑๗]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความไดทิฐมีิรูปอยางไร  อกุศล  ธรรมจึงเส่ือมไป 
กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลบางคน  ในโลกน้ี  เปนผูมีความเห็น 
อยางนี้วา  ทานท่ีใหแลว  มีผล  ยัญท่ีบูชาแลว  มีผลสังเวยที่บวงสรวงแลว  มีผล  ผลวิบาก 
ของกรรมท่ีทําดีทําช่ัวแลว  มีอยู  โลกน้ีมีโลกหนามี  มารดามี  บิดามี  สัตวท่ีเปนอุปปาติกะมี 
สมณพราหมณท้ังหลายผูดาํเนินชอบ  ปฏิบัติชอบ  ซ่ึงประกาศโลกน้ี  โลกหนาใหแจมแจง 
เพราะรูยิ่งดวยตนเอง  ในโลกมีอยู  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความไดทิฐิมีรูปอยางนี้ 
อกุศลธรรมจึงเส่ือมไป  กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวความไดทิฐิโดยสวน  ๒ 
คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนั้นแตละอยางเปนความไดทิฐิ 
ดวยกัน  นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนือ้ความดังนี้ตรัสแลว  ฯ 
        [๒๑๘]  ก็ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เรากลาวความได 
อัตภาพโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนัน้  แต 
ละอยางเปนความไดอัตภาพดวยกัน  นั่นพระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  เม่ือเสพความไดอัตภาพเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กุศลธรรมยอมเส่ือมไป 
ความไดอัตภาพ  เชนนี้  ไมควรเสพ  และเม่ือเสพความไดอัตภาพเชนใด  อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป 
กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  ความไดอัตภาพเชนนี้  ควรเสพ  ฯ 
        [๒๑๙]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความไดอัตภาพมีรูปอยางไร  อกุศลธรรมจึง 
เจริญยิ่ง  กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ขาแตพระองคผูเจริญ  เพราะบุคคลท่ีเกิดมา  ครองการไดอัตภาพ 
อยางบกพรอง  เปนผูไมสมประกอบเปนเหตุ  อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ฯ 
        [๒๒๐]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพความไดอัตภาพมีรูปอยางไร  อกุศลธรรมจึง 
เส่ือมไป  กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ขาแตพระองคผูเจริญ  เพราะบุคคลท่ี  เกิดมา  ครองการได 
อัตภาพอยางไมบกพรอง  เปนผูสมประกอบเปนเหตุ  อกศุล  ธรรมจึงเส่ือมไป  กุศลธรรมจึง 
เจริญยิ่ง  ฯ  
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        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวความไดอัตภาพโดยสวน  ๒  คือ 
ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยาง  นั้น  แตละอยางเปนความไดอัตภาพดวยกนั 
นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดงัน้ี  ตรัสแลว  ฯ 
        ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมบรรยายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ  มิได  ทรงจาํแนก 
เนื้อความโดยพิสดารนี้แล  ขาพระองคทราบเน้ือความโดยพิสดารอยางนี้  ฯ 
        [๒๒๑]  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรสารีบุตร  ดีแลวๆ  ธรรมบรรยายท่ีเรากลาวโดยยอ 
มิไดจําแนกเนือ้ความโดยพสิดารนี้  เธอทราบเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี้  ถูกแลว  ฯ 
        ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เรากลาวความประพฤติทางกายโดยสวน  ๒ 
คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนั้นแตละอยางเปนความประพฤติ 
ทางกายดวยกนั  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ดกูร  สารีบุตร  เม่ือเสพความประพฤติทางกาย 
เชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กุศลธรรมยอมเส่ือมไป  ความประพฤติทางกายเชนนี้  ไมควรเสพ 
และเม่ือเสพความประพฤตทิางกายเชนใด  อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง 
ความประพฤติทางกายเชนนี้  ควรเสพ  ฯ 
        [๒๒๒]  ดูกรสารีบุตร  เม่ือเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางไร  อกุศลธรรมจึง 
เจริญยิ่ง  กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ดูกรสารีบุตร  บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูมักทําชีวติสัตวให 
ตกลวง  คือเปนคนเหีย้มโหด  มีมือเปอนเลือดหมกมุนในการประหัตประหาร  ไมเอ็นดูใน 
เหลาสัตวมีชีวติ  อนึ่ง  เปนผูมักถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให  คือ  ถือเอาอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจ 
ของผูอ่ืน  ท่ีอยูในบานหรือในปา  อันเจาของเขาไมใหดวยความเปนขโมย  อนึ่ง  เปนผูมัก 
ประพฤติผิดในกาม  คือ  เปนผูละเมิดจารีตในหญิงท่ีมารดารักษาบาง  หญิงท่ีบิดารักษาบาง 
หญิงท่ีท้ังมารดาและบิดารักษาบาง  หญิงท่ีพี่ชายรักษาบาง  หญิงท่ีพีส่าวรักษาบาง  หญิงท่ีญาติรักษา 
บาง  หญิงท่ียังมีสามีอยูบาง  หญิงท่ีมีสินไหมติดตวัอยูบาง ท่ีสุดแมหญิงท่ีชายคลองพวงดอกไมหม้ันไว 
ดูกรสารีบุตร  เม่ือเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางนี้  อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  กุศลธรรมจึง 
เส่ือมไป  ฯ  
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        [๒๒๓]  ดูกรสารีบุตร  เม่ือเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางไร  อกุศลธรรมจึง 
เส่ือมไป  กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ดูกรสารีบุตร  บุคคลบางคนในโลกน้ีเพราะละปาณาติบาต 
จึงเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต  วางอาชญา  วางศาตราแลวมีความละอาย  ถึงความเอ็นด ู
อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและภูตอยูเพราะละอทินนาทาน  จึงเปนผูเวนขาดจาก 
อทินนาทาน  ไมถือเอาอุปกรณเคร่ือง  ปล้ืมใจของผูอ่ืน  ท่ีอยูในบานหรือในปา  อันเจาของเขา 
ไมให  ดวยความเปนขโมย  เพราะละกาเมสุมิจฉาจาร  จึงเปนผูเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร  ไม 
เปนผูละเมิดจารีตในหญิงท่ีมารดารักษาบาง  หญิงท่ีบิดารักษาบาง  หญิงท่ีท้ังมารดาและบิดารักษาบาง 
หญิงท่ีพี่ชายรักษาบาง  หญิงท่ีพี่สาวรักษาบาง  หญิงท่ีญาติรักษาบางหญิงท่ียังมีสามีอยูบาง 
หญิงท่ีมีสินไหมติดตวัอยูบาง  ท่ีสุดแมหญิงท่ีชายคลองพวงดอกไมหม้ันไว  ดูกรสารีบุตร  เม่ือ 
เสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางนี้  อกศุลธรรมจึงเส่ือมไป  กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ฯ 
        ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวความประพฤตทิางกายโดยสวน  ๒  คือ 
 ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนัน้แตละอยางเปนความประพฤติ 
ทางกายดวยกนั  นั่น  เราอาศัยเนื้อความดงันี้  กลาวแลว  ฯ 
        [๒๒๔]  ก็ขอท่ีกลาวดังนี้วา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  เรากลาวความประพฤติทางวาจา  ... 
เรากลาวความประพฤติทางใจ  ...  เรากลาวความเกิดข้ึนแหงจิต  ...เรากลาวความไดสัญญา  ...  เรา 
กลาวความไดทิฐิ  ...  เรากลาวความไดอัตภาพโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพ 
อยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนัน้  แตละอยางเปนความไดอัตภาพดวยกัน  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว 
ดูกรสารีบุตรเม่ือเสพความไดอัตภาพเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กุศลธรรมยอมเส่ือมไป 
ความไดอัตภาพเชนนี้  ไมควรเสพ  และเม่ือเสพความไดอัตภาพเชนใด  อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป 
กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  ความไดอัตภาพเชนนี้  ควรเสพ  ฯ 
        [๒๒๕]  ดูกรสารีบุตร  เม่ือเสพความไดอัตภาพมีรูปอยางไร  อกศุลธรรมจึงเจริญยิ่ง 
กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ดูกรสารีบุตร  เพราะบุคคลท่ีเกิดมา  ครองการไดอัตภาพอยางบกพรอง 
เปนผูไมสมประกอบเปนเหตุ  อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  กุศลธรรมจึงเส่ือมไป  ฯ  
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        [๒๒๖]  ดูกรสารีบุตร  เม่ือเสพความไดอัตภาพมีรูปอยางไร  อกศุลธรรมจึงเส่ือมไป 
กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ดูกรสารีบุตร  เพราะบุคคลท่ีเกิดมา  ครองการไดอัตภาพอยางไมบกพรอง 
เปนผูสมประกอบเปนเหตุ  อกุศลธรรมจึงเส่ือมไป  กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง  ฯ 
        ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวความไดอัตภาพโดยสวน  ๒  คือ  ท่ี 
ควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ท้ัง  ๒  อยางนัน้  แตละอยางเปนความไดอัตภาพดวยกัน 
นั่น  เราอาศัยเนื้อความดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        ดูกรสารีบุตร  ธรรมบรรยายท่ีเรากลาวโดยยอ  มิไดจําแนกเนื้อความโดยพิสดารนี้แล 
เธอพึงเห็นเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้  ฯ 
        [๒๒๗]  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวรูปท่ีรูไดดวยจกัษุโดยสวน  ๒  คือท่ีควรเสพอยาง  ๑ 
ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  เรากลาวเสียงท่ีรูไดดวยโสตโดยสวน  ๒คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควร 
เสพอยาง  ๑  เรากลาวกล่ินท่ีรูไดดวยฆานะโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพ 
อยาง  ๑  เรากลาวรสท่ีรูไดดวยชิวหาโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑ 
เรากลาวโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกายโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑เรา 
กลาวธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโนโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไม  ควรเสพอยาง  ๑  ฯ 
        [๒๒๘]  พระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้  ทานพระสารีบุตร  ไดทูลพระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมบรรยายนี้  พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ  มิไดทรงจําแนกเนื้อ 
ความโดยพิสดาร  ขาพระองคทราบเน้ือความได  โดยพิสดารอยางนี ้
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวรูปท่ีรูไดดวยจกัษุโดย 
สวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑นัน่  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไร 
ตรัสแลว  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพรูปท่ีรูไดดวยจกัษุเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง 
กุศลธรรมยอมเส่ือมไป  รูปท่ีรูไดดวยจกัษุเชนนี้  ไมควรเสพ  และเม่ือเสพรูปท่ีรูไดดวยจกัษ ุ
เชนใด  อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  รูปท่ีรูไดดวยจักษุเชนนี้  ควรเสพ 
ขอท่ี  พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวรูปท่ีรูไดดวยจักษุโดยสวน  ๒ คือ  ท่ีควร 
เสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้  ตรัสแลว  ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 125 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวเสียงท่ีรูไดดวยโสตโดยสวน  ๒ 
 คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพ  ๑  นั่นพระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว 
ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพเสียงท่ีรูไดดวยโสตเชนใด  อกศุลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กศุลธรรม 
ยอมเส่ือมไป  เสียงท่ีรูไดดวยโสต  เชนนี้  ไมควรเสพ  และเม่ือเสพเสียงท่ีรูไดดวยโสตเชนใด 
อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  เสียงท่ีรูไดดวยโสตเชนนี้  ควรเสพ  ขอท่ี 
พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวเสียงท่ีรูไดดวยโสตโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควร 
เสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  พระผูมีพระภาคทรงอาศัย  เนือ้ความดังนี้  ตรัสแลว  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวกล่ินท่ีรูไดดวยฆานะโดยสวน  ๒ 
คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว 
ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพกล่ินท่ีรูไดดวยฆานะเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กุศลธรรม 
ยอมเส่ือมไป  กล่ินท่ีรูไดดวยฆานะเชนนี้  ไมควรเสพ  และเม่ือเสพกล่ินท่ีรูไดดวยฆานะเชนใด 
 อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กล่ินท่ีรูไดดวยฆานะเชนนี้  ควรเสพ  ขอท่ี 
พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวกล่ินท่ีรูไดดวยฆานะโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควร 
เสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้  ตรัสแลว  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวรสท่ีรูไดดวยชิวหาโดยสวน  ๒ 
คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว 
ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพรสท่ีรูไดดวยชิวหาเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กศุลธรรม 
ยอมเส่ือมไปรสท่ีรูไดดวยชิวหาเชนนี้  ไมควรเสพ  และเม่ือเสพรสท่ีรูไดดวยชิวหาเชนใด 
อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  รสท่ีรูไดดวยชิวหา  เชนนี้ควรเสพ  ขอท่ี 
พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวรสท่ีรูไดดวย  ชิวหาโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควร 
เสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  พระผูมี  พระภาคทรงอาศัยเนือ้ความดังนี้  ตรัสแลว  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวโผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกาย 
โดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไร 
ตรัสแลว  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกายเชนใด  อกุศลธรรมยอม  
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เจริญยิ่ง  กุศลธรรมยอมเส่ือมไป  โผฏฐัพพะท่ีรูดวยกายเชนนี้  ไมควรเสพ  และเม่ือเสพโผฏฐัพพะ 
ท่ีรูไดดวยกายเชนใดอกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  โผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย 
เชนนี้ควรเสพ  ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวโผฏฐัพพะ  ท่ีรูแจง 
ดวยกายโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่พระผูมีพระภาคทรงอาศัย 
เนื้อความดังนี้  ตรัสแลว  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวธรรมารมณท่ีรูได  ดวยมโนโดย 
สวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว 
ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเสพธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโนเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กุศล 
ธรรมยอมเส่ือมไป  ธรรมารมณ  ท่ีรูไดดวยมโนเชนนี้ไมควรเสพ  และเม่ือเสพธรรมารมณท่ีรูไดดวย 
ใจเชนใดอกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  ธรรมารมณท่ีรูไดดวยใจเชนนี ้
ควรเสพ  ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวธรรมารมณท่ีรู  ไดดวยมโน 
โดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความ 
ดังนี้  ตรัสแลว  ฯ 
        ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมบรรยายน้ี  พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ  มิไดทรงจาํแนก 
เนื้อความโดยพิสดาร  ขาพระองคทราบเน้ือความไดโดยพิสดารอยางนี ้ ฯ 
        [๒๒๙]  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรสารีบุตร  ดีแลวๆ  ธรรมบรรยายท่ีเรากลาวโดยยอ 
มิไดจําแนกเนือ้ความโดยพสิดารนี้  เธอทราบเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี้ถูกแลว  ฯ 
        ขอท่ีกลาวดังน้ีวา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวรูปท่ีรูไดดวยจกัษุโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพ 
อยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลวดูกรสารีบุตร  เม่ือเสพรูปท่ีรูไดดวย 
จักษุเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กุศลธรรมยอมเส่ือมไป  รูปท่ีรูไดดวยจักษุเชนนี้ไมควรเสพ 
 และเม่ือเสพรูปท่ีรูดวยจักษเุชนใด  อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  รูปท่ีรู 
ไดดวยจกัษุเชนนี้ควรเสพ  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวรูปท่ีรูไดดวยจกัษุโดย 
สวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  เราอาศัย  เนื้อความดังนี้  กลาวแลว  ฯ  
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        ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวเสียงท่ีรูไดดวยโสตโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควร 
เสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ดกูรสารีบุตร  เม่ือเสพเสียง 
ท่ีรูไดดวยโสตเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่งกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  เสียงท่ีรูไดดวยโสต 
เชนนี้ไมควรเสพ  และเม่ือเสพเสียงท่ีรูไดดวยโสตเชนใด  อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรม 
ยอมเจริญยิ่ง  เสียงท่ีรูไดดวยโสตเชนนี้ควรเสพ  ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรสารีบุตร  เรากลาว 
เสียงท่ีรูไดดวยโสตโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่เราอาศัย 
เนื้อความดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวกล่ินท่ีรูไดดวยฆานะโดยสวน๒  คือ  ท่ีควร 
เสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ดกูรสารีบุตร  เม่ือเสพกล่ินท่ีรู 
ไดดวยฆานะเชนใด  อกุศลยอมเจริญยิ่ง  กศุลธรรม  ยอมเส่ือมไป  กล่ินท่ีรูไดดวยฆานะ 
เชนนี้ไมควรเสพ  และเม่ือเสพกล่ินท่ีรูไดดวยฆานะเชนใด  อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรม 
ยอมเจริญยิ่ง  กล่ินท่ีรูไดดวยฆานะเชนนี้ควรเสพ  ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาว 
กล่ินท่ีรูไดดวยฆานะโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  เราอาศัย 
เนื้อความดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวรสท่ีรูไดดวยชิวหาโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควร 
เสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  เราอาศัยอะไรกลาวแลวดกูรสารีบุตร  เม่ือเสพรสท่ีรู 
ไดดวยชิวหาเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กุศลธรรมยอมเส่ือมไป  รสท่ีรูไดดวยชิวหาเชนนี ้
ไมควรเสพ  และเม่ือเสพรสท่ีรูไดดวยชิวหาเชนใด  อกศุลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอม 
เจริญยิ่ง  รสท่ีรูไดดวยชิวหาเชนนี้ควรเสพ  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวรส 
ท่ีรูไดดวยชิวหาโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  เราอาศัยเนื้อความ 
ดังนี้กลาวแลว  ฯ 
        ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกายโดยสวน  ๒  คือ 
ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ดูกรสารีบุตร  เม่ือเสพ 
โผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกายเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิง่  กุศลธรรมยอมเส่ือมไป  โผฏฐัพพะ  
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ท่ีรูไดดวยกายเชนนี้ไมควรเสพและเม่ือเสพโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกายเชนใด  อกุศลธรรมยอม 
เส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  โผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกายเชนนี้ควรเสพ  ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า 
ดูกรสารีบุตร  เรากลาวโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกายโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑ ท่ีไมควรเสพ 
อยาง  ๑  นั่น  เราอาศัยเนื้อความดังนี้กลาวแลว  ฯ 
        ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโนโดยสวน  ๒  คือ 
ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ดูกรสารีบุตร  เม่ือเสพ 
ธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโนเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  กุศลธรรมยอมเส่ือมไป  ธรรมารมณ 
ท่ีรูไดดวยมโนเชนนี้ไมควรเสพและเม่ือเสพธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโนเชนใด  อกุศลธรรมยอม 
เส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  ธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโนเชนนี้ควรเสพ  ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า 
 ดูกรสารีบุตร  เรากลาวธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโนโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑ท่ีไมควรเสพ 
อยาง  ๑  นั่น  เราอาศัยเนื้อความดังนี้กลาวแลว  ฯ 
        ดูกรสารีบุตร  ธรรมบรรยายท่ีเรากลาวโดยยอนี้  เธอพึงเห็นเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้  ฯ 
        [๒๓๐]  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวจวีรโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพ 
อยาง  ๑  เรากลาวบิณฑบาตโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  เรา 
กลาวเสนาสนะโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑ท่ีไมควรเสพ  ๑  เรากลาวบานโดย 
สวน  ๒  คือ  ทีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพ  อยาง  ๑  เรากลาวนิคมโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพ 
อยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  เรากลาวนครโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพ 
อยาง  ๑  เรากลาว ชนบทโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  เรากลาวบุคคล 
โดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  ฯ 
        [๒๓๑]  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมบรรยายนี้  พระผูมีพระภาค  ตรัสโดยยอ  มิไดทรงจําแนก 
เนื้อความโดยพิสดาร  ขาพระองคทราบเน้ือความได  โดยพิสดารอยางนี้  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวจีวรโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพ 
อยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว  ขาแตพระองคผูเจริญ  
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เม่ือเสพจีวรเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิง่กุศลธรรมยอมเส่ือมไป  จีวรเชนนี้ไมควรเสพ 
และเม่ือเสพจวีรเชนใด  อกศุล  ธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  จีวรเชนนี้ควรเสพ 
ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวจีวรโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑ 
ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวบิณฑบาตโดย  สวน  ๒  คือ  ท่ี 
ควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  พระผูมีพระภาคทรง  อาศัยอะไรตรัสแลว  ฯลฯ  ขอท่ี 
พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวบิณฑบาตโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑ 
 ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่นพระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวเสนาสนะโดย  สวน  ๒  คือ 
ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว  ฯลฯ  ขอ 
ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวเสนาสนะโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพ 
อยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่นพระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวบานโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควร 
เสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว  ฯลฯ  ขอท่ีพระ 
ผูมีพระภาคตรสัดังนี้วา  ดกูรสารีบุตรเรากลาวบานโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไม 
ควรเสพอยาง  ๑  นั่นพระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวนิคมโดยสวน  ๒ คือ  ท่ีควร 
เสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว  ฯลฯ  ขอท่ี 
พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวนิคมโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑ 
ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  พระผูมีพระภาค  ทรงอาศัยเนือ้ความดังนี้ตรัสแลว  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวนครโดยสวน  ๒ คือ  ท่ีควร 
เสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว  ฯลฯ  ขอท่ีพระ 
ผูมีพระภาคตรสัดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวนครโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไม 
ควรเสพอยาง  ๑  นั่น  พระผูมีพระภาคทรง  อาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว  ฯ  
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        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวชนบทโดยสวน  ๒ คือ  ท่ีควร 
เสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว  ฯลฯ  ขอท่ีพระผูมี 
พระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวชนบทโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไม 
ควรเสพอยาง  ๑  นั่น  พระผูมีพระภาค  ทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว  ฯ 
        ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวบุคคลโดยสวน  ๒ คือ  ท่ีควร 
เสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  เม่ือเสพบุคคลเชนใด  อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่งกศุลธรรมยอมเส่ือมไป  บุคคลเชนนี ้
ไมควรเสพ  และเม่ือเสพบุคคลเชนใดอกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง 
บุคคลเชนนี้ควรเสพ  ขอท่ี  พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวบุคคลโดยสวน  ๒ 
คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี ้
ตรัสแลว 
        ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมบรรยายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ  มิได  ทรงจาํแนก 
เนื้อความโดยพิสดารนี้แล  ขาพระองคทราบเน้ือความไดโดยพิสดารอยางนี้  ฯ 
        [๒๓๒]  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรสารีบุตร  ดีแลวๆ  ธรรมบรรยายท่ีเรากลาว 
โดยยอ  มิไดจาํแนกเนื้อความโดยพิสดารนี้  เธอทราบเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี้ถูกแลว 
        ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวจวีรโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑ 
ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ดกูรสารีบุตร  เม่ือเสพจีวรเชนใด  อกุศล 
ธรรมยอมเจริญ  กุศลธรรมยอมเส่ือมไป  จีวรเชนนี้  ไมควรเสพ  และเม่ือเสพจีวรเชนใด 
อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป  กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  จีวรเชนนี้ควรเสพ  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา  ดกูร 
สารีบุตร  เรากลาวจีวร  โดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  เราอาศัย 
เนื้อความดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวบิณฑบาตโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑ 
ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ฯลฯ  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 131 
เรากลาวบิณฑบาตโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพ  อยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  เราอาศัยเนื้อ 
ความดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวเสนาสนะโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพ 
อยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ฯลฯ  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา  ดกูร 
สารีบุตร  เรากลาวเสนาสนะโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพ  อยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น 
เราอาศัยเนื้อความดังนี้  กลาวแลว  ฯขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวบานโดยสวน  ๒  คือ 
ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  เรากลาวอาศัยเนื้อความดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวนิคมโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑ 
 ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ฯลฯ  ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรสารีบุตร 
เรากลาวนิคมโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  เราอาศัยเนื้อความ 
ดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวนครโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑ 
ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ฯลฯ  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร 
เรากลาวนครโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น  เราอาศัยเนื้อความ 
ดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวชนบทโดยสวน  ๒  คือท่ีควรเสพอยาง  ๑ 
ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  เราอาศัยอะไรกลาว  ฯลฯ  ขอท่ีเรากลาวดังนี้  ดูกรสารีบุตร 
เรากลาวชนบทโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นั่นเราอาศัยเนื้อความ 
ดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรสารีบุตร  เรากลาวบุคคลโดยสวน  ๒  คือท่ีควรเสพอยาง  ๑ 
ท่ีไมควรเสพอยาง  ๑  นัน่  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ดกูร  สารีบุตร  เม่ือเสพบุคคลเชนใด  อกุศล 
ธรรมยอมเจริญยิ่ง  กุศลธรรมยอมเส่ือมไปบุคคลเชนนี้  ไมควรเสพ  และเม่ือเสพบุคคล 
เชนใด  อกุศลธรรมยอมเส่ือมไปกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  บุคคลเชนนี้  ควรเสพ  ขอท่ีเรา 
กลาวดังน้ีวา  ดูกรสารีบุตร  เรากลาวบุคคลโดยสวน  ๒  คือ  ท่ีควรเสพอยาง  ๑  ท่ีไมควรเสพ 
อยาง  ๑  นั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้  กลาวแลว  ฯ  
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        ดูกรสารีบุตร  ธรรมบรรยายท่ีเรากลาวโดยยอนี้  เธอพึงเห็นเนื้อความโดยพิสดารอยาง 
นี้  ฯ 
        [๒๓๓]  ดูกรสารีบุตร  ถากษัตริยท้ังปวงพึงรูท่ัวถึงอรรถแหงธรรมบรรยาย ท่ีเรากลาวโดย 
ยอน้ีไดโดยพิสดารอยางนี้  นั่น  จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล  เพือ่ความสุขแกกษัตริย 
แมท้ังปวงตลอดกาลนาน  ถาพราหมณท้ังปวง  ...  ถาแพทยท้ังปวง  ...  ถาศูทรท้ังปวง  พึงรูท่ัวถึง 
อรรถแหงธรรมบรรยายท่ีเรากลาวโดยยอนีไ้ดโดยพิสดารอยางนี้  นัน่  จะพึงเปนไปเพือ่ประโยชน 
เกื้อกูล  เพื่อความสุขแกศูทรแมท้ังปวง  ตลอดกาลนาน  ดูกรสารีบุตร  ถาแมโลกพรอมท้ัง 
เทวดา  มาร  พรหมและหมูสัตว  พรอมท้ังสมณะและพราหมณ  พรอมท้ังเทวดาและมนุษย 
พึงรูท่ัวถึงอรรถแหงธรรมบรรยายท่ีเรากลาวโดยยอน้ีไดโดยพิสดารอยางนี้  นั่น  จะพงึเปนไปเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูล  เพื่อความสุขแกโลก  พรอมท้ังเทวดา  มาร  พรหม  และหมูสัตว  พรอมท้ัง 
สมณะและพราหมณ  พรอมท้ังเทวดาและมนุษย  ตลอดกาลนาน  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระสารีบุตรช่ืนชม  ยินดี  พระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
              จบ  เสวิตัพพาเสวิตพัพสูตร  ท่ี  ๔ 
            _______________  
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            ๕.  พหุธาตุกสูตร  (๑๑๕) 
        [๒๓๔]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถ  บิณฑิก 
เศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษ ุ ท้ังหลายวา  ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย  ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  ฯ 
        [๒๓๕]  พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้า  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภยัไมวา ชนิดใดๆ  ท่ีเกิด 
ข้ึนท้ังหมดนัน้  ยอมเกิดข้ึนแตคนพาล  ไมใชเกิดข้ึนแตบัณฑิตอุปทวะไมวาชนิดใดๆ  ท่ีเกิดขึ้น 
ท้ังหมดนัน้  ยอมเกิดข้ึนแตคนพาล  ไมใชเกิดข้ึนแตบัณฑิต  อุปสรรคไมวาชนดิใดๆ  ท่ีเกิดข้ึน 
ท้ังหมดนัน้  ยอมเกิดข้ึนแตคนพาลไมใชเกดิข้ึนแตบัณฑติ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือน 
ไฟลุกลามแลวแตเรือนไมออ  หรือเรือนหญา  ยอมไหมไดกระท่ังเรือนยอดท่ีโบกปูน  มีบาน 
ประตูสนิทปดหนาตางไว  ฉันใด  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  ภยัไมวาชนิดใดๆ 
ท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดนั้น  ยอมเกดิข้ึนแตคนพาล  ไมใชเกิดข้ึนแตบัณฑิต  อุปทวะไม  วาชนิดใดๆ  ท่ี 
เกิดข้ึนท้ังหมดนั้น  ยอมเกิดข้ึนแตคนพาล  ไมใชเกดิข้ึนแตบัณฑติ  อุปสรรคไมวาชนิดใดๆ  ท่ีเกิด 
ข้ึน  ท้ังหมดนัน้ยอมเกดิข้ึนแตคนพาล  ไมใชเกิดข้ึนแตบัณฑิต  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  ดังนี้แล 
คนพาลจึงมีภยัเฉพาะหนา  บัณฑิตไมมีภยัเฉพาะหนา  คนพาลจึงมีอุปทวะ  บัณฑติไมมีอุปทวะ 
คนพาลจึงมีอุปสรรคบัณฑิตไมมีอุปสรรค  ภัย  อุปทวะ  อุปสรรค  ไมมีแตบัณฑติ  ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลายเพราะฉะนัน้แล  พวกเธอพึงศึกษาไวอยางนี้เถิดวา  จักเปนบัณฑิต  ฯ 
        [๒๓๖]  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้  ทานพระอานนทไดทูลพระผูมีพระภาคดังนี ้
วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  จะควรเรียกวาภกิษุเปนบัณฑิต  มี  ปญญาพิจารณา  ดวยเหตุเทาไร 
หนอแล  ฯ  
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        พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรอานนท  เพราะภกิษุเปนผูฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะ 
ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท  และฉลาดในฐานะและอฐานะ  ดูกรอานนท  ดวยเหตุเทานีแ้ล  จึงควร 
เรียกไดวา  ภิกษุเปนบัณฑิต  มีปญญาพิจารณา  ฯ 
        [๒๓๗]  อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็จะควรเรียกวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ  ดวยเหตุ 
เทาไร  ฯ 
        พ.  ดูกรอานนท  ธาตุนีมี้  ๑๘  อยางแล  ไดแก  ธาตุคือจักษุ  ธาตุคือรูป  ธาตุคือจักษ ุ
วิญญาณ  ธาตุคือโสต  ธาตุคือเสียง  ธาตุคือโสตวิญญาณ  ธาตุคือฆานะธาตุคือกล่ิน  ธาตุคือ 
ฆานวิญญาณ  ธาตุคือชิวหา  ธาตุคือรส  ธาตุคือชิวหาวิญญาณธาตุคือกาย  ธาตุ 
คือโผฏฐัพพะ  ธาตุคือกายวญิญาณ  ธาตุคือมโน  ธาตุคือธรรมารมณธาตุคือมโนวิญญาณ 
ดูกรอานนท  เหลานี้แล  ธาตุ  ๑๘  อยาง  ดวยเหตุท่ีภิกษุรูอยู  เหน็อยู  จงึควรเรียกไดวา  ภิกษ ุ
ผูฉลาดในธาตุ  ฯ 
        [๒๓๘]  อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ปริยายแมอ่ืน  ท่ีควรเรียกวา  ภิกษุผูฉลาดใน 
ธาตุ  จะพึงมีไหม  ฯ 
        พ.  ดูกรอานนท  มี  ธาตุนี้มี  ๖  อยาง  ไดแก  ธาตุคือดิน  ธาตุคือน้ํา  ธาตุคือไฟ 
ธาตุคือลม  ธาตุคืออากาศ  ธาตุคือวิญญาณ  ดูกรอานนท  เหลานี้แลธาตุ  ๖  อยาง  แมดวยเหต ุ
ท่ีภิกษุรูอยู  เหน็อยู  จึงควรเรียกไดวา  ภิกษผูุฉลาดในธาตุ  ฯ 
        [๒๓๙]  อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ปริยายแมอ่ืน  ท่ีควรเรียกวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ 
จะพึงมีอีกไหม  ฯ 
        พ.  ดูกรอานนท  มี  ธาตุนี้มี  ๖  อยาง  ไดแก  ธาตุคือสุข  ธาตุคือทุกข  ธาตุคือ 
โสมนัส  ธาตุคือโทมนัส  ธาตุคืออุเบกขา  ธาตุคืออวิชชา  ดูกรอานนทเหลานี้แล  ธาตุ  ๖ 
อยาง  แมดวยเหตุท่ีภกิษุรูอยู  เห็นอยู  จึงควรเรียกไดวา  ภกิษุผูฉลาดในธาตุ  ฯ 
        [๒๔๐]  อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ปริยายแมอ่ืน  ท่ีควรเรียกวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ 
จะพึงมีอีกไหม  ฯ  
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        พ.  ดูกรอานนท  มี  ธาตุนี้มี  ๖  อยาง  ไดแก  ธาตุคือกาม  ธาตุคือเนกขัมมะ  ธาตุคือ 
พยาบาท  ธาตุคือความไมพยาบาท  ธาตุคือความเบียดเบียน   ธาตุคือความไมเบียดเบียน  ดูกร 
อานนท  เหลานี้แล  ธาตุ  ๖  อยาง  แมดวยเหตุท่ีภกิษุรูอยู  เห็นอยู  จึงควรเรียกไดวา  ภกิษุผู 
ฉลาดในธาตุ  ฯ 
        [๒๔๑]  อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ปริยายแมอ่ืน  ท่ีควรเรียกวาภิกษุผูฉลาดในธาตุ 
จะพึงมีอีกไหม  ฯ 
        พ.  ดูกรอานนท  มี  ธาตุนี้มี  ๓  อยาง  ไดแก  ธาตุคือกาม  ธาตุคือรูป  ธาตุคืออรูป 
ดูกรอานนท  เหลานี้แล  ธาตุ  ๓  อยาง  แมภิกษุรูอยู  เหน็อยูจึงควรเรียกไดวา  ภิกษุผูฉลาด 
ในธาตุ  ฯ 
        [๒๔๒]  อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ปริยายแมอ่ืน  ท่ีควรเรียกวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ 
จะพึงมีอีกไหม  ฯ 
        พ.  ดูกรอานนท  มี  ธาตุนี้มี  ๒  อยาง  คือ  สังขตธาตุ  อสังขตธาตุ  ดูกรอานนท 
เหลานี้แล  ธาตุ  ๒  อยาง  แมดวยเหตุท่ีภิกษุรูอยู  เหน็อยู  จึงควรเรียกไดวา  ภิกษุผูฉลาดใน 
ธาตุ  ฯ 
        [๒๔๓]  อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็จะควรเรียกวา  ภิกษุผูฉลาด ในอายตนะ  ดวย 
เหตุเทาไร  ฯ 
        พ.  ดูกรอานนท  อายตนะท้ังภายในและภายนอกน้ี  มีอยางละ  ๖  แล  คือ  จักษแุละรูป 
โสตและเสียง  ฆานะและกล่ิน  ชิวหาและรส  กายและโผฏฐัพพะ  มโนและธรรมารมณ  ดูกร 
อานนท  เหลานี้แล  อายตนะท้ังภายใน  และภายนอกอยางละ  ๖  แมดวยเหตุท่ีภิกษุรูอยู  เหน็อยู 
จึงควรเรียกไดวา  ภกิษุ  ผูฉลาดในอายตนะ  ฯ 
        [๒๔๔]  อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็จะควรเรียกวา  ภิกษุผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท 
ดวยเหตุเทาไร  ฯ 
        พ.  ดูกรอานนท  ภกิษใุนธรรมวินัยนี้  ยอมรูอยางนีว้า  เม่ือเหตุนี้มีผลนี้จึงมี  เพราะเ 
หตุนี้เกดิข้ึน  ผลนี้จึงเกิดข้ึน  เม่ือเหตุนีไ้มมี  ผลนี้จึงไมมีเพราะเหตุนีด้ับ  ผลนี้จึงดบั  คือ  
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 เพราะอวิชชาเปนปจจยัจึงมีสังขาร  เพราะ  สังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ  เพราะวิญญาณเปน 
ปจจัยจึงมีนามรูป  เพราะนามรูปเปนปจจยั  จึงมีสฬายตนะ  เพราะสฬายตนะเปนปจจยัจึงมี 
ผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา  เพราะเวทนาเปนปจจยัจึงมีตัณหา  เพราะตณัหาเปน 
ปจจัยจึงมีอุปาทาน  เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ  เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ  เพราะชาติ 
เปนปจจยัจึงมีชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาสอยางนี้เปนความเกิด 
ข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวลนี้  แตเพราะอวิชชานั่นแลดับดวยวิราคะไมมีสวนเหลือจึงดบัสังขารได 
 เพราะสังขารดับจึงดับวิญญาณได  เพราะวิญญาณดับจึงดับนามรูปได  เพราะนามรูปดับจึงดับ 
สฬายตนะได  เพราะสฬายตนะดับจึงดับผัสสะได  เพราะผัสสะดับจึงดับเวทนาได  เพราะ 
เวทนาดบัจึงดบัตัณหาไดเพราะตัณหาดับจึงดับอุปาทานได  เพราะอุปาทานดับจึงดับภพได 
เพราะภพดับจงึดับชาติได  เพราะชาติดับจงึดับชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส 
อุปายาสได  อยางนี้เปนความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  ดูกรอานนท  ดวยเหตุเทานีแ้ล  จึงควร 
เรียกไดวา  ภิกษุผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท  ฯ 
        [๒๔๕]  อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็จะควรเรียกวา  ภิกษุผูฉลาดในฐานะและอฐานะ 
ดวยเหตุเทาไร  ฯ 
        พ.  ดูกรอานนท  ภกิษใุนธรรมวินัยนี ้
        (๑)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ  พึงเขา 
ใจสังขารไรๆ  โดยความเปนของเท่ียง  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีได 
แล  คือ  ปุถุชน  พึงเขาใจสังขารไรๆ  โดยความ  เปนของเท่ียง  นั้นเปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        (๒)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูถึงพรอม  ดวยทิฐิ  พึงเขา 
ใจสังขารไรๆ  โดยความเปนสุข  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และ  รูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล 
คือ  ปุถุชนพึงเขาใจสังขารไรๆ  โดยความเปนสุขนั่นเปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        (๓)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูถึงพรอม  ดวยทิฐิ  พึงเขา 
ใจธรรมไรๆ  โดยความเปนอัตตา  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และ  รูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล 
คือ  ปุถุชนพึงเขาใจธรรมใดๆ  โดยความเปนอัตตา  นั่นเปนฐานะท่ีมีได  ฯ  
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        (๔)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูถึงพรอม  ดวยทิฐิ  พึงปลง 
ชีวิตมารดา  นัน่ไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  ปุถุชนพึงปลงชีวิต 
มารดาได  นั่นเปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        (๕)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูถึงพรอม  ดวยทิฐิ  พึงปลง 
ชีวิตบิดา  นัน่ไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  ปุถุชนพึงปลงชีวิต 
บิดาได  นัน่เปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        (๖)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูถึงพรอม  ดวยทิฐิ  พึงปลง 
ชีวิตพระอรหนัต  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวาขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  ปุถุชนพึงปลง 
ชีวิตพระอรหนัตได  นัน่เปนฐานะ  ท่ีมีได  ฯ 
        (๗)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูถึงพรอม  ดวยทิฐิ  มีจติคิด 
ประทุษราย  พงึทําโลหิตแหงตถาคตใหหอข้ึน  นั่นเปนฐานะ  ท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะ 
มีไดแล  คือ  ปุถุชนมีจิตคิดประทุษรายพึงทําโลหิตแหงตถาคตใหหอข้ึนได  นัน่เปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        (๘)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูถึงพรอม  ดวยทิฐิ  พึง 
ทําลายสงฆ  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  ปุถุชนพึงทําลายสงฆได 
นั่นเปนฐานะที่มีได  ฯ 
        (๙)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูถึงพรอม  ดวยทิฐิ  จะพึง 
มุงหมายศาสดาอ่ืน  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  ปุถุชนจะพงึ 
มุงหมายศาสดาอ่ืนได  นัน่เปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        (๑๐)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธ  ๒  พระองค 
พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวกัน  ไมกอนไมหลัง กัน  นัน่ไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา 
ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธพระองคเดียว  พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียว 
นั่นเปนฐานะที่มีได  ฯ 
        (๑๑)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  พระเจาจักรพรรดิ  ๒  องค 
พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวกัน  ไมกอนไมหลังกันนั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ี 
เปนฐานะมีไดแล  คือ  พระเจาจักรพรรดิ พระองคเดยีว  พึงเสด็จอุบัตใินโลกธาตุเดยีว  นัน่เปน 
ฐานะท่ีมีได  ฯ  
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        (๑๒)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  สตรีพึงเปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธ  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  บุรุษพึงเปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธ  นั่นเปนฐานะ  ท่ีมีได  ฯ 
        (๑๓)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  สตรีพึงเปนพระเจาจกัรพรรดิ 
นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  บุรุษพึงเปนพระเจาจกัรพรรดิ 
นั่นเปนฐานะที่มีได  ฯ 
        (๑๔)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  สตรีพึงสําเร็จเปนทาวสักกะ 
นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือบุรุษพึงสําเร็จเปนทาวสักกะ 
นั่นเปนฐานะที่มีได  ฯ 
        (๑๕)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือสตรีพึงสําเร็จเปนมาร  นั่นไมใช 
ฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  บุรุษพึงสําเร็จเปนมาร  นั่นเปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        (๑๖)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือสตรีพึงสําเร็จเปนพรหม  นัน่ไมใช 
ฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  บุรุษพึงสําเร็จเปนพรหม  นัน่เปนฐานะ 
ท่ีมีได  ฯ 
        (๑๗)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  วิบากแหงกายทุจริต  พึงเกิดเปน 
ท่ีนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นั่นไมใชฐานะท่ีมีไดและรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ 
วิบากแหงกายทุจริต  พึงเกิดเปนท่ีไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  นั่นเปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        (๑๘)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  วิบากแหงวจีทุจริต  พึงเกิดเปน 
ท่ีนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ 
วิบากแหงวจีทุจริต  พึงเกิดเปนท่ีไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  นั่นเปนฐานะที่มีได  ฯ 
        (๑๙)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  วิบากแหงมโนทุจริต  พึงเกดิเปน 
ท่ีนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล 
คือ  วิบากแหงมโนทุจริต  พงึเกิดเปนท่ีไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  นั่นเปนฐานะท่ี 
มีได  ฯ 
        (๒๐)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  วิบากแหงกายสุจริต  พึงเกิดเปน 
ท่ีไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมี 
ไดแล  คือ  วิบากแหงกายสุจริต  พึงเกิดเปนท่ีนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นัน่เปนฐานะท่ีมีได  ฯ  
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        (๒๑)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  วิบากแหงวจีสุจริต  พึงเกิดเปนท่ี 
ไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  นัน่ไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล 
 คือ  วบิากแหงวจีสุจริต  พึงเกิดเปนท่ีนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นั่นเปนฐานะที่มีได  ฯ 
        (๒๒)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  วิบากแหงมโนสุจริต  พึงเกดิเปน 
ท่ีไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะ 
ท่ีมีไดแล  คือ  วิบากแหงมโนสุจริต  พึงเกดิเปนท่ีนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นั่นเปนฐานะ 
ท่ีมีได  ฯ 
        (๒๓)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูพร่ังพรอมดวยกายทุจริต 
เม่ือตายไป  พงึเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะกายทุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจยั  นั่นไมใชฐานะ 
ท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแลคือ  บุคคลผูพร่ังพรอมดวยกายทุจริตเม่ือตายไป 
พึงเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาตนรก  เพราะกายทุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจัย  นัน่เปนฐานะ 
ท่ีมีได  ฯ 
        (๒๔)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูพร่ังพรอมดวยวจีทุจริต 
เม่ือตายไป  พงึเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะวจีทุจริตนัน้เปนเหตุเปนปจจัย  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได 
และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแลคือ  บุคคลผูพร่ังพรอมดวยวจีทุจริต  เม่ือตายไป  พึงเขาถึง 
อบาย  ทุคติ  วนิิบาตนรก  เพราะวจีทุจริตนัน้เปนปจจัย  นัน่เปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        (๒๕)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูพร่ังพรอมดวยมโนทุจริต 
เม่ือตายไป  พงึเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะมโนทุจริต  นั้นเปนเหตุ  เปนปจจยั  นั่นไมใชฐานะ 
ท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแลคือ  บุคคลผูพร่ังพรอมดวยมโนทุจริต  เม่ือตายไป 
พึงเขาถึงอบาย  ทุคติวินิบาต  นรก  เพราะมโนทุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจัย  นัน่เปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        (๒๖)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูพร่ังพรอมดวยกายสุจริต 
เม่ือตายไป  พงึเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  เพราะกายสุจริตนั้นเปนเหตุ  เปนปจจัย 
นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  บุคคลผูพร่ังพรอมดวยกายสุจริต 
เม่ือตายไป  พงึเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะกายสุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจยั  นั่นเปนฐานะ 
ท่ีมีได  ฯ  
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        (๒๗)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูพร่ังพรอมดวยวจีสุจริต 
เม่ือตายไป  พงึเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  เพราะวจีสุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจยั  นั่นไมใช 
ฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแลคือ  บุคคลผูพร่ังพรอมดวยวจีสุจริต  เม่ือตายไป 
พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะ  วจีสุจริตนั้นเปนเหตุ  เปนปจจยั  นั่นเปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        (๒๘)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูพร่ังพรอมดวยมโนสุจริต 
เม่ือตายไป  พงึเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  เพราะมโนสุจริตนั้นเปนเหตุ  เปนปจจัย 
นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  บุคคลผูพร่ังพรอมดวยมโนสุจริต 
เม่ือตายไป  พงึเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะมโนสุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจยั  นั่นเปนฐานะ 
ท่ีมีได  ฯ 
        ดูกรอานนท  ดวยเหตุเทานี้แล  จึงควรเรียกไดวา  ภกิษุผูฉลาดในฐานะ  และอฐานะ  ฯ 
        [๒๔๖]  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้  ทานพระอานนท  ไดทูลพระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  นาอัศจรรยจริง  ไมนาเปนไปไดเลยธรรมบรรยายนี้ช่ือไร 
พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา  เพราะเหตุนั้นแล  เธอจงจําธรรมบรรยายน้ีไว  วาช่ือพหุธาตุก 
(ชุมนุมธาตุมากอยาง)  บาง  วาช่ือจตุปริวัฏฏ  (แสดงอาการเวียน  ๔  รอบ)บาง  วาช่ือธรรมาทาส 
(แวนสองธรรม)  บาง  วาช่ืออมตทุนทุภี  (กลองบันลืออมฤต)บาง  วาช่ืออนุตตรสังคามวิชัย 
(ความชนะสงครามอยางไมมีความชนะอ่ืนยิ่งกวา)บาง  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระอานนทจึงช่ืนชมยินดี  พระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  พหุธาตุกสูตร  ท่ี  ๕ 
            _______________  
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            ๖.  อิสิคิลิสูตร  (๑๑๖) 
        [๒๔๗]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีภูเขาอิสิคิลิ  เขตพระนครราชคฤหสมัยนั้นแล 
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  ฯ 
        [๒๔๘]  พระผูมีพระภาคตรัสถามดังนี้วา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  บรรดาเราท้ังหลายนี่  พวก 
เธอแลเห็นภูเขาเวภาระน่ันหรือไม  ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นทูลวา  เหน็  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภเูขาเวภาระน่ันแล  มีช่ือเปนอยางหนึ่ง  มีบัญญัติเปนอีกอยาง 
หนึ่ง  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอแลเหน็ภูเขาปณฑวะนั่นหรือไม  ฯ 
        ภิ.  เหน็  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมภูเขาปณฑวะนั่นแล  ก็มีช่ือเปนอยางหนึง่  มีบัญญัติเปน 
อีกอยางหนึ่ง  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พวกเธอแลเห็นภูเขาเวปุลละนั่นหรือไม  ฯ 
        ภิ.  เหน็  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมภูเขาเวปุลละนั่นแล  ก็มีช่ือเปนอยางหนึ่ง  มีบัญญัติเปนอีก 
อยางหนึ่ง  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอแลเห็นภเูขาคิชฌกูฏนั่นหรือไม  ฯ 
        ภิ.  เหน็  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมภูเขาคิชฌกูฏนั่นแล  ก็มีช่ือเปนอยางหนึ่ง  มีบัญญัติเปนอีก 
อยางหนึ่ง  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอแลเห็นภเูขาอิสิคิลินี้หรือไม  ฯ  
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        ภิ.  เหน็  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แตภูเขาอิสิคิลินี้แล  มีช่ือก็เชนนี้  มีบัญญัติก็เชนนี้  ฯ 
        [๒๔๙]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เร่ืองเคยมีมาแลว  พระปจเจกพุทธ  ๕๐๐  องค  ไดอาศัยอยู 
ท่ีภูเขาอิสิคิลินี้มานาน  พระปจเจกพุทธเหลานั้น  เม่ือกําลังเขาไปสูภูเขานี้  คนแลเหน็  แตทาน 
เขาไปแลว  คนไมแลเหน็  มนุษยท้ังหลายเหน็เหตุ  ดังนี้นั้น  จึงพูดกนัอยางนีว้า  ภเูขาลูกนี้ 
กลืนกินฤาษีเหลานี้  ช่ือวา  อิสิคิลิ  นี้แล  จึงไดเกิดข้ึน  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เราจักบอก  จัก 
ระบุ  จักแสดงชื่อของพระปจเจกพุทธท้ังหลาย  พวกเธอจงฟง  จงใสใจใหดี  เราจักกลาวตอไป 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลว  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๒๕๐]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  พระปจเจกสัมพุทธช่ือ 
อริฏฐะ  ๑  ช่ืออุปริฏฐะ  ๑  ช่ือตครสิขี  ๑  ช่ือยสัสสี  ๑  ช่ือสุทัสสนะ  ๑ชื่อปยทัสสี  ๑  ช่ือ 
คันธาระ  ๑  ช่ือปณโฑละ  ๑  ช่ืออุปาสภะ  ๑  ช่ือนิถะ  ๑ช่ือตถะ  ๑  ช่ือสุตวา  ๑  ช่ือภาวิตัตตะ  ๑ 
ไดอาศัยอยูท่ีภเูขาอิสิคิลินี้มานาน  ฯ 
        [๒๕๑]  เธอท้ังหลาย  จงฟงเราระบุช่ือของทานท่ีมีธรรมเปนสาระกวา 
              สัตว  ไมมีทุกข  หมดความอยาก  ไดบรรลุโพธิญาณอยางด ี
              เฉพาะตนผูเดยีว  ผูปราศจากลูกศร  สูงกวานรชน  ตอไปเถิด 
              พระปจเจกพุทธ  ผูมีตัณหาเครื่องนําไปในภพส้ินแลว  คือ 
              อริฏฐพุทธ  ๑  อุปริฏฐพุทธ  ๑  ตครสิขีพุทธ  ๑  ยสัสสีพุทธ  ๑ 
              สุทัสสนพุทธ  ๑  ปยทัสสีพุทธ  ๑  คันธารพุทธ  ๑  ปณโฑล 
              พุทธ  ๑  อุปาสภพุทธ  ๑  นิถพุทธ  ๑  ตถพุทธ  ๑  สุตวาพุทธ  ๑ 
              ภาวิตตัตพุทธ  ๑  สุมภพุทธ  ๑  สุภพุทธ  ๑  เมถุลพุทธ  ๑ 
              อัฏฐมพุทธ  ๑  อัสสุเมฆพุทธ  ๑  อนิฆพุทธ  ๑  สุทาฐพุทธ  ๑ 
              พระปจเจกพุทธ  ผูมีอานุภาพมาก  คือ  หิงคูพุทธ  ๑  หิงคพุทธ  ๑  
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              พระมุนีช่ือชาลีมี  ๒  องค  และอัฏฐกพุทธ  ๑  โกสัลลพุทธ  ๑ 
              อถพุทธ  ๑  สุพาหุพุทธ  ๑  อุปเนมิพุทธ  ๑  เนมิพุทธ  ๑ 
              สันตจิตตพุทธ  ๑  สัจจพุทธ  ๑  ตถพุทธ  ๑  วริชพุทธ  ๑ 
              ปณฑติพุทธ  ๑  กาฬพุทธ  ๑  อุปกาฬพุทธ  ๑  วิชิตพุทธ  ๑ 
              ชิตพุทธ  ๑  อังคพุทธ  ๑  ปงคพุทธ  ๑  คุติจฉิตพุทธ  ๑  ปสสี 
              พุทธ  ๑  ไดละอุปธิอันเปนมูลแหงทุกขแลว  อปราชิตพุทธ 
              ไดชนะมารและพลมาร  สัตถาพุทธ  ๑  ปวัตตาพุทธ  ๑  สรภังค 
              พุทธ  ๑  โลมหังสพุทธ  ๑  อุจจังคมายพุทธ  ๑  อสิตพุทธ  ๑ 
              อนาสวพุทธ  ๑  มโนมยพุทธ  ๑  พันธุมาพุทธ  ๑  ผูตัดมานะได ๑ 
              ตทาธิมุตพุทธ  ๑  วมิลพุทธ  ๑  เกตุมาพุทธ  ๑  เกตุมพราคพุทธ  ๑ 
              มาตังคพุทธ  ๑  อริยพุทธ  ๑  อัจจตุพุทธ  ๑  อัจจุตคามพยามก 
              พุทธ  ๑  สุมังคลพุทธ  ๑  ทัพพิลพุทธ  ๑  สุปติฏฐิตพุทธ  ๑ 
              อสัยหพุทธ  ๑  เขมาภิรตพุทธ  ๑  โสรตพุทธ  ๑  ทุรันนยพุทธ  ๑ 
              สังฆพุทธ  ๑  อุชชยพุทธ  ๑  พระมุนี  ช่ือสัยห  อีกองคหนึ่ง 
              ผูมีความเพยีรไมทราม  พระพุทธ  ช่ืออานันทะ  ช่ือนันทะ 
              ช่ืออุปนันทะ  ๑๒  องค  และภารทวาชพุทธ  ผูทรงรางกายในภพ 
              สุดทาย  โพธิพุทธ  ๑  มหานามพทุธ  ๑  อุตตรพุทธ  ๑  เกสี 
              พุทธ  ๑  สิขีพุทธ  ๑  สุนทรพุทธ  ๑  ภารทวาชพทุธ  ๑ 
              ติสสพุทธ  ๑  อุปติสสพุทธ  ๑  ผูตัดกิเลสเคร่ืองผูกในภพได 
              อุปสีทรีพุทธ  และสีทรีพุทธ  ผูตัดตัณหาได  มังคลพุทธ 
              เปนผูปราศจากราคะ  อุสภพุทธ  ผูตัดขายอันเปนมูลแหงทุกข 
              อุปณตีพุทธ  ไดบรรลุบทอันสงบ  อุโปสถพุทธ  ๑  สุนทรพุทธ  ๑ 
              สัจจนามพุทธ  ๑  เชตพุทธ  ๑  ชยันตพุทธ  ๑  ปทุมพุทธ  ๑  
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              อุปปลพุทธ  ๑  ปทุมุตตรพุทธ  ๑  รักขิตพุทธ  ๑  ปพพตพุทธ  ๑ 
              มานัตถัทธพุทธ  ๑  โสภิตพุทธ  ๑  วีตราคพุทธ  ๑  กัณหพุทธ  ๑ 
              ผูมีจิตพนวิเศษดีแลว  พระปจเจกพุทธ  ผูมีอานุภาพมากเหลานี้ 
              และอ่ืนๆ  มีตัณหาเคร่ืองนําไปในภพส้ินแลว  เธอท้ังหลายจง 
              ไหวพระปจเจกพุทธเหลานั้น  ผูลวงเคร่ืองของท้ังปวงไดแลว 
              ผูแสวงหาคุณใหญ  ผูมีคุณนับไมถวน  ผูปรินิพพานแลวเถิด  ฯ 
            จบ  อิสิคิลิสูตรท่ี  ๖ 
            __________  
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        ๗.  มหาจัตตารีสกสูตร  (๑๑๗) 
        [๒๕๒]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เราจักแสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะ 
อันมีเหตุ  มีองคประกอบ  แกเธอท้ังหลาย  พวกเธอจงฟงสัมมาสมาธินั้น  จงใสใจใหดี  เราจัก 
กลาวตอไป  ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลว  พระพทุธเจาขา  ฯ 
        [๒๕๓]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ก็สัมมาสมาธิของพระอริยะ 
อันมีเหตุ  มีองคประกอบ  คือ  สัมมาทิฐิ  สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมา 
อาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  เปนไฉนดูกรภกิษุท้ังหลาย  ความท่ีจติมีอารมณเปนหนึ่ง 
ประกอบแลวดวยองค  ๗  เหลานี้แล  เรียกวา  สัมมาสมาธิของพระอริยะ  อันมีเหตุบาง  มีองค 
ประกอบบาง  ฯ 
        [๒๕๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บรรดาองคท้ัง  ๗  นั้น  สัมมาทิฐิยอมเปนประธาน  ก็สัมมา 
ทิฐิยอมเปนประธานอยางไร  คือ  ภิกษุรูจกัมิจฉาทิฐิวามิจฉาทิฐิรูจักสัมมาทิฐิวาสัมมาทิฐิ 
ความรูของเธอนั้น  เปนสัมมาทิฐิ  ฯ 
        [๒๕๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็มิจฉาทิฐิเปนไฉน  คือ  ความเหน็ดังนี้วา  ทานท่ีใหแลว 
ไมมีผล  ยัญท่ีบูชาแลว  ไมมีผล  สังเวยที่บวงสรวงแลว  ไมมีผลผลวิบากของกรรมท่ีทําดีทําช่ัว 
แลวไมมี  โลกนี้ไมมี  โลกหนาไมมี  มารดาไมมีบิดาไมมี  สัตวท่ีเปนอุปปาติกะไมมี 
สมณพราหมณท้ังหลายผูดาํเนินชอบ  ปฏิบัติชอบ  ซ่ึงประกาศโลกน้ีโลกหนาใหแจมแจง  เพราะ 
รูยิ่งดวยตนเอง  ในโลกไมมีนี้มิจฉาทิฐิ  ฯ  
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        [๒๕๖]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สัมมาทิฐิเปนไฉน  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวสัมมา 
ทิฐิเปน  ๒  อยาง  คือ  สัมมาทิฐิท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญใหผลแกขันธ  อยาง  ๑ 
สัมมาทิฐิของพระอริยะ  ท่ีเปนอนาสวะ  เปนโลกุตระเปนองคมรรค  อยาง  ๑  ฯ 
        [๒๕๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สัมมาทิฐิท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญ  ใหผลแกขันธ 
เปนไฉน  คือ  ความเหน็ดังนีว้า  ทานท่ีใหแลว  มีผล  ยัญท่ีบูชาแลว  มีผล  สังเวยท่ีบวงสรวงแลว 
 มีผล  ผลวิบากของกรรมท่ีทําดี  ทําช่ัวแลวมีอยู  โลกน้ีมี  โลกหนามี  มารดามี  บิดามี  สัตวท่ี 
เปนอุปปาติกะมี  สมณพราหมณท้ังหลาย  ผูดําเนินชอบ  ปฏิบัติชอบ  ซ่ึงประกาศโลกนี้โลกหนา 
ใหแจมแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเอง  ในโลก  มีอยู  นี้สัมมาทิฐิท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญ 
ใหผลแกขันธ  ฯ 
        [๒๕๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สัมมาทิฐิของพระอริยะท่ีเปนอนาสวะเปนโลกุตระ 
เปนองคมรรค  เปนไฉน  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ปญญา  ปญญินทรียปญญาพละ  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
ความเหน็ชอบ  องคแหงมรรค  ของภิกษุผูมีจิตไกลขาศึก  มีจิตหาอาสวะมิได  พร่ังพรอมดวย 
อริยมรรค  เจริญอริยมรรคอยูนี้แล  สัมมาทิฐิของพระอริยะท่ีเปนอนาสวะ  เปนโลกุตระ 
เปนองคมรรค  ฯ 
        ภิกษนุั้นยอมพยายามเพ่ือละมิจฉาทิฐิ  เพื่อบรรลุสัมมาทิฐิ  ความพยายามของเธอน้ัน 
เปนสัมมาวายามะ  ฯ 
        ภิกษนุั้นมีสติละมิจฉาทิฐิได  มีสติบรรลุสัมมาทิฐิอยู  สติของเธอนั้นเปนสัมมาสติ  ฯ 
        ดวยอาการนี้  ธรรม  ๓  ประการนี้  คือ  สัมมาทิฐิ  สัมมาวายามะสัมมาสติ  ยอมหอมลอม 
เปนไปตามสัมมาทิฐิของภิกษุนั้น  ฯ 
        [๒๕๙]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บรรดาองคท้ัง  ๗  นั้น  สัมมาทิฐิยอมเปนประธาน  ก็สัมมา 
ทิฐิยอมเปนประธานอยางไร  คือ  ภิกษุรูจกัมิจฉาสังกัปปะวามิจฉาสังกัปปะ  รูจกัสัมมาสังกัปปะ 
วาสัมมาสังกัปปะ  ความรูของเธอนั้น  เปนสัมมาทิฐิ  ฯ 
        [๒๖๐]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็มิจฉาสังกัปปะเปนไฉน  คือ  ความดาํริในกาม  ดําริใน 
พยาบาท  ดําริในความเบียดเบียน  นี้มิจฉาสังกัปปะ  ฯ 
        [๒๖๑]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สัมมาสังกัปปะเปนไฉน  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เรากลาว 
สัมมาสังกัปปะเปน  ๒  อยาง  คือ  สัมมาสังกัปปะท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญ  ใหผลแกขันธ 
อยาง  ๑  สัมมาสังกัปปะของพระอริยะท่ีเปนอนาสวะเปนโลกุตระ  เปนองคมรรค  อยาง  ๑  ฯ  
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        [๒๖๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สัมมาสังกัปปะท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญ 
 ใหผลแกขันธเปนไฉน  คือความดําริในเนกขัมมะ  ดําริในความไมพยาบาท  ดําริในความไม 
เบียดเบียน  นีสั้มมาสังกัปปะท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญ  ใหผลแกขันธ  ฯ 
        [๒๖๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สัมมาสังกัปปะของพระอริยะท่ีเปนอนาสวะเปนโลกุตระ 
เปนองคมรรค  เปนไฉน  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ความตรึก  ความวิตกความดําริ  ความแนว  ความแน 
ความปกใจ  วจีสังขาร  ของภิกษุผูมีจิตไกลขาศึกมีจิตหาอาสวะมิได  พร่ังพรอมดวยอริยมรรค 
เจริญอริยมรรคอยูนี้แล  สัมมาสังกัปปะของพระอริยะท่ีเปนอนาสวะ  เปนโลกุตระ  เปนองคมรรค  ฯ 
        ภิกษนุั้นยอมพยายามเพ่ือละมิจฉาสังกัปปะ  เพื่อบรรลุสัมมาสังกัปปะ   ความพยายาม 
ของเธอนั้น  เปนสัมมาวายามะ  ฯ 
        ภิกษนุั้นมีสติละมิจฉาสังกัปปะได  มีสติบรรลุสัมมาสังกัปปะอยู  สติ  ของเธอน้ัน 
เปนสัมมาสติ  ฯ 
        ดวยอาการนี้  ธรรม  ๓  ประการนี้  คือ  สัมมาทิฐิ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  ยอมหอมลอม 
เปนไปตามสัมมาสังกัปปะ  ของภิกษนุั้น  ฯ 
        [๒๖๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บรรดาองคท้ัง  ๗  นั้น  สัมมาทิฐิยอมเปนประธาน  ก็สัมมา 
ทิฐิยอมเปนประธานอยางไร  คือ  ภิกษุรูจกัมิจฉาวาจาวามิจฉาวาจา  รูจกัสัมมาวาจาวาสัมมาวาจา 
ความรูของเธอนั้น  เปนสัมมาทิฐิ  ฯ 
        [๒๖๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็มิจฉาวาจาเปนไฉน  คือพูดเท็จ  พดูสอเสียด  พูดคําหยาบ 
เจรจาเพอเจอ  นี้  มิจฉาวาจา  ฯ 
        [๒๖๖]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สัมมาวาจาเปนไฉน  ดูกรภกิษุท้ังหลายเรากลาวสัมมาวาจา 
เปน  ๒  อยาง  คือ  สัมมาวาจาท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญใหผลแกขันธ  อยาง  ๑ 
สัมมาวาจาของพระอริยะท่ีเปนอนาสวะ  เปนโลกุตระเปนองคมรรค  อยาง  ๑  ฯ 
        [๒๖๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สัมมาวาจาท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญใหผลแกขันธ 
เปนไฉน  คือ  เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ  งดเวนจากการพูดสอเสียด  งดเวนจากการพูดคําหยาบ 
งดเวนจากการเจรจาเพอเจอ  นี้  สัมมาวาจา  ท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญ  ใหผลแกขันธ  ฯ 
        [๒๖๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สัมมาวาจาของพระอริยะท่ีเปนอนาสวะ   เปนโลกุตระ 
เปนองคมรรค  เปนไฉน  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ความงด  ความเวนความเวนขาด  เจตนางดเวน  
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จากวจีทุจริตท้ัง  ๔  ของภิกษุผูมีจิตไกลขาศึก  มีจิตหาอาสวะมิได  พร่ังพรอมดวยอริยมรรค  เจริญ 
อริยมรรคอยู  นี้แล  สัมมาวาจา  ของพระอริยะท่ีเปนอนาสวะ  เปนโลกตุระ  เปนองคมรรค  ฯ 
        ภิกษยุอมพยายามเพ่ือละมิจฉาวาจา  เพ่ือบรรลุสัมมาวาจาอยู  ความพยายามของเธอนั้น 
เปนสัมมาวายามะ  ฯ 
        ภิกษนุั้นมีสติละมิจฉาวาจาได  มีสติบรรลุสัมมาวาจาอยู  สติของเธอนั้นเปนสัมมาสติ  ฯ 
        ดวยอาการนี้  ธรรม  ๓  ประการนี้  คือ  สัมมาทิฐิ  สัมมาวายามะสัมมาสติ  ยอมหอมลอม 
เปนไปตามสัมมาวาจาของภกิษุนั้น  ฯ 
        [๒๖๙]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บรรดาองคท้ัง  ๗  นั้น  สัมมาทิฐิยอมเปนประธานกสั็มมา 
ทิฐิยอมเปนประธานอยางไร  คือ  ภิกษุรูจกัมิจฉากัมมันตะวา  มิจฉากมัมันตะ  รูจกัสัมมากัมมันตะ 
วา  สัมมากัมมันตะ  ความรูของเธอน้ัน  เปนสัมมาทิฐิ  ฯ 
        [๒๗๐]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็มิจฉากมัมันตะเปนไฉน  คือ  ปณาติบาต อทินนาทาน   
กาเมสุมิจฉาจาร  นี้  มิจฉากัมมันตะ  ฯ 
        [๒๗๑]  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็สัมมากมัมันตะเปนไฉน  ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย  เรากลาว 
สัมมากัมมันตะเปน  ๒  อยาง  คือ  สัมมากัมมันตะท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญ  ใหผลแกขันธ 
อยาง  ๑  สัมมากัมมันตะของพระอริยะท่ีเปนอนาสวะ  เปนโลกุตระ  เปนองคมรรค  อยาง  ๑  ฯ 
        [๒๗๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สัมมากมัมันตะท่ียังเปนสาสวะเปนสวนแหงบุญ  ใหผล 
แกขันธเปนไฉน  คือ  เจตนางดเวนจากปาณาติบาต  งดเวนจากอทินนาทาน  งดเวนจากกาเม 
สุมิจฉาจาร  นี้สัมมากัมมันตะท่ียังเปนสาสวะเปนสวนแหงบุญ  ใหผลแกขันธ  ฯ 
        [๒๗๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สัมมากมัมันตะของพระอริยะท่ีเปน  อนาสวะ  เปนโลกุตระ 
เปนองคมรรคเปนไฉน  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  ความงดความเวน  เจตนางดเวน  จากกายทุจริต 
ท้ัง  ๓  ของภิกษุผูมีจิตไกลขาศึก  มีจิตหาอาสวะมิได  พร่ังพรอมดวยอริยมรรค  เจริญอริยมรรคอยู 
นี้แล  สัมมากมัมันตะของพระอริยะท่ีเปนอนาสวะ  เปนโลกุตระ  เปนองคมรรค  ฯ 
        ภิกษนุั้นยอมพยายามเพ่ือละมิจฉากัมมันตะ  เพื่อบรรลุสัมมากัมมันตะ   ความพยายาม 
ของเธอนั้น  เปนสัมมาวายามะ  ฯ 
        ภิกษนุั้นมีสติละมิจฉากัมมันตะได  มีสติบรรลุสัมมากัมมันตะอยู  สติ  ของเธอน้ัน  เปน 
สัมมาสติ  ฯ  
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        ดวยอาการนี้  ธรรม  ๓  ประการนี้  คือ  สัมมาทิฐิ  สัมมาวายามะ   สัมมาสติ  ยอม 
หอมลอม  เปนไปตามสัมมากัมมันตะของภิกษนุั้น  ฯ 
        [๒๗๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บรรดาองคท้ัง  ๗  นั้น  สัมมาทิฐิยอมเปนประธาน  ก็ 
สัมมาทิฐิยอมเปนประธานอยางไร  คือ  ภกิษุรูจักมิจฉาอาชีวะวา  มิจฉาอาชีวะ  รูจกัสัมมาอาชีวะ 
วาสัมมาอาชีวะ  ความรูของเธอนั้น  เปนสัมมาทิฐิ  ฯ 
        [๒๗๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็มิจฉาอาชีวะเปนไฉน  คือ  การโกง   การลอลวง  การ 
ตลบตะแลง  การยอมมอบตนในทางผิด  การเอาลาภตอลาภนี้มิจฉาอาชีวะ  ฯ 
        [๒๗๖]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สัมมาอาชีวะเปนไฉน  ดูกรภกิษุท้ังหลาย   เรากลาว 
สัมมาอาชีวะเปน  ๒  อยาง  คือ  สัมมาอาชีวะท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญ  ใหผลแกขันธ 
อยาง  ๑  สัมมาอาชีวะของพระอริยะท่ีเปนอนาสวะเปนโลกุตระ  เปนองคมรรคอยาง  ๑  ฯ 
        [๒๗๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สัมมาอาชีวะท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญ  ใหผล 
แกขันธ  เปนไฉน  คือ  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ยอมละมิจฉาอาชีวะ  เล้ียงชีพดวยสัมมา 
อาชีวะ  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  นี้  สัมมาอาชีวะท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญ  ใหผล 
แกขันธ  ฯ 
        [๒๗๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สัมมาอาชีวะของพระอริยะท่ีเปนอนาสวะ  เปนโลกุตระ 
เปนองคมรรค  เปนไฉน  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ความงด  ความเวนเจตนางดเวน  จากมิจฉาอาชีวะ 
 ของภิกษุผูมีจติไกลขาศึก  มีจิตหาอาสวะมิได  พร่ังพรอมดวยอรยิมรรค  เจริญอริยมรรคอยู  นี้แล 
สัมมาอาชีวะของพระอริยะ  ท่ีเปนอนาสวะ  เปนโลกุตระ  เปนองคมรรค  ฯ 
        ภิกษนุั้นยอมพยายามเพ่ือละมิจฉาอาชีวะ  เพ่ือบรรลุสัมมาอาชีวะ  ความ พยายามของ 
เธอนั้น  เปนสัมมาวายามะ  ฯ 
        ภิกษนุั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะได  มีสติบรรลุสัมมาอาชีวะอยู  สติของเธอนั้น  เปน 
สัมมาสติ  ฯ 
        ดวยอาการนี้  ธรรม  ๓  ประการนี้  คือ  สัมมาทิฐิ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  ยอม 
หอมลอม  เปนไปตามสัมมาอาชีวะของภกิษุนั้น  ฯ 
        [๒๗๙]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บรรดาองคท้ัง  ๗  นั้น  สัมมาทิฐิยอมเปนประธาน  ก็สัมมา 
ทิฐิยอมเปนประธานอยางไร  คือ  เม่ือมีสัมมาทิฐิ  สัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได  เม่ือมี  
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สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจาจึงพอเหมาะได  เม่ือมีสัมมาวาจา        สัมมากัมมันตะ  จึงพอเหมาะได 
เม่ือมีสัมมากัมมันตะ    สัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได  เม่ือมีสัมมาอาชีวะ   สัมมาวายามะจึงพอ 
เหมาะได เม่ือมีสัมมาวายามะ   สัมมาสติ จึงพอเหมาะได เม่ือมีสัมมาสติ  สัมมาสมาธิจึงพอ 
เหมาะได  เม่ือมีสัมมาสมาธิ   สัมมาญาณะจึงพอเหมาะได   เม่ือมีสัมมาญาณะ    สัมมาวิมุตติ 
จึงพอเหมาะได  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ดวยประการนี้แล  พระเสขะผู  ประกอบดวยองค  ๘  จึง 
เปนพระอรหนัตประกอบดวยองค  ๑๐  ฯ 
        [๒๘๐]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บรรดาองคท้ัง  ๗  นั้น  สัมมาทิฐิยอมเปนประธาน  ก็ 
สัมมาทิฐิยอมเปนประธานอยางไร  คือ 
        ผูมีสัมมาทิฐิ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาทิฐิได  ท้ังอกุศลธรรมลามกเปน  อเนกบรรดามี 
เพราะมิจฉาทิฐิเปนปจจยันัน้  ก็เปนอันผูมีสัมมาทิฐิสลัดไดแลวและกศุลธรรมเปนอเนก 
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ  เพราะสัมมาทิฐิเปนปจจยั  ฯ 
        ผูมีสัมมาสังกัปปะ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได... 
        ผูมีสัมมาวาจา  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาวาจาได... 
        ผูมีสัมมากัมมันตะ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉากัมมันตะได... 
        ผูมีสัมมาอาชีวะ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาอาชีวะได... 
        ผูมีสัมมาวายามะ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาวายามะได... 
        ผูมีสัมมาสติ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาสติได... 
        ผูมีสัมมาสมาธิ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาสมาธิได... 
        ผูมีสัมมาญาณะ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาญาณะได... 
        ผูมีสัมมาวิมุตติ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาวิมุตติได  ท้ังอกุศลธรรมลามกเปนอเนกบรรดามี 
เพราะมิจฉาวมุิตติเปนปจจยันั้น  ก็เปนอันผูมีสัมมาวิมุตติสลัดไดแลว  และกุศลธรรมเปน 
อเนกยอมถึงความเจริญบริบูรณ  เพราะสัมมาวิมุตติเปนปจจัย 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ดวยประการนี้แล  จึงเปนธรรมฝายกุศล  ๒๐  ฝายอกุศล  ๒๐  ช่ือ  ธรรม 
บรรยายมหาจตัตารีสกะ  อันเราใหเปนไปแลว  สมณะ  หรือ  พราหมณ  หรือเทวดา  หรือมาร 
หรือพรหม  หรือใครๆ  ในโลก  จะใหเปนไปไมได  ฯ 
        [๒๘๑]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สมณะหรือพราหมณ  ผูใดผูหนึ่งพึงสําคัญท่ีจะติเตียน 
คัดคานธรรมบรรยายมหาจตัตารีสกะน้ี  การกลาวกอนและการกลาว  ตามกัน  ๑๐  ประการ  อัน  
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ชอบดวยเหตุของสมณะหรือพราหมณผูนัน้  ยอมถึงฐานะนาตําหนใินปจจุบันเทียว  ถาใคร 
ติเตียนสัมมาทิฐิ  เขาก็ตองบูชา  สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีทิฐิผิด  ถาใครติเตียน 
สัมมาสังกัปปะ  เขาก็ตองบูชาสรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีสังกัปปะผิด  ถาใครติเตียน 
สัมมาวาจา  เขาก็ตองบูชา  สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีวาจาผิด  ถาใครติเตียนสัมมากัม 
มันตะเขากต็องบูชา  สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีการงานผิด  ถาใครติเตียนสัมมาอาชีวะ 
เขาก็ตองบูชา  สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีอาชีวะผิด  ถาใครติเตียนสัมมาวายามะ  เขาก ็
ตองบูชา  สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีความพยายามผิดถาใครติเตียนสัมมาสติ  เขาก็ 
ตองบูชา  สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีสติผิด  ถาใครติเตียนสัมมาสมาธิ  เขาก็ตองบูชา 
สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีสมาธิผิดถาใครติเตียนสัมมาญาณะ  เขาก็ตองบูชา  สรรเสริญ 
ทานสมณพราหมณผูมีญาณผิด  ถาใครติเตียนสัมมาวิมุตติ  เขาก็ตองบูชา  สรรเสริญทาน 
สมณพราหมณผูมีวิมุตติผิด  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหน่ึง  พึงสําคัญท่ีจะติเตียน  คัดคาน 
ธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะน้ี  การกลาวกอนและการกลาวตามกัน  ๑๐  ประการ  อันชอบดวย 
เหตุของสมณะหรือพราหมณพวกนัน้  ยอมถึงฐานะนาตําหนิในปจจุบันเทียว  ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
แมพวกอัสสะและพวกภัญญะชาวอุกกลชนบท  ซ่ึงเปนอเหตุกวาทะ  อกิริยวาทะ  นตัถิกวาทะ 
ก็ยังสําคัญท่ีจะไมติเตียน  ไมคัดคานธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะ  นัน่เพราะเหตุไร  เพราะ 
กลัวถูกนินทา  ถูกวาราย  และถูกกอความ  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีพระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  มหาจัตตารีสกสูตร  ท่ี  ๗ 
            _______________  
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              ๘.  อานาปานสติสูตร  (๑๑๘) 
            _______________ 
        [๒๘๒]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา   มิคารมารดา  ใน 
พระวหิารบุพพาราม  เขตพระนครสาวัตถี  พรอมดวยพระสาวกผูเถระมีช่ือเสียงเดนมากรูปดวยกนั 
เชน  ทานพระสารีบุตร  ทานพระมหาโมคคัลลานะ  ทานพระมหากัสสป  ทานพระมหากัจจายนะ 
ทานพระมหาโกฏฐิตะทานพระมหากปณะ  ทานพระมหาจุนทะ  ทานพระเรวตะ  ทานพระอานนท 
และ  พระสาวกผูเถระมีช่ือเสียงเดนอ่ืนๆ  ก็สมัยนั้นแล  พระเถระท้ังหลายพากันโอวาทพรํ่าสอน 
พวกภิกษุอยู  คือ  พระเถระบางพวกโอวาทพรํ่าสอนภิกษุ  ๑๐  รูปบางบางพวกโอวาทพรํ่าสอน 
๒๐  รูปบาง  บางพวกโอวาทพรํ่าสอน  ๓๐  รูปบาง  บางพวกโอวาทพร่ําสอน  ๔๐  รูปบาง  ฝายภิกษุ 
นวกะเหลานั้น  อันภิกษุผูเถระโอวาทพรํ่าสอนอยู  ยอมรูชัดธรรมวิเศษอยางกวางขวางยิ่งกวาท่ีตนรู 
มากอน  ฯ 
        [๒๘๓]  ก็สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคมีภิกษุสงฆหอมลอมประทับนั่งกลางแจง  ใน 
ราตรีมีจันทรเพ็ญ  วันนัน้เปนวันอุโบสถ  ๑๕  คํ่า  ท้ังเปนวันปวารณาดวย  ขณะน้ัน  พระผูมี 
พระภาคทรงเหลียวดูภกิษุสงฆ  ซ่ึงนิ่งเงียบอยูโดยลําดับ  จึงตรัสบอกภกิษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย  เราปรารภในปฏิปทาน้ี  เรามีจิตยินดใีนปฏิปทาน้ี  เพราะฉะนั้นแล  พวกเธอจง 
ปรารภความเพียร  เพื่อถึง  คุณท่ีตนยังไมถึง  เพื่อบรรลุคุณท่ีตนยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงคุณท่ีตน 
ยังไมทํา  ใหแจง  โดยยิ่งกวาประมาณเถิด  เราจักรออยูในเมืองสาวัตถีนีแ้ล  จนถึงวันครบ๔  เดือน 
แหงฤดูฝน  เปนท่ีบานแหงดอกโกมุท  พวกภิกษุชาวชนบททราบขาววา  พระผูมีพระภาคจักรอ 
อยูในเมืองสาวัตถีนั้น  จนถึงวันครบ  ๔  เดือนแหง  ฤดฝูน  เปนท่ีบานแหงดอกโกมุท  จึงพากัน 
หล่ังไหลมายังพระนครสาวตัถี  เพื่อ  เฝาพระผูมีพระภาค  ฝายภิกษุผูเถระเหลานั้นก็พากันโอวาท 
พรํ่าสอนภิกษนุวกะเพิ่มประมาณข้ึน  คือ  ภิกษุผูเถระบางพวกโอวาทพรํ่าสอนภิกษุ  ๑๐  รูปบาง  
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บางพวกโอวาทพรํ่าสอน  ๒๐  รูปบาง บางพวกโอวาทพร่ําสอน  ๓๐  รูปบาง  บางพวกโอวาทพรํ่าสอน 
๔๐  รูปบาง  และภิกษุนวกะเหลานั้น  อันภกิษุผูเถระโอวาทพรํ่าสอนอยู  ยอมรูชัดธรรมวิเศษอยาง 
กวางขวางยิ่งกวาท่ีตนรูมากอน  ฯ 
        [๒๘๔]  ก็สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคมีภิกษุสงฆหอมลอมประทับนั่งกลางแจง  ใน 
ราตรีมีจันทรเพ็ญ  เปนวนัครบ  ๔  เดือนแหงฤดูฝน  เปนท่ีบานแหงดอกโกมุท  วนันัน้เปนวนั 
อุโบสถ  ๑๕  คํ่า  ขณะน้ัน  พระผูมีพระภาคทรงเหลียวดภูิกษุสงฆ  ซ่ึงนิ่งเงียบอยูโดยลําดับ  จึง 
ตรัสบอกภิกษท้ัุงหลายวา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  บริษัทนี้ไมคุยกัน  บริษทันี้เงียบเสียงคุย  ดํารงอยู 
ในสารธรรมอันบริสุทธ์ิ  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุสงฆนี้  บริษัทนี้เปนเชนเดียวกนักับบริษัทท่ี 
ควรแกการคํานับ  ควรแกการตอนรับ  ควรแกทักษิณาทาน  ควรแกการกระทําอัญชลี  เปนเนื้อ 
นาบุญของโลกอยางหาท่ีอ่ืนยิ่งกวามิได  ภกิษุสงฆนี้บริษทันี้เปนเชนเดยีวกันกับบริษทัท่ีเขาถวาย 
ของนอย  มีผลมาก  และถวายของมากมีผลมากยิ่งข้ึน  ภกิษุสงฆนี้  บริษัทนี้เปนเชนเดียวกัน 
กับบริษัท  อันชาวโลกยากท่ีจะไดพบเหน็  ภิกษุสงฆนี้  บริษัทนี้เปนเชนเดียวกันกับบริษัทอัน 
สมควรท่ีแมคนผูเอาเสบียงคลองบาเดินทางไปชมนับเปนโยชนๆ  ฯ 
        [๒๘๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ยอมมีภกิษุในภิกษุสงฆนี้  ผูเปน  พระอรหันตขีณาสพ 
อยูจบพรหมจรรยแลว  ทํากจิท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระไดแลว  บรรลุประโยชนตนแลวโดย 
ลําดับ  ส้ินสัญโญชนในภพแลว  พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ  แมภกิษุเชนนี้ในหมูภิกษนุี้  ก ็
มีอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ผูเปนอุปปาติกะ  เพราะส้ินสัญโญชน 
สวนเบื้องตํ่าท้ัง  ๕  จะไดปรินิพพานในโลกนั้นๆ  มีอันไมกลับ  มาจากโลกนั้นอีกเปนธรรมดา 
แมภิกษุเชนนีใ้นหมูภิกษุนี้  ก็มีอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ผูเปนพระสกคาทามีเพราะส้ินสัญโญชน 
๓  อยาง  และเพราะทําราคะ  โทสะ  โมหะใหเบาบางมายงัโลกนี้อีกคร้ังเดียวเทานัน้  กจ็ะทําท่ีสุด 
แหงทุกขได  แมภิกษุเชนนีใ้นหมูภิกษุสงฆนี้  ก็มีอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ผูเปนพระโสดาบัน  เพราะส้ินสัญโญชน 
๓  อยาง  มีอันไมตกอบายเปนธรรมดา  แนนอนท่ีจะไดตรัสรูใน  เบ้ืองหนา  แมภิกษุเชนนี้ใน 
หมูภิกษุนี้  ก็มีอยู  ฯ  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ท่ีเปนผูประกอบความเพียรในอันเจริญ 
สติปฏฐาน  ๔  อยู  แมภิกษเุชนนี้ในหมูภิกษุนี้  ก็มีอยู  ฯ 
        [๒๘๖]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ยอมมีภกิษุในภิกษุสงฆนี้  ท่ีเปนผูประกอบความเพียรใน 
อันเจริญสัมมัปปธาน  ๔  อยู  แมภิกษเุชนนี้ในหมูภกิษุนี ้ ก็มีอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ท่ีเปนผูประกอบความ  เพียรในอันเจริญ 
อิทธิบาท  ๔  อยู  แมภิกษเุชนนี้ในหมูภิกษนุี้  ก็มีอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ท่ีเปนผูประกอบความ  เพียรในอันเจริญ 
อินทรีย  ๕  อยู  แมภิกษเุชนนี้ในหมูภกิษุนี ้ ก็มีอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ท่ีเปนผูประกอบความ  เพียรในอันเจริญ 
พละ  ๕  อยู  แมภิกษุเชนนีใ้นหมูภิกษุนี้  ก็มีอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ท่ีเปนผูประกอบความ  เพียรในอันเจริญ 
โพชฌงค  ๗  อยู  แมภิกษเุชนนี้ในหมูภิกษนุี้  ก็มีอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ท่ีเปนผูประกอบความ  เพียรในอันเจริญ 
มรรคมีองค  ๘  อันประเสริฐอยู  แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ก็มีอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ท่ีเปนผูประกอบความ  เพียรในอันเจริญ 
เมตตาอยู  แมภิกษเุชนนีใ้นหมูภิกษุนี้  ก็มีอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ท่ีเปนผูประกอบความ  เพียรในอันเจริญ 
กรุณาอยู  แมภกิษุเชนนี้ในหมูภิกษนุี้  ก็มีอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ท่ีเปนผูประกอบความ  เพียรในอันเจริญ 
มุทิตาอยู  แมภกิษุเชนนี้ในหมูภิกษนุี้  ก็มีอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ท่ีเปนผูประกอบความเพียรในอันเจริญ 
อุเบกขาอยู  แมภิกษเุชนนีใ้นหมูภกิษนุี้  กมี็อยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ท่ีเปนผูประกอบความเพียรในอันเจริญ 
อสุภสัญญาอยู  แมภิกษุเชนนี้ในหมูภกิษุนี ้ ก็มีอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ยอมมีภิกษใุนภิกษสุงฆนี้  ท่ีเปนผูประกอบความเพียรในอันเจริญ 
อนิจจสัญญาอยู  แมภิกษเุชนนี้ในหมูภกิษุนี ้ ก็มีอยู  ฯ  
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        [๒๘๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ยอมมีภกิษุในภิกษุสงฆนี้  ท่ีเปนผูประกอบความเพียรใน 
อันเจริญอานาปานสติอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อานาปานสติ  อันภิกษเุจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอม  มีผลมาก 
มีอานิสงสมาก  ภิกษุท่ีเจริญอานาปานสติแลว  ทําใหมากแลว  ยอมบําเพ็ญสติปฏฐาน  ๔  ให 
บริบูรณได  ภกิษุท่ีเจริญสตปิฏฐาน  ๔  แลว  ทําใหมากแลวยอมบําเพญ็โพชฌงค  ๗  ใหบริบูรณ 
ได  ภกิษุท่ีเจริญโพชฌงค  ๗  แลว  ทําใหมากแลว  ยอมบําเพ็ญวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได  ฯ 
        [๒๘๘]  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลวอยางไร  ทําใหมากแลว 
อยางไร  จึงมีผลมาก  มีอานิสงสมาก  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภกิษุใน  ธรรมวินัยนี้  อยูในปาก็ด ี
อยูท่ีโคนไมกด็ี  อยูในเรือนวางก็ดี  นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง  ดํารงสติม่ันเฉพาะหนา  เธอยอมมี 
สติหายใจออก  มีสติหายใจเขาเม่ือหายใจออกยาว  ก็รูชัดวา  หายใจออกยาว  หรือเม่ือหายใจ 
เขายาว  ก็รูชัดวาหายใจเขายาว  เม่ือหายใจออกส้ัน  ก็รูชัดวา  หายใจออกส้ัน  หรือเม่ือหายใจ 
เขาส้ัน  ก็รูชัดวา  หายใจเขาส้ัน  สําเหนียกอยู  วาเราจกัเปนผูกําหนดรูกองลม  ท้ังปวง  หายใจออก 
วาเราจักเปนผูกําหนดรูกองลมท้ังปวง  หายใจเขา  สําเหนียกอยู  วาเราจักระงับกายสังขาร  หายใจ 
ออก  วาเราจกัระงับกายสังขาร  หายใจเขาสําเหนียกอยู  วาเราจักเปนผูกําหนดรูปติ  หายใจออก 
วาเราจักเปนผูกําหนดรูปติ  หายใจเขา  สําเหนียกอยู  วาเราจักเปนผูกําหนดรูสุข  หายใจออก 
วาเราจักเปนผูกําหนดรูสุข  หายใจเขา  สําเหนียกอยู  วาเราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขารหายใจออก 
วาเราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขาร  หายใจเขา  สําเหนียกอยู  วาเราจกัระงับจิตสังขาร  หายใจออก 
วาเราจักระงับจิตสังขาร  หายใจเขา  สําเหนียกอยูวาเราจกัเปนผูกําหนดรูจิต  หายใจออก  วา 
เราจักเปนผูกําหนดรูจิต  หายใจเขาสําเหนียกอยู  วาเราจกัทําจิตใหราเริง  หายใจออก  วาเรา 
จักทําจิตใหราเริง  หายใจ  เขา  สําเหนียกอยู  วาเราจักตั้งจิตม่ัน  หายใจออก  วาเราจกัต้ังจิตม่ัน 
หายใจเขา  สําเหนียกอยู  วาเราจักเปล้ืองจติ  หายใจออก  วาเราจักเปล้ืองจิต  หายใจเขา  สําเหนียก 
อยู  วาเราจกัเปนผูตามพิจารณาความไมเท่ียง  หายใจออก  วาเราจกัเปนผูตามพิจารณาความไมเท่ียง 
หายใจเขา  สําเหนียกอยู  วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความคลายกําหนดั  หายใจออก  วาเราจักเปนผูตาม 
พิจารณาความคลายกําหนดัหายใจเขา  สําเหนียกอยู  วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความดับกิเลส  หาย 
ใจออก  วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความดบักิเลส  หายใจเขา  สําเหนยีกอยู  วาเราจักเปนผูตาม 
พิจารณาความสละคืนกิเลส  หายใจออก  วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความสละคืนกิเลส  หายใจเขา  
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  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้แล  จึงมีผล 
มาก  มีอานิสงสมาก  ฯ 
        [๒๘๙]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็ภกิษุท่ีเจริญอานาปานสติแลวอยางไร  ทําใหมากแลว 
อยางไร  จึงบําเพ็ญสติปฏฐาน  ๔  ใหบริบูรณได  ดกูรภกิษุท้ังหลายสมัยใด  เม่ือภิกษุหายใจ 
ออกยาว  ก็รูชัดวา  หายใจออกยาว  หรือเม่ือหายใจเขายาว  ก็รูชัดวา  หายใจเขายาว  เม่ือหาย 
ใจออกส้ัน  ก็รูชัดวา  หายใจออกส้ันหรือเม่ือหายใจเขาส้ัน  ก็รูชัดวา  หายใจเขาส้ัน  สําเหนียก 
อยู  วาเราจกัเปนผู  กําหนดรูกองลมท้ังปวง  หายใจออก  วาเราจักเปนผูกําหนดรูกองลมท้ังปวง 
หายใจเขา  สําเหนียกอยู  วาเราจักระงับกายสังขาร  หายใจออก  วาเราจักระงับกายสังขาร  หาย 
ใจเขา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ในสมัยนั้น  ภิกษช่ืุอวาพิจารณาเห็นกายในกาย  มีความเพียร  รูสึกตัว 
มีสติ  กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู  ดกูร  ภกิษุท้ังหลาย  เรากลาวลมหายใจออก 
ลมหายใจเขานี้  วาเปนกายชนิดหนึง่ในพวกกาย  เพราะฉะน้ันแล  ในสมัยนั้น  ภิกษจุึงช่ือวา 
พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียร  รูสึกตัว  มีสติ  กําจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ภกิษุสําเหนียกอยู  วาเราจักเปนผูกําหนดรูปติ  หายใจออก 
วาเราจักเปนผูกําหนดรูปติ  หายใจเขา  สําเหนียกอยู  วาเราจักเปนผูกําหนดรูสุข  หายใจออก 
วาเราจักเปนผูกําหนดรูสุข  หายใจเขา  สําเหนียก  อยู  วาเราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขาร  หายใจ 
ออก  วาเราจกัเปนผูกําหนดรูจิตสังขาร  หายใจเขา  สําเหนียกอยู  วาเราจักระงับจติสังขาร  หาย 
ใจออกวาเราจกัระงับจิตสังขาร  หายใจเขา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ในสมัยนัน้  ภิกษุช่ือวาพิจารณา 
เห็นเวทนาในเวทนา  มีความเพียร  รูสึกตัว  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เรากลาวการใสใจลมหายใจออกลมหายใจเขาเปนอยางดีนี้  วาเปนเวทนา 
ชนิดหนึง่  ในพวกเวทนา  เพราะฉะน้ันแลในสมัยนั้น  ภิกษจุึงช่ือวา  พิจารณาเห็นเวทนาใน 
เวทนา  มีความเพียร  รูสึกตัวมีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ภกิษุสําเหนียกอยู  วาเราจักเปนผูกําหนด  รูจิต  หายใจออก  วาเรา 
จักเปนผูกําหนดรูจิต  หายใจเขา  สําเหนียกอยู  วาเราจกัทําจิตใหราเริง  หายใจออก  วาเราจักทําจิตให 
ราเริง  หายใจเขา  สําเหนียกอยูวาเราจกัตั้งจิตม่ัน  หายใจออก  วาเราจกัต้ังจิตม่ัน  หายใจเขา 
สําเหนียกอยูวาเราจักเปล้ืองจิต  หายใจออก  วาเราจกัเปล้ืองจิต  หายใจเขา  ดูกรภิกษุท้ังหลายใน 
สมัยนั้น  ภิกษช่ืุอวา  พิจารณาเห็นจิตในจิต  มีความเพยีร  รูสึกตัว  มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัส  
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ในโลกเสียไดอยู  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  เราไมกลาวอานาปานสติแกภิกษผูุเผลอสติ  ไมรูสึกตัวอยู 
เพราะฉะนั้นแล  ในสมัยนั้น  ภิกษจุึงช่ือวา  พิจารณาเห็นจิตในจติ  มีความเพียร  รูสึกตัว  มีสติ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ภกิษุสําเหนียกอยู  วาเราจักเปนผูตามพิจารณา  ความไมเท่ียง 
หายใจออก  วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความไมเท่ียง  หายใจเขาสําเหนียกอยู  วาเราจกัเปนผู 
ตามพิจารณาความคลายกําหนัด  หายใจออก  วาเราจกัเปนผูตามพิจารณาความคลายกําหนดั 
หายใจเขา  สําเหนียกอยู  วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความดับกิเลส  หายใจออก  วาเราจักเปนผู 
ตามพิจารณาความดบักเิลส  หายใจเขา  สําเหนียกอยู  วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความสละคืน 
กิเลส  หายใจ  ออก  วาเราจกัเปนผูตามพิจารณาความสละคืนกิเลส  หายใจเขา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ในสมัยนัน้  ภกิษุช่ือวา  พิจารณาเห็นธรรมในธรรม  มีความเพียร  รูสึกตัว  มีสติกําจดัอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสียไดอยู  เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสดวยปญญาแลว  ยอมเปนผู 
วางเฉยไดดี  เพราะฉะน้ันแล  ในสมัยนั้น  ภิกษจุึงช่ือวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรม  มีความเพยีร 
รูสึกตัว  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษท่ีุเจริญอานาปานสติแลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้แล  ช่ือวา 
บําเพ็ญสติปฏฐาน  ๔  ใหบริบูรณได  ฯ 
        [๒๙๐]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็ภกิษุท่ีเจริญสติปฏฐาน  ๔  แลวอยางไรทําใหมากแลว 
อยางไร  จึงบําเพ็ญโพชฌงค  ๗  ใหบริบูรณได  ดูกรภกิษุท้ังหลายสมัยใด  ภิกษุพิจารณาเห็น 
กายในกาย  มีความเพยีร  รูสึกตัว  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู  ในสมัยนัน้ 
สติยอมเปนอันเธอผูเขาไปต้ังไวแลวไมเผลอเรอ  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  สติเปนอันภิกษเุขาไปต้ังไวแลวไมเผลอเรอ  ในสมัยนั้น 
สติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว  สมัยนั้น  ภิกษุช่ือวายอมเจริญสติสัมโพชฌงค 
สมัยนั้น  สติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษ ุ เธอเม่ือเปนผูมีสติอยางนั้น 
อยู  ยอมคนควา  ไตรตรอง  ถึงความพิจารณาธรรมนั้นไดดวยปญญา  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ภกิษุเปนผูมีสติอยางนั้นอยู  ยอมคนควา  ไตรตรอง  ถึง 
ความพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา  ในสมัยนั้น  ธรรมวิจยสัมโพชฌงค  ยอมเปนอันภกิษุปรารภแลว 
สมัยนั้น  ภิกษช่ืุอวายอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงคสมัยนั้น  ธรรมวิจยสัมโพชฌงคยอมถึง  
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ความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ  เธอ  เม่ือคนควา  ไตรตรอง  ถึงความพิจารณาธรรมดวย 
ปญญาอยู  ยอมเปนอันปรารภ  ความเพียรไมยอหยอน  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ภกิษุคนควา  ไตรตรอง  ถึงความพิจารณา ธรรมนั้นดวย 
ปญญา  ปรารภความเพียรไมยอหยอน  ในสมัยนั้น  วิริยสัมโพชฌงค  ยอมเปนอันภกิษุปรารภแลว 
 สมัยนั้น  ภิกษุช่ือวายอมเจริญวิริยสัมโพชฌงคสมัยนั้น  วิริยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญ 
และความบริบูรณแกภิกษุ  ปติ  ปราศจากอามิสยอมเกิดข้ึนแกภิกษุผูปรารภความเพียรแลว  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ปติปราศจากอามิสเกิดข้ึนแกภิกษุผูปรารภ  ความเพยีรแลว 
ในสมัยนัน้  ปติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภกิษุปรารภแลว  สมัยนั้นภิกษช่ืุอวายอมเจริญปติ 
สัมโพชฌงค  สมัยนั้น  ปติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษ ุ ภิกษุผูมีใจ 
เกิดปติ  ยอมมีท้ังกายท้ังจิตระงับได  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ท้ังกายท้ังจิตของภิกษุผูมีใจเกดิปติ  ระงับได  ในสมยันั้น 
ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภกิษุปรารภแลว  สมัยนั้น  ภกิษุช่ือวายอมเจริญปสสัทธิ 
สัมโพชฌงค  สมัยนั้น  ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภกิษุ  ภกิษ ุ
ผูมีกายระงับแลว  มีความสุข  ยอมมีจิตต้ังม่ัน  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  จิตของภิกษุผูมีกายระงับแลว  มีความสุข  ยอมต้ังม่ัน  ใน 
สมัยนั้น  สมาธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภกิษุปรารภแลว  สมัยนั้นภิกษช่ืุอวายอมเจริญสมาธิ 
สัมโพชฌงค  สมัยนั้น  สมาธิสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ  ภิกษุนัน้ 
ยอมเปนผูวางเฉยจิตที่ตั้งม่ันแลวเชนนั้นไดเปนอยางดี  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ภกิษุเปนผูวางเฉยจิตท่ีตั้งม่ันแลวเชนนัน้ได  เปนอยางดี  ใน 
สมัยนั้น  อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว  สมัยนั้นภกิษุช่ือวายอมเจริญ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค  สมัยนัน้  อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ภกิษุพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา  มีความเพยีร  รูสึกตัว 
มีสติ  กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู  ในสมัยนั้น  สติยอมเปนอันเธอผูเขาไปต้ังไว 
แลวไมเผลอเรอ...  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ภกิษุพจิารณาเหน็จิตในจิต  มีความเพยีรรูสึกตัว  มีสติ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู  ในสมัยนัน้  สติยอมเปนอันเธอผูเขาไปต้ังไวแลว 
ไมเผลอเรอ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ภกิษุพจิารณาเหน็ธรรมในธรรม  มีความเพียรรูสึกตัว  มีสติ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู  ในสมัยนัน้  สติยอมเปนอันเธอผูเขาไปต้ังไวแลว 
ไมเผลอเรอ  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  สติเปนอันภิกษเุขาไปต้ังไวแลว  ไมเผลอเรอ  ในสมัยนั้น 
สติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว  สมัยนั้น  ภิกษุช่ือวายอมเจริญสติสัมโพชฌงค 
สมัยนั้น  สติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษ ุ เธอเม่ือเปนผูมีสติอยางนั้น 
อยู  ยอมคนควา  ไตรตรอง  ถึงความพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ภกิษุเปนผูมีสติอยางนั้นอยู  ยอมคนควาไตรตรอง  ถึง 
ความพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา  ในสมัยนั้น  ธรรมวิจยสัมโพชฌงค  ยอมเปนอันภกิษุปรารภแลว 
สมัยนั้น  ภิกษช่ืุอวายอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงคสมัยนั้น  ธรรมวิจยสัมโพชฌงคยอมถึง 
ความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ  เม่ือเธอคนควา  ไตรตรอง  ถึงความพิจารณาธรรมนั้นดวย 
ปญญาอยู  ยอมเปนอันปรารภความเพียรไมยอหยอน  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ภกิษุคนควา  ไตรตรอง  ถึงความพิจารณาธรรม  นั้นดวย 
ปญญา  ปรารภความเพียรไมยอหยอน  ในสมัยนั้น  วิริยสัมโพชฌงคยอม  เปนอันภกิษุปรารภแลว 
สมัยนั้น  ภิกษช่ืุอวายอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค  สมัยนั้นวิริยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญ 
และความบริบูรณแกภิกษุ  ปติปราศจากอามิสยอมเกิดข้ึนแกภิกษุผูปรารภความเพียรแลว  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ปติปราศจากอามิสเกิดข้ึนแกภิกษุผูปรารภ  ความเพยีรแลว 
ในสมัยนัน้  ปติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภกิษุปรารภแลว  สมัยนั้นภิกษช่ืุอวายอมเจริญปติ 
สัมโพชฌงค  สมัยนั้น  ปติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษ ุ ภิกษุผูมีใจ 
เกิดปติ  ยอมมีท้ังกายท้ังจิตระงับได  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ท้ังกายทั้งจิตของภิกษุผูมีใจเกดิปติ  ระงับได  ในสมยันั้น 
ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภกิษุปรารภแลว  สมัยนั้น  ภกิษุ  ช่ือวายอมเจริญปสสัทธิ 
สัมโพชฌงค  สมัยนั้น  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  ยอมถึง  ความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ  ภกิษ ุ
ผูมีกายระงับแลว  มีความสุข  ยอมมีจิตต้ังม่ัน  ฯ  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  จิตของภิกษุผูมีกายระงับแลว  มีความสุขยอมต้ังม่ัน 
ในสมัยนัน้  สมาธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว  สมัยนั้นภกิษุช่ือวายอมเจริญ 
สมาธิสัมโพชฌงค  สมัยนั้น  สมาธิสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภกิษ ุ
ภิกษนุั้นยอมเปนผูวางเฉยจติท่ีตั้งม่ันแลวเชนนั้นไดเปนอยางดี  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  สมัยใด  ภกิษุเปนผูวางเฉยจิตท่ีตั้งม่ันแลวเชนนัน้ได  เปนอยางดี  ใน 
สมัยนั้น  อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว  สมัยนั้น  ภิกษุช่ือวายอมเจริญ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค  สมัยนัน้  อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษท่ีุเจริญสติปฏฐาน  ๔  แลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนีแ้ล 
ช่ือวาบําเพ็ญโพชฌงค  ๗  ใหบริบูรณได  ฯ 
        [๒๙๑]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุท่ีเจริญโพชฌงค  ๗  แลวอยางไร  ทําให  มากแลวอยางไร 
จึงบําเพ็ญวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุ  ในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติ 
สัมโพชฌงคอันอาศัยวเิวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  อันนอมไปเพื่อความปลดปลอย  ยอม 
เจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค  ...  ยอม  เจริญวิริยสัมโพชฌงค  ...  ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค  ...  ยอม 
เจริญปสสัทธิ  สัมโพชฌงค  ...  ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค  ...  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อัน 
อาศัยวเิวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  อันนอมไปเพื่อความปลดปลอย  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษท่ีุเจริญโพชฌงค  ๗  แลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้แล  ช่ือวา 
บําเพ็ญวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีพระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  อานาปานสติสูตร  ท่ี  ๘ 
            _______________  
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            ๙.  กายคตาสติสูตร  (๑๑๙) 
        [๒๙๒]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้นแล  ภิกษุมากดวยกันกลับจากบิณฑบาต  ภายหลังเวลาอาหารแลว 
นั่งประชุมกันในอุปฏฐานศาลา  เกิดขอสนทนากันข้ึนในระหวางดังนีว้า  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย 
 นาอัศจรรยจริง  ไมนาเปนไปไดเลย  เทาท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผูทรงรู  ทรงเห็น 
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธ  ตรัสกายคตาสติท่ีภิกษุเจริญแลว  ทําใหมากแลว  วามี  ผลมาก 
 มีอานิสงสมากนี้  ขอสนทนากันในระหวางของภิกษุเหลานั้น  คางอยู  เพียงเทานีแ้ล  ฯ 
        [๒๙๓]  ขณะนัน้  พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสถานท่ีทรงหลีกเรนอยูในเวลาเย็น 
เสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลานั้น  คร้ันแลวจึงประทับนั่ง  ณ  อาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว  แลวตรัสถาม 
ภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  บัดนี้  พวกเธอ  นั่งประชุมสนทนาเรื่องอะไรกัน  และพวกเธอ 
สนทนาเร่ืองอะไรคางอยูในระหวาง  ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ณ  โอกาสนี้  พวกขาพระองคกลับจากบิณฑบาต 
ภายหลังเวลาอาหารแลว  นั่งประชุมกันในอุปฏฐานศาลาเกิดขอสนทนากันข้ึนในระหวางดังนี้วา 
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  นาอัศจรรยจริงไมนาเปนไปไดเลย  เทาท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
ผูทรงรู  ทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ  ตรัสกายคตาสติท่ีภกิษุเจริญแลว  ทําใหมากแลว 
วามีผลมาก  มีอานิสงสมากนี้  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอสนทนากันในระหวางของพวกขาพระองค 
ไดคางอยูเพยีงเทานี้  พอดีพระผูมีพระภาคกเ็สด็จมาถึง  ฯ 
 [๒๙๔]  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  กก็ายคตาสติอันภกิษุเจริญแลว 
อยางไร  ทําใหมากแลวอยางไร  จึงมีผลมาก  มีอานิสงสมาก  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  ภกิษใุน 
ธรรมวินัยนี้  อยูในปาก็ดี  อยูท่ีโคนไมก็ดี  อยูในเรือนวางก็ดี  นั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง  
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ดํารงสติม่ันเฉพาะหนา  เธอยอมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเขา  เม่ือหายใจออกยาว  ก็รูชัดวา 
หายใจออกยาว  หรือเม่ือหายใจ  เขายาว  ก็รูชัดวา  หายใจเขายาว  เม่ือหายใจออกส้ัน  ก็รูชัดวา 
หายใจออกส้ันหรือเม่ือหายใจเขาส้ัน  ก็รูชัดวา  หายใจเขาส้ัน  สําเหนยีกอยู  วาเราจกัเปนผู 
กําหนดรูกองลมท้ังปวง  หายใจออก  วาเราจักเปนผูกําหนดรูกองลมท้ังปวง  หายใจเขา 
สําเหนียกอยู  วาเราจักระงับกายสังขาร  หายใจออก  วาเราจักระงับกายสังขาร  หายใจเขา 
เม่ือภิกษุนั้นไมประมาท  มีความเพยีร  สงตนไปในธรรมอยู  อยางนี้  ยอมละความดําริพลานท่ี 
อาศัยเรือนเสียได  เพราะละความดําริพลานนั้นได  จิตอันเปนไปภายในเทานั้น  ยอมคงท่ี  แนนิ่ง 
 เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ตั้งม่ันดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมอยางนี้  ภิกษุก็ช่ือวาเจริญกายคตาสติ  ฯ 
        [๒๙๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเดนิอยู  ก็รูชัดวากําลังเดนิ 
หรือยืนอยู  ก็รูชัดวากําลังยืน  หรือนั่งอยู  กรู็ชัดวากําลังนัง่  หรือนอนอยู  ก็รูชัดวากําลังนอน 
หรือเธอทรงกายโดยอาการใดๆ  อยู  ก็รูชัดวา  กําลังทรงกายโดยอาการนั้นๆ  เม่ือภกิษุนั้น 
ไมประมาท  มีความเพยีร  สงตนไปใน  ธรรมอยูอยางนี้  ยอมละความดําริพลานท่ีอาศัยเรือนเสียได 
เพราะละความดําริพลานนั้นได  จิตอันเปนไปภายในเทานั้น  ยอมคงท่ี  แนนิ่ง  เปนธรรมเอกผุดข้ึน 
ตั้งม่ัน  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมอยางนี้  ภกิษกุ็ช่ือวาเจริญกายคตาสติ  ฯ 
        [๒๙๖]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุยอมเปนผูทําความ  รูสึกตัวในเวลา 
กาวไปและถอยกลับ  ในเวลาแลดู  และเหลียวดู  ในเวลางอแขนและเหยียดแขน  ในเวลา 
ทรงผาสังฆาฏิ  บาตร  และจีวร  ในเวลา  ฉัน  ดื่ม  เค้ียว  และล้ิม  ในเวลาถายอุจจาระและ 
ปสสาวะ  ในเวลา  เดิน  ยืน  นั่งนอนหลับ  ตื่น  พูด  และนิ่ง  เม่ือภกิษุนัน้ไมประมาท 
มีความเพยีร  สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้  ยอมละความดําริพลานท่ีอาศัยเรือนเสียได  เพราะ 
ละความดําริพลานนั้นได  จติอันเปนไปภายในเทานั้น  ยอมคงท่ี  แนนิง่  เปนธรรมเอกผุดข้ึน 
ตั้งม่ัน  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมอยางนี้  ภกิษกุ็ช่ือวาเจริญกายคตาสติ  ฯ 
        [๒๙๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุยอมพิจารณากายน้ี  แล  ขางบนแตพื้น 
เทาข้ึนไป  ขางลางแตปลายผมลงมา  มีหนังหุมอยูโดยรอบ  เต็มดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ 
วามีอยูในกายนี้  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เนื้อ  เอ็น  กระดูก  เยื่อในกระดูก  มาม  หัวใจ 
 ตับ  พังผืด  ไต  ปอดไสใหญ  ไสนอย  อาหารใหม  อาหารเกา  ดี  เสลด  น้ําเหลือง 
เลือด  เหง่ือมันขน  น้ําตา  เปลวมัน  น้ําลาย  น้ํามูก  ไขขอ  มูตร  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
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เปรียบเหมือนไถมีปากท้ัง  ๒  ขาง  เต็มดวยธัญญชาติตางๆ  ชนิด  คือ  ขาวสาลี   ขาวเปลือก 
ถ่ัวเขียว  ถ่ัวทอง  งา  และขาวสาร  บุรุษผูมีตาดี  แกไถนัน้ออกแลวพึงเห็นไดวา  นี้ขาวสาลี 
นี้ขาวเปลือก  นี้ถ่ัวเขียว  นี้ถ่ัวทอง  นี้งา  นีข้าวสารฉันใด  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนัน้ 
เหมือนกนัแล  ภิกษยุอมพจิารณาเห็นกายนีแ้ลขางบนแตพื้นเทาข้ึนไป  ขางลางแตปลายผมลงมา 
มีหนังหุมอยูโดยรอบ  เต็มดวยของไมสะอาด  มีประการตางๆ  วามีอยูในกายน้ี  ผม  ขน  เล็บ 
 ฟน  หนังเนื้อ  เอ็น  กระดูก  เยื่อในกระดูก  มาม  หัวใจ  ตับ  พังผืด  ไต  ปอด  ไสใหญ 
ไสนอย  อาหารใหม  อาหารเกา  ดี  เสลด  น้ําเหลือง  เลือด  เหง่ือ  มันขนน้ําตา  เปลวมัน 
น้ําลาย  น้ํามูก  ไขขอ  มูตร  เม่ือภิกษนุั้นไมประมาท  มีความ  เพียร  สงตนไปในธรรมอยูอยางนี ้
 ยอมละความดําริพลานท่ีอาศัยเรือนเสียไดเพราะละความดําริพลานนั้นได  จิตอันเปนไปภายใน 
เทานั้น  ยอมคงท่ี  แนนิ่งเปนธรรมเอกผุดข้ึน  ตั้งม่ัน  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้  ภิกษกุ็ช่ือวา 
เจริญ  กายคตาสติ  ฯ 
        [๒๙๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุยอมพิจารณากายนี้  แล  ตามท่ีตั้งอยู 
 ตามท่ีดํารงอยู  โดยธาตุวา  มีอยูในกายนี้  ธาตุดิน  ธาตุน้าํธาตุไฟ  ธาตุลม  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
เปรียบเหมือนคนฆาโค  หรือลูกมือของคนฆาโค  ผูฉลาด  ฆาโคแลวนัง่แบงเปนสวนๆ  ใกลทาง 
ใหญ  ๔  แยก  ฉันใดดกูรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  ภกิษุยอมพิจารณาเห็นกายนีแ้ล 
ตามท่ีตั้งอยู  ตามท่ีดํารงอยู  โดยธาตุวา  มีอยูในกายนี้  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม 
เม่ือภิกษุนั้นไมประมาท  มีความเพยีร  สงตนไปในธรรมอยูอยางนีย้อมละความดําริพลานท่ี 
อาศัยเรือนเสียได  เพราะละความดําริพลานนั้นได  จิตอันเปนไปภายในเทานั้น  ยอมคงท่ี  แนนิ่ง 
 เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ตั้งม่ัน  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมอยางนี้  ภิกษุก็ช่ือวาเจริญกายคตาสติ  ฯ 
        [๒๙๙]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเหน็ศพท่ีเขาท้ิงในปาชา  อันตายได 
วันหนึ่ง  หรือสองวัน  หรือสามวัน  ท่ีข้ึนพอง  เขียวชํ้า  มี  น้ําเหลืองเยิม้  จึงนําเขามาเปรียบเทียบ 
กายนีว้า  แมกายน้ีแล  กเ็หมือนอยางนี้เปนธรรมดา  มีความเปนอยางนี้  ไมลวงอยางนีไ้ปได 
เม่ือภิกษุนั้นไมประมาท  มีความเพยีร  สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้  ยอมละความดําริพลานท่ี 
อาศัยเรือนเสียได  เพราะละความดําริพลานนั้นได  จิตอันเปนไปภายในเทานั้น  ยอมคงท่ี  แนนิ่ง 
เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ตั้งม่ัน  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมอยางนี้  ภิกษุก็ช่ือวาเจริญกายคตาสติ  ฯ  
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        [๓๐๐]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเห็นศพท่ีเขาทิ้งใน ปาชา  อันฝูงกา 
จิกกินอยูบาง  ฝูงแรงจิกกนิอยูบาง  ฝูงนกตะกรุมจิกกินอยูบาง  หมูสุนขับานกัดกนิอยูบาง 
หมูสุนัขปากัดกินอยูบาง  สัตวเล็กสัตวนอยตางๆ  ชนิดฟอนกินอยูบาง  จึงนําเขามาเปรียบเทียบ 
กายนีว้า  แมกายน้ีแล  กเ็หมือนอยางนี้  เปนธรรมดา  มีความเปนอยางนี้  ไมลวงอยางนี้ไปได 
เม่ือภิกษุนั้นไม  ประมาท  มีความเพยีร  สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้  ยอมละความดําริพลานท่ี 
อาศัยเรือนเสียได  เพราะละความดําริพลานนั้นได  จิตอันเปนไปภายในเทานั้นยอมคงท่ี  แนนิ่ง 
เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ตั้งม่ัน  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ภิกษุก็ช่ือวาเจริญกายคตาสติ  ฯ 
        [๓๐๑]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเห็นศพท่ีเขาทิ้งในปาชา  ยงัคุม 
เปนรูปรางอยูดวยกระดูก  มีท้ังเนื้อและเลือด  เสนเอ็นผูกรัดไว... 
        เห็นศพท่ีเขาท้ิงในปาชา  ยังคุมเปนรูปรางดวยกระดูก  ไมมีเนื้อ  มีแตเลือดเปรอะเปอนอยู 
เสนเอ็นยังผูกรัดไว... 
        เห็นศพท่ีเขาท้ิงในปาชา  ยังคุมเปนรูปรางดวยกระดูก  ปราศจากเนื้อ  และเลือดแลว 
แตเสนเอ็นยังผูกรัดอยู... 
        เห็นศพท่ีเขาท้ิงในปาชา  เปนทอนกระดูก  ปราศจากเสนเอ็นเคร่ืองผูก  รัดแลว  กระจัด 
กระจายไปท่ัวทิศตางๆ  คือ  กระดกูมืออยูทางหนึ่ง  กระดูกเทาอยูทางหนึ่ง  กระดูกแขงอยูทางหนึง่ 
กระดูกหนาขาอยูทางหนึ่ง  กระดูกสะเอวอยูทางหนึ่ง  กระดูกสันหลังอยูทางหนึ่ง  กระดูกซ่ีโครง 
อยูทางหนึ่ง  กระดูกหนาอกอยูทางหนึ่ง  กระดูกแขนอยูทางหนึ่ง  กระดูกไหลอยูทางหนึ่ง 
กระดูกคออยูทางหนึ่ง  กระดูกคางอยูทางหนึ่ง  กระดูกฟนอยูทางหนึง่  กะโหลกศีรษะอยูทางหนึ่ง 
จึงนําเขามาเปรียบเทียบกายนี้วา  แมกายนีแ้ล  ก็เหมือนอยางนี้เปนธรรมดา  มีความเปนอยางนี ้
ไมลวงอยางนีไ้ปได  เม่ือภิกษุนั้นไมประมาท  มีความเพยีร  สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้  ยอมละ 
ความดําริพลานท่ีอาศัยเรือนเสียได  เพราะละความดําริพลานนั้นได  จติอันเปนไปภายในเทานั้น 
ยอมคงท่ีแนนิง่  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ตั้งม่ัน  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้  ภิกษุก็ช่ือวา 
เจริญกายคตาสติ  ฯ 
        [๓๐๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเหน็ศพท่ีเขาท้ิงในปาชา  เปนแต 
กระดูก  สีขาวเปรียบดังสีสังข... 
        เห็นศพท่ีเขาท้ิงในปาชา  เปนทอนกระดูก  เร่ียราดเปนกองๆ  มีอายเุกินปหนึ่ง...  
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        เห็นศพท่ีเขาท้ิงในปาชา  เปนแตกระดูก  ผุเปนจณุ  จงึนําเขามาเปรียบเทียบกายนีว้า 
แมกายนี้แล  กเ็หมือนอยางนีเ้ปนธรรมดา  มีความเปนอยางนี้  ไมลวงอยางนี้ไปได  เม่ือภิกษนุั้น 
ไมประมาท  มีความเพยีร  สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้  ยอมละความดําริพลานท่ีอาศัยเรือนเสียได 
เพราะละความดําริพลานนั้นไดจิตอันเปนไปภายในเทานัน้  ยอมคงท่ี  แนนิ่ง  เปนธรรมเอกผุดข้ึน 
ตั้งม่ันดูกรภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้  ภกิษกุช่ื็อวาเจริญกายคตาสติ  ฯ 
        [๓๐๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุสงัดจากกาม  สงัดจากอกศุลธรรม 
เขาปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู  เธอยังกายนี้แล  ใหคลุก  เคลา 
บริบูรณ  ซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตวเิวก  ไมมีเอกเทศไรๆ  แหงกายทุกสวนของเธอท่ีปติ 
และสุขเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เปรียบเหมือนพนกังานสรงสนาน  หรือ 
ลูกมือของพนักงานสรงสนานผูฉลาด  โรยจุณสําหรับสรงสนานลงในภาชนะสําริดแลว  เคลา 
ดวยน้ําใหเปนกอนๆ  กอนจณุสําหรับสรงสนานน้ัน  มียางซึม  เคลือบ  จึงจับกันท้ังขางใน  ขางนอก 
และกลายเปนผลึกดวยยาง  ฉันใด  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษยุอมยังกายนี้แล 
ใหคลุก  เคลา  บริบูรณ  ซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตวเิวก  ไมมีเอกเทศไรๆ  แหงกายทุกสวน 
ของเธอท่ีปติและสุขเกิดแตวเิวกจะไมถูกตอง  เม่ือภิกษุนัน้ไมประมาท  มีความเพยีร  สงตนไป 
ในธรรมอยูอยางนี้ยอมละความดําริพลานท่ีอาศัยเรือนเสียได  เพราะละความดําริพลานนั้นได 
จิตอันเปนไปภายในเทานัน้  ยอมคงท่ี  แนนิ่ง  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ตั้งม่ัน  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
แมอยางนี้  ภิกษุก็ช่ือวาเจริญกายคตาสติ  ฯ 
        [๓๐๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเขาทุตยิฌาน  มีความผองใสแหงใจ 
ภายใน  มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะสงบวิตกและวิจารไมมีวิตก  ไมมีวจิาร  มีปติ 
และสุขเกิดแตสมาธิอยู  เธอยังกายนี้แล  ใหคลุกเคลา  บริบูรณ  ซาบซานดวยปติและสุขเกิด 
แตสมาธิ  ไมมีเอกเทศไรๆ  แหงกายทุกสวนของเธอท่ีปติและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง  ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายเปรียบเหมือนหวงน้ําพุ  ไมมีทางระบายน้าํท้ังในทิศตะวนัออก  ท้ังในทิศตะวนัตก 
ท้ังในทิศเหนอื  ท้ังในทิศใตเลย  และฝนกย็ังไมหล่ังสายน้ําโดยชอบตามฤดูกาล  ขณะน้ันแล 
ธารน้ําเย็นจะพุข้ึนจากหวงน้ํานั้น  แลวทําหวงน้ํานั้นเอง  ใหคลุกเคลา  บริบูรณ  ซาบซานดวย 
น้ําเย็น  ไมมีเอกเทศไรๆ  แหงหวงน้ําทุกสวนนั้นท่ีน้ําเย็นจะไมถูกตอง  ฉันใด  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  
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ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษยุอมยังกายนี้แล  ใหคลุก  เคลา  บริบูรณ  ซาบซานดวยปตแิละสุข 
เกิดแตสมาธิไมมีเอกเทศไรๆ  แหงกายทุกสวนของเธอท่ีปติและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง 
เม่ือภิกษุนั้นไมประมาท  มีความเพยีร  สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้  ยอมละความดําริพลานท่ีอาศัย 
เรือนเสียได  เพราะละความดําริพลานนั้นได  จิตอันเปนไปภายในเทานั้น  ยอมคงท่ี  แนนิ่ง 
เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ตั้งม่ัน  ดูกรภกิษุท้ังหลายแมอยางนี้  ภิกษกุ็ช่ือวาเจริญกายคตาสติ  ฯ 
        [๓๐๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเปนผูวางเฉยเพราะหนายปต ิ
มีสติสัมปชัญญะอยู  และเสวยสุขดวยนามกาย  ยอมเขาตติยฌานท่ีพระอริยะเรียกเธอไดวา 
ผูวางเฉย  มีสติ  อยูเปนสุขอยู  เธอยังกายนีแ้ล  ใหคลุก  เคลา  บริบูรณ  ซาบซานดวยสุข 
ปราศจากปติ  ไมมีเอกเทศไรๆ  แหงกายทุกสวนของเธอท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง  ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนดอกบัวขาบ  หรือดอกบัวหลวง  หรือดอกบัวขาว  แตละชนิด 
ในกอบัวขาบหรือในกอบวัหลวง  หรือในกอบัวขาว  เกดิแลวในน้ํา  เน่ืองอยูในน้ํา  ข้ึนตามน้ํา 
จมอยูในน้ํา  อันน้ําเล้ียงไว  คลุก  เคลา  บริบูรณ  ซึมซาบดวยน้ําเย็นจนถึงยอดและเงา  ไมมี 
เอกเทศไรๆ  แหงดอกบัวขาบ  หรือดอกบัวหลวง  หรือดอกบัวขาวทกุสวนท่ีน้ําเย็นจะไมถูกตอง 
ฉันใด  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแลภกิษยุอมยังกายนี้แล  ใหคลุก  เคลา  บริบูรณ 
ซาบซานดวยสุขปราศจากปติ  ไมมีเอกเทศไรๆ  แหงกายทุกสวนของเธอท่ีสุขปราศจากปติจะไม 
ถูกตอง  เม่ือ  ภิกษนุั้นไมประมาท  มีความเพียร  สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้  ยอมละความดําริ 
พลานท่ีอาศัยเรือนเสียได  เพราะละความดําริพลานนั้นได  จิตอันเปนไปภายในเทานั้น  ยอมคงท่ี 
แนนิ่ง  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ตั้งม่ัน  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมอยางนี้  ภกิษกุ็ช่ือวาเจริญกายคตาสติ  ฯ 
        [๓๐๖]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเขาจตุตถฌาน  อันไมมีทุกข 
 ไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกข  และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ  ไดมีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู 
เธอยอมเปนผูนั่งเอาใจอันบริสุทธ์ิผุดผองแผไปท่ัวกายนี้แล  ไมมีเอกเทศไรๆ  แหงกายทุกสวน 
ของเธอท่ีใจอันบริสุทธ์ิผุดผองจะไมถูกตอง  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษน่ังเอาผาขาว 
คลุมตลอดท้ังศีรษะไมมีเอกเทศไรๆ  แหงกายทุกสวนของบุรุษนั้นท่ีผาขาวจะไมถูกตอง  ฉันใด 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภกิษุยอมเปนผูนั่งเอาใจอันบริสุทธ์ิผุดผอง  แผไปท่ัวกาย 
นี้แล  ไมมีเอกเทศไรๆ  แหงกายทุกสวนของเธอท่ีใจอันบริสุทธ์ิ  ผุดผองจะไมถูกตอง  เม่ือภิกษุนั้น 
ไมประมาท  มีความเพยีร  สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้  ยอมละความดําริพลานท่ีอาศัยเรือนเสียได  
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เพราะละความดําริพลานนั้นได  จิตอันเปนไปภายในเทานั้น  ยอมคงท่ี  แนนิ่ง  เปนธรรมเอก 
ผุดข้ึน  ตั้งม่ันดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมอยางนี้  ภิกษุก็ช่ือวาเจริญกายคตาสติ  ฯ 
        [๓๐๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุไรๆ  ก็ตาม  เจริญกายคตาสติแลว  ทําใหมากแลว 
ช่ือวาเจริญและทําใหมากซ่ึงกุศลธรรมสวนวิชชาอยางใดอยางหนึ่งอันรวมอยูในภายในดวย  ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย  เปรียบเหมือนบุคคลไรๆ  ก็ตามนึกถึงมหาสมทุรดวยใจแลว  ช่ือวานึกถึงแมน้ํานอย 
ท่ีไหลมาสูสมุทรสายใดสายหน่ึงอันรวมอยูในภายในดวย  ฉันใด  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ฉันนั้น 
เหมือนกนัแล  ภิกษไุรๆ  ก็ตาม  เจริญกายคตาสติแลว  ทําใหมากแลว  ช่ือวาเจริญและทําใหมาก 
ซ่ึงกุศลธรรมสวนวิชชาอยางใดอยางหน่ึงอันรวมอยูในภายในดวย  ฯ 
        [๓๐๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุไรๆ  ก็ตาม  ไมเจริญ  ไมทําใหมากซ่ึงกายคตาสติแลว 
มารยอมไดชอง  ยอมไดอารมณ  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษเหวี่ยงกอนศิลาหนัก 
ไปท่ีกองดินเปยก  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  พวกเธอจะสําคัญความนั้นเปนไฉน  กอนศิลาหนักนั้น 
จะพึงไดชองในกองดินเปยกหรือหนอ  ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นทูลวา  ได  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษไุรๆ  ก็ตาม  ไมเจริญ ไมทําใหมาก 
ซ่ึงกายคตาสติแลว  มารยอมไดชอง  ยอมไดอารมณ  ฯ 
        [๓๐๙]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนไมแหงเกราะ  ทันใดน้ัน  มีบุรุษมาถือเอาเปน 
ไมสีไฟดวยต้ังใจวา  จักกอไฟทําเตโชธาตุ  ดูกรภกิษุท้ังหลายพวกเธอจะสําคัญความขอนั้น 
เปนไฉน  บุรุษนั้นถือเอาไมแหงเกราะโนนเปนไมสีไฟแลวสีกันไป  จะพึงกอไฟ  ทําเตโชธาตุได 
หรือหนอ  ฯ 
        ภิ.  ได  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษไุรๆ  ก็ตาม  ไมเจริญ  ไมทําใหมาก 
ซ่ึงกายคตาสติแลว  มารยอมไดชอง  ยอมไดอารมณ  ฯ 
        [๓๑๐]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนหมอกรองน้ําวางเปลา  อันเขาตั้งไวบน 
เคร่ืองรอง  ทันใดนัน้  มีบุรุษมาถือเอาเปนเครื่องตักน้ํา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พวกเธอจะสําคัญ 
ความขอนั้นเปนไฉน  บุรุษนัน้จะพึงไดน้ําเก็บไวหรือหนอ  ฯ 
        ภิ.  ได  พระพุทธเจาขา  ฯ  
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        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษไุรๆ  ก็ตาม  ไมเจริญ ไมทําใหมาก 
ซ่ึงกายคตาสติแลว  มารยอมไดชอง  ยอมไดอารมณ  ฯ 
        [๓๑๑]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุไรๆ  ก็ตาม  เจริญกายคตาสติแลวทําใหมากแลว  มาร 
ยอมไมไดชอง  ไมไดอารมณ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษโยนกลุมดายเบาๆ  ลงบน 
แผนกระดานเรียบอันสําเร็จดวยไมแกนลวน  ดกูร  ภกิษุท้ังหลาย  พวกเธอจะสําคัญความขอนั้น 
เปนไฉน  กลุมดายเบาๆ  นัน้จะพงึไดชองบนแผนกระดานเรียบอันสําเร็จดวยไมแกนลวนหรือหนอ  ฯ 
        ภิ.  ไมไดเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษไุรๆ  ก็ตาม  เจริญกายคตาสติแลว 
ทําใหมากแลว  มารยอมไมไดชอง  ไมไดอารมณ  ฯ 
        [๓๑๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนไมสดมียาง  ทันใดนัน้  มีบุรุษมาถือเอาเปน 
ไมสีไฟดวยต้ังใจวา  จักกอไฟ  ทําเตโชธาตุ  ดูกรภกิษุท้ังหลายพวกเธอจะสําคัญความขอนั้น 
เปนไฉน  บุรุษนั้นถือเอาไมสดมียางโนนเปนไมสีไฟแลวสีกันไป  จะพึงกอไฟทําเตโชธาตุได 
หรือหนอ  ฯ 
        ภิ.  ไมไดเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษไุรๆ  ก็ตาม  เจริญกายคตาสติแลว 
ทําใหมากแลว  มารยอมไมไดชองไมไดอารมณ  ฯ 
        [๓๑๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนหมอกรองนํ้า  มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบปาก 
พอท่ีกาจะดื่มกินได  อันเขาต้ังไวบนเคร่ืองรอง  ทันใดนัน้  มีบุรุษมาถือเอาเปนเคร่ืองตักน้ํา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนบุรุษนั้นจะพึงไดน้ําเก็บไวหรือหนอ  ฯ 
        ภิ.  ไมไดเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษไุรๆ  ก็ตามเจริญกายคตาสติแลว 
ทําใหมากแลว  มารยอมไมไดชอง  ไมไดอารมณ  ฯ 
        [๓๑๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุไรๆ  ก็ตาม  เจริญกายคตาสติแลว  ทําใหมากแลว 
เธอยอมถึงความเปนผูสามารถในธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยความรูยิ่งอันเปนแดนท่ีตนนอมจิตไป 
โดยการทําใหแจงดวยความรูยิ่งนั้นๆ  ได  ในเม่ือมีสติเปนเหตุ  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือน 
หมอกรองน้ํา  มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบปาก  พอท่ีกาจะดื่มกินได  อันเขาต้ังไวบนเคร่ืองรอง 
บุรุษมีกําลังมายังหมอกรองน้ํานั้นโดยทางใดๆ  จะพึงถึงน้ําไดโดยทางนั้นๆ  หรือ  ฯ  
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        ภิ.  ได  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษไุรๆ  ก็ตาม  เจริญกายคตาสติแลว 
ทําใหมากแลว  เธอยอมถึงความเปนผูสามารถในธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยความรูยิ่ง  อันเปนแดน 
ท่ีตนนอมจิตไปโดยการทําใหแจงดวยความรูยิ่ง  นั้นๆ  ได  ในเม่ือมีสตเิปนเหตุ  ฯ 
        [๓๑๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนสระโบกขรณีส่ีเหล่ียม  ในภูมิภาคท่ีราบ 
เขาพูนคันไว  มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบปาก  พอท่ีกาจะดื่มกินได  บุรุษมีกําลังเจาะคันสระโบก 
ขรณีนั้นทางดานใดๆ  จะพึงถึงน้ําทางดานนั้นๆ  ไดหรือ  ฯ 
        ภิ.  ได  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษไุรๆ  ก็ตามเจริญกายคตาสติแลว 
ทําใหมากแลว  เธอยอมถึงความเปนผูสามารถในธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยความรูยิ่ง  อันเปน 
แดนท่ีตนนอมจิตไปโดยการกระทําใหแจงดวยความรูยิ่งนั้นๆ  ได  ในเมื่อมีสติเปนเหตุ  ฯ 
        [๓๑๖]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนรถมาอาชาไนยเขาเทียมมาแลว  มีแสเสียบ 
ไวในท่ีระหวางมาท้ัง  ๒  จอดอยูบนพืน้ท่ีเรียบตรงทางใหญ  ๔  แยก  นายสารถีผูฝกมา  เปน 
อาจารยขับข่ีผูฉลาด  ข้ึนรถนั้นแลว  มือซายจับสายบังเหียน  มือขวาจบัแส  ขับรถไปยังท่ีปรารถนาได 
ฉันใด  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษไุรๆ  ก็ตาม  เจริญกายคตาสติแลว  ทําใหมาก 
แลว  เธอ  ยอมถึงความเปนผูสามารถในธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยความรูยิ่ง  อันเปนแดนท่ีนอมจิต 
ไปโดยการกระทําใหแจงดวยความรูยิ่งนั้นๆ  ไดในเม่ือมีสติเปนเหตุ  ฯ 
        [๓๑๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  กายคตาสติอันภิกษเุสพแลวโดยมาก  เจริญแลว  ทําให 
มากแลว  ทําใหเปนยานแลว  ทําใหเปนพืน้ท่ีตั้งแลว  ใหดํารงอยูเนืองๆ  แลว  อบรมแลว 
ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว  พึงหวังอานิสงส  ๑๐  ประการนี ้ คือ 
        (๑)  อดกล้ันตอความไมยินดแีละความยินดีได  ไมถูกความไมยนิดีครอบงํา  ยอมครอบงํา 
ความไมยนิดท่ีีเกิดข้ึนแลวอยูดวย  ฯ 
        (๒)  อดกล้ันตอภยัและความหวาดกลัวได  ไมถูกภยัและความหวาดกลัวครอบงํา  ยอม 
ครอบงําภัยและความหวาดกลัว  ท่ีเกิดข้ึนแลวอยูดวย  ฯ 
        (๓)  อดทน  คือเปนผูมีปรกติอดกล้ันตอความหนาว  ความรอน  ความหวิ  ความกระหาย 
ตอสัมผัสแหงเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และ  สัตวเสือกคลาน  ตอทํานองคําพูดท่ีกลาวราย  ใสราย  
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ตอเวทนาประจําสรีระท่ีเกิดข้ึนแลว  อันเปนทุกขกลา  เจบ็แสบ  ไมใชความสําราญ  ไมเปน 
ท่ีชอบใจ  พอจะสังหารชีวติได  ฯ 
        (๔)  เปนผูไดฌาน  ๔  อันเกิดมใีนมหัคคตจิต  เคร่ืองอยูสบายในปจจุบันตามความ 
ปรารถนา  ไมยาก  ไมลําบาก  ฯ 
        (๕)  ยอมแสดงฤทธ์ิไดเปนอเนกประการ  คือ  คนเดียวเปนหลายคนก็ไดหลายคนเปน 
คนเดียวกไ็ด  ปรากฏตัวหรือหายตัวไปนอกฝา  นอกกําแพง  นอก  ภูเขาไดไมติดขัด  เหมือนไป 
ในท่ีวางก็ได  ทําการผุดข้ึนและดําลงในแผนดิน  เหมือนในน้ํากไ็ด  เดนิบนน้ําไมแตกเหมือน 
เดินบนแผนดนิก็ได  เหาะไปในอากาศ  โดยบัลลังกเหมือนนกกไ็ด  ลูบคลําพระจันทรและ 
พระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิ  มีอานุภาพมากปานฉะน้ี  ดวยฝามือก็ได  ใชอํานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลก 
ก็ได  ฯ 
        (๖)  ยอมฟงเสียงท้ังสอง  คือ  เสียงทิพยและเสียงมนุษย  ท้ังท่ีไกลและท่ีใกลไดดวย 
ทิพยโสตธาตุ  อันบริสุทธ์ิ  ลวงโสตของมนุษย  ฯ 
        (๗)  ยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน  และบุคคลอ่ืนได  ดวยใจ  คือ  จติมีราคะก็รูวาจิต 
มีราคะ  หรือจติปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ  จติมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ  หรือจิตปราศจาก 
โทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ  จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ  หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจาก 
โมหะ  จิตหดหูก็รูวาจิตหดหูจิตฟุงซานกรู็วาจิตฟุงซาน  จิตเปนมหัคคตะก็รูวาเปนมหัคคตะ 
หรือจิตไมเปน  มหัคคตะก็รูวาจิตไมเปนมหัคคตะ  จิตยังมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตยังมีจติอ่ืนยิ่งกวา 
หรือจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจิตอืน่ยิ่งกวา  จิตต้ังม่ันก็รูวาจิตต้ังม่ัน  หรือ  จิตไมตั้งม่ัน 
ก็รูวาจิตไมตั้งม่ัน  จิตหลุดพนแลวก็รูวาจิตหลุดพนแลว  หรือจิตยังไมหลุดพนก็รูวาจิตยังไม 
หลุดพน  ฯ 
        (๘)  ยอมระลึกถึงขันธ  ท่ีอยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ  คือ  ระลึกไดชาติ 
หนึ่งบาง  สองชาติบาง  สามชาติบาง  ส่ีชาติบาง  หาชาติบาง  สิบชาติ  บาง  ยี่สิบชาติบาง 
สามสิบชาติบาง  ส่ีสิบชาติบาง  หาสิบชาติบาง  รอยชาติบาง  พันชาติบาง  แสนชาติบาง 
หลายสังวัฏกปับาง  หลายววิัฏกัปบาง  หลายสังวัฏ  วิวฏักัปบาง  วาในชาติโนน  เรามีช่ือ 
อยางนี้  มีโคตรอยางนี้  มีผิวพรรณอยางนี้  มีอาหารอยางนี้  เสวยสุขและทุกขอยางนี้  มี 
กําหนดอายุเทานี้  เรานั้นเคล่ือนจากชาตินัน้แลว  บังเกิดในชาติโนน  แมในชาตินัน้  เราก็มีช่ืออยางนี้ 
มีโคตรอยางนี้มีผิวพรรณอยางนี้  มีอาหารอยางนี้  เสวยสุขและทุกขอยางนี้  มีกําหนดอายุเทานีเ้รา  
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นั้นเคล่ือนจากชาตินั้นแลว  จงึเขาถึงในชาตนิี้  ยอมระลึกขันธท่ีอยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนก 
ประการ  พรอมท้ังอาการ  พรอมท้ังอุเทศ  เชนนี้  ฯ 
        (๙)  ยอมมองเห็นหมูสัตวกําลังจุติ  กาํลังอุปบัติ  เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณ 
ทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ  ลวงจักษุของมนุษยฯลฯ  ยอมมองเห็นหมูสัตว 
ท่ีกําลังจุติ  กําลังอุปบัติ  เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดีมีผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวย 
ทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ  ลวงจักษุของมนุษย  ยอมทราบชัดหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  เชนนี้  ฯ 
        (๑๐)  ยอมเขาถึงเจโตวมุิตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลาย 
ส้ินไป  ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเอง  ในปจจุบันอยู  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  กายคตาสติอันภิกษุเสพแลวโดยมากเจริญแลว  ทําใหมากแลว  ทํา 
ใหเปนยานแลว  ทําใหเปนพืน้ท่ีตั้งแลว  ใหดํารงอยูเนืองๆ  แลวอบรมแลว  ปรารภสมํ่าเสมอ 
ดีแลว  พึงหวังอานิสงส  ๑๐  ประการได  ดงันี้แล  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีพระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  กายคตาสติสูตร  ท่ี  ๙ 
            _______________  
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              ๑๐.  สังขารูปปตติสูตร  (๑๒๐) 
        [๓๑๘]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
 ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เราจักแสดงเหตุสําเร็จความปรารถนา 
แกเธอท้ังหลาย  พวกเธอจงฟงเหตุสําเร็จความปรารถนานั้น  จง  ใสใจใหดี  เราจักกลาวตอไป 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลวพระพทุธเจาขา  ฯ 
        [๓๑๙]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษใุน ธรรมวินยันี้  เปนผู 
ประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เราเม่ือ 
ตายไปแลว  พงึเขาถึงความเปนสหายแหง  กษัตริยมหาศาลเถิด  ดังนี้กมี็  เธอจึงต้ังจิตนั้น 
อธิษฐานจิตนัน้  เจริญจิตนัน้ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น  อันเธอเจริญแลวอยางนี ้
ทําใหมากแลว  อยางนี้  ยอมเปนไปเพื่อความสําเร็จในภาวะน้ัน  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  นีม้รรค  นี้ 
ปฏิปทา  เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปนสหายแหงกษัตริยมหาศาล  ฯ 
        [๓๒๐]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเปนผูประกอบดวย  ศรัทธา  ศีล 
สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอมีความปรารถนาอยางนีว้า  โอหนอ  เราเม่ือตายไปแลว  พึงเขาถึง 
ความเปนสหายแหงพราหมณมหาศาลเถิด  ดังนี้ก็มี...วา  โอหนอ  เราเม่ือตายไปแลว  พึงเขาถึง 
ความเปนสหายแหงคฤหบดมีหาศาลเถิด  ดังนี้ก็มี  เธอจงึต้ังจิตนั้น  อธิษฐานจิตนั้น  เจริญจิต 
นั้น  ความปรารถนาและวหิารธรรมเหลานั้น  อันเธอเจริญแลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้  ยอม 
เปนไปเพื่อความสําเร็จในภาวะน้ันๆ  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา  เปนไป  เพื่อความ 
สําเร็จในความเปนสหายแหงคฤหบดีมหาศาล  ฯ  
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        [๓๒๑]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล 
สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาช้ันดาวดึงส  มีอายุยืน  มีวรรณะ  มากดวยความสุข 
เธอมีความปรารถนาอยางนีว้า  โอหนอ  เราเม่ือตายไปแลว  พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา 
ช้ันดาวดึงสเถิด  เธอจึงต้ังจิตนั้น  อธิษฐานจิตนั้น  เจริญจตินั้น  ความปรารถนาและวหิารธรรม 
เหลานั้น  อัน  เธอเจริญแลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้  ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะน้ัน 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา  เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดา 
ช้ันดาวดึงส  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาช้ันยามา... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ 
จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาช้ันดุสิต... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
 ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาชั้นนิมมานรดี... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดี  มีอายยุืน   มีวรรณะ  มากดวยความสุข 
 เธอมีความปรารถนาอยางนีว้า  โอหนอ  เราเม่ือตายไปแลว  พึงเขาถึงความเปนสหายแหง 
เทวดาชัน้ปรนมิมิตวสวัสดีเถิด  เธอจึงต้ังจิตนั้น  อธิษฐานจิตนั้น  เจริญจตินั้น  ความปรารถนา 
และวหิารธรรมเหลานั้น  อัน  เธอเจริญแลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้  ยอมเปนไปเพ่ือความ 
สําเร็จในภาวะนั้น  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา  เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปน 
สหายแหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวสัดี  ฯ 
        [๓๒๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล 
สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  สหัสสพรหม  มีอายุยนืมีวรรณะ  มากดวยความสุข 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สหัสสพรหมยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุพันหนึ่งอยู  แมสัตวท้ังหลาย  
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ท่ีเกิดแลวในสหัสสพรหมนัน้  ก็นอมจิตแผไปอยูได  เปรียบเหมือนบุรุษมีนัยนตาดี  วางมะขามปอม 
ผลหน่ึงในมือแลวพิจารณาดไูด  ฉันใด  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  สหัสสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันแล 
ยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุพันหนึ่งอยู  แมสัตวท้ังหลายที่เกดิแลวในสหัสสพรหมนั้น 
ก็นอมจิตแผไปอยูได  เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เราเม่ือตายไปแลว  พึงเขาถึง 
ความเปนสหายแหงสหัสสพรหมเถิด  เธอจงึต้ังจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้น  เจริญจิตนั้น  ความ 
ปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น  อันเธอเจริญแลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้  ยอมเปนไป 
เพื่อความสําเร็จในภาวะน้ันดูกรภกิษุท้ังหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา  เปนไปเพื่อความสําเร็จ 
ในความเปนสหายแหงสหัสสพรหม  ฯ 
        [๓๒๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเปนผูประกอบดวย  ศรัทธา  ศีล 
สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  ทวิสหัสสพรหม... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
ปญญา  เธอไดฟงวา  ติสหสัสพรหม... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
 ปญญา  เธอไดฟงวา  จตุสหสัสพรหม  ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
ปญญา  เธอไดฟงวา  ปญจสหัสสพรหม  มีอายุยืน  มีวรรณะมากดวยความสุข  ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ปญจสหัสสพรหมยอมนอมจิตแผไปตลอด โลกธาตุหาพันอยู  แมสัตวท้ังหลายท่ีเกดิแลวใน 
ปญจสหัสสพรหมนั้น  กน็อมจิตแผไปอยูได  เปรียบเหมือนบุรุษมีนัยนตาดี  วางผลมะขามปอม 
 ๕  ผลในมือแลว  พิจารณาดไูด  ฉันใด  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ปญจสหัสสพรหมก็ฉันนัน้เหมือนกันแล 
ยอมนอมจติแผไปสูโลกธาตุหาพันอยู  แมสัตวท้ังหลายที่เกิดแลวในปญจสหัสสพรหม  ก็นอมจิต 
แผไปอยูได  เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เราเม่ือ  ตายไปแลว  พึงเขาถึงความเปน 
สหายแหงปญจสหัสสพรหมเถิด  เธอจึงต้ังจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้น  เจริญจิตนั้น  ความปรารถนา 
และวหิารธรรมเหลานั้น  อันเธอเจริญแลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้  ยอมเปนไป  เพื่อความ 
สําเร็จในภาวะนั้นดูกรภิกษุท้ังหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา  เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปน 
สหายแหงปญจสหัสสพรหม  ฯ  
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        [๓๒๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเปนผูประกอบดวย  ศรัทธา  ศีล 
สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  ทสสหัสสพรหม  มีอายุยืน  มีวรรณะ  มากดวยความสุข 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ทสสหัสสพรหมยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุหม่ืนหนึ่งอยู  แมสัตวท้ังหลาย 
ท่ีเกิดแลวในทสสหัสสพรหมนั้น  ก็นอมจติแผไปอยูได  เปรียบเหมือนแกว  ไพฑูรย  งามโชติชวง 
แปดเหล่ียมอันเขาเจยีระไนดีแลว  วางไวบนผากัมพลเหลือง  ยอมสองแสงเรือง  ไพโรจน 
ฉันใด  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  ทสสหัสสพรหมก็ฉันนัน้เหมือนกันแล  ยอมนอมจิตแผไปตลอด 
โลกธาตุหม่ืนหนึ่งอยู  แมสัตวท้ังหลายท่ีเกิดแลวในทสสหัสสพรหมนั้น  ก็นอมจิตแผไปอยูได 
เธอมีความปรารถนาอยางนีว้า  โอหนอ  เราเม่ือตายไปแลว  พึงเขาถึงความเปนสหายแหง 
ทสสหัสสพรหมเถิด  เธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนัน้  เจริญจิตนั้น  ความปรารถนาและ 
วิหารธรรมเหลานั้น  อันเธอเจริญแลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้  ยอมเปนไปเพื่อความสําเร็จ 
ในภาวะนั้นดกูรภิกษุท้ังหลาย  นี้มรรค  นีป้ฏิปทา  เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปนสหาย 
แหงทสสหัสสพรหม  ฯ 
        [๓๒๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเปนผูประกอบดวย  ศรัทธา  ศีล 
สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวาสตสหัสสพรหม  มีอายยุนื  มีวรรณะ  มากดวยความสุข 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สตสหัสสพรหมยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุแสนหนึ่งอยู  แมสัตวท้ังหลาย 
ท่ีเกิดแลวในสตสหัสสพรหมนั้น  ก็นอมจติแผไปอยูได  เปรียบเหมือนแทงทองชมพูนุท  ท่ีเขา 
หลอมดวยความชํานาญ  ดี  ในเบาของชางทองผูฉลาดแลว  วางไวบนผากัมพลสีเหลือง  ยอม 
สองแสงเรือง  ไพโรจน  ฉันใด  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  สตสหัสสพรหมกฉั็นนั้นเหมือนกันแล 
ยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุแสนหนึง่อยู  แมสัตวท้ังหลายท่ีเกดิแลวใน  สตสหสัสพรหมนั้น 
ก็นอมจิตแผไปอยูได  เธอมีความปรารถนาอยางนี้  โอหนอเราเม่ือตายไปแลว  พึงเขาถึง 
ความเปนสหายแหงสตสหัสสพรหมเถิด  เธอจึงต้ัง  จิตนัน้  อธิษฐานจตินั้น  เจริญจิตนั้น 
ความปรารถนาและวหิารธรรมเหลานั้นอันเธอเจริญแลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้  ยอมเปน 
ไปเพื่อความสําเร็จในภาวะน้ัน  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา  เปนไปเพื่อความเปนสหายแหง 
สตสหัสสพรหม  ฯ  
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        [๓๒๖]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเปนผูประกอบดวย  ศรัทธา  ศีล 
สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาช้ันอาภา  มีอายยุนื  มีวรรณะมากดวยความสุข 
เธอมีความปรารถนาอยางนีว้า  โอหนอ  เราเม่ือตายไปแลวพึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา 
ช้ันอาภาเถิด  เธอจึงต้ังจิตนั้น  อธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนัน้  ความปรารถนาและวหิารธรรม 
เหลานั้น  อันเธอเจริญแลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางน้ี  ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะน้ัน 
ดูกรภกิษุท้ังหลายน้ีมรรค  นี้ปฏิปทา  เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาช้ัน 
อาภา  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
 ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาชั้นปริตตาภา  ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาช้ันอัปปมาณาภา... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาช้ันอาภัสสรา  มีอายุยืน  มีวรรณะมากดวยความสุข  เธอมีความ 
ปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เราเม่ือตายไปแลวพึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันอาภัสสรา 
เถิด  เธอจึงต้ังจิตนั้น  อธิษฐานจิตนั้น  เจริญจิตนั้น  ความปรารถนาและวหิารธรรมเหลานั้น 
อันเธอเจริญแลว  อยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้  ยอมเปนไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้น 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา  เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาช้ัน 
อาภัสสรา  ฯ 
        [๓๒๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเปนผูประกอบดวย  ศรัทธา  ศีล 
สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาช้ันสุภา... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
 ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาชั้นปริตตสุภา... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
 ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาชั้นอัปปมาณสุภา... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
 ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาชั้นสุภกณิหา  มีอายุยืน  มีวรรณะมากดวยความสุข  เธอมีความ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 177 
ปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เราเม่ือตายไปแลวพึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันสุภกณิหา 
เถิด  เธอจึงต้ังจิตนั้น  อธิษฐานจิตนั้น  เจริญจิตนั้น  ความปรารถนาและวหิารธรรมเหลานั้น  อัน 
เธอเจริญแลว  อยางนี้  ทําใหมากแลวอยางน้ี  ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะน้ัน  ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา  เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาช้ันสุภกณิหา  ฯ 
        [๓๒๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเปนผูประกอบดวย  ศรัทธา  ศีล 
สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาช้ันเวหัปปผลา... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
  ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาชั้นอวิหา... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาช้ันอตัปปา... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาช้ันสุทัสสา... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
  ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาชั้นสุทัสสี... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
 ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาชั้นอกนิฏฐา  มีอายุยืน  มีวรรณะมากดวยความสุข  เธอมีความ 
ปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เม่ือเราตายไปแลวพึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันอกนิฏฐา 
เถิด  เธอจึงต้ังจิตนั้น  อธิษฐานจิตนั้น  เจริญจิตนั้น  ความปรารถนาและวหิารธรรมเหลานั้น 
อันเธอเจริญแลวอยางนี้ทําใหมากแลวอยางนี้  ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะน้ัน  ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา  เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาช้ัน 
อกนิฏฐา  ฯ 
        [๓๒๙]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเปนผูประกอบดวย  ศรัทธา  ศีล  สุตะ 
 จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพมีอายุยนื  ดํารงอยูนาน  มาก 
ดวยความสุข  เธอมีความปรารถนาอยางนีว้า  โอหนอ  เม่ือเราตายไปแลว  พึงเขาถึงความเปน 
สหายแหงเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพเถิด  เธอจึงตั้งจิตนั้น  อธิษฐานจิตนั้น  เจริญจิต 
นั้น  ความปรารถนาและวหิารธรรมเหลานั้น  อันเธอเจริญแลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้  
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ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะน้ัน  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  นี้มรรค  นีป้ฏิปทา  เปนไปเพื่อ 
ความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ  ฯ 
        [๓๓๐]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเปนผูประกอบดวย  ศรัทธา  ศีล 
สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ  มีอายุยืน  ดํารงอยูนาน 
มากดวยความสุข  เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เราเม่ือตายไปแลว  พึงเขาถึงความ 
เปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพเถิด  เธอจึงต้ังจิตนั้น  อธิษฐานจิตนัน้  เจริญ 
จิตนั้น  ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น  อันเธอเจริญแลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี ้
ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะน้ัน  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  นี้มรรค  นีป้ฏิปทา  เปนไปเพื่อ 
ความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ  ฯ 
        [๓๓๑]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเปนผูประกอบดวย  ศรัทธา  ศีล 
สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาผูเขาถึงอากิญจัญญายตนภพ  ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
 ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพมีอายยุืน  ดํารงอยูนาน  มากดวย 
ความสุข  เธอมีความปรารถนาอยางนีว้า  โอหนอ  เราเม่ือตายไปแลว  พึงเขาถึงความเปนสหายแหง 
เทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานา  สัญญายตนภพเถิด  เธอจึงต้ังจิตนั้น  อธิษฐานจิตนัน้  เจริญจิตนั้น  ความ 
ปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น  อันเธอเจริญแลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้  ยอมเปน 
ไปเพื่อความสําเร็จในภาวะน้ัน  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา  เปนไปเพื่อความสําเร็จ 
ในความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ  ฯ 
        [๓๓๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภกิษุเปนผูประกอบดวย  ศรัทธา  ศีล  สุตะ 
จาคะ  ปญญา  เธอมีความปรารถนาอยางนีว้า  โอหนอ  เราพึงเขาถึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเอง  ในปจจุบัน 
อยู  เธอจึงเขาถึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป  ทํา 
ใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเอง  ในปจจุบันอยู  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุนีย้อมไมเกิดในท่ีไหนๆ  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีพระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  สังขารูปปตติสูตร  ท่ี  ๑๐ 
            จบ  อนุปทวรรค  ท่ี  ๒ 
            _______________  
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            หัวขอเร่ืองของอนุปทวรรคนั้น  ดงันี้ 
        เร่ืองบทโดยลําดับ  ๑  เร่ืองความบริสุทธ์ิ  ๑  เร่ืองธรรมของคนดี 
        ๑  เร่ืองธรรมท่ีควรเสพ  ๑  เร่ืองแจกธาตุมากอยาง  ๑  เร่ือง 
        ประกาศช่ือพระพุทธ  ๑  กับเร่ืองจัตตารีสะ  ๑  เร่ืองลมหายใจ  ๑ 
        เร่ืองกายคตาสติ  ๑  เร่ืองสุดทายคือ  เร่ืองความสําเร็จเกิดข้ึน 
        ในวนัเพญ็  ๒  เพ็ญ  คราวท่ีพระจันทรบริสุทธ์ิ  ปราศจากมลทิน 
        และพระผูมีพระภาคทรงปรารภเปนธรรมมิใชกิจของพระองค 
        รวมเปนวรรคสําคัญช่ืออนุปทวรรคท่ี  ๒  มีธรรมอันประเสริฐท่ี 
        ชนจํานวนมากเสพแลว  ฯ 
            ____________________ 
              รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
        ๑.  อนุปทสูตร                                 ๒.  ฉวิโสธนสูตร 
        ๓.  สัปปุริสสูตร                          ๔.  เสวิตัพพาเสวิตพัพสูตร 
        ๕.  พหุธาตุกสูตร                          ๖.  อิสิคิลิสูตร 
        ๗.  มหาจัตตาริสกสูตร                 ๘.  อานาปานสติสูตร 
        ๙.  กายคตาสติสูตร                          ๑๐.  สังขารูปปตติสูตร 
                                     ____________________  
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                              สุญญตวรรค 
            ๑.  จูฬสุญญตสูตร  (๑๒๑) 
        [๓๓๓]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา  มิคารมารดา  ใน 
พระวหิารบุพพาราม  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้นแล  ทานพระอานนทออกจากสถานท่ีหลีก 
เรนอยูในเวลาเย็น  แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  คร้ันแลวถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค 
นั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคประทับอยูสักยนิคมช่ือนครกะ  ในสักกชนบท  ณ  ท่ี 
นั้น  ขาพระองคไดสดับ  ไดรับพระดํารัสนี้เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา  ดูกรอานนท 
บัดนี้เราอยูมากดวยสุญญตวหิารธรรม  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอนี้ขาพระองคไดสดับดีแลว  รับมาดี 
แลว  ใสใจดีแลว  ทรงจําไวดีแลวหรือ  ฯ 
        [๓๓๔]  พระผูมีพระภาครับส่ังวา  ดูกรอานนท  แนนอน  นั่นเธอสดับดีแลว  รับมา 
ดีแลว  ใสใจดแีลว  ทรงจําไวดีแลว  ดูกรอานนท  ท้ังเมื่อกอนและบัดนี ้ เราอยูมากดวยสุญญต 
วิหารธรรม  เปรียบเหมือนปราสาทของมิคารมารดาหลังนี้  วางเปลาจากชาง  โค  มา  และลา 
วางเปลาจากทองและเงิน  วางจากการชุมนมุของสตรีและบุรุษ  มีไมวางอยูก็คือส่ิงเดยีวเฉพาะ 
ภิกษุสงฆเทานั้น  ฉันใด  ดกูรอานนท  ภกิษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล  ไมใสใจสัญญาวาบาน  ไมใส 
ใจสัญญาวามนุษย  ใสใจแตส่ิงเดียว  เฉพาะสัญญาวาปา  จิตของเธอยอมแลนไป  เล่ือมใสต้ัง 
ม่ัน  และนึกนอมอยูในสัญญาวาปา  เธอจึงรูชัดอยางนีว้า  ในสัญญาวาปานี้ ไมมีความกระวน 
กระวายชนดิท่ีอาศัยสัญญาวาบาน  และชนดิท่ีอาศัยสัญญาวามนุษยเลย  มีอยูก็แตเพียงความ 
กระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาวาปาเทานั้นเธอรูชัดวา  สัญญานี้วางจากสัญญาวาบาน 
สัญญานี้วางจากสัญญาวามนษุย  และรูชัดวามีไมวางอยูกคื็อส่ิงเดียวเฉพาะสัญญาวาปาเทานั้น  
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ดวยอาการนี้แหละ  เธอจึงพจิารณาเหน็ความวางนั้นดวยส่ิงท่ีไมมีอยูในสัญญาน้ันเลย  และรูชัด 
ส่ิงท่ีเหลืออยูในสัญญานั้นอันยังมีอยูวามี  ดูกรอานนท  แมอยางนี้  ก็เปนการกาวลงสูความวาง 
ตามความเปนจริง  ไมเคล่ือนคลาด  บริสุทธ์ิ  ของภิกษนุั้น  ฯ 
        [๓๓๕]  ดูกรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุไมใสใจสัญญาวามนุษยไมใสใจสัญญา 
วาปา  ใสใจแตส่ิงเดียวเฉพาะสัญญาวาแผนดิน  จิตของเธอยอมแลนไป  เล่ือมใส  ตั้งม่ัน  และ 
นึกนอมอยูในสัญญาวาแผนดิน  เปรียบเหมือน  หนังโคที่เขาขึงดีแลวดวยหลักตั้งรอย  เปนของ 
ปราศจากรอยยน  ฉันใด  ดกูร  อานนท  ภิกษกุ็ฉันนัน้เหมือนกนัแล  ไมใสใจแผนดนินี้  ซ่ึงจะ 
มีช้ันเชิง  มีแมน้ํา  ลําธาร  มีท่ีเต็มดวยตอหนาม  มีภูเขาและพื้นท่ีไมสมํ่าเสมอ  ท้ังหมด  ใสใจ 
แตส่ิงเดียวเฉพาะสัญญาวา  แผนดิน  จิตของเธอยอมแลนไป  เล่ือมใส  ตั้งม่ัน  และนึกนอม 
อยูในสัญญาวาแผนดิน  เธอจึงรูชัดอยางนีว้า  ในสัญญาวาแผนดินนี้  ไมมีความกระวนกระวาย 
ชนิดท่ีอาศัยสัญญาวามนุษย  และชนิดท่ีอาศัยสัญญาวาปา  มีอยูก็แตเพยีงความกระวนกระวาย 
คือภาวะเดยีวเฉพาะสัญญาวาแผนดินเทานัน้  เธอ  รูชัดวา  สัญญานี้วางจากสัญญาวามนุษย  สัญญา 
นี้วางจากสัญญาวาปา  และรูชัดวามีไมวางอยูก็คือส่ิงเดยีวเฉพาะสัญญาวาแผนดนิเทานั้น  ดวย 
อาการนี้แหละเธอจึง  พิจารณาเหน็ความวางนั้นดวยส่ิงท่ีไมมีอยูในสัญญาน้ันเลย  และรูชัดส่ิงท่ี 
เหลืออยูในสัญญานั้นอันยังมีอยูวามี  ดกูรอานนท  แมอยางนี้  กเ็ปนการกาวลงสูความวางตาม 
ความเปนจริง  ไมเคล่ือนคลาด  บริสุทธ์ิ  ของภิกษนุั้น  ฯ 
        [๓๓๖]  ดูกรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุไมใสใจสัญญาวาปาไมใสใจสัญญาวา 
แผนดิน  ใสใจแตส่ิงเดียวเฉพาะอากาสานญัจายตนสัญญาจิตของเธอยอมแลนไป  เล่ือมใส 
ตั้งม่ัน  และนึกนอมอยูในอากาสานัญจายตน  สัญญา  เธอจึงรูชัดอยางนี้วา  ในอากาสานัญจายตน 
สัญญานี้  ไมมีความกระวนกระวาย  ชนิดท่ีอาศัยสัญญาวาปาและชนิดท่ีอาศัยสัญญาวาแผนดิน 
มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวาย  คือภาวะเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนสัญญาเทานั้น  เธอรู 
ชัดวา  สัญญานี้วางจากสัญญาวาปา  สัญญานี้วางจากสัญญาวาแผนดนิ  และรู  ชัดวามีไมวางอยูกคื็อ 
ส่ิงเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนสัญญาเทานั้น  ดวยอาการนี้แหละ  เธอจึงพิจารณาเห็นความวาง 
นั้นดวยส่ิงท่ีไมมีอยูในสัญญาน้ันเลย  และรู  ชัดส่ิงท่ีเหลืออยูในสัญญาน้ันอันยงัมีอยูวามี  ดูกร 
อานนท  แมอยางนี้  กเ็ปนการกาวลงสูความวาง  ตามความเปนจริง  ไมเคล่ือนคลาด  บริสุทธ์ิ 
ของภิกษนุั้น  ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 182 
        [๓๓๗]  ดูกรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุไมใสใจสัญญาวาแผนดิน  ไมใสใจ 
อากาสานัญจายตนสัญญา  ใสใจแตส่ิงเดยีวเฉพาะวิญญาณัญจายตนสัญญาจิตของเธอยอม 
แลนไป  เล่ือมใส  ตั้งม่ัน  และนึกนอมอยูในวิญญาณัญจายตนสัญญา  เธอจึงรูชัดอยางนี้วา 
ในวิญญาณัญจายตนสัญญานไมมีความกระวน  กระวายชนิดท่ีอาศัยสัญญาวาแผนดิน  และชนิดท่ี 
อาศัยอากาสานัญจายตนสัญญา  มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวาย  คือภาวะเดยีวเฉพาะวิญญา 
ณัญจายตนสัญญาเทานั้น  เธอรูชัดวา  สัญญานี้วางจากสัญญาวาแผนดิน  สัญญานี้วางจาก 
อากาสานัญ  จายตนสัญญาและรูชัดวา  มีไมวางอยูก็คือส่ิงเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนสัญญา 
เทานั้น  ดวยอาการนี้แหละ  เธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยส่ิงท่ีไมมีอยูใน  สัญญาน้ันเลย 
และรูชัดส่ิงท่ีเหลืออยูในสัญญาน้ันอันยังมีอยู  วามี  ดกูรอานนท  แมอยางนี้กเ็ปนการกาวลงสู 
ความวาง  ตามความเปนจริง  ไมเคล่ือนคลาด  บริสุทธ์ิ  ของภิกษนุั้น  ฯ 
        [๓๓๘]  ดูกรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุไมใสใจอากาสานัญจายตนสัญญา  ไม 
ใสใจวิญญาณญัจายตนสัญญา  ใสใจแตส่ิงเดียวเฉพาะอากิญจัญญา  ยตนสัญญา  จิตของเธอยอม 
แลนไป  เล่ือมใส  ตั้งม่ัน  และนึกนอมอยูในอากิญ  จัญญายตนสัญญา  เธอจึงรูชัดอยางนี้วา 
ในอากิญจัญญายตนสัญญานีไ้มมีความกระวนกระวายชนิดท่ีอาศัยอากาสานัญจายตนสัญญาและ 
ชนิดท่ีอาศัยวญิญาณัญจายตนสัญญา  มีอยูก็แตเพยีงความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะ 
อากิญจัญญายตนสัญญาเทานั้น  เธอรูชัดวา  สัญญานี้วางจากอากาสานัญจายตนสัญญา  สัญญานี้ 
วางจากวิญญาณัญจายตนสัญญา  และรูชัดวามีไมวางอยูก็คือส่ิงเดยีวเฉพาะอากิญจญัญายตน 
สัญญาเทานั้น  ดวยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยส่ิงท่ีไมมีอยูในสัญญานั้น 
เลยและรูชัดส่ิงท่ีเหลืออยูในสัญญานั้นอันยังมีอยูวามี  ดกูรอานนท  แมอยางนี้  ก็เปนการกาว 
ลงสูความวาง  ตามความเปนจริง  ไมเคล่ือนคลาดบริสุทธ์ิ  ของภิกษุนัน้  ฯ 
        [๓๓๙]  ดูกรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุไมใสใจวิญญาณญัจายตนสัญญา  ไม 
ใสใจอากิญจญัญายตนสัญญา  ใสใจแตส่ิงเดียวเฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  จิตของเธอ 
ยอมแลนไป  เล่ือมใส  ตั้งม่ัน  และนึกนอมอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  เธอจึงรูชัด 
อยางนี้วา  ในเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  นี้  ไมมีความกระวนกระวายชนิดท่ีอาศัยวิญญา 
ณัญจายตนสัญญาและชนิดท่ีอาศัย  อากิญจัญญายตนสัญญา  มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวาย 
คือภาวะเดยีวเฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาเทานั้น  เธอรูชัดวา  สัญญานี้วางจากวิญญา  
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ณัญจายตนสัญญา  สัญญานี้วางจากอากญิจัญญายตนสัญญา  และรูชัดวามีไมวางอยูก็คือส่ิงเดียว 
เฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาเทานั้น  ดวยอาการนี้แหละ  เธอจึงพิจารณาเหน็ความวาง 
นั้นดวยส่ิงท่ีไมมีอยูในสัญญาน้ันเลย  และรูชัดส่ิงท่ีเหลืออยูใน  สัญญานั้นอันยงัมีอยู  วามี  ดูกร 
อานนท  แมอยางนี้  กเ็ปนการกาวลงสูความวาง  ตามความเปนจริง  ไมเคล่ือนคลาด  บริสุทธ์ิ 
ของภิกษนุั้น  ฯ 
        [๓๔๐]  ดูกรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุไมใสใจอากิญจญัญายตนสัญญา  ไมใส 
ใจเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  ใสใจแตส่ิงเดียวเฉพาะเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต  จิตของเธอ 
ยอมแลนไป  เล่ือมใส  ตั้งม่ัน  และนึกนอมอยูในเจโตสมาธิอันไมมีนมิิต  เธอจึงรูชัดอยางนีว้า 
  ในเจโตสมาธินี้  ไมมีความ  กระวนกระวายชนิดท่ีอาศัยอากิญจัญญายตนสัญญาและชนิดท่ีอาศัย 
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  มีอยูแตเพียงความกระวนกระวายคือความเกิดแหงอายตนะ  ๖ 
อาศัยกายนี้เองเพราะชีวติเปนปจจยั  เธอรูชัดวา  สัญญานี้วางจากอากญิจัญญายตน  สัญญา 
สัญญานี้วางจากเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาและรูชัดวามีไมวางอยูก็คือความเกดิแหง 
อายตนะ  ๖  อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเปนปจจัย  ดวยอาการนี้แหละ  เธอจึงพิจารณาเห็นความ 
วางนั้นดวยส่ิงท่ีไมมีอยูในเจโตสมาธินั้นเลย  และรูชัดส่ิงท่ีเหลืออยูในเจโตสมาธินั้นอันยังมีอยู 
วามี  ดูกรอานนท  แมอยางนี ้ ก็เปนการกาวลงสูความวาง  ตามความเปนจริง  ไมเคล่ือนคลาด 
บริสุทธ์ิ  ของ  ภิกษนุั้น  ฯ 
        [๓๔๑]  ดูกรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุไมใสใจอากิญจญัญาตนสัญญา  ไมใส 
ใจเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  ใสใจแตส่ิงเดียวเฉพาะเจโตสมาธิ  อันไมมีนิมิต  จิตของเธอ 
ยอมแลนไป  เล่ือมใส  ตั้งม่ัน  และนึกนอมอยูในเจโตสมาธิอันไมมีนมิิต  เธอจึงรูชัดอยางนีว้า 
  เจโตสมาธิอันไมมีนิมิตนีแ้ล  ยังมีปจจัยปรุงแตง  จูงใจได  ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีปจจยัปรุงแตง  จูงใจ 
ไดนั้น  ไมเท่ียงมีความดับไปเปนธรรมดา  เม่ือเธอรูอยางนี้  เห็นอยางนี ้ จิตยอมหลุดพน 
แมจากกามาสวะ  แมจากภวาสวะ  แมจากอวิชชาสวะ  เม่ือจิตหลุดพนแลว  ยอมมีญาณรูวา 
หลุดพนแลว  รูชัดวา  ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืน 
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี  เธอจึงรูชัดอยางนี้วาในญาณนี้ไมมีความกระวนกระวายชนิดท่ี 
อาศัยกามาสวะ  ชนิดท่ีอาศัยภวาสวะและชนิดท่ีอาศัยอวชิชาสวะ  มีอยูก็แตเพยีงความกระวน 
กระวาย  คือ  ความเกิดแหงอายตนะ  ๖  อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเปนปจจัย  เธอรูชัดวา  สัญญา  
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นี้วางจากกามาสวะ  สัญญานี้วางจากภวาสวะ  สัญญานี้วางจากอวิชชาสวะ  และรูชัดวามีไมวาง 
อยูก็คือความเกิด  แหงอายตนะ  ๖  อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเปนปจจัย  ดวยอาการนีแ้หละ  เธอ 
จึงพิจารณาเหน็ความวางนั้นดวยส่ิงท่ีไมมีอยูในเจโตสมาธินั้นเลย  และรูชัดส่ิงท่ีเหลืออยูในเจโต 
สมาธินั้นอันยงัมีอยู  วามี  ดกูรอานนท  แมอยางนี้  เปนการกาวลงสู  ความวาง  ตามความเปนจริง 
ไมเคล่ือนคลาด  บริสุทธ์ิ  ของภิกษนุั้น  ฯ 
        [๓๔๒]  ดูกรอานนท  สมณะหรือพราหมณในอดีตกาลไมวาพวกใดๆ  ท่ี  บรรลุสุญญต 
สมาบัติอันบริสุทธ์ิ  เยี่ยมยอดอยู  ท้ังหมดนั้น  ก็ไดบรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธ์ิ  เยี่ยมยอดนีเ้อง 
อยู  สมณะหรือพราหมณในอนาคตกาลไมวาพวกใดๆ  ท่ีจะบรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธ์ิ 
  เยี่ยมยอดอยู  ท้ังหมดนัน้  กจ็ัก  บรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธ์ิ  เยี่ยมยอดนี้เองอยู  สมณะหรือ 
พราหมณในบัดนี้ไมวาพวกใดๆ  ท่ีบรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธ์ิ  เยี่ยมยอดอยู  ท้ังหมดนั้นยอม 
บรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธ์ิ  เยี่ยมยอดนี้เองอยู  ดูกรอานนท  เพราะ  ฉะนัน้แล  พวกเธอพึง 
ศึกษาไวอยางนี้เถิดวา  เราจกับรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธ์ิ  เยี่ยมยอดอยู  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระอานนทจึงช่ืนชมยินดี  พระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  จฬูสุญญตสูตร  ท่ี  ๑ 
            _______________  
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๒.  มหาสุญญตสูตร  (๑๒๒) 
        [๓๔๓]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารนิโครธารามเขตพระนครกบิลพัสดุ 
ในสักกชนบท  คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาคทรงนุงสบง  ทรงบาตรจีวรแลว  เสด็จเขาไปบิณฑบาต 
ยังพระนครกบิลพัสดุในเวลาเชา  คร้ันเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาพระกระยาหารแลว 
 จึงเสด็จเขาไปยังวหิารของเจากาล  เขมกะ  ศากยะ  เพื่อทรงพักผอนในเวลากลางวนั  สมัยนั้นแล 
ในวหิารของเจากาลเขมกะ  ศากยะ  มีเสนาสนะท่ีแตงต้ังไวมากดวยกนั  พระผูมีพระภาคทอด 
พระเนตรเห็นเสนาสนะท่ีแตงต้ังไวมากดวยกันแลว  จึงมีพระดําริดังนีว้า  ในวหิารของเจากาลเขมกะ 
ศากยะ  เขาแตงต้ังเสนาสนะไวมากดวยกนั  ท่ีนี่มีภิกษุอยูมากมายหรือหนอ  ฯ 
        [๓๔๔]  สมัยนั้นแล  ทานพระอานนทกับภิกษุมากรูป  ทําจีวรกรรมอยูในวิหารของเจา 
ฆฏายะ  ศากยะ  คร้ันในเวลาเย็น  พระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากท่ีทรงหลีกเรนอยูแลว  จึงเสดจ็ 
เขาไปยังวิหารของเจาฆฏายะ  ศากยะ  แลวประทับนั่ง  ณ  อาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว  พอประทับนั่ง 
เรียบรอยแลว  จึงรับส่ังกะทานพระอานนทวา  ดูกรอานนท  ในวหิารของเจากาลเขมกะ  ศากยะ 
 เขาแตงต้ังเสนาสนะไวมากดวยกัน  ท่ีนั่นมีภิกษุอยูมากมายหรือ  ฯ 
        ทานพระอานนททูลวา  มากมาย  พระพุทธเจาขา  ขาแตพระองคผูเจริญ  จีวรกาลสมัย 
ของพวกขาพระองคกําลังดําเนินอยู  ฯ 
        [๓๔๕]  พ.  ดูกรอานนท  ภิกษุผูชอบคลุกคลีกัน  ยนิดีในการคลุกคลีกัน  ประกอบเนืองๆ 
ซ่ึงความชอบคลุกคลีกัน  ชอบเปนหมู  ยนิดีในหมู  บันเทิง  รวมหมู  ยอมไมงามเลย  ดูกรอานนท 
ขอท่ีภิกษุผูชอบคลุกคลีกัน  ยินดใีนการคลุกคลีกัน  ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงความชอบคลุกคลีกัน 
ชอบเปนหมู  ยินดใีนหมู  บันเทิงรวมหมูนั้นหนอ  จักเปนผูไดสุขเกดิแตเนกขัมมะ  สุขเกิดแต 
ความสงัด  สุขเกิดแตความเขาไปสงบ  สุขเกิดแตความตรสัรู  ตามความปรารถนาโดยไมยากไม 
ลําบาก  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  สวนขอท่ีภิกษุเปนผูผูเดยีว  หลีกออกจากหมูอยู  พึงหวงัเปนผูได  
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สุขเกิดแตเนกขัมมะ  สุขเกิดแตความสงัด  สุขเกิดแตความเขาไปสงบ  สุขเกิดแตความตรัสรู 
ตามความปรารถนา  โดยไมยาก  ไมลําบาก  นั่นเปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        ดูกรอานนท  ขอท่ีภิกษผูุชอบคลุกคลีกัน  ยนิดีในการคลุกคลีกันประกอบเนืองๆ  ซ่ึง 
ความชอบคลุกคลีกัน  ชอบเปนหมู  ยนิดีในหมู  บันเทิงรวม  หมูนัน้หนอ  จักบรรลุเจโตวิมุต ิ
อันปรารถนาเพียงช่ัวสมัย  หรือเจโตวิมุตอัินไมกําเริบมิใชเปนไปชัว่สมัยอยู  นัน่ไมใชฐานะท่ีมีได 
สวนขอท่ีภิกษเุปนผูผูเดียวหลีกออกจากหมูอยู  พึงหวังบรรลุเจโตวิมุติอันนาปรารถนาเพียงช่ัวสมัย 
หรือเจโต  วิมุติอันไมกาํเริบมิใชเปนไปชัว่สมัยอยู  นั่นเปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        ดูกรอานนท  เรายอมไมพิจารณาเห็นแมรูปอยางหนึ่งซ่ึงเปนท่ีไมเกิดโสกะ  ปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัส  อุปายาส  เพราะความแปรปรวนและความเปน  อยางอ่ืนของรูป  ตามท่ีเขากาํหนัดกัน 
อยางยิ่งซ่ึงบุคคลกําหนัดแลว  ฯ 
        [๓๔๖]  ดูกรอานนท  ก็วิหารธรรมอันตถาคตตรัสรูในท่ีนั้นๆ  นีแ้ล  คือตถาคตบรรลุ 
สุญญตสมาบัติภายใน  เพราะไมใสใจนิมิตท้ังปวงอยู  ดกูรอานนทถาภกิษุ  ภกิษณุี  อุบาสก 
 อุบาสิกา  พระราชา  มหาอํามาตยของพระราชา  เดียรถีย  สาวกของเดยีรถียเขาไปหาตถาคตผูมีโชค 
อยูดวยวิหารธรรมนี้ในท่ีนั้นๆ  ตถาคตยอมมีจิตนอมไปในวิเวก  โนมไปในวิเวก  โอนไปในวิเวก 
หลีกออกแลวยินดยีิ่งแลวในเนกขัมมะ  มีภายในปราศจากธรรมเปนท่ีตั้งแหงอาสวะโดยประการ 
ท้ังปวง  จะเปนผูทําการเจรจาแตท่ีชักชวนใหออกเทานั้น  ในบริษัทนัน้ๆ  โดยแทดกูรอานนท 
 เพราะฉะนั้นแล  ภิกษุถาแมหวังวา  จะบรรลุสุญญตสมาบัติภายในอยูเธอพึงดํารงจิตภายใน 
ใหจิตภายในสงบ  ทําจิตภายในใหเปนธรรมเอกผุดข้ึนต้ังจิตภายในใหม่ันเถิด  ฯ 
        [๓๔๗]  ดูกรอานนท  ก็ภิกษุจะดํารงจิตภายใน  ใหจิตภายในสงบ  ทํา จิตภายในใหเปน 
ธรรมเอกผุดข้ึน  ตั้งจิตภายในม่ันไดอยางไร  ดูกรอานนท  ภิกษใุนธรรมวินัยนี ้
        (๑)  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  เขาปฐมฌานมีวิตก  มีวิจาร  มีปติและสุข 
เกิดแตวิเวกอยู  ฯ 
        (๒)  เขาทุติยฌาน  มีความผองใสแหงใจภายใน  มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะสงบ 
วิตกและวจิาร  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแต  สมาธิอยู  ฯ 
        (๓)  เปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ  มีสติสัมปชัญญะอยู  และเสวยสุขดวยนามกาย 
เขาตติยฌาน  ท่ีพระอริยะเรียกเธอไดวา  ผูวางเฉย  มีสติ  อยู  เปนสุข  อยู  ฯ  
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        (๔)  เขาจตุตถฌาน  อันไมมีทุกข  ไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกข  และดับโสมนสั 
โทมนัสกอนๆ  ได  มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู  ฯ 
        ดูกรอานนท  อยางนีแ้ล  ภิกษุช่ือวายอมดํารงจิตภายใน  ใหจิตภายในสงบ  ทําจิตภายใน 
ใหเปนธรรมเอกผุดข้ึน  ตั้งจิตภายในม่ัน  ฯ 
        ภิกษนุั้นยอมใสใจความวางภายใน  เม่ือเธอกําลังใสใจความวางภายในจิตยังไมแลนไป 
ยังไมเล่ือมใส  ยังไมตั้งม่ัน  ยังไมนกึนอมไปในความวางภายในเมื่อเปนเชนนัน้  ภกิษุยอม 
รูชัดอยางนีว้า  เม่ือเรากําลังใสใจความวางภายใน  จิตยังไมแลนไป  ยังไมเล่ือมใส  ยงัไมตั้งม่ัน 
ยังไมนกึนอมไปในความวางภายใน  ดวยอาการนี้แล  ยอมเปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองความวาง 
ภายในนัน้ได  ฯ 
        ภิกษนุั้นยอมใสใจความวางภายนอก  ... 
        ภิกษนุั้นยอมใสใจความวางท้ังภายในและภายนอก  ... 
        ภิกษนุั้นยอมใสใจอาเนญชสมาบัติ  เม่ือเธอกําลังใสใจอาเนญชสมาบัติจิตยังไมแลนไป 
 ยังไมเล่ือมใส  ยังไมตั้งม่ัน  ยังไมนกึนอมไปในอาเนญชสมาบัติเม่ือเปนเชนนัน้  ภกิษุยอมรูชัด 
อยางนี้วา  เม่ือเรากําลังใสใจอาเนญชสมาบัติ  จิตยังไมแลนไป  ยังไมเล่ือมใส  ยังไมตัง้ม่ัน 
ยังไมนกึนอมไปในอาเนญชสมาบัติดวยอาการนี้แล  ยอมเปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองอาเนญช 
สมาบัตินั้นได  ฯ 
        ดูกรอานนท  ภิกษุนั้นพึงดํารงจิตภายใน  ใหจิตภายในสงบ  ทําจติภายในใหเปนธรรมเอก 
ผุดข้ึน  ตั้งจิตภายในใหม่ัน  ในสมาธินิมิตขางตนนั้นแล  เธอยอมใสใจความวางภายใน  เม่ือเธอ 
กําลังใสใจความวางภายใน  จิตยอมแลนไป  เล่ือมใส  ตั้งม่ัน  นึกนอมไปในความวางภายใน 
เม่ือเปนเชนนัน้  ภิกษุยอมรูชัดอยางนีว้า  เม่ือเรากําลังใสใจความวางภายใน  จิตยอมแลนไป 
เล่ือมใส  ตั้งม่ัน  นึกนอม  ไปในความวางภายใน  ดวยอาการนี้แล  ยอมเปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ือง 
ความวางภายในน้ันได  ฯ 
        ภิกษนุั้นยอมใสใจความวางภายนอก  ... 
        ภิกษนุั้นยอมใสใจความวางท้ังภายในและภายนอก  ... 
        ภิกษนุั้นยอมใสใจอาเนญชสมาบัติ  เม่ือเธอกําลังใสใจอาเนญชสมาบัติจิตยอมแลนไป 
เล่ือมใส  ตั้งม่ัน  นึกนอมไปในอาเนญชสมาบัติ  เม่ือเปนเชนนัน้  ภกิษุยอมรูชัดอยางนี้วา  
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เม่ือเรากําลังใสใจอาเนญชสมาบัติ  จิตยอมแลนไป  เล่ือมใส  ตั้งม่ัน  นกึนอมไปในอาเนญชสมาบัติ 
ดวยอาการนี้แล  ยอม  เปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองอาเนญชสมาบัตินั้นได  ฯ 
        [๓๔๘]  ดูกรอานนท  หากเม่ือภิกษนุั้นอยูดวยวหิารธรรมนี้  จิตยอมนอมไปเพื่อจะจงกรม 
 เธอยอมจงกรมดวยใสใจวา  อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส  จักไมครอบงําเราผูจงกรม 
อยูอยางนีไ้ด  ดวยอาการนี้แล  เปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองการจงกรม  ฯ 
        หากเม่ือภิกษนุั้นอยูดวยวหิารธรรมนี้  จิตยอมนอมไปเพ่ือจะยืน  เธอ  ยอมยืนดวยใสใจวา 
อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส  จักไมครอบงําเราผูยืนอยูแลวอยางนีไ้ด  ดวยอาการนี้แล 
เปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองการยืน  ฯ 
        หากเม่ือภิกษนุั้นอยูดวยวหิารธรรมนี้  จิตยอมนอมไปเพ่ือจะน่ัง  เธอยอมนั่งดวยใสใจวา 
อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส  จักไมครอบงําเราผูนั่งอยูแลวอยางนี้ได  ดวยอาการนีแ้ล 
 เปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองการนั่ง  ฯ 
        หากเม่ือภิกษนุั้นอยูดวยวหิารธรรมนี้  จิตยอมนอมไปเพ่ือจะนอน  เธอ  ยอมนอนดวยใสใจวา 
อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส  จักไมครอบงําเราผูนอนอยูอยางนี้ได  ดวยอาการนี้แล 
เปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองการนอน  ฯ 
        หากเม่ือภิกษนุั้นอยูดวยวหิารธรรมนี้  จิตยอมนอมไปเพ่ือจะพูด  เธอยอมใสใจวา 
 เราจักไมพดูเร่ืองราวเห็นปานฉะนี้  ซ่ึงเปนเร่ืองเลวทราม  เปนเร่ืองของ  ชาวบาน  เปนเร่ืองของ 
ปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชนไมเปนไปเพื่อความเบ่ือหนาย  เพื่อคลาย 
กําหนดั  เพื่อดบักิเลส  เพื่อสงบกิเลสเพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน  คือ 
 เร่ืองพระราชาบาง  เร่ืองโจรบางเร่ืองมหาอํามาตยบาง  เร่ืองกองทัพบาง  เร่ืองภัยบาง  เร่ืองรบ 
กันบาง  เร่ืองขาวบางเร่ืองน้าํบาง  เร่ืองผาบาง  เร่ืองท่ีนอนบาง  เร่ืองดอกไมบาง  เร่ืองของ 
หอมบาง  เร่ืองญาติบาง  เร่ืองยานบาง  เร่ืองบานบาง  เร่ืองนิคมบาง  เร่ืองนครบาง  เร่ืองชนบทบาง 
เร่ืองสตรีบาง  เร่ืองคนกลาหาญบาง  เร่ืองถนนหนทางบาง  เร่ืองทาสีในสถานท่ีตักน้ําบาง  เร่ืองคน 
ท่ีลวงลับไปแลวบาง  เร่ืองเบ็ดเตล็ดบาง  เร่ืองโลกบางเร่ืองทะเลบาง  เร่ืองความเจริญและ 
ความเส่ือมดวยเหตุนั้นเหตุนีบ้าง  ดวยอาการนี้แลเปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองการพูด  และเธอ 
ใสใจวา  เราจกัพูดเร่ืองราวเห็นปานฉะนี้ซ่ึงเปนเร่ืองขัดเกลากิเลสอยางยิ่ง  เปนท่ีสบายแกการ 
พิจารณาทางใจ  เปนไปเพื่อ  ความเบ่ือหนายสวนเดียว  เพื่อคลายกําหนัด  เพื่อดับกิเลส  เพื่อสงบ  
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กิเลส  เพื่อเพ่ือความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน  คือ  เร่ืองมักนอย  เร่ืองยินดีของ  เร่ือง 
ความสงัด  เร่ืองไมคลุกคลี  เร่ืองปรารภความเพียร  เร่ืองศีล  เร่ืองสมาธิ  เร่ืองปญญา  เร่ือง 
วิมุตติ  เร่ืองวมุิตติญาณทัสสนะ  ดวยอาการน้ีแล  เปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองการพูด  ฯ 
        หากเม่ือภิกษนุั้นอยูดวยวหิารธรรมนี้  จิตยอมนอมไปเพ่ือจะตรึก  เธอยอมใสใจวา  เรา 
จักไมตรึกในวติกเห็นปานฉะนี้  ซ่ึงเปนวิตกท่ีเลวทราม  เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน 
ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน  ไมเปนไปเพื่อความเบ่ือหนาย  เพื่อทําลาย 
กําหนดั  เพื่อดบักิเลส  เพื่อสงบกิเลส  เพื่อความรูยิ่งเพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน  คือ 
กามวิตก  พยาบาทวิตก  วิหิงสาวิตก  ดวยอาการนี้แล  เปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองการตรึก 
และเธอใสใจวา  เราจักตรึกในวิตกเห็นปานฉะนี้  ซ่ึงเปนวิตกของพระอริยะ  เปนเคร่ืองนํา 
ออก  ท่ีนําออกเพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบแกบุคคลผูทําตาม  คือ  เนกขัมมวิตก  อพยาบาทวิตก 
อวิหิงสาวิตก  ดวยอาการนี้แล  เปนอันเธอรูสึกตัวในการตรึก  ฯ 
        [๓๔๙]  ดูกรอานนท  กามคุณนี้มี  ๕  อยางแล  ๕  อยางเปนไฉน  คือ  รูปท่ีรูไดดวยจักษ ุ
อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปนท่ีรัก  ประกอบดวยกามเปนท่ีตั้งแหงความกาํหนัด 
เสียงท่ีรูดวยโสต  ...  กล่ินท่ีรูไดดวยฆานะ  ...  รสท่ีรูไดดวยชิวหา  ...  โผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย 
  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจเปนท่ีรัก  ประกอบดวยกาม  เปนท่ีตั้งแหงความกาํหนัด 
ดูกรอานนท  นี้แล  กามคุณ  ๕  อยาง  ซ่ึงเปนท่ีท่ีภิกษุพงึพิจารณาจิตของตนเนืองๆ  วา  มีอยู 
หรือหนอแลท่ีความฟุงซานแหงใจเกิดข้ึนแกเราเพราะกามคุณ  ๕  นี้อยางใดอยางหน่ึง  หรือเพราะ 
อายตนะใดอายตนะหน่ึง  เม่ือเปนเชนนัน้  ภิกษยุอมรูชัดอยางนี้วา  ความกําหนดัพอใจในกาม 
คุณ  ๕  นีแ้ล  เรายังละไดแลว  แตถาภกิษพุิจารณาอยู  รูอยางนี้วา  ไมมีเลยท่ีความฟุงซาน 
แหงใจเกดิข้ึนแกเราเพราะกามคุณ  ๕  นี้อยางใดอยางหนึ่ง  หรือเพราะอายตนะใดอายตนะหน่ึง 
เม่ือเปนเชนนัน้  ภิกษุยอมรูชัดอยางนีว้าความกําหนัดพอใจในกามคุณ  ๕  นีแ้ล  เราละไดแลว 
ดวยอาการนี้แล  เปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองกามคุณ  ๕  ฯ 
        [๓๕๐]  ดูกรอานนท  อุปาทานขันธท้ัง  ๕  นี้แล  ซ่ึงเปนท่ีท่ีภิกษุพึงเปนผูพจิารณาเห็น 
ท้ังความเกิดและความดับอยูวา  อยางนี้รูป  อยางนี้ความเกิดข้ึนแหงรูปอยางนี้ความดบัแหงรูป 
 อยางนี้เวทนา  อยางนี้ความเกิดข้ึนแหงเวทนา  อยางนี้ความดับแหงเวทนา  อยางนี้สัญญา  
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 อยางนี้ความเกิดข้ึนแหงสัญญา  อยางนี้ความดับแหงสัญญา  อยางนี้สังขาร  อยางนี้ความเกดิ 
ข้ึนแหงสังขาร  อยางนี้ความดับแหงสังขาร  อยางนี้วิญญาณ  อยางนี้ความเกิดข้ึนแหงวญิญาณ 
 อยางนี้ความดบัแหงวิญญาณ  เธอผูพิจารณาเห็นท้ังความเกิดและความดบัในอุปาทานขันธ  ๕  นี้ 
อยูยอมละอัสมิมานะในอุปาทานขันธ  ๕  ได  เม่ือเปนเชนนั้น  ภิกษยุอมรูชัดอยางนีว้าเราละ 
อัสมิมานะในอุปาทานขันธ  ๕  ของเราไดแลว  ดวยอาการนี้แล  เปนอันเธอ  รูสึกตัวในเร่ือง 
อุปาทานขันธ  ๕  ฯ 
        ดูกรอานนท  ธรรมนั้นๆ  เหลานี้แล  เนื่องมาแตกุศลสวนเดยีว  ไกลจากขาศึก  เปน 
โลกุตระ  อันมารผูมีบาปหยั่งลงไมได  ดูกรอานนท  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  สาวก 
มองเห็นอํานาจประโยชนอะไร  จึงควรใกลชิดติดตามศาสดา  ฯ 
        ทานพระอานนททูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค  มี 
พระผูมีพระภาคเปนเหตุ  มีพระผูมีพระภาคเปนแบบอยาง  มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึงอาศัย  ขอ 
ไดโปรดเถิดพระพุทธเจาขา  เนื้อความแหงพระภาษิตนีแ้จมแจงเฉพาะพระผูมีพระภาคเทานั้น 
ภิกษุท้ังหลายฟงตอพระผูมีพระภาคแลวจกัทรงจําไว  ฯ 
        [๓๕๑]  พ.  ดูกรอานนท  สาวกไมควรจะติดตามศาสดาเพียงเพื่อฟง  สุตตะ  เคยยะ 
 และไวยากรณเลย  นัน่เพราะเหตไุร  เพราะธรรมท้ังหลายอันพวกเธอสดับแลว  ทรงจําแลว 
 คลองปากแลว  เพงตามดวยใจแลว  แทงตลอดดีแลวดวยความเห็น  เปนเวลานาน  ดกูร 
อานนท  แตสาวกควรจะใกลชิดติดตามศาสดาเพ่ือฟงเร่ืองราวเห็นปานฉะน้ี  ซ่ึงเปนเร่ืองขัดเกลา 
กิเลสอยางยิ่ง  เปนท่ีสบายแกการพิจารณาทางใจ  เปนไปเพื่อความเบ่ือหนายสวนเดยีว  เพื่อ 
ความกําหนัด  เพื่อดับกิเลส  เพื่อสงบกิเลส  เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน  คือ 
เร่ืองมักนอย  เร่ืองยินดีของของตน  เร่ืองความสงัด  เร่ืองไมคลุกคลี  เร่ืองปรารภ  ความเพียร 
เร่ืองศีล  เร่ืองสมาธิ  เร่ืองปญญา  เร่ืองวิมุตติ  เร่ืองวิมุตติญาณทัสสนะ  ฯ 
        ดกูรอานนท  เม่ือเปนเชนนั้น  จะมีอุปททวะของอาจารยอุปททวะของศิษยอุปททวะ 
ของผูประพฤติพรหมจรรย  ฯ 
        [๓๕๒]  ดูกรอานนท  ก็อุปททวะของอาจารยยอมมีไดอยางไร  ดูกรอานนท  ศาสดา 
บางทานในโลกนี้  ยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด  คือ  ปา  โคนไมภูเขา  ซอกเขา  ถํ้าบนภูเขา  
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  ปาชา  ปาชัฏ  ท่ีแจงและลอมฟาง  เม่ือศาสดานั้น  หลีกออกแลวอยางนั้นอยู  พวกพราหมณ 
และคฤหบดี  ชาวนิคมและชาวชนบท  จะพากนัเขาไปหา  เม่ือพวกพราหมณและคฤหบดี  ชาว 
นิคมและชาวชนบท  พากันเขาไปหาแลว  ศาสดานั้นจะปรารถนาอยางหมกมุน  จะถึงความ 
วุนวาย  จะเวียนมา  เพื่อความเปนผูมักมาก  ดูกรอานนท  ศาสดานี้เรียกวา  อาจารยมีอุปททวะ 
ดวยอุปททวะของอาจารย  อกุศลธรรมอันลามกเศราหมอง  เปนเหตุเกดิในภพใหม  มีความ 
กระวนกระวาย  มีทุกขเปนวบิาก  เปนท่ีตั้งแหงชาติ  ชรา  มรณะตอไปไดฆาศาสดานัน้เสียแลว 
ดูกรอานนท  อยางนี้แล  อุปททวะของอาจารยยอมมีได  ฯ 
        [๓๕๓]  ดูกรอานนท  ก็อุปททวะของศิษยยอมมีไดอยางไร  ดูกรอานนท  สาวกของ 
ศาสดาน้ันแล  เม่ือเพ่ิมพูนวิเวกตามศาสดาน้ัน  ยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด  คือ  ปา  โคนไม 
ภูเขา  ซอกเขา  ถํ้าบนภูเขา  ปาชา  ปาชัฏ  ท่ีแจงและลอมฟาง  เม่ือสาวกน้ันหลีกออกแลว 
อยางนั้นอยู  พวกพราหมณและคฤหบดีชาวนิคมและชาวชนบท  จะพากันเขาไปหา  เมื่อพวก 
พราหมณและคฤหบดีชาวนิคมและชาวชนบท  พากันเขาไปหาแลว  สาวกนั้นจะปรารถนา 
อยางหมกมุนจะถึงความวุนวาย  จะเวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมาก  ดกูรอานนท  สาวกนีเ้รียก 
วาศิษยมีอุปททวะดวยอุปททวะของศิษย  อกุศลธรรมอันลามก  เศราหมอง  เปนเหตุเกิดใน 
ภพใหม  มีความกระวนกระวาย  มีทุกขเปนวิบาก  เปนท่ีตั้งแหงชาติ  ชรามรณะตอไป  ได 
ฆาสาวกน้ันเสียแลว  ดูกรอานนท  อยางนีแ้ลอุปททวะของศิษย  ยอมมีได  ฯ 
        [๓๕๔]  ดูกรอานนท  ก็อุปททวะของผูประพฤติพรหมจรรยยอมมีไดอยางไร  ดูกรอานนท 
ตถาคตอุบัติในโลกนี้  ไดเปนผูไกลจากกิเลส  รูเองโดยชอบ   ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
ดําเนินไปดี  รูแจงโลก  เปนสารถีผูฝกบุรุษท่ีควรฝกอยางหาคนอ่ืนยิ่งกวามิได  เปนครูของ 
เทวดาและมนษุยท้ังหลาย  เปนผูตื่นแลวเปนผูแจกธรรม  ตถาคตนั้นยอมพอใจเสนาสนะอัน 
สงัด  คือ  ปา  โคนไม  ภูเขาซอกเขา  ถํ้าบนภูเขา  ปาชา  ปาชัฏ  ท่ีแจง  และลอมฟาง  เม่ือ 
ตถาคตน้ันหลีกออกแลวอยางนั้นอยู  พวกพราหมณและคฤหบดี  ชาวนิคมและชาวชนบท  จะ 
พากันเขาไปหา  เม่ือพวกพราหมณและคฤหบดี  ชาวนิคมและชาวชนบท  พากันเขาไปหา 
แลว  ตถาคตนัน้ยอมไมปรารถนาอยางหมกมุน  ไมถึงความวุนวาย  ไม  เวียนมาเพื่อความเปนผู 
มักมาก  ดกูรอานนท  สวนสาวกของตถาคตผูศาสดานั่นแลเม่ือเพ่ิมพูนวิเวกตามตถาคตผู 
ศาสดา  ยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด  คือ  ปา  โคนไมภูเขา  ซอกเขา  ถํ้าบนภูเขา  ปาชา  
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 ปาชัฏ  ท่ีแจง  และลอมฟาง  เม่ือสาวกนัน้  หลีกออกแลวอยางนั้นอยู  พวกพราหมณและ 
คฤหบดี  ชาวนิคมและชาวชนบท  จะพากันเขาไปหา  เมื่อพวกพราหมณและคฤหบดี  ชาวนิคม 
และชาวชนบท  พา  กันเขาไปหาแลว  สาวกนัน้ยอมปรารถนาอยางหมกมุน  ถึงความวุนวาย 
เวียนมา  เพื่อความเปนผูมักมาก  ดูกรอานนท  สาวกนี้เรียกวาผูประพฤตพิรหมจรรยมีอุปททวะ 
ดวยอุปททวะของผูประพฤติพรหมจรรย  อกุศลธรรมอันลามก  เศราหมอง  เปนเหตุ  เกิดใน 
ภพใหม  มีความกระวนกระวาย  มีทุกขเปนวิบาก  เปนท่ีตั้งแหงชาติ  ชรามรณะตอไป  ไดฆา 
สาวกนั้นเสียแลว  ดูกรอานนท  อยางนี้แล  อุปททวะของผู  ประพฤติพรหมจรรยยอมมีได  ฯ 
        ดูกรอานนท  ในอุปททวะท้ัง  ๓  นั้น  อุปททวะของผูประพฤติพรหมจรรยนี้  มีวบิาก 
เปนทุกข  มีวบิากเผ็ดรอนกวาอุปททวะของอาจารยและอุปททวะของศิษยท้ังเปนไปเพื่อความ 
ตกตํ่าดวย  ดกูรอานนท  เพราะฉะน้ันแล  พวกเธอจงเรียกรองเราดวยความเปนมิตร  อยา 
เรียกรองเราดวยความเปนขาศึก  ขอนั้นจกัเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกลู  เพื่อความสุขแกพวกเธอ 
ตลอดกาลนาน  ฯ 
        [๓๕๕]  ดูกรอานนท  ก็เหลาสาวกยอมเรียกรองศาสดาดวยความเปนขาศึก  ไมใช 
เรียกรองดวยความเปนมิตรอยางไร  ดูกรอานนท  ศาสดาในธรรมวินัยนี้  เปนผูอนุเคราะห 
แสวงหาประโยชนเกื้อกูล  อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายวา  นี่เพื่อประโยชน 
เกื้อกูลแกพวกเธอ  นี่เพื่อความสุขแกพวกเธอ  เหลาสาวกของศาสดาน้ันไมฟงดวยดี  ไม 
เง่ียโสตสดับ  ไมตั้งจิตรับรูและประพฤติหลีกเล่ียงคําสอนของศาสดา  ดูกรอานนท  อยางนี้แล 
เหลาสาวกช่ือวาเรียกรอง  ศาสดาดวยความเปนขาศึก  ไมใชเรียกรองดวยความเปนมิตร  ฯ 
        [๓๕๖]  ดูกรอานนท  ก็เหลาสาวกยอมเรียกรองศาสดาดวยความเปนมิตรไมใชเรียกรอง 
ดวยความเปนขาศึกอยางไร  ดูกรอานนท  ศาสดาในธรรมวินัยนี้เปนผูอนุเคราะห  แสวงหา 
ประโยชนเกื้อกูล  อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายวา  นี่เพื่อประโยชนเกื้อกูล 
แกพวกเธอ  นีเ่พื่อความสุขแกพวกเธอ  เหลาสาวกของศาสดานั้น  ยอมฟงดวยดี  เง่ียโสต 
สดับ  ตั้งจิตรับรูและไมประพฤติ  หลีกเล่ียงคําสอนของศาสดา  ดูกรอานนท  อยางนีแ้ล  เหลา 
สาวกช่ือวาเรียกรองศาสดาดวยความเปนมิตร  ไมใชเรียกรองดวยความเปนขาศึก  ฯ  
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        ดูกรอานนท  เพราะฉะนั้นแล  พวกเธอจงเรียกรองเราดวยความเปนมิตรอยาเรียกรอง 
ดวยความเปนขาศึก  ขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล  เพื่อความสุขแกพวกเธอตลอด 
กาลนาน  ดกูรอานนท  เราจกัไมประคับประคองพวกเธอ  เหมือนชางหมอประคับประคองภาชนะ 
ดินดิบท่ียังดิบๆ  อยู  เราจักขมแลวๆจึงบอก  จักยกยองแลวๆ  จึงบอก  ผูใดมีแกนสาร 
ผูนั้นจักตั้งอยู  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระอานนทจึงช่ืนชมยินดี  พระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  มหาสุญญตสูตร  ท่ี  ๒ 
            __________  
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              ๓.  อัจฉริยัพภตูธัมมสูตร  (๑๒๓) 
        [๓๕๗]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวันอารามของอนาถ บิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้นแล  ภิกษุมากดวยกันกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาอาหารแลว 
นั่งประชุมกันในอุปฏฐานศาลา  เกิดขอสนทนากันข้ึนในระหวางดงันีว้า  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย 
นาอัศจรรยจริง  ไมนาเปนไปไดเลยขอท่ีพระตถาคตมีอิทธานุภาพมาก  ซ่ึงเปนเหตุใหทรงทราบ 
พระพุทธเจาในอดีต  ผูปรินพิพานแลว  ทรงตัดปปญจธรรมแลว  ทรงตัดตอวัฏฏะแลว  ทรงครอบงํา 
วัฏฏะแลว  ทรงลวงทุกขท้ังปวงแลว  วาพระผูมีพระภาคนั้นๆ  มีพระชาติอยางนี้บาง  มีพระนาม 
อยางนี้บาง  มีโครตอยางนี้บาง  มีศีลอยางนี้บาง  มีธรรมอยางนี้บางมีปญญาอยางนี้บาง 
มีวิหารธรรมอยางนี้บาง  มีวมุิตติอยางนี้บาง  เม่ือภิกษุเหลานั้น  สนทนากันอยางนี้  ทานพระอานนท 
ไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นดังนี้วา  ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย  พระตถาคตท้ังหลาย  ท้ังนาอัศจรรย 
และประกอบดวยธรรมนาอัศจรรย  พระตถาคตท้ังหลาย  ท้ังไมนาเปนไปไดและประกอบดวยธรรม 
ไมนาเปนไปไดขอสนทนากนัในระหวางของภิกษเุหลานัน้  คางอยูเพยีงเทานี้  ฯ 
        [๓๕๘]  ขณะนัน้แล  พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสถานท่ีทรงหลีกเรนอยูในเวลาเย็น 
เสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลานั้นแลวจึงประทับนั่ง  ณ  อาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว  แลวตรัสถามภิกษ ุ
เหลานั้นวา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  บัดนี้  พวกเธอนั่งประชุมสนทนาเร่ืองอะไรกัน  และพวกเธอ 
สนทนาเร่ืองอะไรกันในระหวางคางอยูแลว  ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ณ  โอกาสนี้  พวกขาพระองคกลับจากบิณฑบาต 
ภายหลังเวลาอาหารแลว  นั่งประชุมกันในอุปฏฐานศาลา  เกิดขอสนทนากันข้ึนในระหวางดังนีว้า 
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  นาอัศจรรยจริงไมนาเปนไปไดเลย  ขอท่ีพระตถาคตมีอิทธานุภาพมาก 
ซ่ึงเปนเหตุใหทรงทราบพระพุทธเจาในอดตี  ผูปรินิพพานแลว  ทรงตัดปปญจธรรมแลว  ทรงตัด 
ตอวัฏฏะแลว  ทรงครอบงําวัฏฏะแลว  ทรงลวงทุกขท้ังปวงแลว  วาพระผูมีพระภาคนั้นๆ  
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มีพระชาติอยางนี้บาง  มีพระนามอยางนี้บาง  มีพระโครตอยางนี้บาง  มีศีลอยางนี้บางมีธรรม 
อยางนี้บาง  มีปญญาอยางนี้บาง  มีวิหารธรรมอยางนี้บาง  มีวิมุตติอยางนี้บางขาแตพระองคผูเจริญ 
 เม่ือพวกขาพระองคสนทนากันอยางนี้  ทานพระอานนท  ไดกลาวกะพวกขาพระองคดังนี้วา  ดูกร 
ทานผูมีอายุท้ังหลาย  พระตถาคตท้ังหลายท้ังนาอัศจรรยและประกอบดวยธรรมนาอัศจรรย 
 พระตถาคตท้ังหลาย  ท้ังไมนาเปนไปไดและประกอบดวยธรรมไมนาเปนไปได  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ขอสนทนากันในระหวางของพวกขาพระองคคางอยูเทานีแ้ล  พอดีพระผูมีพระภาคก็เสดจ็ 
มาถึง  ฯ 
        [๓๕๙]  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา  ดกูรอานนทถากระนั้นแล 
ขอธรรมอันไมนาเปนไปได  อันนาอัศจรรยของตถาคต  จงแจมแจงกะเธอยิ่งกวาประมาณเถิด  ฯ 
        [๓๖๐]  ทานพระอานนททูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับ  รับมาเฉพาะ 
พระพักตรพระผูมีพระภาคดงันี้วา  ดกูรอานนท  พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ  ไดเขาถึงหมู 
เทวดาชัน้ดุสิต  ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองคก็ทรงจาํไววา  เปนธรรมไมนาเปน 
ไปได  นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๖๑]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ  ไดสถิตอยูในหมูเทวดาช้ันดุสิต  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองคก็ทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย 
ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๖๒]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  พระโพธิสัตวไดสถิตอยูในหมูเทวดาช้ันดุสิต  จนตลอดอายุ  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองคก็ทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของ 
พระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๖๓]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ  จุตจิากหมูเทวดาชั้นดุสิตแลวลงสูพระครรภ 
พระมารดา  ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนีข้าพระองคก็ทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได 
 นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาค  ฯ  
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        [๓๖๔]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  ในกาลใดพระโพธิสัตวจุติจากหมูเทวดา  ช้ันดุสิตลงสูพระครรภพระมารดา 
ในกาลนัน้  แสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิไดลวงเสียซ่ึงเทวานภุาพของเหลาเทวดา 
ยอมปรากฏในโลก  พรอมท้ังเทวดามารพรหม  และในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณะและพราหมณ 
 พรอมท้ังเทวดาและมนุษย  แมในโลกันตริกนรก  ซ่ึงไมใชท่ีเปดเผย  มีแตความมืดมิด 
ซ่ึงดวงจันทรดวงอาทิตย  มีอิทธานุภาพมากอยางนี้  สองแสงไปไมถึง  ก็ยังปรากฏแสงสวาง 
อยางโอฬารหาประมาณมิได  ลวงเสียซ่ึงเทวานภุาพของเหลาเทวดา  ดวยแสงสวางนัน้  แม 
หมูสัตวผูอุบัตใินนรกนั้น  กรู็กันวา  แมสัตวเหลาอ่ืนก็มีเกิดในท่ีนี้  อนึง่หม่ืนโลกธาตุนี้ 
ยอมสะเท้ือน  สะทาน  หวั่นไหว  และแสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได  ลวงเสียซ่ึง 
เทวานภุาพของเหลาเทวดา  ยอมปรากฏในโลก  ขาแต  พระองคผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองค 
ก็ทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๖๕]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  ในกาลใด  พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว  ในกาลนั้น 
เทวบุตรท้ัง  ๔  จะใกลชิดพระโพธิสัตวถวายอารักขาใน  ๔  ทิศ  ดวยคิดวา  มนุษย  หรืออมนุษย 
หรือใครๆ  อยาไดเบียดเบียนพระโพธิสัตว  หรือพระมารดาของพระโพธิสัตวเลย  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองคก็ทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของ 
พระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๖๖]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  ในกาลใด  พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว  ในกาลนั้น 
 พระมารดาของพระโพธิสัตวจะเปนผูมีศีลโดยปรกติ  คือเวนขาดจากปาณาติบาต  เวนขาดจาก 
อทินนาทาน  เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเวนขาดจากมุสาวาท  เวนขาดจากฐานะเปนท่ีตั้งแหง 
ความประมาท  เพราะด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย  ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองค 
ก็ทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๖๗]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  ในกาลใด  พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว  ในกาลนั้น  
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พระมารดาของพระโพธิสัตว  มิไดมีพระหฤทัยใฝฝนกามคุณในบุรุษเกิดข้ึน  และจะเปนผูไมถูก 
บุรุษไรๆ  ท่ีมีจิตกําหนัดแลวลวงเกินได  ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองคก็ทรงจําไววา 
เปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๖๘]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  ในกาลใด  พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว  ในกาลนั้น 
พระมารดาของพระโพธิสัตวจะเปนผูไดเบญจกามคุณคือ  พระนางจะเพรียบพรอม  พร่ังพรอมดวย 
กามคุณ  ๕  บําเรออยู  ขาแตพระองค  ผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองคก็ทรงจําไววา  เปนธรรมไมนา 
เปนไปได  นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๖๙]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  ในกาลใด  พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว  ในกาลนั้น 
 พระมารดาของพระโพธิสัตว  ไมมีพระโรคาพาธไรๆเกิดข้ึน  จะมีความสุข  ไมลําบากพระกาย 
และจะทรงเห็นพระโพธิสัตวประทับอยู  ภายในพระอุทร  มีพระอวยัวะนอยใหญครบ  มีอินทรีย 
ไมเส่ือมโทรมได  เปรียบ  เหมือนแกวไพฑรูยงามโชติชวงแปดเหล่ียม  อันเขาเจียระไนดีแลว 
ในแกวนั้น เขารอยดายสีเขียว  หรือสีเหลืองออน  สีแดง  สีขาว  สีเหลืองแก  เขาไว 
บุรุษผูมีตาดี  วางแกวนั้นในมือ  พึงเห็นชัดไดวา  แกวไพฑูรยนี้งามโชติชวงแปดเหล่ียม  อันเขา 
เจียระไนดแีลว  ในแกวนัน้  เขารอยดายสีเขียว  หรือสีเหลืองออน  สีแดง  สีขาว  สีเหลืองแก 
 เขาไว  ฉันใด  ดูกรอานนท  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ในกาลใด  พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภ 
พระมารดาแลว  ในกาลนั้นพระมารดาของพระโพธิสัตว  ไมมีพระโรคาพาธไรๆ  เกิดข้ึน  จะมี 
ความสุข  ไมลําบากพระกาย  และจะทรงเห็นพระโพธิสัตวประทับอยูภายในพระอุทร  มีพระอวยัวะ 
นอยใหญครบ  มีอินทรียไมเส่ือมโทรมได  ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้ขาพระองคก็ทรงจําไววา 
เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๗๐]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  เม่ือพระโพธิสัตวประสูตรแลวได  ๗  วันพระมารดาของพระโพธิสัตวจะ 
เสด็จสวรรคต  จะเขาถึงหมูเทวดาช้ันดุสิต  ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองคก็ทรงจํา 
ไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๗๑]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  พระมารดาของพระโพธิสัตว  จะประสูติโพธิสัตว  ไมเหมือนอยาง  
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หญิงอ่ืนๆ  ท่ีครองครรภดวยทอง  ๙  เดือน  หรือ  ๑๐  เดือนแลวจึงคลอด  คือ  พระนางจะทรงครอง 
พระโพธิสัตวดวยพระอุทร  ๑๐  เดือนถวนแลวจึงประสูต ิ ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองค 
ก็ทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๗๒]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  พระมารดาของพระโพธิสัตว  จะประสูติพระโพธิสัตวไมเหมือนอยางหญิง 
อ่ืนๆ  ท่ีนั่งหรือนอนคลอด  คือ  พระนางจะประทับ  ยนืทาเดียวแลวประสูติพระโพธิสัตว  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองค ก็ทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย 
ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๗๓]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  ในกาลใด  พระโพธิสัตวประสูติจากพระอุทรของพระมารดา  ในกาลนั้น 
พวกเทวดาจะรับกอน  พวกมนุษยจะรับทีหลัง  ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองคก็ทรง 
จําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๗๔]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  ในกาลใด  พระโพธิสัตวประสูติจากพระอุทรของพระมารดา  ในกาลนั้น 
พระโพธิสัตวยังไมทันถึงแผนดิน  เทวบุตรท้ัง  ๔  ก็รับแลววางลงตรงพระพักตรพระมารดา 
ใหทรงหมายรูวา  ขอพระเทวีจงมีพระทัยยนิดี  เถิด  พระโอรสของพระองคผูมีศักดิ์มากเสด็จ 
อุปบัติแลว  ขาแตพระองคผูเจริญแมขอนี้  ขาพระองคก็ทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได 
นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๗๕]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  ในกาลใด  พระโพธิสัตวประสูติจากพระอุทรของพระมารดา  ในกาลนั้น 
พระองคยอมประสูติอยางบริสุทธ์ิแท  คือ  ไม  แปดเปอนดวยน้ํา  ดวยเสมหะ  ดวยเลือด 
 ดวยน้ําเหลือง  ดวยของไมสะอาดไรๆ  นับวาหมดจดบริสุทธ์ิ  เปรียบเหมือนแกวมณท่ีีเขาวางลง 
บนผากาสิกพสัตร  ยอมไมเปอนผากาสิกพัสตร  แมผากาสิกพัสตรกไ็มเปอนแกวมณี  นั่นเพราะ 
เหตุไรเพราะของท้ังสองอยางบริสุทธ์ิ  ฉันใด  ดูกรอานนท  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ในกาลใด 
พระโพธิสัตวประสูติจากพระอุทรของพระมารดา  ในกาลนั้น  พระองคยอมประสูติอยางบริสุทธ์ิแท  
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 คือ  ไมแปดเปอนดวยน้ํา  ดวยเสมหะ  ดวยเลือดดวยน้าํเหลือง  ดวยของไมสะอาดไรๆ  นับวา 
หมดจดบริสุทธ์ิ  ขาแตพระองคผูเจริญแมขอนี้  ขาพระองคก็ทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได 
 นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๗๖]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  ในกาลใด  พระโพธิสัตวประสูติจากพระอุทรของพระมารดา  ในกาลนั้น 
ธารน้ํา  ๒  สายยอมปรากฏจากอากาศ  สายหนึ่งเปนธารน้าํเย็น  สายหนึง่เปนธารน้ําอุน  เปนเคร่ือง 
ทําการสนานพระโพธิสัตวและพระมารดา  ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองคก็ทรงจําไววา 
เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๗๗]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  พระโพธิสัตวในบัดดลท่ีประสูติ  ก็ประทับพระยุคลบาทอันเสมอบนแผนดนิ 
แลวบายพระพักตรสูทิศอุดร  เสด็จดําเนนิไปดวยยางพระบาท  ๗  กาว  เม่ือเทพบุตรกัน้เศวตฉัตร 
ตามไป  พระองคจะทรงเหลียว  ดูทิศท้ังปวง  และทรงเปลงพระวาจาอยางผูองอาจวา  เราเปนผูเลิศ 
ในโลก  เราเปนผูเจริญท่ีสุดในโลก  เราเปนผูประเสริฐสุดในโลก  ชาตินีเ้ปนชาติท่ีสุด  บัดนี ้
ความเกิดใหมยอมไมมี  ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองคก็ทรงจําไววา  เปนธรรม 
ไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๗๘]  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ดูกรอานนท  ในกาลใด  พระโพธิสัตวประสูติจากพระอุทรของพระมารดา  ในกาลนั้น 
แสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได  ลวงเสียซ่ึงเทวานุภาพของเหลาเทวดา  ยอมปรากฏในโลก 
พรอมท้ังเทวดา  มาร  พรหม  และในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณะและพราหมณ  พรอมท้ังเทวดา 
และมนุษย  แมในโลกันตริกนรก  ซ่ึงไมใชท่ีเปดเผย  มีแตความมืดมิด  ซ่ึงดวงจนัทรดวงอาทิตย 
มีอิทธานุภาพมากอยางนี้  สองแสงไปไมถึง  ก็ยังปรากฏแสงสวางอยางโอฬารหา  ประมาณมิได 
 ลวงเสียซ่ึงเทวานภุาพของเหลาเทวดา  ดวยแสงสวางนัน้  แมหมูสัตวผูอุปบัติในนรกนั้น  ก็รูกันวา 
แมสัตวเหลาอ่ืนก็มีเกดิในท่ีนี้  อนึ่ง  หม่ืนโลกธาตุนี้ยอมสะเท้ือน  สะทาน  หวัน่ไหว  และแสง 
สวางอยางโอฬารหาประมาณมิได  ลวงเสียซ่ึงเทวานภุาพของเหลาเทวดา  ยอมปรากฏในโลก 
 ขาแตพระองคผูเจริญแมขอนี้  ขาพระองคก็ทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย 
ของพระผูมีพระภาค  ฯ  
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        [๓๗๙]  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรอานนท  เพราะฉะนัน้แล  เธอจงทรงจําธรรมไมนา 
เปนไปได  นาอัศจรรย  ของตถาคต  แมนี้ไวเถิด  ดกูรอานนท  ในเร่ืองนี้  เวทนาของตถาคต 
ปรากฏเกิดข้ึน  ปรากฏตั้งอยู  ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของตถาคต  ปรากฏเกิดข้ึน  ปรากฏ 
ตั้งอยู  ปรากฏถึงความดับไป  วิตกของตถาคต  ปรากฏเกิดข้ึน  ปรากฏตั้งอยู  ปรากฏถึงความ 
ดับไป  ดูกรอานนท  แมขอนีแ้ล  เธอก็จงทรงจําไวเถิดวา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย 
 ของตถาคต  ฯ 
        ทานพระอานนททูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอท่ีเวทนาของพระผูมีพระภาค 
ปรากฏเกิดข้ึน  ปรากฏตั้งอยู  ปรากฏถึงความดับไป  สัญญาของพระผูมี  พระภาค  ปรากฏเกิดข้ึน 
ปรากฏตั้งอยู  ปรากฏถึงความดับไป  วิตกของพระผูมีพระภาค  ปรากฏเกิดข้ึน  ปรากฏตั้งอยู 
ปรากฏถึงความดับไป  นี้  ขาพระองคก็จะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย 
ของพระผูมีพระภาค  ฯ 
        ทานพระอานนทกลาวคํานี้จบแลว  พระศาสดาไดทรงโปรดปราน  ภิกษุเหลานัน้ตางช่ืนชม 
ยินดภีาษิตของทานพระอานนทแล  ฯ 
              จบ  อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร  ท่ี  ๓ 
            _______________  
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            ๔.  พกักุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร  (๑๒๔) 
        [๓๘๐]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  ทานพระพักกุลเถระอยูท่ีพระวิหารเวฬุวนั  อันเคยเปนสถานท่ีพระราชทาน 
เหยื่อแกกระแต  เขตพระนครราชคฤห  คร้ังนั้นแล  ปริพาชกช่ืออเจละ  กัสสป  ผูเปนสหาย 
ของทานพระพกักุละ  คร้ังเปนคฤหัสถ  ในกาลกอน  เขาไปหาทานพระพักกุละถึงท่ีอยู  คร้ันแลว 
ไดทักทายปราศรัยกับทานพระพักกุละ  คร้ันผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว 
ไดนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  ไดกลาวกะทานพระพักกุละดงันี้วา  ขาแต 
ทานพระพักกลุะ  ทาน  บวชมานานเทาไรแลว  ฯ 
        ทานพระพกักุละตอบวา  ดูกรทานผูมีอายุ  เราบวชมา  ๘๐  พรรษาแลว  ฯ 
        อเจล.  ขาแตทานพระพักกุละ  ช่ัว  ๘๐  ปนี้  ทานเสพเมถุนธรรมกี่คร้ัง  ฯ 
        [๓๘๑]  พักกุล.  ดกูรกสัสปผูมีอายุ  ทานไมควรถามเราอยางนั้นเลยแตควรจะถามเรา 
อยางนี้วา  ก็ช่ัว  ๘๐  ปนี้  กามสัญญาเคยเกิดข้ึนแกทานกี่คร้ังดูกรทานผูมีอายุ  เม่ือเราบวช 
มาตลอด  ๘๐  พรรษา  ไมรูสึกกามสัญญาเคยเกดิข้ึน  ฯ 
        อเจล.  ขอท่ีทานพระพักกุละ  ไมรูสึกกามสัญญาเคยเกิดข้ึน  ช่ัวเวลา  ๘๐  พรรษา  นี้ 
พวกขาพเจาจะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรยของทานพระพักกลุะ 
ประการหน่ึง  ฯ 
        พักกุล.  ดูกรทานผูมีอายุ  เม่ือเราบวชมาตลอด  ๘๐  พรรษา  เราไมรูสึก  พยาบาทสัญญา 
เคยเกดิข้ึน  ฯ 
        อเจล.  ขอท่ีทานพระพักกุละ  ไมรูสึกพยาบาทสัญญาเคยเกดิข้ึนช่ัวเวลา๘๐  พรรษา  นี ้
พวกขาพเจาจะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรยของทานพระพักกลุะ 
 ประการหน่ึง  ฯ  
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        พักกุล.  ดูกรทานผูมีอายุ  เม่ือเราบวชมาตลอด  ๘๐  พรรษา  เราไมรูสึก  วิหิงสาสัญญา 
เคยเกดิข้ึน  ฯ 
        อเจล.  ขอท่ีทานพระพักกุละ  ไมรูสึกวิหิงสาสัญญาเคยเกิดข้ึนช่ัวเวลา  ๘๐พรรษา  นี ้
พวกขาพเจาจะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของทานพระพักกุละ 
ประการหน่ึง  ฯ 
        [๓๘๒]  พักกุล.  ดกูรทานผูมีอายุ  เม่ือเราบวชมาตลอด  ๘๐  พรรษา  เราไมรูสึก 
กามวิตกเคยเกิดข้ึน  ฯ 
        อเจล.  ขอท่ีทานพระพักกุละ  ไมรูสึกกามวิตกเคยเกดิข้ึนช่ัวเวลา  ๘๐  พรรษา  นี้ 
พวกขาพเจาจะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของทานพระพักกุละ 
ประการหน่ึง  ฯ 
        พักกุล.  ดูกรทานผูมีอายุ  เม่ือเราบวชมาตลอด  ๘๐  พรรษา  เราไมรูสึก พยาบาทวิตก  ... 
 วิหิงสาวิตกเคยเกิดข้ึน  ฯ 
        อเจล.  ขอท่ีทานพระพักกุละ  ไมรูสึกวิหิงสาวิตกเคยเกิดข้ึนช่ัวเวลา  ๘๐ พรรษา  นี้ 
พวกขาพเจาจะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของทานพระพักกุละ 
ประการหน่ึง  ฯ 
        [๓๘๓]  พักกุล.  ดกูรทานผูมีอายุ  เม่ือเราบวชมาตลอด  ๘๐  พรรษา  เราไมรูสึกยินด ี
คหบดีจวีร  ฯ 
        อเจล.  ขอท่ีทานพระพักกุละ  ไมรูสึกยินดีคหบดีจวีรช่ัวเวลา  ๘๐  พรรษานี้  พวก 
ขาพเจาจะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของทานพระพักกุละ  ประการหน่ึง  ฯ 
        พักกุล.  ดูกรทานผูมีอายุ  เม่ือเราบวชมาตลอด  ๘๐  พรรษา  ไมรูจกัใช  ศาตราตัดจีวร  ... 
 ไมรูจักใชเข็มเย็บจวีร  ...  ไมรูจักใชเคร่ืองยอมจีวร  ...  ไมรูจักเย็บจวีรในสะดึง  ...  ไมรูจักจดัทํา 
จีวรของเพ่ือนภิกษุรวมประพฤติพรหมจรรยดวยกนั  ...  ไมรูสึกยินดกีจินิมนต  ...  ไมรูสึกเคยเกิด 
จิตเห็นปานนีว้า  ขอใครๆ  พึงนิมนตเราเถิด  ...  ไมรูจักน่ังในละแวกบาน  ...  ไมรูจกัฉันอาหาร 
ในละแวกบาน  ...ไมรูจักถือเอานิมิตของมาตุคามโดยอนุพยัญชนะ  ...  ไมรูจักแสดงธรรมแก 
มาตุคามแมท่ีสุดคาถา  ๔  บาท  ...  ไมรูจักเขาไปสูสํานักของภิกษณุี  ...  ไมรูจักแสดงธรรมแก 
ภิกษณุี  ...  ไมรูจักแสดงธรรมแกสิกขมานา  ...  ไมรูจักแสดงธรรมแกสามเณรี  ...ไมรูจักใหบรรพชา  ...  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 203 
ไมรูจักใหอุปสมบท  ...  ไมรูจักใหนิสสัย  ...  ไมรูจักใชสามเณรอุปฏฐาก  ...  ไมรูจักอาบน้ําใน 
เรือนไฟ  ...  ไมรูจักใชจณุอาบน้ํา  ...  ไมรูจกัยินดีการนวดฟนตัวของเพื่อนภิกษุรวมประพฤต ิ
พรหมจรรยดวยกัน  ...  ไมรูจกัเคยเกิดอาพาธท่ีสุดแมช่ัวขณะรีดนมโคสําเร็จ  ...  ไมรูจกัฉันยาที่สุด 
แมช้ินเสมอ  ...  ไมรูจักอิงพนัก  ...  ไมรูจกัสําเร็จการนอน  ฯ 
        อเจล.  ขอท่ีทานพระพักกุละ  ไมรูจกัสําเร็จการนอนช่ัวเวลา  ๘๐  พรรษา  นี้  พวกขาพเจา 
จะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของทานพระพักกุละ  ประการหน่ึง  ฯ 
        [๓๘๔]  ดูกรทานผูมีอายุ  เม่ือเราบวชมาตลอด  ๘๐  พรรษา  ไมรูจกัจําพรรษาใน 
เสนาสนะใกลเขตบาน  ฯ 
        อเจล.  ขอท่ีทานพระพักกุละ  ไมรูจกัจําพรรษาในเสนาสนะใกลเขตบานช่ัวเวลา  ๘๐ 
พรรษา  นี้  พวกขาพเจาจะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของทานพระพักกลุะ 
ประการหน่ึง  ฯ 
        พักกุล.  ดูกรทานผูมีอายุ  เราไดเปนผูยังมีกิเลสตองรณรงคฉันบิณฑบาตของชาวแวน 
แควนเพียง  ๗  วันเทานั้น  ตอวันท่ี  ๘  พระอรหัตผลจึงเกิดข้ึน  ฯ 
        อเจล.  ขอท่ีทานพระพักกุละ  ไดเปนผูยังมีกิเลสตองรณรงคฉันบิณฑบาตของชาวแวน 
แควนเพียง  ๗  วันเทานั้น  ตอวันท่ี  ๘  จึงเกิดพระอรหัตผลข้ึน  นี้พวกขาพเจาจะทรงจําไววา 
เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของทานพระพักกลุะ  ประการหน่ึง  ฯ 
        [๓๘๕]  อเจล.  ขาแตทานพระพักกุละ  ขอขาพเจาพึงไดบรรพชา  ไดอุปสมบทใน 
พระธรรมวินัยนี้เถิด  ฯ 
        ปริพาชกช่ืออเจละ  กัสสป  ไดบรรพชา  ไดอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้แลวแล  ก ็
แหละทานพระกัสสปอุปสมบทแลวไมนาน  เปนผูผูเดียวหลีกออกไมประมาท  มีความเพียร 
สงตนไปในธรรมอยู  ไมชาเทาไร  ก็ไดเขาถึงประโยชนท่ีกุลบุตรท้ังหลาย  ผูออกจากเรือนบวช 
เปนบรรพชิตโดยชอบตองการ  อันไมมี  ประโยชนอ่ืนยิ่งกวา  เปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย  ทําให 
แจงเพราะรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู  ไดรูดวยปญญาอันยิ่งกวา  ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยู 
จบแลวกิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว  กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี  ก็แลทานพระกัสสปได 
เปนพระอรหนัตองคหนึ่งแลว  ฯ  
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        [๓๘๖]  คร้ันสมัยตอมา  ทานพระพักกุละ  ถือลูกดาลเขาไปยังวหิารทุกๆหลัง  แลว 
กลาวอยางนี้วา  นิมนตทานผูมีอายุออกมาเถิดๆ  วันนีจ้ักเปนวันปรินิพพานของเรา  ฯ 
        ทานพระกัสสปกลาววา  ขอท่ีทานพระพักกุละ  ถือลูกดาลเขาไปยังวหิาร  ทุกๆ  หลัง  แลว 
กลาวอยางนี้วา  นิมนตทานผูมีอายุออกมาเถิดๆ  วันนีจ้ักเปนวันปรินิพพานของเรา  นี้  พวก 
ขาพเจาจะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย  ของทานพระพักกุละ  ประการหนึ่ง  ฯ 
        [๓๘๗]  คร้ังนั้นแล  ทานพระพกักุละ  นั่งปรินิพพานแลวในทามกลางภิกษุสงฆ  ฯ 
        ทานพระกัสสปกลาววา  ขอท่ีทานพระพักกุละนั่งปรินิพพานแลวในทาม  กลางภิกษุสงฆ 
นี้  พวกขาพเจาจะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นา  อัศจรรยของทานพระพักกุละ 
 อีกประการหนึ่ง  ฯ 
            จบ  พกักุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร  ท่ี  ๔ 
            __________  
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            ๕.  ทันตภูมิสูตร  (๑๒๕) 
        [๓๘๘]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเวฬวุัน  อันเคยเปนสถานท่ีพระราชทาน 
เหยื่อแกกระแต  เขตพระนครราชคฤห  สมัยนั้นแล  สมณทุเทสอจิรวตะอยูในกระทอมในปา 
 คร้ังนั้น  พระราชกุมารชยเสนะ  ทรงพระดาํเนนิ  ทอดพระชงฆเท่ียวเลนไปโดยลําดบั  เขาไปหา 
สมณุทเทสอจิรวตะถึงท่ีอยู  คร้ันแลวไดตรัสทักทายปราศรัยกับสมณุทเทสอจิรวตะ  คร้ันผาน 
คําทักทายปราศรัย  พอให  ระลึกถึงกันไปแลว  ไดประทับนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ฯ 
        [๓๘๙]  พระราชกุมารชยเสนะ  พอประทับนั่งเรียบรอยแลว  ไดรับส่ังกะสมณุทเทส 
อจิรวตะดังนีว้า  ขาแตทานอัคคิเวสสนะผูเจริญ  ขาพเจาไดสดับมาดังนี้วา  ภิกษใุนธรรมวินัยนี ้
เปนผูไมประมาท  มีความเพยีร  สงตนไปในธรรมอยูพึงสําเร็จเอกัคคตาแหงจิตได  ฯ 
        สมณุทเทสอจิรวตะถวายพระพรวา  ดกูรพระราชกุมาร  ขอนั้นถูกตองแลวๆ  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  เปนผูไมประมาท  มีความเพยีร  สงตนไปในธรรมอยูพึงสําเร็จเอกัคคตาแหง 
จิตได  ฯ 
        ช.  ดีแลว  ขอทานอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามท่ีไดสดับ  ตามท่ีไดศึกษามาแก 
ขาพเจาเถิด  ฯ 
        [๓๙๐]  อ.  ดูกรพระราชกุมาร  อาตมภาพไมอาจจะแสดงธรรมตามท่ีได  สดับ  ตามท่ีได 
ศึกษามาแกพระองคได  เพราะถาอาตมภาพพึงแสดงธรรมตามท่ีได  สดบั  ตามท่ีไดศึกษามาแก 
พระองค  และพระองคไมทรงทราบอรรถแหงภาษติของอาตมภาพได  ขอนั้นจะเปนความยาก  จะ 
เปนความลําบากของอาตมภาพ  ฯ 
        ช.  ขอทานอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามท่ีไดสดับ  ตามท่ีไดศึกษามาแกขาพเจาเถิด 
บางทีขาพเจาจะพึงทราบอรรถแหงภาษิตของทานอัคคิเวสสนะได  ฯ  
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        อ.  ดูกรพระราชกุมาร  อาตมภาพจะพึงแสดงธรรมตามท่ีไดสดับ  ตามท่ีไดศึกษามาแก 
พระองค  ถาพระองคทรงทราบอรรถแหงภาษิตของอาตมภาพไดนั่นเปนความดี  ถาไมทรงทราบ 
ขอพระองคพงึดํารงอยูในภาวะของพระองคตามท่ีควรเถิด  อยาไดซักถามอาตมภาพในธรรมนั้น 
ใหยิ่งข้ึนไปเลย  ฯ 
        ช.  ขอทานอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามท่ีไดสดับ  ตามท่ีไดศึกษามาแกขาพเจาเถิด 
ถาขาพเจาทราบอรรถแหงภาษิตของทานอัคคิเวสสนะได  นั่นเปนความดี  ถาไมทราบ  ขาพเจา 
จักดํารงอยูในภาวะของตนตามท่ีควร  ขาพเจาจักไมซักถามทานอัคคิเวสสนะในธรรมน้ันใหยิ่ง 
ข้ึนไป  ฯ 
        [๓๙๑]  ลําดับนั้นแล  สมณุทเทสอจิรวตะไดแสดงธรรมตามท่ีไดสดับ  ตามท่ีไดศึกษามา 
แกพระราชกุมารชยเสนะ  เม่ือสมณุทเทสอจิรวตะกลาวแลวอยางนั้น  พระราชกุมารชยเสนะ 
ไดตรัสกะสมณุทเทสอจิรวตะดังนีว้า  ขาแตทานอัคคิเวสสนะผูเจริญ  ขอท่ีภิกษไุมประมาท 
มีความเพยีร  สงตนไปในธรรมอยู  พึงสําเร็จเอกัคคตาแหงจิต  นัน่ไมใชฐานะ  ไมใชโอกาส 
 ตอน้ัน  พระราชกุมารชยเสนะ  ทรงประกาศความไมใชฐานะ  ไมใชโอกาส  แกสมณุทเทสอจิรวตะ 
แลวทรงลุกข้ึนจากอาสนะเสด็จหลีกไป  ฯ 
        คร้ังนั้นแล  สมณุทเทสอจิรวตะ  เม่ือพระราชกุมารชยเสนะเสด็จหลีกไปแลวไมนาน 
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  คร้ันแลวถวายอภิวาท  พระผูมีพระภาค  นั่ง  ณ  ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  ไดกราบทูลเร่ืองราวเทาท่ีไดสนทนากับพระราชกมุารชยเสนะ 
ท้ังหมดนัน้แดพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๙๒]  เม่ือสมณุทเทสอจิรวตะกราบทูลแลวอยางนี ้ พระผูมีพระภาคไดตรัสกะ 
สมณุทเทสอจิรวตะดังนี้วา  ดูกรอัคคิเวสสนะ  พระราชกมุารจะพึงไดความ  ขอนั้นในภาษิตของ 
เธอนี้แตท่ีไหน  ขอท่ีความขอนั้นเขารู  เขาเห็น  เขาบรรลุเขาทําใหแจงกันไดดวยเนกขัมมะ 
แตพระราชกุมารชยเสนะยังอยูทามกลางกาม  ยังบริโภคกาม  ถูกกามวติกกิน  ถูกความเรารอน 
เพราะกามเผา  ยังขวนขวายในการ  แสวงหากาม  จักทรงรู  หรือจักทรงเห็น  หรือจักทรงทําใหแจง 
ความขอนั้นไดนั่นไมใชฐานะท่ีมีได  ฯ  
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        [๓๙๓]  ดูกรอัคคิเวสสนะ  เปรียบเหมือนชางท่ีควรฝก  หรือมาท่ีควรฝก  หรือโคท่ี 
ควรฝก  คูหนึง่ท่ีเขาฝกดี  หดัดีแลว  อีกคูหนึ่งเขาไมไดฝก  ไมไดหัดเลยดูกรอัคคิเวสสนะ 
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ชางท่ีควรฝก  หรือมาท่ีควรฝกหรือโคท่ีควรฝก  คูท่ีเขาฝกด ี
หัดดแีลวนัน้  อันเขาฝกแลว  จึงเลียนเหตุการณท่ีฝกแลว  สําเร็จภูมิท่ีฝกแลวได  ใชไหม  ฯ 
        อ.  ใช  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  สวนชางท่ีควรฝก  หรือมาท่ีควรฝก  หรือโคท่ีควรฝก  คูท่ีเขาไมไดฝก  ไมไดหัดแลว 
นั้น  อันเขาไมไดฝกเลย  จะเลียนเหตุการณท่ีฝกแลว  สําเร็จภูมิท่ี  ฝกแลว  เหมือนอยางคูท่ีฝกดี 
หัดดแีลวนัน้  ไดไหม  ฯ 
        อ.  ขอนี้หามิไดเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรอัคคิเวสสนะ  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  ขอท่ีความขอนั้นเขารูเขาเห็น  เขาบรรลุ 
เขาทําใหแจงกนัไดดวยเนกขัมมะ  แตพระราชกุมารชยเสนะยังอยูทามกลางกาม  ยังบริโภคกาม 
ถูกกามวิตกกนิ  ถูกความเรารอนเพราะกามเผายังขวนขวายในการแสวงหากาม  จักทรงรู 
หรือจักทรงเหน็  หรือจักทรงทําใหแจง  ความขอนั้นได  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  ฯ 
        [๓๙๔]  ดูกรอัคคิเวสสนะ  เปรียบเหมือนภูเขาใหญไมหางไกลบานหรือนิคม  สหาย 
๒  คนออกจากบานหรือนิคมนั้นไปยังภูเขาลูกนั้นแลว  จงูมือกันเขาไปยังท่ีตั้งภูเขา  คร้ันแลว 
สหายคนหนึ่ง  ยืนท่ีเชิงภูเขาเบ้ืองลาง  อีกคนหนึ่งข้ึนไปขางบนภูเขา  สหายท่ียืนตรงเชิงภูเขา 
ขางลาง  เอยถามสหายผูยืนบนภูเขานัน้อยางนี้วา  แนะเพื่อน  เทาท่ีเพือ่นยืนบนภูเขานั้น 
เพื่อนเหน็อะไร  สหายคนนัน้ตอบอยางนีว้า  เพื่อนเอย  เรายืนบนภูเขาแลวเหน็สวน  ปาไม 
ภูมิภาค  และ  สระโบกขรณท่ีีนาร่ืนรมย  สหายขางลางกลาวอยางนี้วา  แนะเพื่อน  ขอท่ีเพื่อน 
ยืนบนภูเขาแลวเหน็สวน  ปาไม  ภูมิภาค  และสระโบกขรณีท่ีนาร่ืนรมย  นั่นไมใชฐานะ 
ไมใชโอกาสเลย  สหายท่ียนืบนภูเขา  จึงลงมายังเชิงเขาขางลางแลวจูงแขนสหายคนน้ันให 
ข้ึนไปบนภเูขาลูกนั้น  ใหสบายใจครูหนึ่งแลว  เอยถาม  สหายนั้นวา  แนะเพ่ือน  เทาท่ีเพื่อน 
ยืนบนภูเขาแลวเพื่อนเห็นอะไร  สหายคนนั้นตอบอยางนี้วา  เพื่อนเอย  เรายืนบนภูเขาแลว 
แลเห็นสวน  ปาไม  ภูมิภาค  และสระโบกขรณีท่ีนาร่ืนรมย  สหายคนข้ึนไปกอนกลาวอยางนีว้า 
แนะเพื่อน  เราเพิ่งรูคําท่ีทานกลาวอยางนี้วา  เพื่อนเอย  ขอท่ีเพื่อนยนืบนภูเขา  แลวเหน็สวน  
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ปาไม  ภูมิภาค  และสระโบกขรณีท่ีนาร่ืนรมย  นั่นไมใชฐานะ  ไมใชโอกาสเลย  เดีย๋วนี้เอง 
และสหายคนข้ึนไปทีหลังกพ็ูดวา  เราก็เพิง่รูคําท่ีทานกลาวอยางนีว้า  แนะ  เพื่อน  เรายืนบนภูเขา 
แลวเหน็สวน  ปาไม  ภูมิภาค  และสระโบกขรณีท่ีนาร่ืนรมย  เดีย๋วนี้เหมือนกัน  สหายคน 
ข้ึนไปกอนจึงพูดอยางนีว้า  สหายเอย  ความเปนจริง  เราถูกภูเขาใหญลูกนี้กั้นไว  จึงไมแลเห็น 
ส่ิงท่ีควรเห็น  นี้  ฉันใด  ดูกรอัคคิเวสสนะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล  พระราชกุมารชยเสนะ 
ถูกกองอวิชชาใหญยิ่งกวาภูเขาลูกนั้นกั้นไว  บังไว  ปดไว  คลุมไวแลว  พระราชกุมารชยเสนะ 
นั้นแล  ยังอยูทามกลางกาม  ยังบริโภคกาม  ถูกกามวิตกกิน  ถูกความเรารอนเพราะกามเผา 
ยังขวนขวายในการแสวงหากาม  จักทรงรู  หรือทรงเห็น  หรือทรงทําใหแจงซ่ึงความขอท่ีเขารู 
เขาเห็น  เขาบรรลุ  เขาทําใหแจงกนัไดดวยเนกขัมมะ  นัน่ไมใชฐานะท่ีมีได  ดูกรอัคคิเวสสนะ 
ถาอุปมา  ๒  ขอนี้จะพึงทําเธอใหแจมแจงแกพระราชกุมารชยเสนะได  พระราชกุมารชยเสนะจะพึง 
เล่ือมใสเธอ  และเล่ือมใสแลวจะพึงทําอาการของบุคคลผูเล่ือมใสตอเธออยางไมนาอัศจรรย  ฯ 
        อ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็อุปมา  ๒  ขอนี้จักทําขาพระองคใหแจมแจงแกพระราชกุมาร 
ชยเสนะไดแตท่ีไหน  เพราะอุปมาอันนาอัศจรรยยิ่งนกั  ขาพระองคไมเคยไดสดับมาในกอน 
เหมือนท่ีไดสดับตอพระผูมีพระภาค  ฯ 
        [๓๙๕]  พ.  ดูกรอัคคิเวสสนะ  เปรียบเหมือนพระราชามหากษัตริยผูทรงไดมูรธาภเิษก 
แลว  ตรัสเรียกพรานผูชํานาญปาชางมารับส่ังวา  มานี่แนะพอพรานเพื่อนยาก  ทานจงข่ีชางหลวง 
เขาไปยังปาชาง  เห็นชางปาแลว  จงคลองมันไว  ใหม่ันคงท่ีคอชางหลวงเถิด  พรานผูชํานาญปา 
ชางรับสนองพระราชโองการแลว  จึงข้ึนชางหลวงเขาไปยังปาชาง  เหน็ชางปาแลว  จึงคลองไว 
ม่ันคงท่ีคอชางหลวง  ชางหลวงจึงนําชางปานั้นออกมาสูท่ีกลางแจงได  ดูกรอัคคิเวสสนะ  เพียง 
เทานี้แล  ชางปาจึงมาอยูกลางแจง  ธรรมดาชางปาท้ังหลายยังหวงถ่ินคือปาชางอยู   พรานจึง 
กราบทูลเร่ืองนี้แดพระราชามหากษัตริยวา  ขอเดชะ  ชางปาของพระองคมาอยูท่ีกลางแจงแลว 
พระพุทธเจาขา  พระราชามหากษัตริยจึงตรัสเรียกควาญผูฝกชางมารับส่ังวา  มานี่แนะ  ควาญชาง 
เพื่อนยาก  ทานจงฝกชางปา  จงไปแกไขปรกติของสัตวปา  แกไขความดําริพลานของสัตวปา 
แกไขความกระวนกระวาย  ความลําบากใจ  และความเรารอนใจของสัตวปา  เพื่อใหชางปาเชือก 
นั้นอภิรมยในแดนบาน  ใหบันเทิงในปรกติท่ีมนุษยตองการเถิด  ควาญชางรับสนองพระราชโองการ  
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แลวจึงฝงเสาตะลุงใหญในแผนดิน  ลามคอชางปาไวม่ันคง  เพื่อแกไขปรกติของสัตวปา  แก 
ไขความดําริพลานของสัตวปา  แกไขความกระวนกระวาย  ความลําบากใจ  และความเรารอน 
ใจของสัตวปา  เพื่อใหชางปาเชือกนั้นอภิรมยในแดนบาน  ใหบันเทิง  ในปรกติท่ีมนษุยตอง 
การ  ควาญชางยอมรองเรียกชางปาเชือกนัน้ดวยวาจาซ่ึงไมมี  โทษ  เสนาะหู  ชวนใหรักใคร  จับ 
ใจ  เปนภาษาชาวเมือง  อันคนสวนมาก  ปรารถนาและชอบใจเหน็ปานนั้น  ในเม่ือชางปาอัน 
ควาญชางรองเรียกอยูดวยวาจาซ่ึงไมมีโทษ  เสนาะหู  ชวนใหรักใคร  จบัใจ  เปนภาษาชาวเมือง 
 อันคนสวนมาก  ปรารถนาและชอบใจเห็นปานนั้นแลว  จึงสําเหนยีกดวยดี  เง่ียโสตสดับ  ตั้งจิต 
รับรู  ควาญชางจึงเพิ่มอาหาร  คือ  หญาและน้ําใหชางนั้นยิ่งข้ึน  ในเม่ือชางปารับอาหาร  คือ 
หญาและน้ําของควาญชาง  ควาญชางจึงมีความดําริอยางนี้วา  คราวน้ีชางปาจักเปนอยูไดละ 
จึงใหชางนั้นทําการณยิ่งข้ึนดวยคําวา  รับพอ  ท้ิงพอ  ในเมื่อชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา 
  รับทําตามโอวาทของควาญชางในการรับและการท้ิง  ควาญชางจึงใหชางนั้นทําการณยิ่งข้ึนดวย 
คําวา  รุกพอ  ถอยพอ  ใน  เม่ือชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา  รับทําตามโอวาทของควาญ 
ชางในการรุกและการถอย  ควาญชางจึงใหชางนั้นทําการยิ่งข้ึนดวยคําวา  ยนืพอ  เทาพอใน 
เม่ือชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา  รับทําตามโอวาทของควาญชางในการยืนและการเทา 
ควาญชางจึงใหชางนั้นทําการณช่ืออาเนญชะย่ิงข้ึน  คือ  ผูกโลหใหญเขาท่ีงวงชางนัน้  จัดบุรุษถือ 
หอกซัด  นั่งบนคอ  จัดบุรุษถือหอกซัดหลายคนยนืลอมรอบ  และควาญชางถือของาวยาว  ยนื 
ขางหนา  ชางนั้นถูกควาญชางให  ทําการณช่ืออาเนญชะอยู  จึงไมเคล่ือนไหวเทาหนา  ไมเคล่ือน 
ไหวเทาหลัง  ไมเคล่ือนไหวกายเบ้ืองหนา  ไมเคล่ือนไหวกายเบ้ืองหลัง  ไมเคล่ือนไหว 
ศีรษะ  ไมเคล่ือนไหวหู  ไมเคล่ือนไหวงา  ไมเคล่ือนไหวหาง  ไมเคล่ือนไหวงวง  จึงเปนชาง 
หลวงทนตอการประหารดวย  หอก  ดาบ  ลูกศร  และเคร่ืองประหารของศัตรูอ่ืน  ทนตอเสียง 
กึกกองแหงกลองใหญ  บัณเฑาะว  สังข  และกลองเล็ก  กําจัดโทษคดโกงทุกอยางได  หมด 
พยศ  ยอมถึงความนับวา  เปนชางสมควรแกพระราชาอันพระราชาควรใชสอย  เปนองค 
สมบัติของพระราชา  ฉันใด  ฯ  
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        [๓๙๖]  ดกูรอัคคิเวสสนะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ตถาคตอุบัติในโลกน้ี  ไดเปนผูไกล 
จากกิเลส  รูเองโดยชอบ  ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  ดําเนินไปดี  รูแจงโลก  เปนสารถีผู 
ฝกบุรุษท่ีควรฝกอยางหาคนอื่นยิ่งกวามิได  เปนครูของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย  เปนผูตื่นแลว 
เปนผูแจกธรรม  ตถาคตนั้นทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว  สอนโลกน้ีท้ังเทวดา  มาร 
 พรหม  ทุกหมูสัตว  ท้ังสมณะ  และพราหมณ  ท้ังเทวดาและมนษุยใหรูท่ัว  แสดงธรรมไพเราะ 
ในเบ้ืองตน  ในทามกลางในที่สุด  พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ  ประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธ์ิ 
บริบูรณ  ส้ินเชิง  คฤหบดีกด็ี  บุตรของคฤหบดีกด็ี  คนท่ีเกิดภายหลังในสกุลใดสกุลหนึ่งกด็ ี
ยอมฟงธรรมนั้น  คร้ันฟงแลว  ยอมไดความเช่ือในตถาคต  เขาประกอบดวยการไดความเช่ือ 
โดยเฉพาะนั้น  จึงพิจารณาเห็นดังนีว้า  ฆราวาสคับแคบ  เปนทางมาแหงธุลี  บรรพชาเปนชอง 
วาง  เรายังอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธ์ิ  บริบูรณโดยสวนเดยีว  ดุจสังขท่ีเขา 
ขัดแลว  นีไ้มใชทําไดงาย  อยากระนั้นเลยเราพึงปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสาวพสัตร 
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด  สมัยตอมาเขาละโภคสมบัตินอยบาง  มากบาง  และวงศ 
ญาติเล็กบาง  ใหญบางปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสาวพัสตรแลวออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิตดูกรอัคคิเวสสนะ  เพียงเทานี้แล  เขาช่ือวาเปนอริยสาวก  อยูในโอกาสอันวางแลว 
ความจริง  เทวดาและมนษุยท้ังหลาย  ยังหวงถ่ิน  คือ  กามคุณท้ัง  ๕  อยู  ตถาคตจึงแนะนําเธอ 
นั้นใหยิ่งข้ึนไปวา  ดูกรภิกษ ุ มาเถิด  เธอจงเปนผูมีศีล  สํารวมดวยปาติโมกขสังวร  ถึงพรอม 
ดวยอาจาระและโคจรอยู  จงเปนผูเห็นภัยในโทษเพยีง  เล็กนอย  สมาทานศึกษาในสิกขาบท 
ท้ังหลายเถิด  ดูกรอัคคิเวสสนะ  ในเม่ืออริย  สาวกเปนผูมีศีล  สํารวมดวยปาติโมกขสังวร 
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู  ยอมเปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย  สมาทานศึกษาใน 
สิกขาบทท้ังหลายไดตถาคตจึงแนะนําเธอใหยิ่งข้ึนไปวา  ดูกรภกิษุ  มาเถิด  เธอจงเปนผู 
คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย  เหน็รูปดวยจักษุแลว  จงอยาถือโดยนิมิต  ฯลฯ  เธอคร้ัน 
ละนิวรณ  ๕  ประการ  อันเปนเคร่ืองทําใจใหเศราหมอง  ทําปญญาใหถอยกําลังนี้ไดแลว  ยอม 
เปนผูพิจารณาเห็นกายในกาย  มีความเพียร  รูสึกตัว  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลก 
เสียไดอยู  ยอมเปนผูพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนา  ...  ยอมเปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิต  ...  ยอม 
เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรม  มีความเพียร  รูสึกตัว  มีสติ  กําจัดอภชิฌาและโทมนัสใน 
โลกเสียไดอยู  ฯ  
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        [๓๙๗]  ดูกรอัคคิเวสสนะ  เปรียบเหมือนควาญชางฝงเสาตะลุงใหญลงในแผนดิน  ลาม 
คอชางปาไวม่ันคง  เพื่อแกไขปรกติของสัตวปา  แกไขความดําริพลานของสัตวปา  แกไขความ 
กระวนกระวาย  ความลําบากใจ  และความเรารอนใจของสัตวปา  เพือ่ใหชางปาเชือกนั้นอภิรมย 
ในแดนบาน  ใหบันเทิงในปรกติท่ีมนุษยตองการ  ฉันใด  ดูกรอัคคิเวสสนะ  ฉันนั้นเหมือน 
กันแล  สติปฏฐาน  ๔  นี้ช่ือวาเปนหลักผูกใจของอริยสาวก  เพื่อแกไขปรกติ  ชนิดอาศัยบาน 
แกไขความดําริพลานชนิดอาศัยบาน  แกไขความกระวนกระวาย  ความลําบากใจ  และความเรารอน 
ใจชนิดอาศัยบาน  เพื่อบรรลุญายธรรม  เพื่อทํานิพพานใหแจง  ฯ 
        [๓๙๘]  ตถาคตจึงแนะนําเธอใหยิ่งข้ึนไปวา  ดูกรภกิษุ  มาเถิด  เธอจงเปนผูพิจารณา 
เห็นกายในกายอยู  แตอยาตรึกวิตกท่ีเขาประกอบกับกาย  จงเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
อยู  แตอยาตรึกวิตกท่ีเขาประกอบกับเวทนา  จงเปนผูพจิารณาเหน็จิตในจิตอยู  แตอยาตรึก 
วิตกท่ีเขาประกอบกับจิต  จงเปนผูพิจารณา  เห็นธรรมในธรรมอยู  แตอยาตรึกวิตกท่ีเขาประกอบ 
กับธรรม  เธอยอมเขาทุติยฌานมีความผองใสแหงใจภายใน  มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน 
เพราะสงบวิตกและวิจาร  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู  ยอมเปนผูวางเฉย 
เพราะหนายปติมีสติสัมปชัญญะอยู  และเสวยสุขดวยนามกาย  เขาตติยฌาน  ...  ยอมเขาจตุตถ 
ฌานอันไมมีทุกข  ไมมีสุข  เพราะละสุข  ละทุกข  และดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ  ได  มีสติ 
บริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู  ฯ 
        [๓๙๙]  เธอ  เม่ือจิตเปนสมาธิ  บริสุทธ์ิผุดผอง  ไมมีกิเลส  เคร่ืองยียวน  ปราศจาก 
อุปกิเลส  เปนจิตออนโยน  ควรแกการงานต้ังม่ัน  ถึงความไมหวั่นไหว  อยางนี้แลว  ยอมนอม 
จิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสตญิาน  ระลึกขันธท่ีอยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ  คือ 
ระลึกไดชาติหนึ่งบาง  สองชาติบาง  ฯลฯ  เธอยอมระลึกขันธท่ีอยูอาศัยในกาลกอนไดเปนอเนก 
ประการ  พรอมท้ังอาการ  พรอมท้ัง  อุเทศเชนนี้  ฯ 
        [๔๐๐]  เธอ  เม่ือจิตเปนสมาธิ  บริสุทธ์ิผุดผอง  ไมมีกิเลส  เคร่ืองยียวน   ปราศจาก 
อุปกิเลส  เปนจิตออนโยน  ควรแกการงานต้ังม่ัน  ถึงความไมหวั่นไหว  อยางนี้แลว  ยอมนอม 
จิตไปเพื่อญาณเคร่ืองรูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลายมองเห็นหมูสัตวกําลังจุติ  กาํลังอุปบัติ 
เลว  ประณตี  มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ  ลวง 
จักษุของมนษุย  ฯลฯ  ยอมทราบชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมเชนนี้  ฯ  
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        [๔๐๑]  เธอ  เม่ือจิตเปนสมาธิ  บริสุทธ์ิผุดผอง  ไมมีกิเลสเคร่ืองยียวน  ปราศจาก 
อุปกิเลส  เปนจิตออนโยน  ควรแกการงานต้ังม่ัน  ถึงความไมหวั่นไหว  อยางนี้แลว  ยอมนอม 
จิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ  รูชัดตามเปนจริงวา  นี้ทุกขนี้เหตุใหเกิดทกุข  นี้ท่ีดับทุกข  นี้ปฏิปทา 
ใหถึงท่ีดับทุกข  รูชัดตามเปนจริงวาเหลานี้อาสวะ  นีเ้หตุใหเกิดอาสวะ  นี้ท่ีดับอาสวะ  นี ้
ปฏิปทาใหถึงท่ีดับอาสวะเม่ือเธอรูอยางนี้  เห็นอยางนี้  จติก็หลุดพนแมจากกามาสวะ  แม 
จากภวาสวะแมจากอวิชชาสวะ  เม่ือจิตหลุดพนแลว  ยอมมีญาณรูชัดวา  หลุดพนแลว  รูชัดวา 
ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี ้
มิไดมี  ฯ 
        [๔๐๒]  ภิกษนุั้นเปนผูอดทน  คือ  มีปรกติอดกล้ันตอความหนาว  ความรอน  ความหวิ 
และความกระหาย  ตอสัมผัสแหงเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และ  สัตวเสือกคลาน  ตอ  ทํานอง  คําพูด 
ท่ีกลาวราย  ใสราย  ตอเวทนาประจําสรีระ  ท่ีเกิดข้ึนแลว  อันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  ไมใช 
ความสําราญ  ไมเปนท่ีชอบใจพอจะสังหารชีวิตได  เธอเปนผูกําจัดราคะ  โทสะ  โมหะท้ังปวง 
ได  หมดกิเลสเพียงดังน้ําฝาดแลว  เปนผูควรแกของคํานับ  ควรแกของตอนรับ  ควรแก 
ทักขิณาทานควรแกการกระทําอัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลกอยางหาแหงอ่ืนเปรียบมิได  ฯ 
        [๔๐๓]  ดูกรอัคคิเวสสนะ  ถาชางหลวงแก  ท่ีไมไดฝก  ไมไดหัดลมลง  ก็ถึงความ 
นับวา  ชางหลวงแก  ลมตายไปอยางมิไดฝก  ถาชางหลวงปูน  ปานกลาง  ท่ีไมไดฝก  ไมได 
หัด  ลมลง  กถึ็งความนับวา  ชางหลวงปูนปานกลางลมตายไปอยางมิไดฝก  ถาชางหลวงปูน 
หนุมท่ีไมไดฝก  ไมไดหัด  ลมลง  ก็ถึงความนับวา  ชางหลวงหนุม  ลมตายไปอยางมิไดฝก 
ฉันใด  ดกูรอัคคิเวสสนะฉันนั้นเหมือนกนัแล  ถาภิกษุเถระยังไมส้ินอาสวะ  ทํากาละลง  ก ็
ถึงความนับวาภิกษเุถระทํากาละ  ตายไปอยางมิไดฝก  ถาภิกษุมัชฌิมะยังไมส้ินอาสวะ  ทํากาละ 
ลง  ก็ถึงความนับวา  ภิกษุมัชฌิมะทํากาละ  ตายไปอยางไมไดฝก  ถาภิกษุ  นวกะยังไมส้ินอาสวะ 
ทํากาละลง  กถึ็งความนับวา  ภิกษนุวกะ  ทํากาละ  ตายไปอยางไมไดฝก  ฯ 
        [๔๐๔]  ดูกรอัคคิเวสสนะ  ถาชางหลวงแกท่ีฝกดี  หัดดแีลว  ลมลงก็ถึงความนบัวา 
ชางหลวงแกลมตายไปอยางฝกแลว  ถาชางหลวงปูนปานกลาง  ท่ีฝกด ี หัดดแีลว  กถึ็งความนับวา 
 ชางหลวงปูนปานกลางลมตายไปอยางฝกแลว  ถาชางหลวงปูนหนุมท่ีฝกดี  หัดดีแลว  
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ลมลง  ก็ถึงความนับวา  ชางหลวงปูนหนุมลมตายไปอยางฝกแลว  ฉันใด  ดูกรอัคคิเวสสนะ 
ฉันนั้นเหมือนกันแล  ถาภกิษุเถระส้ินอาสวะแลว  ทํากาละลง  ก็ถึงความนับวา  ภิกษเุถระทํา 
กาละ  ตายอยางฝกแลว  ถาภกิษุมัชฌิมะส้ินอาสวะแลว  ทํากาละลง  กถึ็งความนับวา  ภิกษุมัชฌิมะ 
ทํากาละ  ตายอยางฝกแลว  ถาภิกษุนวกะส้ินอาสวะแลว  ทํากาละลง  ก็ถึงความนับวา  ภกิษ ุ
นวกะทํากาละ  ตายอยางฝกแลว  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  สมณุทเทสอจิรวตะจึงช่ืนชมยินดี  พระภาษิต 
ของพระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  ทันตภูมิสูตร  ท่ี  ๕ 
            __________  
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            ๖.  ภูมิชสูตร  (๑๒๖) 
        [๔๐๕]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเวฬวุัน  อันเคยเปนสถานท่ีพระราชทาน 
เหยื่อแกกระแต  เขตพระนครราชคฤห  คร้ังนั้นแล  ทานพระภูมิชะ  นุงสบง  ทรงบาตรจีวรเขา 
ไปยังวังของพระราชกุมารชยเสนะในเวลาเชาแลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว  ตอนัน้ 
พระราชกุมารชยเสนะเขาไปหาทานพระภมิูชะ  แลวไดตรัสทักทายปราศรัยกับทานพระภูมิชะ 
คร้ันผานคําทักทาย  ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงประทับนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ฯ 
        [๔๐๖]  พระราชกุมารชยเสนะ  ประทับนั่งเรียบรอยแลว  ไดรับส่ังกะทานพระภูมิชะ 
ดังนี้วา  ขาแตทานภูมิชะ  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง  มีวาทะ  อยางนี้  มีทิฐิอยางนีว้า  ถาแม 
บุคคลทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไม  สามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําความไมหวัง 
แลวประพฤตพิรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลว 
ประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําความหวังกมิ็ใช  ความไมหวังก็มิใช 
แลว  ประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ในเร่ืองนี้  ศาสดาของทานภูมิชะมีวาทะ 
อยางไร  มีความเห็นอยางไร  บอกไวอยางไร  ฯ 
        [๔๐๗]  ทานภูมิชะกลาววา  ดูกรพระราชกุมาร  เร่ืองนี้อาตมภาพมิไดสดับรับมาเฉพาะ 
พระพักตรพระผูมีพระภาคเลย  แตขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  พระผูมีพระภาคจะพึงทรงพยากรณ 
อยางนี้วา  ถาแมบุคคลทําความหวัง  แลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย  เขาก็ไมสามารถ 
จะบรรลุผล  ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุ 
ผล  ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวประพฤตพิรหมจรรยโดยไมแยบคาย  เขาก็ไมสามารถ 
จะบรรลุผล  ถาแมทําความหวังก็มิใช  ความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย 
เขาก็ไมสามารถจะบรรลุ  แตถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย  เขาก็จะ  
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สามารถบรรลุผล  ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย  เขากจ็ะสามารถ 
บรรลุผล  ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย  เขาจะ 
สามารถบรรลุผล  ถาแมทําความหวังก็มิใช  ความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรยโดย 
แยบคาย  เขากจ็ะสามารถบรรลุผล  ดูกรพระราชกุมาร  เร่ืองนี้อาตมภาพมิไดสดับ  รับมาเฉพาะ 
พระพักตรพระผูมีพระภาคเลย  แตขอท่ีพระผูมีพระภาคจะพึงทรงพยากรณอยางนี้  นั่นเปนฐานะ 
ท่ีมีไดแล  ฯ 
        ช.  ถาศาสดาของทานภูมิชะมีวาทะอยางนี้  มีความเห็นอยางนี้  บอกไว  อยางนี้  ศาสดา 
ของทานภูมิชะ  ชะรอยจะดาํรงอยูเหนือหวัของสมณพราหมณจํานวนมากท้ังมวลโดยแท  ฯ 
        ตอนั้น  พระราชกุมารชยเสนะทรงอังคาสทานพระภูมิชะ  ดวยอาหารในภาชนะสวนของ 
พระองค  ฯ 
        [๔๐๘]  คร้ังนั้นแล  ทานพระภูมิชะกลับจากบิณฑบาต  ภายหลังเวลา  อาหารแลว  เขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  คร้ันแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค  นั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง  พอน่ังเรียบรอยแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดงันี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองค 
ขอกราบทูลใหทรงทราบ  เม่ือเชานี้ขาพระองคนุงสบง  ทรงบาตรจีวรเขาไปยังวังของพระราชกุมาร 
ชยเสนะ  แลวไดนั่งบนอาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว  ตอนัน้  พระราชกุมารชยเสนะไดเขามาหา 
ขาพระองคแลวไดตรัสทักทายปราศรัยกับขาพระองค  คร้ันผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึง 
กันไปแลว  ไดประทับนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอประทับนั่งเรียบรอยแลว  ไดรับส่ังกะ 
ขาพระองคดังนี้วา  ขาแตทานภูมิชะ  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง  มีวาทะอยางน้ี  มีทิฐอิยางนี้วา 
ถาแมบุคคลทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไม  สามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําความไม 
หวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําความหวังและความไมหวัง 
แลวประพฤตพิรหมจรรยเขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใช 
แลวประพฤตพิรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ในเร่ืองนี้  ศาสดาของทานภูมิชะมีวาทะ 
อยางไร  มีความเห็นอยางไร  บอกไวอยางไร  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือพระราชกุมารรับส่ัง 
แลวอยางนี้  ขาพระองคไดกลาวอยางนีว้า  ดูกรพระราชกมุารเร่ืองนี้อาตมภาพมิไดสดบัรับมา 
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเลย  แตขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  พระผูมีพระภาคจะพึงทรง  
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พยากรณอยางนี้วา  ถาแมบุคคลทํา  ความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  โดยไมแยบคาย  เขาก็ไม 
สามารถจะบรรลุผลถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย  เขาก็ไม 
สามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบ 
คาย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติ 
พรหมจรรยโดยไมแยบคาย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  แตถาแมทําความหวังแลวประพฤติ 
พรหมจรรยโดยแยบคาย  เขาจะสามารถบรรลุผล  ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤตพิรหมจรรย 
โดยแยบคาย  เขาก็จะสามารถบรรลุผลถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวประพฤติ 
พรหมจรรยโดยแยบคาย  เขาก็  จะสามารถบรรลุผล  ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใช 
แลวประพฤตพิรหมจรรยโดยแยบคาย  เขาก็จะสามารถบรรลุผล  ดูกรพระราชกุมาร  เร่ืองนี้ 
อาตมภาพมิไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเลย  แตขอท่ีพระผูมีพระภาคจะพึงทรง 
พยากรณอยางนี้  นั่น  เปนฐานะท่ีมีไดแล  พระราชกุมารชยเสนะรับส่ังวา  ถาศาสดาของทาน 
ภูมิชะมีวาทะอยางนี้  มีความเห็นอยางนี้  บอกไวอยางนีศ้าสดาของทานภูมิชะ  ชะรอยจะดํารงอยู 
เหนือหวัของสมณพราหมณจํานวนมากทั้งมวลโดยแท  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคถูกถาม 
อยางนี้แลว  เม่ือพยากรณ  อยางนี้  จะเปนผูกลาวตามพระดํารัสของพระผูมีพระภาค  ไมกลาวตูพระผูมี 
พระภาค  ดวยคําไมจริง  พยากรณธรรมสมควรแกธรรม  และวาทะอนวุาทะไรๆ  อันชอบดวยเหต ุ
จะไมถึงฐานะนาตําหนิบางหรือ  ฯ 
        [๔๐๙]  พ.  ดูกรภูมิชะ  เหมาะแลว  เธอถูกถามอยางนี้  เม่ือพยากรณอยางนี้  ยอม 
เปนผูกลาวตามถอยคําของเรา  ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง  พยากรณธรรมสมควรแกธรรม  และ 
วาทะอนวุาทะไรๆ  อันชอบดวยเหตุ  ยอมไมถึงฐานะนา  ตําหนิ  ดกูรภมิูชะ  ก็สมณะหรือ 
พราหมณพวกใดพวกหนึ่ง  ท่ีมีทิฐิผิดมีสังกัปปะผิด  มีวาจาผิด  มีกัมมันตะผิด  มีอาชีวะผิด 
มีวายามะผิด  มีสติผิด  มีสมาธิผิด  ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถ 
จะบรรลุผลถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแม 
ทําท้ังความหวงัและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุ  ผล  ถาแมทํา 
ความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  นั่น 
เพราะเหตุไร  ดูกรภูมิชะ  เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผล  ไดโดยอุบายไมแยบคาย  ฯ  
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        [๔๑๐]  ดกูรภูมิชะ  เปรียบเหมือนบุรุษตองการน้ํามัน  แสวงหานํ้ามัน  จึงเท่ียวเสาะหา 
น้ํามัน  เกล่ียทรายลงในรางแลวค้ันไป  เอาน้ําพรมไปๆ  ถาแมทําความหวังแลวเกล่ียทรายลง 
ในราง  ค้ันไป  เอาน้ําพรมไปๆ  เขาก็ไมสามารถจะได  น้ํามัน  ถาแมทําความไมหวงัแลวเกล่ียทราย 
ลงในราง  ค้ันไป  เอาน้ําพรมไปๆเขาก็ไมสามารถจะไดน้ํามัน  ถาแมทําท้ังความหวงัและความ 
ไมหวังแลวเกล่ียทรายลงในราง  ค้ันไป  เอาน้ําพรมไปๆ  เขาก็ไมสามารถจะไดน้ํามัน  ถาทําความหวงั 
ก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวเกล่ียทรายลงในราง  ค้ันไป  เอาน้ําพรมไปๆ  เขาก็ไมสามารถจะ 
ไดน้ํามัน  นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรภูมิชะ  เพราะเขาไมสามารถจะได  น้ํามันโดยวิธีไมแยบคาย  ฉันใด 
ดูกรภูมิชะ  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึง่ท่ีมีทิฐิผิด  มีสังกัปปะผิด 
มีวาจาผิด  มีกมัมันตะผิด  มีอาชีวะผิด  มีวายามะผิด  มีสติผิด  มีสมาธิผิด  ถาแมทําความหวัง 
แลวประพฤตพิรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติ 
พรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวประพฤติ 
พรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติ 
พรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรภูมิชะ  เพราะเขาไมสามารถจะ 
บรรลุผลไดโดยอุบายไมแยบคาย  ฯ 
[๔๑๑]  ดกูรภมิูชะ  เปรียบเหมือนบุรุษตองการนมสด  แสวงหานมสด  จึงเท่ียวเสาะหา 
นมสด  แตรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน  ถาแมทําความหวังแลวรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน 
เขาก็ไมสามารถจะไดนมสด  ถาแมทําความไมหวังแลว  รีดเอาจากเขาแมโคลูกออน  เขาก็ไม 
สามารถจะไดนมสด  ถาแมทําท้ังความหวงั  และความไมหวังแลวรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน 
เขาก็ไมสามารถจะไดนมสด  ถา  แมทําความหวังกมิ็ใชความไมหวังก็มิใชแลวรีดเอาจากเขาแมโค 
ลูกออน  เขากไ็มสามารถจะไดนมสด  นัน่เพราะเหตุไร  ดูกรภูมิชะ  เพราะเขาไมสามารถจะได 
นมสด  โดยวธีิไมแยบคาย  ฉันใด  ดกูรภมิูชะ  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  สมณะหรือพราหมณ 
พวกใดพวกหนึ่งท่ีมีทิฐิผิด  ฯลฯ  มีสมาธิผิด  ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก ็
ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล 
ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  
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ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล 
นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรภูมิชะ  เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผลไดโดยอุบายไมแยบคาย  ฯ 
        [๔๑๒]  ดูกรภูมิชะ  เปรียบเหมือนบุรุษตองการเนยขน  แสวงหาเนยขน  จึงเท่ียว 
เสาะหาเนยขน  ใสน้ําลงในอาง  คนเขากับนมขน  ถาแมทําความหวังแลวใสน้ําลงในอาง 
คนเขากับนมขน  เขาก็ไมสามารถจะไดเนยขน  ถาแมทําความไมหวังแลวใสน้ําลงในอาง  คนเขา 
กับนมขน  เขาก็ไมสามารถจะไดเนยขน  ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวใสน้ําลง 
ในอาง  คนเขากับนมขน  เขาก็ไม  สามารถจะไดเนยขน  ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวัง 
ก็มิใชแลวใสน้ําลงในอาง  คนเขากับนมขน  เขาก็ไมสามารถจะไดเนยขน  นั่นเพราะเหตุไร 
ดูกร  ภูมิชะ  เพราะเขาไมสามารถจะไดเนยขนโดยวิธีไมแยบคาย  ฉันใด  ดูกรภูมิชะ  ฉันนั้น 
เหมือนกนัแล  สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งท่ีมีทิฐิผิด  ฯลฯ  มีสมาธิผิด  ถาแมทําความหวงั 
แลวประพฤตพิรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติ 
พรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแม  ทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวประพฤต ิ
พรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติ 
พรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรภูมิชะ  เพราะเขาไมสามารถจะ 
บรรลุผล  ไดโดยอุบายไมแยบคาย  ฯ 
        [๔๑๓]  ดูกรภูมิชะ  เปรียบเหมือนบุรุษตองการไฟ  แสวงหาไฟ  จงึเท่ียวเสาะหาไฟ 
เอาไมสดท่ีมียางมาทําไมสีไฟ  สีกันไป  ถาแมทําความหวังแลวเอาไมสดท่ีมียางมาทําไมสีไฟ 
สีกันไป  เขากไ็มสามารถจะไดไฟ  ถาแมทําความไมหวังแลวเอาไมสดท่ีมียางมาทําไมสีไฟ  สีกันไป 
เขาก็ไมสามารถจะไดไฟถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวเอาไมสดท่ีมียางมาทําไมสีไฟ 
สีกันไปเขาก็ไมสามารถจะไดไฟ  ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวเอาไมสดท่ีมียาง 
มาทําไมสีไฟ  สีกันไป  เขากไ็มสามารถจะไดไฟ  นั่นเพราะเหตไุร  ดูกรภูมิชะ  เพราะเขาไม 
สามารถจะไดไฟโดยวิธีไมแยบคาย  ฉันใด  ดูกรภูมิชะ  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  สมณะหรือพราหมณ 
พวกใดพวกหนึ่งท่ีมีทิฐิผิด  ฯลฯ  มีสมาธิผิดถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็  
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ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแมทํา  ความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล 
ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไม สามารถจะบรรลุผล 
นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรภูมิชะ  เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผล  ไดโดยอุบายไมแยบคาย  ฯ 
        [๔๑๔]  ดูกรภูมิชะ  สวนสมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งท่ีมีทิฐิชอบ  มีสังกัปปะ 
ชอบ  มีวาจาชอบ  มีกัมมันตะชอบ  มีอาชีวะชอบ  มีวายามะชอบมีสติชอบ  มีสมาธิชอบ 
ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็  สามารถบรรลุผล  ถาแมทําความไมหวังแลว 
ประพฤติพรหมจรรย  เขาก็สามารถบรรลุผล  ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลว 
ประพฤติพรหมจรรย  เขาก็สามารถบรรลุผล  ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลว 
ประพฤติพรหมจรรย  เขาก็สามารถบรรลุผล  นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรภมิูชะ  เพราะเขาสามารถ 
บรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย  ฯ 
        [๔๑๕]  ดูกรภูมิชะ  เปรียบเหมือนบุรุษตองการน้ํามัน  แสวงหานํ้ามันจึงเท่ียวเสาะหา 
น้ํามัน  เกล่ียงาปนลงในรางแลวค้ันไป  เอาน้ําพรมไปๆ  ถาแมทําความหวังแลวเกล่ียงาปนลง 
ในราง  ค้ันไป  เอาน้ําพรมไปๆ  เขาก็สามารถไดน้ํามันถาแมทําความไมหวังแลว  ...  ถาแมทํา 
ท้ังความหวังและความไมหวงัแลว  ...  ถาแม  ทําความหวงัก็มิใชความไมหวังกมิ็ใชแลว  เกล่ียงาปน 
ลงในรางค้ันไป  เอาน้ําพรมไปๆ  เขาก็สามารถไดน้ํามัน  นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรภูมิชะ 
เพราะเขาสามารถไดน้ํามันโดยวิธีแยบคาย  ฉันใด  ดกูรภมิูชะ  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  สมณะ 
หรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งท่ีมีทิฐิชอบ  ฯลฯ  มีสมาธิชอบ  ถาแมทําความหวังแลวประพฤติ 
พรหมจรรย  เขาก็สามารถบรรลุผล  ถาแมทําความไมหวงัแลว  ...  ถาแม  ทําท้ังความหวังและความ 
ไมหวังแลว  ...  ถาแมทําความหวังกมิ็ใชความไมหวังก็มิใช  แลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็สามารถ 
บรรลุผล  นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรภูมิชะเพราะเขาสามารถบรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย  ฯ 
        [๔๑๖]  ดกูรภูมิชะ  เปรียบเหมือนบุรุษตองการนมสด  แสวงหานมสด  จึงเท่ียวเสาะหา 
นมสด  รีดเอาจากเตานมแมโคลูกออน  ถาแมทําความหวงัแลวรีดเอาจากเตานมแมโคลูกออน 
เขาก็สามารถไดนมสด  ถาแมทําความไมหวังแลว  ...ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลว  ... 
ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวัง  ก็มิใชแลวรีดเอาจากเตานมแมโคลูกออน  เขากส็ามารถได  
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นมสด  นั่นเพราะเหตุไรดูกรภูมิชะ  เพราะเขาสามารถไดนมสดโดยวธีิแยบคาย  ฉันใด  ดูกรภูมิชะ 
ฉันนั้นเหมือนกันแล  สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งท่ีมีทิฐิชอบ  ฯลฯ  มีสมาธิชอบ 
ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็สามารถบรรลุผลถาแมทําความไมหวังแลว  ... 
ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลว  ...  ถาแม ทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลว 
ประพฤติพรหมจรรย  เขาก็สามารถบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไร  ดูกรภูมิชะ  เพราะเขาสามารถ 
บรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย  ฯ 
        [๔๑๗]  ดูกรภูมิชะ  เปรียบเหมือนบุรุษตองการเนยขน  แสวงหาเนยขนจึงเท่ียวเสาะหา 
เนยขน  ใสนมสมลงในอาง  คนเขากับนมขน  ถาแมทําความหวัง  แลวใสนมสมลงในอาง 
คนเขากับนมขน  เขาก็สามารถไดเนยขน  ถาแมทําความ  ไมหวังแลว  ...  ถาแมทําท้ังความหวังและ 
ความไมหวังแลว  ...  ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวงัก็มิใชแลวใสนมสมลงในอาง  คนเขา 
กับนมขน  เขาก็สามารถไดเนยขน  นัน่เพราะเหตุไร  ดูกรภูมิชะ  เพราะเขาสามารถไดเนยขน 
โดยวิธีแยบคาย  ฉันใด  ดูกรภูมิชะ  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง 
ท่ีมีทิฐิชอบ  ฯลฯ  มีสมาธิชอบ  ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรยเขาก็สามารถบรรลุผล 
 ถาแมทําความไมหวังแลว  ...  ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลว  ...  ถาแมทําความหวังก็มิใช 
ความไมหวังกมิ็ใชแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็สามารถบรรลุผล  นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรภูมิชะ 
เพราะเขาสามารถบรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย  ฯ 
        [๔๑๘]  ดูกรภูมิชะ  เปรียบเหมือนบุรุษตองการไฟ  แสวงหาไฟ  จงึ  เท่ียวเสาะหาไฟ 
เอาไมแหงเกราะมาทําไมสีไฟ  สีกันไป  ถาแมทําความหวังแลว  เอาไมแหงเกราะมาทําไมสีไฟ 
สีกันไป  เขากส็ามารถไดไฟ  ถาแมทําความไมหวังแลว  ...  ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวัง 
แลว  ...  ถาแมทําความหวังกมิ็ใชความไมหวังก็มิใชแลวเอาไมแหงเกราะมาทําไมสีไฟ  สีกันไป 
เขาก็สามารถไดไฟนัน่เพราะเหตุไร  ดกูรภมิูชะ  เพราะเขาสามารถไดไฟโดยวิธีแยบคาย  ฉันใด 
ดูกรภูมิชะ  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึง่ท่ีมีทิฐิชอบ  ฯลฯ  
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มีสมาธิชอบ  ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็  สามารถบรรลุผล  ถาแมทําความ 
ไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็สามารถบรรลุผล  ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลว 
ประพฤติพรหมจรรย  เขาก็สามารถบรรลุผล  ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลว 
ประพฤติพรหมจรรย  เขาก็สามารถบรรลุผล  นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรภมิูชะ  เพราะเขาสามารถ 
บรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย  ฯ 
        [๔๑๙]  ดกูรภูมิชะ  ถาอุปมา  ๔  ขอนี้  จะพึงแจมแจงแกพระราชกมุารชยเสนะ 
พระราชกุมารชยเสนะจะพึงเล่ือมใสเธอ  และเล่ือมใสแลว  จะพึงทําอาการของบุคคลผูเล่ือมใส 
ตอเธออยางไมนาอัศจรรย  ฯ 
        ทานพระภูมิชะกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็อุปมา  ๔  ขอนี้จักใหขาพระองค 
แจมแจงแกพระราชกุมารชยเสนะไดแตท่ีไหน  เพราะอุปมานาอัศจรรย  ขาพระองคไมเคย 
ไดสดับมาในกอนเหมือนทีไ่ดสดับตอพระผูมีพระภาค  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระภูมิชะจงึช่ืนชมยินดี  พระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  ภมิูชสูตรท่ี  ๖ 
            __________  
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            ๗.  อนุรุทธสูตร  (๑๒๗) 
        [๔๒๐]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้นแล  ชางไมช่ือปญจกังคะเรียกบุรุษผูหนึ่งมาส่ังวา  มาเถิด  พอ 
มหาจําเริญ  พอจงเขาไปหาทานพระอนุรุทธยังท่ีอยู  แลวกราบเทาทานพระอนุรุทธ  ดวยเศียรเกลา 
ตามคําของเราวา  ขาแตทานผูเจริญ  ชางไมปญจกังคะขอกราบเทาทานพระอนุรุทธดวยเศียรเกลา 
 และจงกราบเรียนอยางนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ  ขอทานพระอนุรุทธไดโปรดนับตนเองเปนรูปท่ี  ๔ 
  รับนิมนตฉันอาหารของชางไมปญจกังคะในวันพรุงนี้  และขอทานพระอนุรุทธไดโปรดมาแตเชาๆ 
เพราะชางไมปญจกังคะมีกจิหนาท่ีดวยราชการมากบุรุษรับคําแลว  จึงเขาไปหาทานพระอนุรุทธยังท่ีอยู 
คร้ันอภิวาททานพระอนุรุทธแลว  จึงนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  จึงกราบเรียน 
ทานพระอนุรุทธดังนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ  ชางไมปญจกงัคะขอกราบเทาทานพระอนุรุทธดวย 
เศียรเกลา  และบอกมาอยางนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ  ขอทานพระอนุรุทธไดโปรดนับตนเองเปน 
รูปท่ี  ๔  รับนิมนตฉันอาหารของชางไมปญจกังคะในวนัพรุงนี้และขอทานพระอนรุุทธไดโปรด 
ไปแตเชาๆ  เพราะชางไมปญจกังคะมีกิจหนาท่ี  ดวยราชการมาก  ทานพระอนุรุทธรับนิมนตดวย 
ดุษณภีาพ  ฯ 
        [๔๒๑]  คร้ังนั้นแล  ทานพระอนุรุทธ  พอลวงราตรีนั้น  จึงนุงสบงทรงบาตรจีวร 
เขาไปยังท่ีอยูอาศัยของชางไมปญจกังคะ  ในเวลาเชา  คร้ันแลวนั่งณ  อาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว 
ตอนั้น  ชางไมปญจกังคะใหทานพระอนุรุทธอ่ิมหนําสําราญ  ดวยของเค้ียวของฉัน  อันประณีต 
ดวยมือของตน  พอเหน็ทานพระอนุรุทธฉันเสร็จวางบาตรในมือแลว  จึงฉวยอาสนะตํ่าท่ีหนึ่ง 
มานั่งลง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  ไดเรียนถามทานพระอนุรุทธดงันี้วา 
ขาแตทานผูเจริญภิกษุผูเถระท้ังหลายมาหากระผมท่ีนี่แลวกลาวอยางนีว้า  ดูกรคฤหบดี  ทานจง  
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เจริญเจโตวิมุตท่ีิหาประมาณมิไดเถิด  พระเถระบางพวกกลาวอยางนีว้า  ดูกรคฤหบดี  ทานจง 
เจริญเจโตวิมุตท่ีิเปนมหัคคตะเถิด  ขาแตทานผูเจริญ  ธรรม๒  ขอนี้คือเจโตวิมุติท่ีหาประมาณมิได 
และเจโตวิมุตท่ีิเปนมหัคคตะ  ตางกันท้ังอรรถและพยัญชนะหรือ  หรือวามีอรรถเปนอันเดยีวกัน 
ตางกันแตพยญัชนะเทานัน้  ฯ 
        ทานพระอนุรุทธกลาววา  ดูกรคฤหบดี  ถาอยางนั้น  ปญหาในธรรม๒  ขอนี้จงแจมแจง 
กะทานกอน  แตนี้ไป  ทานจักไดมีความเขาใจไมผิด  ฯ 
        ป.  ขาแตทานผูเจริญ  กระผมมีความเขาใจอยางนีว้า  ธรรม  ๒  ขอนี้  คือ  เจโตวมุิติ 
ท่ีหาประมาณมิไดและเจโตวิมุติท่ีเปนมหคัคตะ  มีเนื้อความเปนอันเดยีวกัน  ตางกนัแตพยัญชนะ 
เทานั้น  ฯ 
        [๔๒๒]  อ.  ดูกรคฤหบดี  ธรรม  ๒  ขอนี้  คือ  เจโตวิมุติท่ีหาประมาณมิได  และ 
เจโตวิมุติท่ีเปนมหัคคตะ  ตางกันท้ังอรรถและพยัญชนะ  ทานพึงทราบประการท่ีตางกันนั้นโดยปรยิาย 
ดังตอไปนี้  ดกูรคฤหบดี  ก็เจโตวิมุติท่ีหาประมาณมิได  เปนไฉน  ดกูรคฤหบดี  ภิกษุในธรรมวินยันี ้
มีใจสหรคตดวยเมตตา  แผไปตลอดทิศหนึง่อยู  แผไปตลอดทิศท่ีสอง  ทิศท่ีสาม  ทิศท่ีส่ีอยู 
เชนนั้นเหมือนกัน  และแผไปตลอดทิศเบ้ืองบน  ทิศเบ้ืองลาง  ทิศเบ้ืองขวางอยู  ดวยอาการ 
เดียวกัน  ช่ือวามีใจสหรคตดวยเมตตาอยางไพบูลย  เปนมหัคคตะ  มีอารมณหา  ประมาณมิได 
ไมมีเวร  ไมมีเบียดเบียน  แผไปตลอดโลกอันมีสัตวท้ังปวงในท่ีทุกสถาน  โดยเปนอัตภาพ 
ท้ังมวลอยู  มีใจสหรคตดวยกรุณา  ...  มีใจสหรคต  ดวยมุทิตา  ...  มีใจสหรคตดวยอุเบกขา 
แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู  แผไปตลอดทิศท่ีสอง  ทิศท่ีสาม  ทิศท่ีส่ีอยู  เชนนั้นเหมือนกัน 
และแผไปตลอดทิศเบ้ืองบน  ทิศเบ้ืองลาง  ทิศเบ้ืองขวางอยู  ดวยอาการเดียวกนั  ช่ือวามีใจ 
สหรคตดวยอุเบกขาอยางไพบูลย  เปนมหคัคตะ  มีอารมณหาประมาณมิได  ไมมีเวร  ไม  มี 
เบียดเบียน  แผไปตลอดโลกอันมีสัตวท้ังปวง  ในท่ีทุกสถาน  โดยเปนอัตภาพ  ท้ังมวลอยู 
ดูกรคฤหบดี  นี้เรียกวา  เจโตวิมุติท่ีหาประมาณมิได  ฯ 
        [๔๒๓]  ดูกรคฤหบดี  ก็เจโตวิมุติท่ีเปนมหัคคตะ  เปนไฉน  ดกูร  คฤหบดี  ภิกษุ 
ในธรรมวินยันี้  เทาท่ีนอมใจแผไปสูโคนไมแหงหนึ่งวา  เปนแดนมหคัคตะอยู  นี้เรียกวา  
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เจโตวิมุติท่ีเปนมหัคคตะ  และเทาท่ีนอมใจแผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา  เปน 
แดนมหัคคตะ  อยู  นี้ก็เรียกวา  เจโตวิมุตท่ีิเปนมหัคคตะ  ฯ 
        ดูกรคฤหบดี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เทาท่ีนอมใจแผไปสูเขตบานแหงหนึ่งวา  เปนแดน 
มหัคคตะ  อยู  นี้เรียกวา  เจโตวิมุติท่ีเปนมหัคคตะ  และเทาท่ีนอมใจแผไปสูเขตบานสองแหง 
หรือสามแหงวา  เปนแดนมหัคคตะ  อยู  นี้ก็เรียกวา  เจโตวิมุติท่ีเปนมหัคคตะ  ฯ 
        ดูกรคฤหบดี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เทาท่ีนอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา  เปนแดน 
มหัคคตะ  อยู  นี้ก็เรียกวา  เจโตวิมุติท่ีเปนมหัคคตะ  และเทาท่ี  นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสอง 
หรือสามมหาอาณาจักรวา  เปนแดนมหัคคตะอยู  นีก้็เรียกวา  เจโตวิมุตท่ีิเปนมหัคคตะ  ฯ 
        ดูกรคฤหบดี  อนึ่ง  ภกิษุในธรรมวินยันี้  เทาท่ีนอมใจแผไปตลอดปฐพีมีสมุทรเปน 
ขอบเขตวา  เปนแดนมหัคคตะ  อยู  นีก้็เรียกวา  เจโตวิมุตท่ีิเปนมหัคคตะ  ฯ 
        ดูกรคฤหบดี  โดยปริยายนี้แล  ทานพงึทราบประการท่ีธรรม  ๒  ขอนี้ตางกันท้ังอรรถ 
และพยัญชนะ  ฯ 
        [๔๒๔]  ดูกรคฤหบดี  การเขาถึงภพนี้มี  ๔  อยางแล  ๔  อยางเปนไฉนดกูรคฤหบด ี
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  นอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางเล็กนอยอยู  เธอตายไปแลว 
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเล็กนอย  แตบางรูปนอมใจแผไปสูอารมณมี 
แสงสวางหาประมาณมิไดอยู  เธอตายไปแลว  ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมี 
หาประมาณมิได  บางรูปนอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางเศราหมองอยู  เธอตายไปแลว  ยอม 
เขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเศราหมอง  แตบางรูปนอมใจแผไปสูอารมณ มีแสงสวาง 
บริสุทธ์ิอยู  เธอตายไปแลว  ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีบริสุทธ์ิ  ดูกรคฤหบด ี
นี้แล  การเขาถึงภพ  ๔  อยาง  ฯ 
        [๔๒๕]  ดูกรคฤหบดี  มีสมัยท่ีพวกเทวดาประชุมรวมกัน  เทวดาเหลานั้นยอมปรากฏ 
มีสีกายตางกัน  แตไมปรากฏมีรัศมีตางกัน  ดูกรคฤหบดี  เปรียบเหมือนบุรุษตามประทีปน้ํามัน 
มากดวง  เขาไปสูเรือนหลังหนึ่ง  ประทีป  น้ํามันเหลานัน้ปรากฏมีเปลวตางกัน  แตไมปรากฏ 
มีแสงสวางตางกัน  ฉันใดดูกรคฤหบดี  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  มีสมัยท่ีพวกเทวดาประชุมรวมกนั 
 เทวดาเหลานัน้  ยอมปรากฏมีสีกายตางกนั  แตไมปรากฏมีรัศมีตางกัน  ฯ  
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        [๔๒๖]  ดูกรคฤหบดี  มีสมัยท่ีพวกเทวดาแยกกันจากท่ีประชุม  เทวดาเหลานั้นยอม 
ปรากฏมีสีกายตางกันและมีรัศมีตางกัน  ดกูรคฤหบดี  เปรียบเหมือนบุรุษนําประทีปน้าํมันมาก 
ดวงออกจากเรือนหลังนั้น  ประทีปน้ํามันเหลานั้นปรากฏมีเปลวตางกนัและมีแสงสวางตางกัน 
 ฉันใด  ดกูรคฤหบดี  ฉันนัน้เหมือนกันแลมีสมัยท่ีพวกเทวดาแยกกันจากท่ีประชุม  เทวดา 
เหลานั้นยอมปรากฏมีสีกายตางกันและมีรัศมีตางกัน  ฯ 
        [๔๒๗]  ดูกรคฤหบดี  เทวดาเหลานั้นยอมไมมีความดําริอยางนี้เลยวาส่ิงนี้ของพวก 
เราเท่ียง  หรือยั่งยืน  หรือแนนอน  แตวา  เทวดาเหลานั้นยอมอภิรมยเฉพาะแดนท่ีตนอยูอาศัย 
นั้นๆ  ดูกรคฤหบดี  เปรียบเหมือนแมลงท่ีเขานําไปดวยหาบหรือตะกรา  ยอมไมมีความดําริ 
อยางนี้วา  หาบหรือตะกรานี้ของ  พวกเราเท่ียง  หรือยั่งยืน  หรือแนนอน  แตวาแมลงเหลานั้น 
ยอมอภิรมยเฉพาะแหลงท่ีตนอยูอาศัยนั้นๆ  ฉันใด  ดูกรคฤหบดี  ฉันนัน้เหมือนกันแล  เทวดา 
เหลานั้นยอมไมมีความดําริอยางนี้เลยวา  ส่ิงนี้ของพวกเราเท่ียง  หรือยั่งยืน  หรือแนนอน 
แตวาเทวดาเหลานั้นยอมอภริมยเฉพาะแดนท่ีตนอยูอาศัยนั้นๆ  ฯ 
        [๔๒๘]  เม่ือทานพระอนุรุทธกลาวแลวอยางนี้  ทานพระอภยิะ  กัจจานะไดกลาว 
กะทานพระอนุรุทธดังนี้วา  ขาแตทานพระอนุรุทธผูเจริญ  ท่ีทานพยากรณ  นั้นดีละ  แตในเร่ือง 
นี้มีขอท่ีกระผมจะพึงสอบถามใหยิ่งข้ึนไป  คือ  พวกเทวดาท่ีมีรัศมีนั้นท้ังหมด  เปนผูมีรัศมีเล็กนอย 
หรือ  หรือวามีบางพวกในพวกน้ันมีรัศมีหาประมาณมิได  ฯ 
        อ.  ดูกรทานกัจจานะ  โดยหลักแหงการอุปบัตินั้นแล  เทวดาในพวกนี้  บางพวกมีรัศมี 
เล็กนอย  แตบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได  ฯ 
        อภิยะ.  ขาแตทานพระอนุรุทธผูเจริญ  อะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจัยใหบรรดา 
เทวดาที่เขาถึงหมูเทวดาหมูเดียวกันแลวเหลานั้น  บางพวกมีรัศมี  เล็กนอย  แตบางพวกมีรัศมี 
หาประมาณมิได  ฯ 
        [๔๒๙]  อ.  ดูกรทานกจัจานะ  ถาอยางนั้น  เราจะยอนถามทานใน  เร่ืองนี้  ทานพอใจ 
อยางไร  พึงพยากรณอยางนัน้  ดูกรทานกจัจานะ  ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ภิกษุรูปท่ี 
นอมใจแผไปสูโคนไมแหงหนึ่งวา  เปนแดนมหัคคตะ  อยู  กับภิกษุรูปท่ีนอมใจแผไปสูโคนไมสอง 
แหงหรือสามแหงวาเปนแดนมหัคคตะอยู  บรรดาจิตตภาวนาของภกิษท้ัุงสองรูปดังนี้  จิตต 
ภาวนาอยางไหนเปนมหัคคตะยิ่งกวากัน  ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 226 
        อภิยะ.  ขาแตทานผูเจริญ  บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุท้ังสองรูปดังนี้  จิตตภาวนา 
ของภิกษุรูปท่ีนอมใจแผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา  เปนแดนมหัคคตะ  อยู  นี้เปน 
มหัคคตะย่ิง  ฯ 
        [๔๓๐]  อ.  ดูกรทานกจัจานะ  ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนภิกษุรูปท่ีนอมใจ 
แผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา  เปนแดนมหัคคตะ  อยูกับภกิษุรูปท่ีนอมใจแผไปสู 
เขตบานแหงหนึ่งวา  เปนแดนมหัคคตะ  อยู  บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุท้ังสองรูปดังนี้  จิตตภาวนา 
อยางไหน  เปนมหัคคตะยิ่งกวากนั  ฯ 
        อภิยะ.  ขาแตทานผูเจริญ  บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุท้ังสองรูปดังนี้  จิตตภาวนาของ 
ภิกษุรูปท่ีนอมใจแผไปสูเขตบานแหงหนึ่งวา  เปนแดนมหัคคตะอยู  นี้เปนมหัคคตะยิง่  ฯ 
        [๔๓๑]  อ.  ดูกรทานกจัจานะ  ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ภิกษุรูปท่ีนอมใจ 
แผไปสูเขตบานแหงหนึ่งวา  เปนแดนมหัคคตะ  อยู  กับภกิษุรูปท่ีนอมใจแผไปสูเขตบานสอง 
แหงหรือสามแหงวา  เปนแดนมหัคคตะ  อยู  บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุท้ังสองรูปดังนี้  จิตตภาวนา 
อยางไหน  เปนมหัคคตะยิ่งกวากนั  ฯ 
        อภิยะ.  ขาแตทานผูเจริญ  บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุท้ังสองรูปดังนี้  จิตตภาวนา 
ของภิกษุรูปท่ีนอมใจแผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา  เปน  แดนมหัคคตะ  อยู  นี้เปน 
มหัคคตะย่ิง  ฯ 
        [๔๓๒]  อ.  ดูกรทานกจัจานะ  ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ภิกษุรูปท่ีนอมใจ 
แผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา  เปนแดนมหัคคตะ  อยูกับภกิษุรูปท่ีนอมใจแผไปสู 
มหาอาณาจกัรหนึ่งวา  เปนแดนมหัคคตะ  อยู  บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุท้ังสองรูปดังนี้  จิตต 
ภาวนาอยางไหน  เปนมหัคคตะย่ิงกวากนั  ฯ 
        อภิยะ.  ขาแตทานผูเจริญ  บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุท้ังสองรูปดังนี้  จิตตภาวนาของ 
ภิกษุรูปท่ีนอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา  เปนแดนมหัคคตะอยู  นี้เปนมหัคคตะยิง่  ฯ 
        [๔๓๓]  อ.  ดูกรทานกจัจานะ  ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนภิกษุรูปท่ีนอม 
ใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา  เปนแดนมหัคคตะ  อยู  กบัภิกษุรูปท่ีนอมใจแผไปสูมหาอาณา 
จักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวา  เปนแดนมหัคคตะ  อยู  บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุท้ังสอง 
รูปดังนี้  จิตตภาวนาอยางไหน  เปนมหัคคตะย่ิงกวากนั  ฯ  
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        อภิยะ.  ขาแตทานผูเจริญ  บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุท้ังสองรูปดังนี้  จิตตภาวนาของ 
ภิกษุรูปท่ีนอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวาเปนแดนมหัคคตะ  อยู  นีเ้ปน 
มหัคคตะย่ิง  ฯ 
        [๔๓๔]  อ.  ดูกรทานกจัจานะ  ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนภิกษุรูปท่ีนอมใจแผ 
ไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวา  เปนแดนมหัคคตะ  อยู  กับภิกษุรูปท่ีนอมใจ 
แผไปตลอดปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตวา  เปนแดนมหัคคตะ  อยู  บรรดาจิตตภาวนาของภิกษ ุ
ท้ังสองรูปดังนี้  จิตตภาวนาอยางไหน  เปนมหัคคตะยิ่งกวากนั  ฯ 
        อภิยะ.  ขาแตทานผูเจริญ  บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุท้ังสองรูปดังนี้  จิตตภาวนา 
ของภิกษุรูปท่ีนอมใจแผไปตลอดปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตวา  เปนแดน  มหัคคตะ  อยู  นี้เปน 
มหัคคตะย่ิง  ฯ 
        อ.  ดูกรทานกัจจานะ  นีแ้ล  เปนเหตุ  เปนปจจยัใหบรรดาเทวดาท่ีเขา  ถึงหมูเทวดา 
หมูเดยีวกันแลวเหลานัน้  บางพวกมีรัศมีเล็กนอย  แตบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได  ฯ 
        [๔๓๕]  อภิยะ.  ขาแตทานพระอนุรุทธผูเจริญ  ท่ีทานพยากรณนัน้ดีละ  แตในเรื่องนี้ 
มีขอท่ีกระผมจะพึงสอบถามใหยิ่งข้ึนไป  คือ  พวกเทวดาท่ีมีรัศมีนั้นท้ังหมด  เปนผูมีรัศมีเศรา 
หมองหรือ  หรือวามีบางพวกในพวกนั้นมีรัศมีบริสุทธ์ิ  ฯ 
        อ.  ดูกรทานกัจจานะ  โดยหลักแหงการอุปบัตินั้นแล  เทวดาในพวกนี้บางพวกมีรัศ 
มีเศราหมอง  แตบางพวกมีรัศมีบริสุทธ์ิ  ฯ 
        อภิยะ.  ขาแตทานพระอนุรุทธผูเจริญ  อะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจัยใหบรรดา 
เทวดา  ท่ีเขาถึงหมูเทวดาหมูเดียวกันแลวเหลานั้น  บางพวกมีรัศมี  เศราหมอง  แตบางพวกมี 
รัศมีบริสุทธ์ิ  ฯ 
        [๔๓๖]  อ.  ดูกรทานกจัจานะ  ถาอยางนั้น  เราจักเปรียบอุปมาแกทานเพราะวิญู 
บุรุษบางพวกในโลกน้ี  ยอมทราบอรรถแหงภาษติไดดวยอุปมาก็มีดกูรทานกัจจานะ  เปรียบเหมือน 
ประทีปน้ํามันติดไฟอยู  มีท้ังน้ํามันท้ังไสไมบริสุทธ์ิ  ประทีปน้ํามันนั้นยอมติดไฟอยางริบหร่ีๆ 
เพราะท้ังน้ํามันท้ังไสไมบริสุทธ์ิ  ฉันใด  ดูกรทานกจัจานะ  ฉันนัน้เหมือนกันแล  ภกิษุบางรูป 
ในธรรมวินยันี้  นอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางเศราหมองอยู  เธอไมระงับความช่ัวหยาบ 
ทางกายใหดี  ไมถอนถีนมิทธะใหดี  ท้ังไมกําจัดอุทธัจจกกุกุจจะใหดีเธอยอมรุงเรืองอยาง  
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ริบหร่ีๆ  เพราะมิไดระงับความช่ัวหยาบทางกายใหดี  มิไดถอนถีนมิทธะใหดี  ท้ังไมกาํจัด 
อุทธัจจกุกกุจจะใหดี  เธอตายไปแลว  ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเศราหมอง 
ดูกรทานกัจจานะ  เปรียบเหมือนประทีปน้าํมันติดไฟอยู  มีท้ังน้ํามัน  ท้ังไสบริสุทธ์ิ  ประทีป 
น้ํามันนั้นยอม  ติดไฟอยางไมริบหร่ี  เพราะท้ังน้ํามันท้ังไสบริสุทธ์ิ  ฉันใด  ดกูรทานกัจจานะ 
ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  นอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางบริสุทธ์ิ 
อยู  เธอระงับความช่ัวหยาบทางกายไดดี  ถอนถีนมิทธะไดดี  ท้ังกําจัดอุทธัจจกุกกุจจะไดด ี
เธอยอมรุงเรืองอยางไมริบหร่ี  เพราะระงับความช่ัวหยาบทางกายไดดี  ถอนถีนมิทธะไดดี  ทั้ง 
กําจัดอุทธัจจกกุกุจจะไดดี  เธอตายไปแลว  ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมี 
บริสุทธ์ิ  ดูกรทานกัจจานะนี้แล  เปนเหตุ  เปนปจจยัใหบรรดา  เทวดาที่เขาถึงหมูเทวดา 
หมูเดยีวกันแลวเหลานัน้  บางพวกมีรัศมีเศราหมอง  บางพวกมีรัศมีบริสุทธ์ิ  ฯ 
        [๔๓๗]  เม่ือทานพระอนุรุทธกลาวแลวอยางนี้  ทานพระอภยิะกัจจานะไดกลาวกะทาน 
พระอนุรุทธดงันี้วา  ขาแตทานพระอนุรุทธผูเจริญ  ท่ีทานพยากรณ  นัน้ดีแลว  เพราะทานมิได 
กลาวอยางนี้วา  เราไดสดับมาอยางนี้  หรือวาควรจะเปนอยางนี้  แตทานกลาววา  เทวดาเหลานั้น 
เปนแมอยางนี้  เปนแมดวยประการนี้ขาแตทานผูเจริญ  กระผมนั้นมีความคิดอยางนีว้า  ทาน 
พระอนุรุทธคงจะเคยอยูรวม  เคยเจรจารวม  และเคยรวมสนทนากับเทวดาเหลานั้นเปนแน  ฯ 
        อ.  ดูกรทานกัจจานะ  ทานกลาววาจาท่ีควรนําเขาไปยินดนีี้เหมาะแลแตผมจักพยากรณ 
แกทานบาง  ดกูรทานกัจจานะ  ผมเคยอยูรวม  เคยเจรจารวม  และเคยรวมสนทนากับเทวดา 
เหลานั้นมานานแล  ฯ 
        [๔๓๘]  เม่ือทานพระอนุรุทธกลาวแลวอยางนี้  ทานพระอภยิะ  กัจจานะไดกลาวกะ 
ชางไมปญจกังคะดังนีว้า  ดูกรคฤหบดี  เปนลาภของทาน  ทานไดดีแลวท่ีละเหตุแหงความ 
สงสัยขอนั้นได  เราท้ังสองคนก็ไดฟงธรรมบรรยายน้ี  ฯ 
              จบ  อนุรุทธสูตรท่ี  ๗ 
            __________  
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              ๘.  อุปกกิเลสสูตร  (๑๒๘) 
        [๔๓๙]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารโฆสิตาราม  เขตพระนคร  โกสัมพี 
สมัยนั้นแล  พวกภิกษใุนพระนครโกสัมพีเกิดขัดใจทะเลาะววิาทกนัเสียดสีกันและกนัดวย 
ฝปากอยู  ฯ 
        [๔๔๐]  คร้ังนั้นแล  ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับคร้ันแลวถวาย 
อภิวาทพระผูมีพระภาค  ยืนอยู  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอยืน  เรียบรอยแลว  ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกภิกษใุนพระนครโกสัมพีนี้  เกดิขัดใจทะเลาะ 
วิวาทกัน  เสียดสีกันและกันดวยฝปากอยู  ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดอาศัยความอนเุคราะห 
 เสด็จเขาไปยังท่ีอยูของ  ภิกษุเหลานั้นเถิด  พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณภีาพ  ตอน้ัน  ไดเสด็จ 
เขาไปยังท่ีอยูของภิกษุเหลานั้น  คร้ันแลวไดตรัสกะภิกษุเหลานั้นดังนี้วา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย 
อยาเลย  อยาขัดใจ  อยาทะเลาะ  อยาแกงแยง  อยาววิาทกนัเลยเม่ือพระผูมีพระภาคตรัส 
แลวอยางนี้  ภกิษุรูปหนึ่งไดทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาค 
ผูเปนเจาของธรรม  ทรงยับยัง้กอนขอไดโปรดทรงเปนผูขวนขวายนอย  ทรงประกอบเนืองๆ 
แตสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด  พวกขาพระองคยังจกัปรากฏอยูดวยการขัดใจ  ทะเลาะ 
แกงแยงวิวาทกันเชนนี้  ฯ 
        [๔๔๑]  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภกิษุเหลานั้นแมในวาระท่ี  ๒  ดังนีว้า  ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  อยาเลย  อยาขัดใจ  อยาทะเลาะ  อยาแกงแยง  อยาววิาทกันเลย  ภิกษุรูปนัน้ก็ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาค  แมในวาระท่ี  ๒  ดังนีว้า  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาค 
ผูเปนเจาของธรรม  ทรงยับยัง้กอน  ขอไดโปรดทรงเปนผูขวนขวายนอย  ทรงประกอบเนืองๆ 
 แตสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด  พวกขาพระองคยังจักปรากฏอยูดวยการขัดใจ  ทะเลาะ  แกงแยง 
วิวาทกันเชนนี ้ ฯ  
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        [๔๔๒]  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภกิษุเหลานั้นแมในวาระท่ี  ๓  ดังนี้วา  ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  อยาเลย  อยาขัดใจ  อยาทะเลาะ  อยาแกงแยง  อยาววิาทกันเลย  ภิกษุรูปนัน้ก็ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคแมในวาระท่ี  ๓  ดังนี้วา  ขาแตพระ  องคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคผู 
เปนเจาของธรรม  ทรงยับยั้งกอน  ขอไดโปรดทรงเปนผูขวนขวายนอย  ทรงประกอบเนืองๆ 
แตสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิดพวกขาพระองคยังจกัปรากฏอยูดวยการขัดใจ  ทะเลาะ 
แกงแยง  วิวาทกันเชนนี้  ฯ 
        [๔๔๓]  คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาคทรงนุงสบง  ทรงบาตร  จีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาต 
ยังพระนครโกสัมพีในเวลาเชา  คร้ันเสด็จกลับจากบิณฑบาต  ภายหลังเวลาพระกระยาหารแลว  ทรง 
เก็บเสนาสนะ  กําลังประทับยืนอยูนั่นแหละ  ได  ตรัสพระคาถาดังนี้วา 
        ภิกษุมีเสียงดังเสมอกัน  ไมมีใครๆ  สําคัญตัววาเปนพาล  เม่ือ 
        สงฆแตกกัน  ตางก็มิไดสําคัญตัวกันเองใหยิ่ง  พวกท่ีเปน 
        บัณฑิต  ก็พากันหลงลืม  มีปากพูด  ก็มีแตคําพูดเปนอารมณ 
        พูดไป  เทาท่ีปรารถนาแสดงฝปาก  ไมรูเหตุท่ีตนนาํไป  ก็ชน 
        เหลาใดผูกโกรธเขาวา  คนโนนไดดาเรา  คนโนนไดประหารเรา 
        คนโนนไดชนะเรา  คนโนนไดลักของของเรา  เวรของชนเหลา 
        นั้นยอมไมสงบ  สวนชนเหลาใดไมผูกโกรธเขาวา  คนโนนได 
        ดาเรา  คนโนนไดประหารเรา  คนโนนไดชนะเรา  คนโนนได 
        ลักของของเรา  เวรของชนเหลานั้นยอมเขาไปสงบได  เวรใน 
        โลกน้ี  ยอมไมระงับไดดวยเวรเลย  ในกาลไหนๆ  แตจะระงับ 
        ไดดวยไมมีเวรกัน  นี้เปนธรรมดามีมาเกาแก  ก็คนพวกอื่นยอม 
        ไมรูสึกวา  พวกเราจะยอยยับในท่ีนี้  แตชนเหลาใดในท่ีนั้น 
        รูสึก  ความมาดรายกัน  ยอมสงบแตชนเหลานั้นได  คนพวกอ่ืน 
        ตัดกระดกูกัน  ผลาญชีวิตกัน  ลักโค  มา  ทรัพยกัน  แมชิง 
        แวนแควนกัน  ยังมีคืนดีกันได  เหตุไร  พวกเธอจึงไมมีเลา 
        ถาบุคคลไดสหายท่ีมีปญญารักษาตัวรวมทางจร  เปนนักปราชญ 
        มีปรกติใหสําเร็จประโยชนอยู  คุมอันตรายท้ังปวงได  พึงช่ืนชม  
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  มีสติเท่ียวไปกับสหายน้ันเถิด  ถาไมไดสหายท่ีมีปญญารักษาตัว 
        รวมทางจร  เปนนักปราชญ  มีปรกติใหสําเร็จประโยชนอยู 
        พึงเปนผูผูเดียวเที่ยวไป  เหมือนพระราชาท่ีทรงสละราชสมบัติ 
        และเหมือนชางมาตังคะในปา  ฉะนัน้การเท่ียวไปคนเดียวประ 
        เสริฐกวา  เพราะไมมีความเปนสหายกนัในคนพาล  พึงเปนผู 
        ผูเดียวเท่ียวไป  และไมพึงทําบาป  เหมือนชางมาตังคะมีความ 
        ขวนขวายนอยในปาฉะนั้น  ฯ 
        [๔๔๔]  คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาคคร้ันประทับยนืตรัสพระคาถานี้แลว  ไดเสด็จ 
เขาไปยังบานพาลกโลณการ  ก็สมัยนั้นแล  ทานพระภคุอยูในบานพาลก  โลณการ  ไดเห็น 
พระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล  คร้ันเห็นแลว  จึงแตงต้ังอาสนะและน้ําสําหรับลางพระบาทไว 
พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีแตงต้ังไวแลวทรงลางพระบาท  ทานพระภคุถวายอภิวาท 
พระผูมีพระภาคแลว  นั่ง  ณ  ท่ีควร  สวนขางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระภคุผูนั่ง 
เรียบรอยแลวดังนี้วา  ดูกรภกิษุ  พอทน  พอเปนไปไดหรือ  เธอไมลําบากดวยเร่ืองบิณฑบาต 
บางหรือ  ฯ 
        ทานพระภคุกราบทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาค  พอทน  พอเปนไปไดและขาพระองคไม 
ลําบากดวยเร่ืองบิณฑบาตเลย  พระพุทธเจาขา  ตอนั้น  พระผูมีพระภาคทรงสนทนากบัทาน 
พระภคุทรงชักชวนใหอาจหาญ  ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรมแลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขา 
ไปประทับนั่งยังปาปาจีนวงส  ฯ 
        [๔๔๕]  ก็สมัยนั้นแล  ทานพระอนุรุทธ  ทานพระนันทิยะ  และทาน  พระกิมพิละ  อยูใน 
ปาปาจีนวงส  คนรักษาปาไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล  คร้ันเห็นแลว  ไดกลาวกะ 
พระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแตทานสมณะ  ทานอยาเขาไปยังปาน้ี  ในปานี้  มีกุลบุตร  ๓  คน 
กําลังหวังอัตตาอยู  ทานอยาไดทําความไมสําราญแกเขาเลย  ทานพระอนุรุทธไดยินคนรักษาปาพดู 
กับพระผูมีพระภาคอยู  คร้ันไดยินแลว  จึงบอกคนรักษาปาดังนี้วา  ดูกรทานผูรักษาปา  ทานอยา 
หามพระผูมีพระภาคเลย  พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของพวกเราไดเสด็จถึงแลวโดยลําดับ  ตอน้ัน 
ทานพระอนุรุทธเขาไปหาทานพระนันทิยะและทานพระกิมพิละ  ยังท่ีอยู  แลวบอกดงันี้วา  นิมนต 
ทานท้ังสองไปขางหนาๆ  กนัเถิด  พระผูมีพระ  ภาคผูเปนพระศาสดาของพวกเรา  เสด็จถึงแลว  
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โดยลําดับ  คร้ังนั้นแล  ทานพระ  อนุรุทธ  ทานพระนันทิยะ  และทานพระกิมพิละตอนรับ 
พระผูมีพระภาค  องคหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผูมีพระภาค  องคหนึ่งแตงต้ังอาสนะ  องคหนึ่ง 
ตั้งน้ําสําหรับลางพระบาท  พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีแตงต้ังแลว  ทรงลางพระบาท 
แมทานท้ัง  ๓  นั้นก็ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคแลว  นัง่  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ฯ 
        [๔๔๖]  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอนุรุทธผูนั่งเรียบรอยแลว  ดังนีว้า  ดูกร 
อนุรุทธ  เธอพอทน  พอเปนไปไดหรือ  พวกเธอไมลําบากดวยเร่ืองบิณฑบาตบางหรือ  ฯ 
        ทานพระอนุรุทธกราบทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาค  พอทนได  พอเปนไปได  พวก 
ขาพระองคไมลําบากดวยเร่ืองบิณฑบาตเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรอนุรุทธ  ก็พวกเธอพรอมเพรียงกัน  ยนิดีตอกัน  ไมวิวาทกนัเขากันไดดัง 
นมสดและนํ้า  มองดูซ่ึงกันและกันดวยนัยนตาท่ีนารักอยูหรือ  ฯ 
        อ.  แนนอน  พระพุทธเจาขา  พวกขาพระองคพรอมเพรียงกนัยินดีตอกันไมววิาทกัน 
เขากันไดดังนมสดและนํ้า  มองดูซ่ึงกันและกันดวยนัยนตาท่ีนารักอยู  ฯ 
        พ.  ดูกรอนุรุทธ  อยางไรเลา  พวกเธอจึงพรอมเพรียงกันยนิดีตอกนัไมววิาทกนั  เขา 
กันไดดังนมสดและน้ํา  มองดูซ่ึงกันและกนัดวยนยันตาท่ีนารักอยูได  ฯ 
        [๔๔๗]  อ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ในเร่ืองนี้  ขาพระองคมีความดําริอยางนีว้า  เปน 
ลาภของเรา  เราไดดีแลวหนอท่ีอยูกับเพื่อนภิกษุผูประพฤติพรหมจรรยรวม  กนัเหน็ปานนี้  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขาพระองคนั้นเขาไปต้ังกายกรรม  วจีกรรมมโนกรรม  อันประกอบดวยเมตตา 
 ในทานผูมีอายุเหลานี้  ท้ังในท่ีแจง  ท้ังในท่ีลับ  และมีความดําริวา  ไฉนหนอ  เราพึงวางจิตของ 
ตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลานี้  ขาพระองคนั้นแล  จึงวางจิตของตนใหเปน 
ไปตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลานี้  ก็พวกขาพระองคตางกันแตกายเทานั้น  สวนจิตคงเปน 
 อันเดียวกนั  ฯ 
        [๔๔๘]  แมทานพระนนัทิยะและทานพระกิมพิละ  ก็กราบทูลพระผูมีพระภาคดงันี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขาพระองคก็มีความดําริอยางนี้วา  เปนลาภของเรา  เราไดดีแลวหนอท่ี 
อยูกับเพื่อนภกิษุผูประพฤตพิรหมจรรยรวมกันเหน็ปานนี้  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคนั้น 
เขาไปต้ังกายกรรม  วจีกรรมมโนกรรม  อันประกอบดวยเมตตา  ในทานผูมีอายุเหลานี้  ท้ังใน 
ท่ีแจง  ท้ังในท่ีลับ  และมีความดําริวา  ไฉนหนอ  เราพึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิต  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 233 
ของทานผูมีอายุเหลานี้  ขาพระองคนั้นแล  จึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานผูมีอาย ุ
เหลานี้  ก็พวกขาพระองคตางกันแตกายเทานั้น  สวนจิตคงเปนอันเดยีวกัน  ขาแตพระองคผูเจริญ 
 อยางนี้แล  พวกขาพระองคจึงพรอมเพรียงกัน  ยนิดีตอกัน  ไมวิวาทกนั  เขากันไดดงันมสด 
และนํ้า  มองดูซ่ึงกันและกัน  ดวยนัยนตาท่ีนารักอยูได  ฯ 
        [๔๔๙]  พ.  ดีละๆ  อนรุุทธ  ก็พวกเธอเปนผูไมประมาท  มีความเพียร  สงตนไปใน 
ธรรมอยูบางหรือ  ฯ 
        อ.  แนนอน  พระพุทธเจาขา  พวกขาพระองคยอมเปนผูไมประมาทมีความเพยีร 
สงตนไปในธรรมอยู  ฯ 
        พ.  ดูกรอนุรุทธ  อยางไรเลา  พวกเธอจึงเปนผูไมประมาทมีความเพียรสงตนไป 
ในธรรมอยูได  ฯ 
        [๔๕๐]  อ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ในเร่ืองนี้  พวกขาพระองครูปใดกลับ  จากบิณฑบาต 
แตหมูบานกอน  รูปน้ันยอมแตงต้ังอาสนะ  ตั้งน้ําฉันน้ําใชและ  กระโถนไว  รูปใดกลับทีหลัง 
  ถามีภัตท่ีฉันเหลือยังปรารถนาอยู  ก็ฉันไป  ถาไมปรารถนา  ก็เทเสียในท่ีปราศจากหญา  หรือท้ิงเสีย 
ในน้ําท่ีปราศจากตัวสัตว  รูปนั้นจะเก็บอาสนะ  เกบ็น้ําฉันน้ําใชและกระโถน  กวาดโรงฉัน 
รูปใดเหน็หมอน้ําฉันหรือหมอน้ําในวัจจกฎีุวางเปลา  รูปน้ันจะตักใสไว  ถารูปนั้นไมอาจ 
พวกขาพระองคจะกวักมือเรียกรูปท่ีสองมาแลว  ชวยกนัต้ังหมอน้ําฉัน  หรือหมอน้ําใชไวโดย 
ชวยกันหิว้คนละมือ  ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกขาพระองคจะไมปริปากเพราะเหตุนัน้เลย 
 และพวกขาพระองคจะนั่งประชุมสนทนาธรรมกันคืนยงัรุงทุกๆหาวัน  ขาแตพระองคผูเจริญ 
อยางนี้แล  พวกขาพระองคจงึเปนผูไมประมาท  มีความเพียร  สงตนไปในธรรมอยูได  ฯ 
        [๔๕๑]  พ.  ดีละๆ  อนรุุทธ  ก็พวกเธอผูไมประมาท  มีความเพยีร  สงตนไปในธรรม 
อยูอยางนี้  ยอมมีคุณวิเศษคือ  ญาณทัสสนะอันประเสริฐ  สามารถกวาธรรมของมนุษยอันยิ่ง 
เปนเคร่ืองอยูสบายอันไดบรรลุแลวหรือ  ฯ 
        อ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ในเร่ืองนี้  พวกขาพระองคผูไมประมาท  มี  ความเพยีร 
สงตนไปในธรรมอยู  ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูป  แตไมชา  เทาไร  แสงสวางและการ 
เห็นรูปอันนัน้ของพวกขาพระองค  ยอมหายไปได  พวกขาพระองคยังไมแทงตลอดนิมิตนั้น  ฯ  
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        [๔๕๒]  พ.  ดูกรอนุรุทธ  พวกเธอตองแทงตลอดนิมิตนั้นแล  แมเราก็เคยมาแลว 
เม่ือกอนตรัสรู  ยังไมรูเองดวยปญญาอันยิ่ง  ยังเปนโพธิสัตวอยู  ยอมรูสึกแสงสวางและการ 
เห็นรูปเหมือนกัน  แตไมชาเทาไร  แสงสวางและการเหน็รูปอันนั้นของเรา  ยอมหายไปได 
 เราจึงมีความดําริดังนี้วา  อะไรหนอแล  เปนเหตุเปนปจจัยใหแสงสวางและการเห็นรูปของเรา 
หายไปได  ดกูรอนุรุทธ  เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา  วิจิกจิฉาแล  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็วิจกิิจฉา 
เปนเหตุสมาธิของเรา  จึงเคล่ือน  เม่ือสมาธิเคล่ือนแลว  แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได 
เราจักทําใหไมเกิดวิจิกจิฉาข้ึนแกเราไดอีก  ฯ 
        [๔๕๓]  ดูกรอนุรุทธ  เราน้ันแลผูไมประมาท  มีความเพียร  สงตนไปในธรรมอยู 
ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูป  แตไมชาเทาไร  แสงสวางและการเห็นรูปอันนัน้ของเรา 
ยอมหายไปได  เราจึงมีความดําริดังนี้วา  อะไรหนอแล เปนเหตุ  เปนปจจัยใหแสงสวางและ 
การเห็นรูปของเราหายไปได  ดูกรอนุรุทธ  เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา  อมนสิการแล  เกิดข้ึนแลว 
แกเรา  ก็อมนสิการเปนเหตุ  สมาธิของเราจึงเคล่ือน  เม่ือสมาธิเคล่ือนแลว  แสงสวางและ 
การเห็นรูปจึงหายไปได  เราจักทําใหไมเกดิวิจกิิจฉา  และอมนสิการข้ึนแกเราไดอีก  ฯ 
        [๔๕๔]  ดูกรอนุรุทธ  เราน้ันผูไมประมาท  ฯลฯ  ดกูรอนุรุทธ  เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา 
 ถีนมิทธะแล  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็ถีนมิทธะเปนเหตุ  สมาธิของเราจึงเคล่ือน  เม่ือสมาธิเคล่ือน 
แลว  แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปไดเราจักทําใหไมเกิดวิจิกจิฉาอมนสิการ  และถีนมิทธะ 
ข้ึนแกเราไดอีก  ฯ 
        [๔๕๕]  ดูกรอนุรุทธ  เราน้ันผูไมประมาท  ฯลฯ  ดกูรอนุรุทธ  เรานั้นได  มีความรูดังนี้วา 
 ความหวาดเสียวแล  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็ความหวาดเสียวเปนเหตุ  สมาธิของเราจึงเคล่ือน 
เม่ือสมาธิเคล่ือนแลว  แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได  ดูกรอนรุุทธ  เปรียบเหมือนบุรุษ 
เดินทางไกล  เกิดมีคนปองรายเขาข้ึนท่ีสองขางทาง  เขาจึงเกิดความหวาดเสียว  เพราะถูกคน 
ปองรายนั้นเปนเหตุ  ฉันใด  ดูกรอนุรุทธ  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ความหวาดเสียวแลเกิดข้ึนแลว 
แกเรา  ก็ความหวาดเสียวเปนเหตุ  สมาธิของเราจึงเคล่ือน  เม่ือสมาธิเคล่ือนแลว  แสงสวาง 
และการเห็นรูปจึงหายไปได  เราจักทําใหไมเกิดวิจิกจิฉา  อมนสิการ  ถีนมิทธะ  และความ 
หวาดเสียวข้ึนแกเราไดอีก  ฯ  
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        [๔๕๖]  ดูกรอนุรุทธ  เราน้ันผูไมประมาท  ฯลฯ  ดกูรอนุรุทธ  เรานั้นไดมีความรู  ดังนี้วา 
ความต่ืนเตนแล  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็ความตื่นเตนเปนเหตุ  สมาธิของเราจึงเคล่ือน  เม่ือสมาธิ 
เคล่ือนแลว  แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปไดดูกรอนุรุทธ  เปรียบเหมือนบุรุษแสวงหา 
แหลงขุมทรัพยแหงหนึ่ง  พบแหลงขุม  ทรัพยเขา  ๕  แหงในคราวเดยีวกัน  เขาจึงเกดิความตื่นเตน 
เพราะพบแหลงขุมทรัพย  ๕  แหงนัน้เปนเหตุ  ฉันใด  ดกูรอนุรุทธ  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  ความ 
ตื่นเตนแล  เกดิข้ึนแลวแกเรา  ก็ความต่ืนเตนเปนเหตุ  สมาธิของเราจึงเคล่ือน  เม่ือสมาธิ 
เคล่ือนแลว  แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได  เราจกัทําใหไมเกดิวิจิกจิฉา  อมนสิการ 
ถีนมิทธะความหวาดเสียว  และความตืน่เตนข้ึนแกเราไดอีก  ฯ 
        [๔๕๗]  ดูกรอนุรุทธ  เราน้ันผูไมประมาท  ฯลฯ  ดกูรอนุรุทธ  เรานั้นได  มีความรู  ดังนี้วา 
ความช่ัวหยาบแล  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็ความช่ัวหยาบเปนเหตุ  สมาธิของเราจึงเคล่ือน 
 เม่ือสมาธิเคล่ือนแลว  แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได  เราจักทําใหไมเกิดวิจิกจิฉา 
 อมนสิการ  ถีนมิทธะ  ความหวาดเสียวความต่ืนเตน  และความช่ัวหยาบข้ึนแกเราไดอีก  ฯ 
        [๔๕๘]  ดูกรอนุรุทธ  เราน้ันผูไมประมาท  ฯลฯ  ดกูรอนุรุทธ  เรานั้นไดมีความรู  ดังนี้วา 
 ความเพยีรท่ีปรารภเกินไปแล  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็ความเพียรท่ีปรารภเกนิไปเปนเหตุ  สมาธิ 
ของเราจึงเคล่ือน  เม่ือสมาธิเคล่ือนแลว  แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได  ดูกรอนุรุทธ 
 เปรียบเหมือนบุรุษเอามือท้ัง  ๒  จับนกคุมไวแนน  นกคุมนั้นตองถึงความตายในมือนั้นเอง  ฉันใด 
ดูกรอนุรุทธ  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ความเพียรท่ีปรารภเกินไปแล  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็แล 
ความเพยีร  ท่ีปรารภเกินไปเปนเหตุ  สมาธิของเราจึงเคล่ือน  เม่ือสมาธิเคล่ือนแลว  แสงสวาง 
และการเห็นรูปจึงหายไปได  เราจักทําใหไมเกิดวิจิกจิฉา  อมนสิการ  ถีนมิทธะ  ความหวาดเสียว 
 ความต่ืนเตน  ความช่ัวหยาบ  และความเพียรท่ีปรารภเกินไปข้ึนแกเราไดอีก  ฯ 
        [๔๕๙]  ดูกรอนุรุทธ  เราน้ันผูไมประมาท  ฯลฯ  ดกูรอนุรุทธ  เรานั้นไดมีความรู  ดังนี้วา 
 ความเพยีรท่ียอหยอนเกินไปแล  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็ความเพียรท่ียอหยอนเกนิไปเปนเหตุ 
 สมาธิของเราจึงเคล่ือน  เม่ือสมาธิเคล่ือนแลวแสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได  ดูกรอนุรุทธ 
เปรียบเหมือนบุรุษจับนกคุมหลวมๆ  นกคุมนั้นตองบินไปจากมือเขาได  ฉันใด  ดูกรอนุรุทธ  
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ฉันนั้นเหมือน  กันแลความเพียรท่ียอหยอนเกินไปแล  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็ความเพยีรท่ียอหยอน 
เกินไปเปนเหตุ  สมาธิของเราจึงเคล่ือน  เม่ือสมาธิเคล่ือนแลว  แสงสวางและ  การเห็นรูปจึง 
หายไปได  เราจักทําใหไมเกดิวิจกิิจฉา  อมนสิการ  ถีนมิทธะ  ความหวาดเสียว  ความตื่นเตน 
 ความช่ัวหยาบ  ความเพยีรท่ีปรารภเกินไป  และความเพียรท่ียอหยอนเกินไปข้ึนแกเราไดอีก  ฯ 
        [๔๖๐]  ดกูรอนุรุทธ  เรานั้นผูไมประมาท  ฯลฯ  ดูกรอนุรุทธ  เรานั้นได  มีความรู  ดังนี้วา 
ตัณหาที่คอยกระซิบแล  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็ตัณหาท่ีคอยกระซิบเปนเหตุ  สมาธิของเราจึงเคล่ือน 
เม่ือสมาธิเคล่ือนแลว  แสงสวางและ  การเห็นรูปจึงหายไปได  เราจักทําใหไมเกิดวจิิกิจฉา 
อมนสิการ  ถีนมิทธะ  ความหวาดเสียว  ความต่ืนเตน  ความช่ัวหยาบ  ความเพยีรท่ีปรารภเกินไป 
 ความเพยีร  ท่ียอหยอนเกนิไป  และตัณหาที่คอยกระซิบข้ึนแกเราไดอีก  ฯ 
        [๔๖๑]  ดกูรอนุรุทธ  เรานั้นผูไมประมาท  ฯลฯ  ดูกรอนุรุทธ  เรานั้นได  มีความรู  ดังนี้วา 
  ความสําคัญสภาวะวาตางกันแล  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็ความสําคัญสภาวะวาตางกนัเปนเหตุ 
สมาธิของเราจึงเคล่ือน  เม่ือสมาธิเคล่ือนแลวแสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได  เรานั้น 
จักทําใหไมเกดิวิจกิิจฉา  อมนสิการถีนมิทธะ  ความหวาดเสียว  ความตื่นเตน  ความชั่วหยาบ 
 ความเพยีรท่ีปรารภเกินไป  ความเพยีรท่ียอหยอนเกินไป  ตัณหาที่คอยกระซิบ  และความสําคัญ 
สภาวะ  วาตางกันข้ึนแกเราไดอีก  ฯ 
        [๔๖๒]  ดูกรอนุรุทธ  เราน้ันผูไมประมาท  มีความเพียร  สงตนไปในธรรมอยู  ยอมรูสึก 
แสงสวางและการเห็นรูป  แตไมชาเทาไร  แสงสวางและการเห็นรูปอันนั้นของเรา  ยอมหาย 
ไปได  เราจึงมีความดําริดังนีว้า  อะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจยัใหแสงสวางและการเห็นรูป 
ของเราหายไปได  ดูกรอนุรุทธ  เรา  นั้นไดมีความรูดังนีว้า  ลักษณะท่ีเพงเล็งรูปเกินไปแล 
 เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็ลักษณะท่ีเพงเล็งรูปเกินไปเปนเหตุ  สมาธิของเราจึงเคล่ือน  เม่ือสมาธิ 
เคล่ือนแลวแสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได  เราจักทําใหไมเกิดวจิิกิจฉา  อมนสิการ 
ถีนมิทธะ  ความหวาดเสียว  ความต่ืนเตน  ความช่ัวหยาบ  ความเพยีรท่ีปรารภเกิน  ไป  ความเพยีร 
ท่ียอหยอนเกนิไป  ตัณหาท่ีคอยกระซิบ  ความสําคัญสภาวะวาตาง  กนั  และลักษณะท่ีเพงเล็งรูป 
เกินไปข้ึนแกเราไดอีก  ฯ  
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        [๔๖๓]  ดูกรอนุรุทธ  เราน้ันแลรูวา  วิจิกจิฉาเปนเคร่ืองเกาะจิตให  เศราหมอง  จงึละ 
วิจิกจิฉาตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได  รูวาอมนสิการเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมอง  จึงละ 
อมนสิการตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได  รูวาถีนมิทธะเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมอง  จึงละ 
ถีนมิทธะตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได  รูวา  ความหวาดเสียวเปนเคร่ืองเกาะจติใหเศราหมอง 
 จึงละความหวาดเสียว  ตวัเกาะจิตใหเศราหมองเสียได  รูวา  ความต่ืนเตนเปนเคร่ืองเกาะจิตให 
เศราหมอง  จึงละความต่ืนเตนตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได  รูวา  ความชั่วหยาบเปนเคร่ืองเกาะจิตให 
เศราหมอง  จึงละความช่ัวหยาบตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได  รูวา  ความเพยีรท่ีปรารภ 
เกินไปเปนเคร่ืองเกาะจติใหเศราหมอง  จึงละความเพยีรท่ีปรารภเกินไปตัวเกาะจิตใหเศราหมอง 
เสียได  รูวา  ความเพยีรท่ียอหยอนเกินไปเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมอง  จึงละความเพียรท่ี 
ยอหยอนเกนิไปตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได  รูวา  ตณัหาที่คอยกระซิบเปนเคร่ืองเกาะจติให 
เศราหมอง จึงละตัณหาที่คอยกระซิบตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได  รูวา  ความสําคัญสภาวะวา 
ตางกันเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมอง  จึงละความสําคัญสภาวะวาตางกันตัวเกาะจิตใหเศราหมอง 
เสียได  รูวา  ลักษณะท่ีเพงเล็งรูปเกินไปเปนเคร่ืองเกาะจติให  เศราหมอง  จึงละลักษณะท่ีเพงเล็ง 
รูปเกินไปตวัเกาะจิตใหเศราหมองเสียได  ฯ 
        [๔๖๔]  ดูกรอนุรุทธ  เราน้ันผูไมประมาท  มีความเพียร  สงตนไปในธรรมอยู  ยอมรูสึก 
แสงสวางอยางเดียวแล  แตไมเห็นรูป  เห็นรูปอยางเดียวแลแตไมรูสึกแสงสวาง  ตลอด 
กลางคืนบาง  ตลอดกลางวันบาง  ตลอดท้ังกลางคืนและกลางวันบาง  เรานั้นจึงมีความดําริ 
ดังนี้วา  อะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจัยใหเรารูสึกแสงสวางอยางเดยีวแล  แตไมเห็นรูป 
 เห็นรูปอยางเดียวแลแตไมรูสึกแสงสวาง  ตลอดกลางคืนบาง  ตลอดกลางวันบาง  ตลอดท้ัง 
กลางคืนและกลางวันบาง  ดกูรอนุรุทธ  เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา  สมัยใด  เราไมใสใจ นิมิตคือรูป 
ใสใจแตนิมิตคือแสงสวาง  สมัยนั้น  เรายอมรูสึกแสงสวางอยางเดียวแล  แตไมเห็นรูป 
สวนสมัยใดเราไมใสใจนิมิตคือแสงสวาง  ใสใจแตนิมิตคือรูป  สมัยนั้น  เรายอมเห็นรูปอยาง 
เดียวแล  แตไมรูสึกแสงสวาง  ตลอดกลางคืนบาง  ตลอดกลางวันบาง  ตลอดท้ังกลางคืนและ 
กลางวนับาง  ฯ  
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        [๔๖๕]  ดูกรอนุรุทธ  เราน้ันผูไมประมาท  มีความเพียร  สงตนไปในธรรมอยู  ยอมรูสึก 
แสงสวางเพียงนิดหนอย  เหน็รูปไดนิดหนอย  และรูสึกแสงสวางอยางหาประมาณมิได  เหน็รูป 
อยางหาประมาณมิได  ตลอดกลางคืนบางตลอดกลางวันบาง  ตลอดท้ังกลางคืนและกลางวันบาง 
เราจึงมีความดาํริดงันี้วาอะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจัยใหเรารูสึกแสงสวางเพียงนิดหนอย 
 เห็นรูป  ไดนดิหนอย  และรูสึกแสงสวางอยางหาประมาณมิได  เห็นรูปอยางหาประมาณมิได 
ตลอดกลางคืนบาง  ตลอดกลางวันบาง  ตลอดท้ังกลางคืนและกลางวันบางดูกรอนุรุทธ 
  เรานั้นไดมีความรูดังนีว้า  สมัยใด  เรามีสมาธินิดหนอย  สมัยนั้นเราก็มีจักษุนิดหนอย  ดวยจกัษ ุ
นิดหนอย  เรานั้นจึงรูสึกแสงสวางเพียงนดิหนอยเหน็รูปไดนิดหนอย  สวนสมัยใด  เรามีสมาธิ 
หาประมาณมิได  สมัยนัน้  เราก็มี  จักษหุาประมาณมิได  ดวยจักษุหาประมาณมิได  เราน้ันจึงรูสึก 
แสงสวางหาประมาณมิได  และเห็นรูปหาประมาณมิได  ตลอดกลางคืนบาง  ตลอดกลางวันบาง 
ตลอดท้ังกลางคืนและกลางวนับาง  ฯ 
        ดูกรอนุรุทธ  เพราะเรารูวาวิจกิจิฉาเปนเคร่ืองเกาะจติใหเศราหมองแลว  เปนอันละ 
วิจิกจิฉาตัวเกาะจิตใหเศราหมองได  รูวาอมนสิการเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมองแลว  เปนอันละ 
อมนสิการตัวเกาะจิตใหเศราหมองได  รูวาถีนมิทธะเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมองแลว  เปนอัน 
ละถีนมิทธะตัวเกาะจิตใหเศราหมองได  รูวาความหวาดเสียวเปนเคร่ืองเกาะจติใหเศราหมองแลว 
เปนอันละความหวาดเสียวตัวเกาะจิตใหเศราหมองได  รูวาความต่ืนเตนเปนเคร่ืองเกาะจิตให 
เศราหมองแลว  เปนอันละความต่ืนเตนตัวเกาะจิตใหเศราหมองได  รูวาความช่ัวหยาบเปนเคร่ือง 
เกาะจติใหเศราหมองแลว  เปนอันละความช่ัวหยาบตัวเกาะจิตใหเศราหมองได  รูวาความเพียร 
ท่ีปรารภเกินไปเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมองแลว  เปนอันละความเพยีรท่ีปรารภเกนิไปตัวเกาะ 
จิตใหเศราหมองได  รูวาความเพียรท่ียอหยอนเกินไปเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมองแลว  เปนอัน 
ละความเพียรที่ยอหยอนเกนิไปตัวเกาะจติใหเศราหมองได  รูวาตัณหาท่ีคอยกระซิบเปนเคร่ือง 
เกาะจติใหเศราหมองแลว  เปนอันละตัณหาท่ีคอยกระซิบตัวเกาะจิตใหเศราหมองได  รูวาความ 
สําคัญสภาวะตางกันเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมองแลว  เปนอันละความสําคัญ  สภาวะวาตางกนั 
ตัวเกาะจิตใหเศราหมองได  รูวาลักษณะท่ีเพงเล็งรูปเกินไปเปน  เคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมองแลว 
 เปนอันละลักษณะท่ีเพงเล็งรูปเกินไปตวัเกาะจิตใหเศราหมองได  เรานั้นจึงไดมีความรูดังนี้วา 
เคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมองนั้นๆ  ของเรา  เราละไดแลวแล  ดังนั้น  เราจึงเจริญสมาธิโดยสวนสาม 
ไดในบัดนี้  ฯ  
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        [๔๖๖]  ดูกรอนุรุทธ  เราน้ันไดเจริญสมาธิมีวิตกมีวิจารบาง  ไดเจริญ  สมาธิไมมีวิตก 
มีแตวิจารบาง  ไดเจริญสมาธิไมมีวิตกไมมีวิจารบาง  ไดเจริญสมาธิมีปติบาง  ไดเจริญสมาธิไมมี 
ปติบาง  ไดเจริญสมาธิสหรคตดวยสุขบาง  ไดเจริญสมาธิสหรคตดวยอุเบกขาบาง  ฯ 
        ดูกรอนุรุทธ  เพราะสมาธิชนิดท่ีมีวิตกมีวิจารบาง  ชนิดท่ีไมมีวิตกมี  แตวิจารบาง  ชนิดท่ี 
ไมมีวิตกไมมีวิจารบาง  ชนดิท่ีมีปติบาง  ชนิดท่ีไมมีปตบิางชนิดท่ีสหรคตดวยสุขบาง  ชนิดท่ี 
สหรคตดวยอุเบกขาบาง  เปนอันเราเจริญแลวฉะนั้นแล  ความรูความเห็นจึงไดเกดิข้ึนแกเราวา 
  วิมุตติของเราไมกําเริบ  ชาตินี้  เปนชาติท่ีสุด  บัดนี้ความเกิดใหมยอมไมมี  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระอนุรุทธจึงช่ืนชมยินดี  พระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  อุปกกิเลสสูตร  ท่ี  ๘ 
            __________  
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            ๙.  พาลบัณฑิตสูตร  (๑๒๙) 
        [๔๖๗]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  ฯ 
        [๔๖๘]  พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้า  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ลักษณะเครื่องหมาย  เคร่ืองอาง 
 วาเปนพาลของคนพาลนี้มี  ๓  อยาง  ๓  อยางเปนไฉน  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  คนพาลในโลกนี้มักคิด 
ความคิดท่ีช่ัว  มักพูดคําพดูท่ีช่ัว  มักทําการทําท่ีช่ัว  ถาคนพาลจักไมเปนผูคิดความคิดท่ีช่ัว  พูดคํา 
พูดที่ช่ัว  และทําการทําท่ีช่ัว  บัณฑิตพวกไหนจะพึงรูจกัเขาไดวา  ผูนี้เปนคนพาล  เปนอสัตบุรุษ 
เพราะคนพาลมักคิดความคิดท่ีช่ัว  มักพูดคําพูดท่ีช่ัว  และมักทําการทําท่ีช่ัว  ฉะนัน้  พวกบัณฑิต 
จึงรูไดวา  นี่เปนคนพาล  เปนอสัตบุรุษ  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  คนพาลนัน้นั่นแล  ยอมเสวยทุกข 
โทมนัส  ๓  อยางในปจจุบัน  ฯ 
        [๔๖๙]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ถาคนพาลนั่งในสภาก็ดี  ริมถนนรถก็ดีริมทางสามแพรงก็ด ี
 ชนในท่ีนัน้ๆ  จะพูดถอยคําท่ีพอเหมาะพอสมแกเขา  ถาคน  พาลมักเปนผูทําชีวิตสัตวใหตกลวง 
มักถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให  มักประ  พฤติผิดในกาม  มักพูดเท็จ  มีปรกติตั้งอยูในความประมาท 
เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย  ในเร่ืองท่ีชนพูดถอยคําท่ีพอเหมาะพอสมแกเขานั้นแล  คนพาล 
จะมีความรูสึกอยางนี้วา  ปรกติเหลานัน้มีอยูในเรา  และเราก็ปรากฏในปรกติเหลานัน้ ดวย  ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย  คนพาลยอมเสวยทุกข  โทมนัสขอท่ีหนึ่งดังนีใ้นปจจุบัน  ฯ 
        [๔๗๐]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  คนพาลเห็นราชา  ท้ังหลายจับโจรผูประพฤติ 
ผิดมาแลว  ส่ังลงกรรมกรณตางชนิด  คือ 
        (๑)  โบยดวยแสบาง 
        (๒)  โบยดวยหวายบาง  
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        (๓)  ตีดวยตะบองส้ันบาง 
        (๔)  ตดัมือบาง 
        (๕)  ตัดเทาบาง 
        (๖)  ตัดท้ังมือท้ังเทาบาง 
        (๗)  ตัดหูบาง 
        (๘)  ตัดจมูกบาง 
        (๙)  ตัดท้ังหูท้ังจมูกบาง 
        (๑๐)  ลงกรรมกรณวิธี  หมอเค่ียวน้ําสม  บาง 
        (๑๑)  ลงกรรมกรณวิธี  ขอดสังข  บาง 
        (๑๒)  ลงกรรมกรณวิธี  ปากราหู  บาง 
        (๑๓)  ลงกรรมกรณวิธี  มาลัยไฟ  บาง 
        (๑๔)  ลงกรรมกรณวิธี  คบมือ  บาง 
        (๑๕)  ลงกรรมกรณวิธี  ร้ิวสาย  บาง 
        (๑๖)  ลงกรรมกรณวิธี  นุงเปลือกไม  บาง 
        (๑๗)  ลงกรรมกรณวิธี  ยืนกวาง  บาง 
        (๑๘)  ลงกรรมกรณวิธี  เกี่ยวเหยื่อเบ็ด  บาง 
        (๑๙)  ลงกรรมกรณวิธี  เหรียญกษาปณ  บาง 
        (๒๐)  ลงกรรมกรณวิธี  แปรงแสบ  บาง 
        (๒๑)  ลงกรรมกรณวิธี  กางเวยีน  บาง 
        (๒๒)  ลงกรรมกรณวิธี  ตั่งฟาง  บาง 
        (๒๓)  ราดดวยน้ํามันเดอืดๆ  บาง 
        (๒๔)  ใหสุนัขท้ึงบาง 
        (๒๕)  ใหนอนหงายบนหลาวท้ังเปนๆ  บาง 
        (๒๖)  ตดัศีรษะดวยดาบบาง  
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 ในขณะท่ีเหน็นั้น  คนพาลจะมีความรูสึกอยางนีว้า  เพราะเหตุแหงกรรมช่ัวปานใดแล  ราชา 
ท้ังหลายจึงจับโจรผูประพฤติผิดมาแลว  ส่ังลงกรรมกรณตางชนิด  คือ  โบยดวยแสบาง  ฯลฯ  ตัด 
ศีรษะดวยดาบบาง  ก็ปรกติเหลานั้นมีอยูในเรา  และเราก็ปรากฏในปรกติเหลานั้นดวย  ถาแมราชา 
ท้ังหลายรูจักเรา  ก็จะจับเราแลวส่ังลงกรรมกรณตางชนดิ  คือ  โบยดวยแสบาง  ฯลฯ  ใหนอน 
หงายบนหลาวท้ังเปนๆบาง  ตัดศีรษะดวยดาบบาง  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  คนพาลยอมเสวยทุกข 
โทมนัสขอ  ท่ีสองแมดังนี้ในปจจุบัน  ฯ 
        [๔๗๑]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  กรรมลามกท่ีคนพาลทําไวในกอน  คือ 
 กายทุจริต  วจทุีจริต  มโนทุจริต  ยอมปกคลุม  ครอบงําคนพาลผูอยูบนต่ัง  หรือบนเตยีง 
หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น  เปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ  ยอมปกคลุม  ครอบงําแผนดิน 
ในสมัยเวลาเยน็  ฉันใด  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  กรรมลามกท่ีคนพาลทําไวใน 
กอน  คือ  กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  ยอมปกคลุม  ครอบงําคนพาลผูอยูบนตั่ง  หรือบนเตียง 
หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  ในสมัยนั้น  คนพาลจะมีความรูสึกอยางนีว้า 
เราไมไดทําความดี  ไมไดทํากุศล  ไมไดทําเคร่ืองปองกันความหวาดกลัวไว  ทําแตความช่ัว  ทํา 
แตความราย  ทําแตความเลว  ละโลกน้ีไปแลว  จะไปสูคติของคนท่ีไมไดทําความดี  ไมไดทํากุศล 
  ไมไดทําเคร่ืองปองกันความหวาดกลัวไว  ซ่ึงทําแตความช่ัว  ความราย  และความเลว  เปนกําหนด 
คนพาลนั้นยอมเศราโศก  ลําบากใจ  ครํ่าครวญ  รํ่าไห  ทุมอก  ถึงความหลงพรอม  ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  คนพาลยอมเสวยทุกขโทมนัสขอท่ีสามดังนี้แลในปจจุบัน  ฯ 
        [๔๗๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  คนพาลนัน้นั่นแลประพฤติทุจริต  ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ 
แลว  เม่ือตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วนิิบาต  นรก  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บุคคลเม่ือจะกลาว 
ถึงอบาย  ซ่ึงเขาพูดหมายถึงนรกนั่นแลโดยชอบ  พึงกลาวไดวาเปนสถานท่ีไมนาปรารถนา  ไม 
นาใคร  ไมนาพอใจสวนเดยีว  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เพยีงเทานี้แมจะเปรียบอุปมาจนถึงนรกเปน 
ทุกข  ก็ไมใชงายนัก  ฯ 
        [๔๗๓]  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้  ภกิษุรูปหนึ่งไดกราบทูล  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  อาจเปรียบอุปมาไดหรือไม  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภกิษุ  
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อาจเปรียบได  แลวตรัสตอไปวา  ดูกรภิกษท้ัุงหลายเปรียบเหมือนพวกราชบุรุษจับโจรผูประพฤติ 
ผิดมาแสดงแดพระราชาวา  ขอเดชะผูนี้เปนโจรประพฤติผิดตอพระองค  ขอพระองคโปรดลง 
อาชญาท่ีทรงพระราชประสงคแกมันเถิด  พระราชาทรงส่ังการนั้นอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  ไปเถิด 
พวกทานจงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษนี้ในเวลาเชา  พวกราชบุรุษจึงเอาหอกรอยเลมแทง  บุรุษนั้น 
ในเวลาเชา  คร้ันเวลากลางวนั  พระราชาตรัสถามอยางนี้วา  พอมหาจําเริญ  บุรุษนั้นเปนอยางไร 
 พวกราชบุรุษกราบทูลวา  ขอเดชะ  ยังเปนอยูอยางเดิม  พระเจาขา  พระราชาทรงส่ังการนั้นอยางนี ้
วา  ทานผูเจริญ  ไปเถิด  พวกทานจงเอาหอกรอยเลมแทงมันในเวลากลางวัน  พวกราชบุรุษจึง 
เอาหอกรอยเลมแทงบุรุษ  นัน้ในเวลากลางวัน  คร้ันเวลาเย็น  พระราชาตรัสถามอยางนี้วา 
 พอมหาจําเริญ  บุรุษนั้นเปนอยางไร  พวกราชบุรุษกราบทูลวา  ขอเดชะ  ยังเปนอยูอยางเดิม 
พระเจาขา  พระราชาทรงส่ังการนั้นอยางนีว้า  ทานผูเจริญ  ไปเถิด  พวกทานจงเอาหอกรอยเลมแทง 
มันในเวลาเยน็  พวกราชบุรุษจึงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษนั้นในเวลาเยน็  ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  บุรุษนั้น  ถูกแทงดวยหอกสามรอยเลม  พึงเสวยทุกข 
โทมนัสเหตุท่ีถูกแทงนั้นบางหรือหนอ  ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุรุษนั้นถูกแทงดวยหอกแมเลมเดียว 
 ก็เสวยทุกขโทมนัสเหตุท่ีถูกแทงนัน้ได  ปวยการกลาวถึงหอกต้ังสามรอยเลม  ฯ 
        [๔๗๔]  คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาคทรงหยิบแผนหินยอมๆ  ขนาดเทาฝามือ  แลวตรัส 
ถามภิกษท้ัุงหลายวา  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  พวกเธอจะสําคัญความ ขอนั้นเปนไฉน  แผนหินยอมๆ 
 ขนาดเทาฝามือท่ีเราถือนี้กับภูเขาหลวงหิมพานตอยางไหนหนอแลใหญกวากนั  ฯ 
        ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  แผนหินยอมๆ  ขนาดเทาฝามือท่ีทรงถือนี้  มีประมาณนอยนกั 
เปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานตแลว  ยอมไมถึงแมความนับ  ยอมไมถึงแมสวนแหงเส้ียว  ยอม 
ไมถึงแมการเทียบกันได  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ทุกขโทมนัสท่ีบุรุษถูกแทง  ดวยหอกสาม 
รอยเลมเปนเหตุ  กําลังเสวยอยูนั้น  เปรียบเทียบทุกขของนรกยังไมถึงแมความนับ  ยังไมถึง 
แมสวนแหงเส้ียว  ยังไมถึงแมการเทียบกนัได  ฯ 
        [๔๗๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เหลานายนิรยบาลจะใหคนพาลนั้นกระทําเหตุช่ือการจํา  ๕ 
ประการคือ  ตรึงตะปูเหล็กแดงท่ีมือขางท่ี  ๑  ขางท่ี  ๒  ท่ีเทาขางท่ี  ๑  ขางท่ี  ๒  และท่ี  
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ทรวงอกตรงกลาง  คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อยูในนรกนั้น  และ 
ยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมส้ินสุด  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลน้ันขึงพืดแลวเอาผ่ึง  ถาก  คนพาลนั้นจะ 
เสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบอยูในนรกนั้น  และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยงัไมส้ินสุด  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลน้ันเอาเทาข้ึนขางบน  เอาหวัลงขางลาง 
แลวถากดวยพรา  คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อยูในนรกนั้น  และยัง 
ไมตายตราบเทาบาปกรรมยงัไมส้ินสุด  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เหลานายนิรยบาลจะเอาคนพาลนั้นเทียมรถแลว  ใหวิ่งกลับไปกลับมา 
บนแผนดนิท่ีมีไฟตดิท่ัว  ลุกโพลงโชติชวง  คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ 
 อยูในนรกน้ัน  และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมส้ินสุด  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เหลานายนิรยบาลจะใหคนพาลนั้นปนข้ึนปนลงซ่ึงภูเขาถานเพลิง 
ลูกใหญท่ีมีไฟติดท่ัว  ลุกโพลง  โชติชวง  คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ 
อยูในนรกน้ัน  และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมส้ินสุด  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลน้ันเอาเทาข้ึนขางบน  เอาหวัลงขางลาง 
 แลวพุงลงไปในหมอทองแดงท่ีรอนมีไฟติดท่ัว  ลุกโพลงโชติชวง  คนพาลนั้นจะเดอืดเปนฟองอยูใน 
หมอทองแดงนั้น  เขาเม่ือเดอืดเปน  ฟองอยู  จะพลานข้ึนขางบนคร้ังหนึ่งบาง  พลานลงขางลาง 
คร้ังหนึ่งบาง  พลานไป  ดานขวาคร้ังหนึ่งบาง  จะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อยูใน 
หมอทองแดงนั้น  และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมส้ินสุด  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เหลานายนิรยบาลจะโยนคนพาลนั้นเขาไปในมหานรกก็มหานรกนั้นแล 
        มีส่ีมุมส่ีประตูแบงไวโดยสวนเทากันมีกําแพงเหล็กลอมรอบ 
        ครอบไวดวยแผนเหล็ก  พื้นของนรกใหญนั้นลวนแลวดวยเหล็ก 
        ลุกโพลงประกอบดวยไฟ  แผไปตลอดรอยโยชนรอบดาน 
        ประดิษฐานอยูทุกเม่ือ  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เรากลาวเร่ืองนรกแมโดยอเนกปริยายแล  เพียงเทานี้จะกลาวใหถึง 
กระท่ังนรกเปนทุกขไมใชทําไดงาย  ฯ  
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        [๔๗๖]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  มีเหลาสัตวเดยีรัจฉานจําพวกมีหญาเปนภักษา  สัตวเดยีรัจฉาน 
เหลานั้นยอมใชฟนและเล็มกนิหญาสด  ก็เหลาสัตว  เดยีรัจฉานจําพวกมหญาเปนภกัษา  คืออะไร 
 คือ  มา  โค  ลา  แพะ  เนื้อ  หรือแมจําพวกอ่ืนๆ  ไมวาชนิดไรๆ  ท่ีมีหญาเปนภักษา  ดูกรภกิษุท้ัง 
หลาย  คนพาล  นั้นนั่นแลผูกนิอาหารดวยความติดใจรสเบ้ืองตนในโลกนี้  ทํากรรมลามกไวในโลก 
นี้  เม่ือตายไปแลว  ยอมเขาถึงความเปนสหายของสัตวจาํพวกท่ีมีหญาเปนภักษาเหลานั้น  ฯ 
        [๔๗๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  มีเหลาสัตวเดยีรัจฉานจําพวกมีคูถเปนภักษา  สัตวเดยีรัจฉาน 
เหลานั้นไดกล่ินคูถแตไกลๆ  แลวยอมวิ่งไปดวยหวังวา  จักกินตรงนี้  เปรียบเหมือน 
พวกพราหมณเดินไปตามกล่ินเคร่ืองบูชาดวยต้ังใจวา  จักกินตรงน้ี  จกักินตรงน้ี  ฉันใด  ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  มีเหลาสัตวเดยีรัจฉานจําพวกมีคูถเปนภักษา  สัตวเดยีรัจฉาน 
เหลานั้นไดกล่ินคูถแตไกลๆแลว  ยอมวิ่งไปดวยหวังวา  จักกินตรงนี้  จกักินตรงน้ี  ก็เหลาสัตว 
เดียรัจฉานจําพวกมีคูถเปนภักษา  คืออะไร  คือ  ไก  สุกร  สุนัขบาน  สุนัขปา  หรือแมจําพวกอ่ืนๆ 
 ไมวาชนดิไรๆ  ท่ีมีคูถเปนภักษา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  คนพาลนั้น  นัน่แลผูกินอาหารดวยความติดใจ 
รสเบ้ืองตนในโลกนี้  ทํากรรมลามกไวในโลกน้ีเม่ือตายไปแลว  ยอมเขาถึงความเปนสหายของ 
สัตวจําพวกมีคูถเปนภักษาเหลานั้น  ฯ 
        [๔๗๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  มีเหลาสัตวเดยีรัจฉานจําพวกเกดิแกตายในท่ีมืด  กเ็หลาสัตว 
เดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในท่ีมืด  คืออะไร  คือ  ตั๊กแตนมอด  ไสเดือน  หรือแมจําพวกอ่ืนๆ 
 ไมวาชนดิไรๆ  ท่ีเกิดแกตายในท่ีมืดดูกรภิกษุท้ังหลาย  คนพาลนั้นนัน่แลผูกินอาหารดวยความ 
ติดใจรสเบ้ืองตนในโลกนี้  ทํากรรมลามกไวในโลกน้ี  เม่ือตายไปแลว  ยอมเขาถึงความเปนสหาย 
ของสัตวจําพวกเกิดแกตายในท่ีมืด  ฯ 
        [๔๗๙]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  มีเหลาสัตวเดยีรัจฉาน  จําพวกเกดิแกตายในน้ํา  ก็เหลาสัตว 
เดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในน้ํา  คืออะไร  คือ  ปลา  เตา  จรเข  หรือแมจําพวกอ่ืนๆ  ไมวาชนิด 
ไรๆ  ท่ีเกิดแกตายในน้ํา  ดูกรภิกษุท้ังหลายคนพาลนั้นนัน่แลผูกินอาหารดวยความติดใจรสเบ้ืองตน 
ในโลกน้ี  ทํากรรมลามกไวในโลกน้ี  เม่ือตายไปแลว  ยอมเขาถึงความเปนสหายของสัตวจําพวก 
เกิดแกตาย  ในน้ํา  ฯ 
        [๔๘๐]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  มีเหลาสัตวเดยีรัจฉานจําพวกเกดิแกตายในของโสโครก  ก็เหลาสัตว 
เดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในของโสโครกคืออะไร  คือ  เหลาสัตวจาํพวกท่ีเกิดแกตายในปลา  
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เนาก็มี  ในศพเนาก็มี  ในขนมกุมมาสเกากมี็ในน้ําครําก็มี  ในหลุมโสโครกก็มี  หรือแมจําพวก 
อ่ืนๆ  ไมวาชนิดไรๆ  ท่ีเกิด  แกตายในของโสโครก  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  คนพาลนั้นนั่นแลผูกิน 
อาหารดวยความติดใจรสเบ้ืองตนในโลกนี้  ทํากรรมลามกไวในโลกนี้  เม่ือตายไปแลว ยอมเขาถึง 
ความเปนสหายของสัตวจําพวกเกิดแกตายในของโสโครก  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เรากลาวเร่ืองกําเนดิสัตวเดยีรัจฉานแมโดยอเนกปริยายแล  เพียงเทา 
นี้  จะกลาวใหถึงกระท่ังกําเนิดสัตวเดียรัจฉานเปนทุกข  ไมใชทําไดงาย  ฯ 
        [๔๘๑]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษโยนทุนมีบวงตาเดยีวไปในมหาสมุทร  ทุน 
นั้นถูกลมตะวนัออกพัดไปทางทิศตะวนัตก  ถูกลมตะวันตกพัดไปทางทิศตะวนัออก  ถูกลมเหนือ 
พัดไปทางทิศใต  ถูกลมใตพดัไปทางทิศเหนือมีเตาตาบอดอยูในมหาสมุทรนั้น  ลวงไปรอยปจึง 
จะผุดข้ึนคร้ังหนึ่ง  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  เตาตาบอดตัวนัน้ 
จะพึงเอาคอสวมเขาท่ีทุนมีบวงตาเดยีวโนนไดบางไหมหนอ  ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นทูลวา  ขอน้ันเปนไปไมไดเลย  พระพทุธเจาขา  ขาแต  พระองคผูเจริญ  ถา 
จะเปนไปไดบางในบางคร้ังบางคราว  ก็โดยลวงระยะกาลนานแนนอน  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เตาตาบอดตัวนัน้จะพึงเอาคอสวมเขาท่ีทุนมีบวงตาเดยีวโนนได 
ยังจะเร็วกวา  เรากลาวความเปนมนุษยท่ีคนพาลผูไปสูวนิิบาตคราวหนึ่งแลวจะพึงได  ยังยากกวานี้ 
 นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เพราะในตัวคนพาลนี้ไมมีความประพฤติธรรม  ความประพฤต ิ
สงบ  การทํากุศล  การ  ทําบุญ  มีแตการกนิกันเอง  การเบียดเบียนคนออนแอ  ฯ 
        [๔๘๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  คนพาลนัน้นั่นแล  ถาจะมาสูความเปนมนุษยในบางคร้ังบาง 
คราว  ไมวากาลไหนๆ  โดยลวงระยะกาลนาน  กย็อมเกดิในสกุลต่ํา  คือ  สกุลคนจัณฑาล  หรือ 
หรือสกุลคนจักสาน   หรือสกุลชางรถ  หรือสกุลคนเทขยะ  เห็นปานนัน้  ในบ้ันปลาย  อันเปนสกุลคน 
จน  มีขาวน้ําและโภชนาหารนอย  มีชีวติเปนไปลําบาก  ซ่ึงเปนสกุลท่ีจะไดของ  กิน  และเคร่ืองนุง 
หมโดยฝดเคือง  และเขาจะมีผิวพรรณทราม  นาเกลียดชัง  รางมอตอ  มีโรคมาก  เปนคนตาบอด 
บาง  เปนคนงอยบาง  เปนคนกะจอกบาง  เปนคนเปล้ียบาง  ไมไดขาว  น้ํา  ผา  ยาน  ดอกไม 
ของหอม  เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอยูอาศัย  และเคร่ืองตามประทีป  เขาจะประพฤติกายทุจริต 
วจีทุจริตมโนทุจริต  คร้ันแลวเม่ือตายไป  จะเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ฯ 
        [๔๘๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เหมือนนกัเลงการพนัน  เพราะเคราะหรายประการแรกเทานัน้ 
จึงตองเสียลูกบาง  เสียเมียบาง  เสียสมบัติทุกอยางบางยิง่ข้ึนไปอีก  ตองถึงถูกจองจํา  เคราะหราย  
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ของนักเลงการพนันท่ีตองเสียไปดังนัน้  เพียงเล็กนอย  ท่ีแทแลเคราะหรายอันใหญหลวงกวานั้น 
 คือ  เคราะหท่ีคนพาลนั้นประพฤติกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริตแลว  ตายไป  เขาถึงอบาย 
ทุคติวินิบาต  นรก  นั่นเอง  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  นีภ้มิูของคนพาลครบถวนบริบูรณ  ฯ 
        [๔๘๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ลักษณะ  เคร่ืองหมาย  เคร่ืองอางวาเปนบัณฑิตของบัณฑิต 
นี้มี  ๓  อยาง  ๓  อยางเปนไฉน  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บัณฑิตใน  โลกน้ีมักคิดความคิดท่ีดี  มักพดูคํา 
พูดที่ดี  มักทําการทําท่ีดี  ถาบัณฑิตจกัไมเปนผูคิดความคิดท่ีดี  พูดคําพูดท่ีดี  และทําการทําท่ีด ี
บัณฑิตพวกไหนจะพึงรูจกัเขาไดวาผูนี้เปนบัณฑิต  เปนสัตบุรุษ  เพราะบัณฑติมักคิดความคิดท่ีด ี
 มักพูดคําพดู  ท่ีดี  และมักทําการทําท่ีดี  ฉะนั้น  พวกบัณฑิตจึงรูไดวา  ผูนี้เปนบัณฑิตเปนสัตบุรุษ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บัณฑิตนัน้นั่นแลยอมเสวยสุขโสมนัส  ๓  อยางในปจจุบัน  ฯ 
        [๔๘๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ถาบัณฑตินั่งในสภากด็ี  ริมถนนรถก็ดีริมทางสามแพรงก็ด ี
ชนในท่ีนัน้ๆ  จะพูดถอยคําท่ีพอเหมาะพอสมแกเขา  ถาบัณฑิตเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต  เวน 
ขาดจากอทินนาทาน  เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร  เวนขาดจากมุสาวาท  เวนขาดจากเหตุเปนท่ีตั้ง 
ความประมาทเพราะ  ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย  ในเร่ืองท่ีชนพูดถอยคําท่ีพอเหมาะพอสมแกเขา 
นั้นบัณฑิตจะมีความรูสึกอยางนี้วา  ปกติเหลานั้นมีอยูในเรา  และเราก็ปรากฏในปรกติ  เหลานั้น 
ดวย  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  บัณฑิตยอมเสวยสุขโสมนัสขอท่ีหนึ่งดังนี้ในปจจุบัน  ฯ 
        [๔๘๖]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  บัณฑิตเห็นราชาท้ังหลาย  จับโจรผูประพฤติ 
ผิดมาแลว  ส่ังลงกรรมกรณตางชนิด  คือ 
        (๑)  โบยดวยแสบาง 
        (๒)  โบยดวยหวายบาง 
        (๓)  ตีดวยตะบองส้ันบาง 
        (๔)  ตดัมือบาง 
        (๕)  ตัดเทาบาง 
        (๖)  ตัดท้ังมือท้ังเทาบาง 
        (๗)  ตัดหูบาง 
        (๘)  ตัดจมูกบาง  
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        (๙)  ตัดท้ังหูท้ังจมูกบาง 
        (๑๐)  ลงกรรมกรณวิธี  หมอเค่ียวน้ําสม  บาง 
        (๑๑)  ลงกรรมกรณวิธี  ขอดสังข  บาง 
        (๑๒)  ลงกรรมกรณวิธี  ปากราหู  บาง 
        (๑๓)  ลงกรรมกรณวิธี  มาลัยไฟ  บาง 
        (๑๔)  ลงกรรมกรณวิธี  คบมือ  บาง 
        (๑๕)  ลงกรรมกรณวิธี  ร้ิวสาย  บาง 
        (๑๖)  ลงกรรมกรณวิธี  นุงเปลือกไม  บาง 
        (๑๗)  ลงกรรมกรณวิธี  ยืนกวาง  บาง 
        (๑๘)  ลงกรรมกรณวิธี  เกี่ยวเหยื่อเบ็ด  บาง 
        (๑๙)  ลงกรรมกรณวิธี  เหรียญกษาปณ  บาง 
        (๒๐)  ลงกรรมกรณวิธี  แปรงแสบ  บาง 
        (๒๑)  ลงกรรมกรณวิธี  กางเวยีน  บาง 
        (๒๒)  ลงกรรมกรณวิธี  ตั่งฟาง  บาง 
        (๒๓)  ราดดวยน้ํามันเดอืดๆ  บาง 
        (๒๔)  ใหสุนัขท้ึงบาง 
        (๒๕)  ใหนอนหงายบนหลาวท้ังเปนๆ  บาง 
        (๒๖)  ตดัศีรษะดวยดาบบาง  ในขณะท่ีเหน็นั้น  บัณฑิตจะมีความรูสึกอยางนี้วา  เพราะ 
เหตุแหงกรรมช่ัวปานใดแล  ราชาท้ังหลายจึงจับโจรผูประพฤติผิดมาแลวส่ังลงกรรมกรณตางชนดิ 
คือ  โบยดวยแสบาง  ฯลฯ  ตัดศีรษะดวยดาบบาง  ปรกติเหลานั้นไมมีอยูในเรา  และเราก็ไมปรากฏ 
ในปรกติเหลานั้นดวย  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  บัณฑิตยอมเสวยสุขโสมนัสขอท่ีสองดังนี้ในปจจุบัน  ฯ 
        [๔๘๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  กรรมงามท่ีบัณฑติทําไว  ในกอน  คือ 
กายสุจริต  วจสุีจริต  มโนสุจริต  ยอมปก  คลุม  ครอบงําบัณฑิตผูอยูบนต่ัง  หรือบนเตียง  หรือ 
นอนบนพ้ืนดนิในสมัยนั้น  เปรียบเหมือนเงายอดภเูขา  ยอมปก  คลุม  ครอบงําแผนดนิในสมัยเวลาเย็น 
ฉันใด  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  กรรมงามท่ีบัณฑิตทําไวในกอน  คือ  กายสุจริต 
วจีสุจริต  มโนสุจริต  ยอมปก  คลุม  ครอบงําบัณฑิตผูอยูบนตั่ง  หรือบนเตียงหรือนอนบนพื้น  
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ดินในสมัยนั้น  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ในสมยันั้นบัณฑิตจะมีความรูสึกอยางนี้วา  เราไมไดทําความ 
ช่ัว  ไมไดทําความราย  ไมไดทําความเลว  ทําแตความดี  ทําแต  กุศล  ทําแตเคร่ืองปองกันความ 
หวาดกลัวไว  ละโลกน้ีไปแลว  จะไปสูคติของคน  ท่ีไมไดทําความช่ัว  ไมไดทําความราย  ไมไดทํา 
ความเลว  ทําแตความดี  ทําแต  กุศล  ทําแตเคร่ืองปองกันความหวาดกลัวไวเปนกําหนด  บัณฑิต 
นั้นยอมไมเศราโศก  ไมลําบากใจ  ไมครํ่าครวญ  ไมรํ่าไหทุมอก  ไมถึงความหลงพรอม  ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย  บัณฑิตยอมเสวยสุขโสมนัสขอท่ีสามดังนี้ในปจจุบัน  ฯ 
        [๔๘๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บัณฑิตนัน้นั่นแลประพฤติสุจริตทางกายทางวาจา  ทางใจ 
แลว  เม่ือตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ดูกรภิกษท้ัุงหลายบุคคลเม่ือจะกลาวถึงสุคติซ่ึง 
เขาพูดหมายถึงสวรรคนั้นแลโดยชอบ  พึงกลาวไดวาเปนสถานท่ีนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ 
สวนเดยีว  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เพยีงเทานีแ้มจะเปรียบอุปมาจนถึงสวรรคเปนสุข  ก็ไมใชงายนกั  ฯ 
        [๔๘๙]  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้  ภกิษุรูปหนึ่งไดกราบทูล  พระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  อาจเปรียบอุปมาไดหรือไม  พระผู  มีพระภาคตรัสวา  ดูกรภกิษ ุ
อาจเปรียบได  แลวตรัสตอไปวา  ดูกรภิกษท้ัุงหลายเปรียบเหมือนพระเจาจักรพรรดิ  ทรงประกอบ 
ดวยแกว  ๗  ประการและความ  สัมฤทธิผล  ๔  อยาง  จึงเสวยสุขโสมนัสอันมีส่ิงประกอบนั้นเปน 
เหตุได  พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยแกว  ๗  ประการเปนไฉน  ฯ 
        [๔๙๐]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  พระราชามหากษัตริยในโลกน้ีผูทรงไดมุรธาภิเษกแลว  ทรง 
สรงสนานพระเศียร  ทรงรักษาอุโบสถในดิถีท่ี  ๑๕  ซ่ึงวันนัน้เปนวันอุโบสถ  เม่ือประทับอยูใน 
พระมหาปราสาทช้ันบน  ยอมปรากฏจักรแกวทิพมีกําต้ังพัน  พรอมดวยกงและดุม  บริบูรณดวย 
อาการทุกอยาง  คร้ันทอดพระเนตรแลวไดมีพระราชดําริดังนี้วา  ก็เราไดสดับมาดังนี้แล  พระราชา 
พระองคใด  ผูทรงไดมูรธาภเิษกแลว  ทรงสรงสนานพระเศียร  ทรงรักษาอุโบสถในดิถีท่ี  ๑๕  ซ่ึง 
วันนัน้เปนวันอุโบสถ  เม่ือประทับอยูในพระมหาปราสาทช้ันบน  ยอมปรากฏจักรแกวทิพมีกําต้ัง 
พัน  พรอมดวยกงและดุม  บริบูรณดวยอาการทุกอยาง  พระราชานั้นยอมเปนพระเจาจักรพรรด ิ
เราเปนพระเจาจักรพรรดิหรือหนอ  ฯ  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ตอนั้น  พระองคเสด็จลุกจากราชอาสน  ทรงจับพระเตาน้ําดวยพระ 
หัตถซาย  ทรงหล่ังรดจักรแกวดวยพระหัตถขวา  รับส่ังวา  จงพัดผันไปเถิดจักรแกวผูเจริญ 
จักรแกวผูเจริญจงพิชิตใหยิง่เถิด  ลําดับนัน้  จักรแกวนัน้ก็พัดผันไปทางทิศตะวนัออก  พระเจา 
จักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนาก็เสดจ็ตามไป  จักรแกวประดิษฐานอยู  ณ  ประเทศใด  พระเจา 
จักรพรรดิก็เสด็จเขาประทับ  ณ  ประเทศนัน้  พรอมดวยจตุรงคินีเสนา  บรรดาพระราชาท่ีเปน 
ปฏิปกษในทิศตะวนัออก  เขามาเฝาพระเจาจักรพรรดิแลวทูลอยางนี้วา  เชิญเสด็จเถิด  มหาราช 
พระองคเสด็จมาดีแลว  มหาราช  ขาแตมหาราช  แผนดินนี้เปนของพระองค  ขอพระองคจงส่ังการ 
เถิด  พระเจาจกัรพรรดิรับส่ังอยางนี้วา  ทานทุกคนไมควรฆาสัตว  ไมควร  ลักทรัพยท่ีเจาของมิได 
ให  ไมควรประพฤติผิดในกาม  ไมควรพูดเท็จ  ไมควรดืม่น้ําเมา  และทานท้ังหลายจงครอบครอง 
บานเมืองกันตามสภาพท่ีเปนจริงเถิด  บรรดาพระราชาท่ีเปนปฏิปกษในทิศตะวนัออกเหลานั้นแล 
 ไดกลายเปนผูสนับสนุนพระเจาจกัรพรรด ิ ตอนั้น  จักรแกวนั้นไดพัดผันไปจดสมุทรดานทิศ 
ตะวนัออก  แลวกลับข้ึนพัดผันไปทิศใต  ฯลฯ  พัดผันไปจดสมุทรดานทิศใตแลวกลับข้ึนพัดผัน 
ไปทิศตะวันตก  ฯลฯ  พัดผันไปจดสมุทรดานทิศตะวันตก  แลวกลับข้ึนพัดผันไปทศิเหนือ 
พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนา  ก็เสด็จตามไป  จักรแกวประดิษฐาน  อยู  ณ  ประเทศใด 
พระเจาจักรพรรดิก็เสด็จเขาประทับ  ณ  ประเทศนั้น  พรอม  ดวยจตุรงคินีเสนา  บรรดาพระราชาท่ี 
เปนปฏิปกษในทิศเหนือเขามาเฝาพระเจาจักรพรรดิ  แลวทูลอยางนีว้า  เชิญเสด็จเถิด  มหาราช 
 พระองคเสด็จมาดีแลว  มหาราช  ขาแตมหาราช  แผนดินนี้เปนของพระองค  ขอพระองคจงส่ังการ 
เถิดพระเจาจักรพรรดิรับส่ังอยางนีว้า  ทานทุกคนไมควรฆาสัตว  ไมควรลักทรัพยท่ี  เจาของมิได 
ให  ไมควรประพฤติผิดในกาม  ไมควรพูดเท็จ  ไมควรดืม่น้ําเมา  และทานท้ังหลายจงครอบครอง 
บานเมืองกันตามสภาพท่ีเปนจริงเถิด  บรรดาพระราชาท่ีเปนปฏิปกษในทิศเหนือเหลานั้นแล  ได 
กลายเปนผูสนบัสนุนพระเจาจักรพรรดิดกูรภิกษุท้ังหลาย  คร้ังนั้นแล  จักรแกวนั้นพิชิตยิ่งตลอด 
แผนดินมีสมุทรเปนขอบเขต  แลวกลับมาสูราชธานีเดิม  ประดิษฐานอยูเปนเสมือนล่ิมสลัก 
พระทวาร  ภายในพระราชวงัของพระเจาจกัรพรรดิ  ทําใหงดงามอยางม่ันคงอยู  ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ยอมปรากฏจักรแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจกัรพรรดิ  ฯ 
        [๔๙๑]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  พระเจาจักรพรรดยิอมปรากฏชางแกว 
 เปนชางหลวงชื่ออุโบสถ  เผือกท่ัวสรรพางคกาย  มีท่ีตั้งอวัยวะท้ังเจ็ดถูกตองดี  มีฤทธ์ิเหาะได  
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คร้ันพระเจาจกัรพรรดิทอดพระเนตรเห็นแลวยอมมีพระราชหฤทัยโปรดปรานวา  จะเปนยานชาง 
ท่ีเจริญหนอ  พอมหาจําเริญถาสําเร็จการฝกหัด  ตอนั้น  ชางแกวนั้นจึงสําเร็จการฝกหัดเหมือน 
ชางอาชาไนยตัวเจริญ  ท่ีฝกปรือดีเปนเวลานาน  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เร่ืองเคยมีมาแลว  พระเจา 
จักรพรรดิเม่ือจะทรงทดลองชางแกวนั้น  จงึเสด็จข้ึนทรงในเวลาเชา  เสด็จเวยีนรอบปฐพีมีสมุทร 
เปนขอบเขต  เสด็จกลับมาราชธานีเดิม  ทรงเสวยพระกระ  ยาหารเชาไดทันเวลา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ยอมปรากฏชางแกวเหน็ปานนี้แกพระเจาจกัรพรรดิ  ฯ 
        [๔๙๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  พระเจาจกัรพรรดิยอมปรากฏมาแกว 
เปนอัสวราชช่ือวลาหก  ขาวปลอด  ศีรษะดําเหมือนกา  เสนผมสลวยเหมือนหญาปลอง  มีฤทธ์ิ 
เหาะได คร้ันพระเจาจักรพรรดิทอดพระเนตรเห็น  แลว  ยอมมีพระราชหฤทัยโปรดปรานวา  จะเปน 
ยานมาท่ีเจริญหนอ  พอมหาจําเริญ  ถาสําเร็จการฝกหัด  ตอนั้น  มาแกวนั้นจึงสําเร็จการฝกหัด 
เหมือนมาอาชาไนยตัวเจริญ  ท่ีฝกปรือดีแลวเปนเวลานาน  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เร่ืองเคยมีมาแลว 
พระเจาจักรพรรดิเม่ือจะทรงทดลองมาแกวนั้น  จึงเสด็จข้ึนทรงในเวลาเชา  เสด็จเวียนรอบปฐพีมี 
สมุทรเปนขอบเขต  เสด็จกลับมาราชธานีเดิม  ทรงเสวยพระกระยาหารเชาไดทันเวลา  ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย  ยอมปรากฏมาแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ  ฯ 
        [๔๙๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  พระเจาจกัรพรรดิยอมปรากฏมณีแกว 
เปนแกวไพฑูรย  งามโชติชวง  แปดเหล่ียม  อันเจียระไนไวอยางดี  มีแสงสวางแผไปโยชน 
หนึ่งโดยรอบ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เร่ืองเคยมี  มาแลว  พระเจาจกัรพรรดเิม่ือจะทรงทดลองมณีแกว 
นั้น  จึงส่ังใหจตุรงคินีเสนายกมณีข้ึนเปนยอดธง  แลวใหเคล่ือนพลไปในความมืดทึบของราตรี 
ชาวบานท่ีอยูรอบๆ  พากันประกอบการงานดวยแสงสวางนั้น  สําคัญวาเปนกลางวนั  ดูกร ภกิษ ุ
ท้ังหลาย  ยอมปรากฏมณีแกวเหน็ปานนีแ้กพระเจาจักรพรรดิ  ฯ 
        [๔๙๔]  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  พระเจาจกัรพรรดิยอมปรากฏนางแกวรูป 
งาม  นาดู  นาเล่ือมใส  ประกอบดวยความงามแหงผิวพรรณอยางยิ่ง  ไมสูงนัก  ไมต่ํานัก  ไม 
ผอมนัก  ไมอวนนกั  ไมดํานัก  ไมขาวนัก  ลวงผิวพรรณของมนุษย  แตยังไมถึงผิวพรรณทิพ 
 มีสัมผัสทางกายปานประหนึ่ง  สัมผัสปุยนุนหรือปุยฝาย  นางแกวนั้นมีตัวอุนในคราวหนาว  มีตวั 
เย็นในคราวรอนมีกล่ินดังกล่ินจันทรฟุงไปแตกาย  มีกล่ินดังกล่ินอุบลฟุงไปแตปาก  นางแกว 
นั้นมีปรกติตื่นกอนนอนทีหลัง  คอยฟงบรรหารใช  ประพฤติถูกพระทยั  ทูลปราศรัยเปนท่ีโปรด  
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ปรานตอพระเจาจักรพรรดิ  และไมประพฤติลวงพระเจาจักรพรรดิแมทางใจ  ไฉนเลา  จะมีประพฤติ 
ลวงทางกายได  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ยอมปรากฏนางแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจกัรพรรดิ  ฯ 
        [๔๙๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  พระเจาจกัรพรรดิยอมปรากฏคฤหบดีแกว 
 ผูมีจักษุเพยีงดังทิพเกดิแตวบิากของกรรมปรากฏ  ซ่ึงเปนเหตุใหมองเห็นทรัพยท้ังท่ีมีเจาของ  ท้ัง 
ท่ีไมมีเจาของได  เขาเขาเฝาพระเจาจักรพรรดิแลวกราบทูลอยางนี้วา  ขอเดชะ  พระองคจงทรง 
เปนผูขวนขวายนอยเถิด  ขา  พระองคจักทําหนาท่ีการคลังใหพระองค  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เร่ืองเคย 
มีมาแลวพระเจาจักรพรรดิเม่ือจะทรงทดลองคฤหบดีแกวนัน้  จึงเสดจ็ลงเรือพระท่ีนั่งใหลอยลอง 
กระแสน้ํากลางแมน้ําคงคา  แลวรับส่ังกะคฤหบดีแกวดังนี้วา  ดกูรคฤหบดีฉันตองการเงินและ 
ทอง  คฤหบดีแกวกราบทูลวา  ขาแตมหาราช  ถาเชนนั้นโปรดเทียบเรือเขาฝงขางหนึ่งเถิด  พระ 
เจาจักรพรรดติรัสวา  ดูกรคฤหบดี  ฉันตอง  การเงินและทองตรงน้ีแหละ  ทันใดนั้น  คฤหบดีแกว 
จึงเอามือท้ัง  ๒  หยอนลงในน้ํา  ยกหมอเต็มดวยเงินและทองข้ึนมา  แลวกราบทูลพระเจา 
จักรพรรดิดังนีว้าขาแตมหาราช  พอหรือยังเพียงเทานี้  ใชไดหรือยังเพียงเทานี้  บูชาไดหรือยัง 
เพียงเทานี้  พระเจาจกัรพรรดจิึงรับส่ังอยางนี้วา  ดกูรคฤหบดี  พอละ  ใชไดแลว  บูชาไดแลว 
เพียงเทานี้  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ยอมปรากฏคฤหบดีแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจกัรพรรดิ  ฯ 
        [๔๙๖]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  พระเจาจักรพรรดยิอมปรากฏปริณายก 
แกว  ปริณายกนั้นเปนบัณฑติ  ฉลาด  มีปญญา  สามารถถวาย  ขอแนะนําใหพระองคทรงบํารุง 
ผูท่ีควรบํารุง  ทรงถอดถอนผูท่ีควรถอดถอน  ทรง  แตงตั้งผูท่ีควรแตงตั้ง  เขาเขาไปเฝาพระเจา 
จักรพรรดิแลวกราบทูลอยางนี้วา  ขอเดชะ  ขอพระองคจงเปนผูขวนขวายนอยเถิด  ขาพระองค 
จักส่ังการถวาย  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ยอมปรากฏปริณายกแกวเห็นปานนีแ้กพระเจาจกัรพรรดิ  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  พระเจาจักรพรรดยิอมทรงประกอบดวยแกว  ๗  ประการ  นี ้ พระเจา 
จักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผล  ๔  อยางเปนไฉน  ฯ 
        [๔๙๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พระเจาจกัรพรรดิในโลกนี้ยอมทรงพระสิริโฉมงดงาม  นาดู 
นาเล่ือมใส  ประกอบดวยความงามแหงพระฉววีรรณอยางยิ่งเกนิมนุษยอ่ืนๆ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผลขอแรกดังนี้  ฯ 
        [๔๙๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  พระเจาจกัรพรรดิยอมทรงพระชนมายุยนื 
 ทรงดํารงอยูนานเกินมนุษยอ่ืนๆ  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  พระเจาจักรพรรดทิรงประกอบดวยความ 
สัมฤทธิผลขอท่ี  ๒  ดังนี้  ฯ  
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        [๔๙๙]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  พระเจาจักรพรรดยิอมเปนผูมีพระโรคาพาธ 
นอย  ไมทรงลําบาก  ทรงประกอบดวยพระเตโชธาตุยอยพระกระยาหารสมํ่าเสมอ  ไมเย็นนกั 
ไมรอนนัก  เกนิมนุษยอ่ืนๆ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พระเจาจกัรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผล 
ขอท่ี  ๓  ดังนี้  ฯ 
        [๕๐๐]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  พระเจาจักรพรรดยิอมทรงเปนท่ีรักใคร 
พอใจ  ของพราหมณและคฤหบดีเหมือนบดิาเปนท่ีรักใครพอใจ  ของบุตรฉะนั้น  พราหมณและ 
คฤหบดีก็เปนท่ีทรงโปรดปราน  พอพระราชหฤทัยของพระเจาจักรพรรดิเหมือนบุตรเปนท่ีรักใคร 
พอใจของบิดาฉะนั้น  ดกูรภกิษุ  ท้ังหลาย  เร่ืองเคยมีมาแลว  พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคิน ี
เสนาออกประพาสพระราชอุทยาน  ทันทีนัน้  พราหมณและคฤหบดีเขาไปเฝาพระองคแลว 
กราบทูลอยางนี้วา  ขอเดชะ  ขอพระองคอยารีบดวน  โปรดเสด็จโดยอาการที่พวกขาพระองค 
ไดชมพระบารมีนานๆ  เถิด  แมพระเจาจักรพรรดิก็ทรงส่ังสารถีวาดูกรสารถี  ทานอยารีบดวน 
จงขับไปโดยอาการที่ฉันไดชมบรรดาพราหมณและคฤหบดีนานๆ  เถิด  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พระเจา 
จักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผลขอท่ี  ๔  ดังนี้  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  พระเจาจักรพรรดทิรงประกอบดวยความสัมฤทธิผล๔  อยางนี้  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบ 
ดวยแกว  ๗  ประการ  และความสัมฤทธิผล  ๔  อยางดงันี้  พึงเสวยสุขโสมนัสอันมีส่ิงประกอบนัน้ 
เปนเหตุบางไหมหนอ  ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระเจาจกัรพรรดิทรงประกอบดวยแกว 
แมประการหนึ่งๆ  ก็ทรงเสวยสุขโสมนัสอันมีแกวประการนั้นเปนเหตุได  จะปวยกลาวไปไย 
ถึงแกวท้ัง  ๗  ประการ  และความสัมฤทธิผลท้ัง  ๔  อยาง  ฯ 
        [๕๐๑]  คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาคทรงหยิบแผนหินยอมๆ  ขนาดเทาฝามือ  แลว 
ตรัสถามภิกษท้ัุงหลายวา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอจะสําคัญความ  ขอนั้นเปนไฉน  แผนหินยอมๆ 
ขนาดเทาฝามือท่ีเราถือนี้กับภูเขาหลวงหิมพานตอยางไหนหนอแลใหญกวากนั  ฯ 
        ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  แผนหินยอมๆ  ขนาดเทาฝามือท่ีทรงถือนี้มีประมาณนอยนัก 
ปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานตแลว  ยอมไมถึงแมความนับยอมไมถึงแมสวนแหงเส้ียว 
ยอมไมถึงแมการเทียบกันได  ฯ  
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        พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  พระเจาจักรพรรดินี้  ทรงประกอบดวย 
แกว  ๗  ประการและความสัมฤทธิผล  ๔  อยาง  ยอมทรงเสวยสุข  โสมนัสอันมีส่ิงประกอบนั้น 
เปนเหตุได  สุขโสมนัสนั้นเปรียบเทียบสุขอันเปนทิพยแลว  ยอมไมถึงแมการนับ  ยอมไมเขาถึง 
แมสวนแหงเส้ียว  ยอมไมถึงแมการเทียบกนัได  ฯ 
        [๕๐๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บัณฑิตนัน้นั่นแล  ถามาสูความเปนมนุษยในบางคร้ัง 
บางคราวไมวากาลไหนๆ  โดยลวงระยะกาลนาน  ก็ยอมเกิดในสกุลสูง  คือ  สกุลกษัตริยมหาศาล 
หรือสกุลพราหมณมหาศาล  หรือสกุลคฤหบดีมหาศาล  เห็นปานนั้นในบ้ันปลาย  อันเปนสกุล 
ม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มีทองและเงินอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจ  และทรัพยธัญญาหาร 
อยางเพยีงพอ  และเขา  จะเปนผูมีรูปงาม  นาดู  นาเล่ือมใส  ประกอบดวยความงามแหงผิวพรรณ 
อยางยิ่งมีปรกติไดขาว  น้ํา  ผา  ยาน  ดอกไม  ของหอม  เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอยู  อาศัย 
และเคร่ืองตามประทีป  เขาจะประพฤติกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริตคร้ันแลวเม่ือตายไป 
จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ฯ 
        [๕๐๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เหมือนนกัเลงการพนัน  เพราะฉวยเอาชัยชนะไดประการแรก 
เทานั้น  จึงบรรลุโภคสมบัติมากมาย  การฉวยเอาชยัชนะของนักเลงการพนันท่ีบรรลุโภคสมบัติ 
มากมายไดนั้นแล  เพียงเล็กนอย  ท่ีแทแลการฉวยเอาชัยชนะใหญหลวงกวานัน้  การฉวยเอา 
ชัยชนะใหญหลวงกวานั้น  คือ  การฉวยเอาชัยชนะท่ีบัณฑิตนั้น  ประพฤติกายสุจริต  วจีสุจริต 
มโนสุจริต  แลวตายไป  เขาถึงสุคติโลกสวรรคนั่นเอง  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  นีภ้มิูของบัณฑิตครบถวนบริบูรณ  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีพระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  พาลบัณฑิตสูตร  ท่ี  ๙ 
            __________  
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            ๑๐.  เทวทูตสูตร  (๑๓๐) 
        [๕๐๔]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
 ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  ฯ   
        [๕๐๕]  พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้า  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนเรือน  ๒  หลัง 
มีประตูตรงกนั  บุรุษผูมีตาดียืนอยูระหวางกลางเรือน  ๒  หลังนั้น  พงึเห็นมนษุยกําลังเขาเรือนบาง 
กําลังออกจากเรือนบาง  กําลังเดินมาบางกําลังเดินไปบาง  ฉันใด  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  ฉันนั้น 
เหมือนกนัแล  เรายอมมองเห็นหมูสัตวกําลังจุติ  กําลังอุบัติ  เลว  ประณีต  มีผิวพรรณด ี
มีผิวพรรณทราม  ไดดีตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ  ลวงจักษุของมนุษย  ยอมทราบชัด 
ซ่ึงหมูสัตวผู  เปนไปตามกรรมไดวา  สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต  วจีทุจริต 
มโนทุจริต  ไมติเตียนพระอริยะ  เปนสัมมาทิฐิ  เช่ือม่ันกรรมดวยอํานาจสัมมาทิฐิ  เม่ือตาย 
ไปแลว  เขาถึงสุคติโลกสวรรคก็มี  สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต  วจีสุจริต 
  มโนสุจริต  ไมติเตียนพระอริยะ  เปนสัมมาทิฐิ  เช่ือม่ันกรรมดวยอํานาจสัมมาทิฐิ  เม่ือตาย 
ไปแลว  บังเกดิในหมูมนุษยก็มี  สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้  ประกอบดวยกายทุจริต  วจีทุจริต 
มโนทุจริต  ติเตียน  พระอริยะ  เปนมิจฉาทิฐิ  เช่ือม่ันกรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ  เม่ือตายไปแลว 
เขาถึงปตติวิสัยก็มี  สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้  ประกอบดวย  กายทุจริตวจีทุจริต  มโนทุจริต 
ติเตียนพระอริยะ  เปนมิจฉาทิฐิ  เช่ือม่ันกรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ  เม่ือตายไปแลว  เขาถึง 
กําเนิดสัตวเดยีรัจฉานก็มี  สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้  ประกอบดวยกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต 
ติเตียน  พระอริยะ  เปนมิจฉาทิฐิ  เช่ือม่ันกรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ  เม่ือตายไปแลว  เขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต  นรกก็มี  ฯ  
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        [๕๐๖]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เหลานายนิรยบาลจะจับสัตวนั้นท่ีสวนตางๆ  ของแขนไป 
แสดงแกพระยายมวา  ขาแตพระองค  บุรุษนี้ไมปฏิบัติชอบในมารดาไมปฏิบัติชอบในสมณะ 
 ไมปฏิบัติชอบในพราหมณ  ไมออนนอมตอผูใหญในสกุล  ขอพระองคจงลงอาชญาแกบุรุษนีเ้ถิด  ฯ 
        [๕๐๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พระยายมจะปลอบโยน  เอาอกเอาใจ  ไตถามถึงเทวทูตท่ี  ๑ 
 กะสัตวนั้นวา  ดูกรพอมหาจาํเริญ  ทานไมไดเหน็เทวทูตท่ี  ๑ปรากฏในหมูมนษุยหรือ  ฯ 
        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  ขาพเจาไมเห็นเลยเจาขา  ฯ 
        พระยายมถามอยางนี้วา  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานไมไดเหน็เดก็แดงๆยังออนนอนแบ 
เปอนมูตรคูถของตนอยูในหมูมนุษยหรือ  ฯ 
        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  เห็น  เจาขา  ฯ 
        พระยายมถามอยางนี้วา  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานนัน้รูความ  มีสติ  เปน  ผูใหญแลว 
ไดมีความดําริดังนี้บางไหมวา  แมตัวเราแล  ก็มีความเกิดเปนธรรมดาไมลวงพนความเกิดไปได 
ควรที่เราจะทําความดีทางกาย  ทางวาจา  และทางใจ  ฯ 
        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  ขาพเจาไมอาจ  เจาขา  มัวประมาทเสียเจาขา  ฯ 
        พระยายมกลาวอยางนีว้า  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานไมไดทําความดีทางกาย  ทางวาจา 
และทางใจไว  เพราะมัวประมาทเสีย  ดังนัน้  เหลานายนริยบาลจักลงโทษโดยอาการท่ีทานประมาท 
แลว  ก็บาปกรรมนี้นั่นแล  ไมใชมารดาทําใหทานไมใชบิดาทําใหทาน  ไมใชพี่นองชายทําใหทาน 
  ไมใชพี่นองหญิงทําใหทาน  ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน  ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน  ไมใช 
สมณะและพราหมณทําใหทาน  ไมใชเทวดาทําใหทาน  ตัวทานเองทําเขาไว  ทานเทานั้นจักเสวย 
วิบากของบาปกรรมนี้  ฯ 
        [๕๐๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พระยายมคร้ันปลอบโยน  เอาอกเอาใจไตถามถึงเทวทูตท่ี  ๑ 
กะสัตวนั้นแลว  จึงปลอบโยน  เอาอกเอาใจ  ไตถามเทวทูตท่ี  ๒  วา  ดูกรพอมหาจําเริญ 
ทานไมไดเห็นเทวทูตท่ี  ๒  ปรากฏในหมูมนุษย  หรือ  ฯ 
        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  ขาพเจาไมเห็นเลย  เจาขา  ฯ 
        พระยายมถามอยางนี้วา  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานไมไดเหน็หญิงหรือชาย  มีอายุ  ๘๐  ป 
๙๐  ป  หรือ  ๑๐๐  ป  นับแตเกิดมา  ผูแก  ซ่ีโครงคด  หลังงอ  ถือไมเทา  งกเง่ิน  เดนิไป  
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 กระสับกระสาย  ลวงวยัหนุมสาว  ฟนหกัผมหงอก  หนงัยน  ศีรษะลาน  เหีย่ว  ตวัตกกระ 
ในหมูมนุษยหรือ  ฯ 
        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  เห็น  เจาขา  ฯ 
        พระยายมถามอยางนี้วา  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานนัน้รูความ  มีสติ  เปนผูใหญแลว  ได 
มีความดําริดังนี้บางไหมวา  แมตัวเราแล  ก็มีความแกเปนธรรมดาไมลวงพนความแกไปได 
ควรที่เราจะทําความดีทางกาย  ทางวาจา  และทางใจ  ฯ 
        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  ขาพเจาไมอาจ  เจาขา  มัวประมาทเสีย  เจาขา  ฯ 
        พระยายมกลาวอยางนีว้า  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานไมไดทําดีทางกายทางวาจา  และทางใจ 
ไว  เพราะมัวประมาทเสีย  ดังนั้น  เหลานายนิรยบาลจกัลงโทษโดยอาการท่ีทานประมาทแลว  ก ็
บาปกรรมน้ีนัน่แล  ไมใชมารดาทําใหทานไมใชบิดาทําใหทาน  ไมใชพี่นองชายทําใหทาน  ไมใช 
พี่นองหญิงทําใหทาน  ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน  ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน  ไมใชสมณะ 
และพราหมณทําใหทาน  ไมใชเทวดาทําใหทาน  ตวัทานเองทําเขาไว  ทานเทานั้นจกัเสวยวิบาก 
ของบาปกรรมนี้  ฯ 
        [๕๐๙]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  พระยายมคร้ันปลอบโยน  เอาอกเอาใจไตถามถึงเทวทูตท่ี  ๒ 
กะสัตวนั้นแลว  จึงปลอบโยน  เอาอกเอาใจ  ไตถามถึงเทวทูตท่ี  ๓  วา  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทาน 
ไมไดเห็นเทวทูตที่  ๓  ปรากฏในหมู  มนษุยหรือ  ฯ 
        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  ขาพเจาไมเห็นเลย  เจาขา  ฯ 
        พระยายมถามอยางนี้วา  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานไมไดเหน็หญิงหรือชาย  ผูปวย  ทนทุกข 
เปนไขหนัก  นอนเปอนมูตรคูถของตน  มีคนอ่ืนคอยพยุงลุกพยุงเดิน  ในหมูมนุษยหรือ  ฯ 
        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  เห็น  เจาขา  ฯ 
        พระยายมถามอยางนี้วา  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานนัน้รูความมีสติ  เปนผูใหญแลว  ไดมี 
ความดําริดังนีบ้างไหมวา  แมตัวเราแล  กมี็ความเจ็บปวยเปนธรรมดา  ไมลวงพนความเจ็บปวย 
ไปได  ควรที่เราจะทําความดีทางกาย  ทางวาจา  และทางใจ  ฯ 
        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  ขาพเจาไมอาจ  เจาขา  มัวประมาทเสีย  เจาขา  ฯ  
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        พระยายมกลาวอยางนีว้า  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานไมไดทําความดีทางกาย  ทางวาจา  และ 
ทางใจไว  เพราะมัวประมาทเสีย  ดังนั้น  เหลานายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการท่ีทานประมาท 
แลว  ก็บาปกรรมนี้นั่นแล  ไมใชมารดาทําใหทานไมใชบิดาทําใหทาน  ไมใชพี่นองชายทําให 
ทาน  ไมใชพีน่องหญิงทําใหทาน  ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน  ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน 
  ไมใชสมณะและพราหมณทําใหทาน  ไมใชเทวดาทําใหทาน  ตวัทานเองทําเขาไว  ทานเทานั้นจกั 
เสวยวิบากของบาปกรรมนี้  ฯ 
        [๕๑๐]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  พระยายมคร้ันปลอบโยน  เอาอกเอาใจไตถามถึงเทวทูตท่ี  ๓ 
กะสัตวนั้นแลว  จึงปลอบโยน  เอาอกเอาใจ  ไตถามถึงเทวทูตท่ี  ๔  วา  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทาน 
ไมไดเห็นเทวทูตที่  ๔  ปรากฏในหมู  มนษุยหรือ  ฯ 
        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  ขาพเจาไมเห็นเลย  เจาขา  ฯ 
        พระยายมถามอยางนี้วา  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานไมไดเหน็ราชาท้ังหลาย  ในหมูมนุษยจับ 
โจรผูประพฤติผิดมาแลว  ส่ังลงกรรมกรณตางชนิดบางหรือ  คือ  ฯ 
        (๑)  โบยดวยแสบาง 
        (๒)  โบยดวยหวายบาง 
        (๓)  ตีดวยตะบองส้ันบาง 
        (๔)  ตดัมือบาง 
        (๕)  ตัดเทาบาง 
        (๖)  ตัดท้ังมือท้ังเทาบาง 
        (๗)  ตัดหูบาง 
        (๘)  ตัดจมูกบาง 
        (๙)  ตัดท้ังหูท้ังจมูกบาง 
        (๑๐)  ลงกรรมกรณวิธี  หมอเค่ียวน้ําสม  บาง 
        (๑๑)  ลงกรรมกรณวิธี  ขอดสังข  บาง 
        (๑๒)  ลงกรรมกรณวิธี  ปากราหู  บาง 
        (๑๓)  ลงกรรมกรณวิธี  มาลัยไฟ  บาง 
        (๑๔)  ลงกรรมกรณวิธี  คบมือ  บาง  
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        (๑๕)  ลงกรรมกรณวิธี  ร้ิวสาย  บาง 
        (๑๖)  ลงกรรมกรณวิธี  นุงเปลือกไม  บาง 
        (๑๗)  ลงกรรมกรณวิธี  ยืนกวาง  บาง 
        (๑๘)  ลงกรรมกรณวิธี  เกี่ยวเหยื่อเบ็ด  บาง 
        (๑๙)  ลงกรรมกรณวิธี  เหรียญกษาปณ  บาง 
        (๒๐)  ลงกรรมกรณวิธี  แปรงแสบ  บาง 
        (๒๑)  ลงกรรมกรณวิธี  กางเวยีน  บาง 
        (๒๒)  ลงกรรมกรณวิธี  ตั่งฟาง  บาง 
        (๒๓)  ราดดวยน้ํามันเดอืดๆ  บาง 
        (๒๔)  ใหสุนัขท้ึงบาง 
        (๒๕)  ใหนอนหงายบนหลาวท้ังเปนๆ  บาง 
        (๒๖)  ตดัศีรษะดวยดาบบาง  ฯ 
        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  เห็น  เจาขา  ฯ 
        พระยายมถามอยางนี้วา  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานนัน้รูความมีสติ  เปน  ผูใหญแลว  ไดมี 
ความดําริดังนีบ้างไหมวา  จาํเริญละ  เปนอันวา  สัตวท่ีทํากรรมลามกไวนัน้ๆ  ยอมถูกลง 
กรรมกรณตางชนิดเหน็ปานนี้ในปจจุบัน  จะปวยกลาว  ไปไยถึงชาติหนา  ควรท่ีเราจะทําความด ี
ทางกาย  ทางวาจา  และทางใจ  ฯ 
        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  ขาพเจาไมอาจ  เจาขา  มัวประมาทเสีย  เจาขา  ฯ 
        พระยายมกลาวอยางนีว้า  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานไมไดทําความดีทางกาย  ทางวาจา  และ 
ทางใจไว  เพราะมัวประมาทเสีย  ดังนั้น  เหลานายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการท่ีทานประมาท 
แลว  ก็บาปกรรมนี้นั่นแล  ไมใชมารดาทําใหทานไมใชบิดาทําใหทาน  ไมใชพี่นองชายทําใหทาน 
ไมใชพี่นองหญิงทําใหทาน  ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน  ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน  ไมใช 
สมณะและพราหมณทําใหทาน  ไมใชเทวดาทําใหทาน  ตัวทานเองทําเขาไว  ทานเทานั้นจักเสวย 
วิบากของบาปกรรมนี้  ฯ 
        [๕๑๑]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  พระยายมคร้ันปลอบโยน  เอาอกเอาใจไตถามถึงเทวทูตท่ี  ๔ 
กะสัตวนั้นแลว  จึงปลอบโยน  เอาอกเอาใจ  ไตถามถึงเทวทูตท่ี  ๕  วา  ดูกรพอมหาจําเริญ 
ทานไมไดเห็นเทวทูตท่ี  ๕  ปรากฏในหมู  มนุษยหรือ  ฯ  
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        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  ขาพเจาไมเห็นเลย  เจาขา  ฯ 
        พระยายมถามอยางนี้วา  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานไมไดเหน็หญิงหรือชาย  ท่ีตายแลววันหนึ่ง 
หรือสองวัน  หรือสามวัน  ข้ึนพอง  เขียวชํ้า  มีน้ําเหลืองเยิ้มในหมูมนุษยหรือ  ฯ 
        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  เห็น  เจาขา  ฯ 
        พระยายมถามอยางนี้วา  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานนัน้รูความมีสติ  เปนผูใหญแลว  ไดมี 
ความดําริดังนีบ้างไหมวา  แมตัวเราแล  กมี็ความตายเปนธรรมดาไมลวงพนความตายไปได 
ควรที่เราจะทําความดีทางกาย  ทางวาจา  และทางใจ  ฯ 
        สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  ขาพเจาไมอาจ  เจาขา  มัวประมาทเสีย  เจาขา  ฯ 
        พระยายมกลาวอยางนีว้า  ดูกรพอมหาจําเริญ  ทานไมไดทําความดีทางกาย  ทางวาจา  และ 
ทางใจไว  เพราะมัวประมาทเสีย  ดังนั้น  เหลานายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการท่ีทานประมาท 
แลว  ก็บาปกรรมนี้นั่นแล  ไมใชมารดาทําใหทานไมใชบิดาทําใหทาน  ไมใชพี่นองชายทําให 
ทาน  ไมใชพีน่องหญิงทําใหทาน  ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน  ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน 
ไมใชสมณะและพราหมณทําใหทาน  ไมใชเทวดาทําใหทาน  ตัวทานเองทําเขาไว  ทานเทานั้น 
จักเสวยวิบากของบาปกรรมน้ี  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  พระยายมคร้ันปลอบโยน  เอาอกเอาใจ  ไตถามถึงเทวทูตท่ี  ๕  กะสัตว 
นั้นแลว  ก็ทรงดุษณีอยู  ฯ 
        [๕๑๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เหลานิรยบาลจะใหสัตวนั้นกระทําเหตช่ืุอการจํา  ๕  ประการ 
คือ  ตรึงตะปูเหล็กแดงท่ีมือขางท่ี  ๑  ขางท่ี  ๒  ท่ีเทาขางท่ี  ๑  ขางท่ี  ๒  และท่ีทรวงอกตรงกลาง 
สัตวนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจบ็แสบอยูในนรกน้ัน  และยังไมตายตราบเทาบาปกรรม 
ยังไมส้ินสุด  ฯ 
        [๕๑๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เหลานิรยบาลจะจับสัตวนั้นขึงพดืแลวเอาผ่ึงถาก...จะ 
จับสัตวนั้นเอาเทาข้ึนขางบน  เอาหัวลงขางลางแลวถากดวยพรา  ...  จะเอาสัตวนั้นเทียมรถแลว 
ใหวิ่งกลับไปกลับมาบนแผนดินท่ีมีไฟติดท่ัว  ลุกโพลงโชติชวง  ...  จะใหสัตวนั้นปนข้ึนปนลง 
ซ่ึงภูเขาถานเพลิงลูกใหญท่ีมีไฟติดท่ัว  ลุกโพลง  โชติชวง  ...  จะจับสัตวนั้นเอาเทาข้ึนขางบน 
เอาหัวลงขางลาง  แลวพุงลงไป  ในหมอทองแดง  ท่ีมีไฟติดท่ัว  ลุกโพลง  โชติชวง  สัตวนั้นจะ  
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เดือดพลานเปน  ฟองอยูในหมอทองแดงนั้น  เขาเม่ือเดอืดเปนฟองอยู  จะพลานข้ึนขางบน 
คร้ังหนึ่งบาง  พลานลงขางลางคร้ังหนึ่งบาง  พลานไปดานขวางคร้ังหนึง่บาง  จะเสวยเวทนา 
อันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อยูในหมอทองแดงนัน้  และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมส้ินสุด  ฯ 
        [๕๑๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เหลานายนิรยบาลจะโยนสัตวนั้นเขาไปในมหา  นรก  ก็มหา 
นรกนั้นแล 
        มีส่ีมุม  ส่ีประตู  แบงไวโดยสวนเทากนั  มีกําแพงเหล็ก 
        ลอมรอบ  ครอบไวดวยแผนเหล็ก  พืน้ของนรกใหญนั้นลวน 
        แลวดวยเหล็ก  ลุกโพลง  แผไปตลอดรอยโยชนรอบดาน 
        ประดิษฐานอยูทุกเม่ือ  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  และมหานรกน้ัน  มีเปลวไฟพลุงจากฝาดานหนาจดฝาดานหลัง 
พลุงจากฝาดานหลังจดฝาดานหนา  พลุงจากฝาดานเหนือจดฝาดานใต  พลุงจากฝาดานใตจดฝาดาน 
เหนือ  พลุงข้ึนจากขางลางจดขางบน  พลุงจากขางบนจดขางลาง  สัตวนั้นจะเสวยเวทนาอันเปน 
ทุกขกลา  เจ็บแสบ  อยูในมหานรกนัน้และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมส้ินสุด  ฯ 
        [๕๑๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ยอมมีสมัยท่ีในบางคร้ังบางคราว  โดยลวงระยะกาลนาน 
ประตูดานหนาของมหานรกเปด  สัตวนัน้จะรีบวิ่งไปยังประตูนั้น  โดยเร็ว  ยอมถูกไฟไหมผิว 
ไหมหนัง  ไหมเนื้อ  ไหมเอ็น  แมกระดูกท้ังหลาย  ก็เปนควันตลบ  แตอวัยวะท่ีสัตวนั้นยกข้ึนแลว 
 จะกลับคงรูปเดิมทันที  และในขณะท่ีสัตวนั้น  ใกลจะถึงประตู  ประตูนั้นจะปด  สัตวนั้นยอม 
เสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อยูในมหานรกนั้น  และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้น 
ยังไมส้ินสุด  ฯ 
        [๕๑๖]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ยอมมีสมัยท่ีในบางคร้ังบางคราว  โดยลวงระยะกาลนาน 
ประตูดานหลังของมหานรกนั้นเปด  ฯลฯ  ประตูดานเหนอืเปด  ฯลฯประตูดานใตเปด  สัตวนั้น 
จะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็ว  ยอมถูกไฟไหมผิว  ไหม  หนัง  ไหมเนือ้  ไหมเอ็น  แมกระดูก 
ท้ังหลายก็เปนควันตลบ  แตอวัยวะท่ีสัตวนั้นยกข้ึนแลวจะกลับคงรูปเดิมทันที  และในขณะท่ี 
สัตวนั้นใกลจะถึงประตู  ประตูนั้นจะปด  สัตวนั่นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ 
อยูในมหานรกนั้นและยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมส้ินสุด  ฯ  
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        [๕๑๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ยอมมีสมัยท่ีในบางคร้ังบางคราว  โดยลวงระยะกาลนาน 
ประตูดานหนาของมหานรกนั้นเปด  สัตวนั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนัน้โดยเร็ว  ยอมถูกไฟไหมผิว 
ไหมหนัง  ไหมเนื้อ  ไหมเอ็น  แมกระดูก  ท้ังหลายก็เปนควันตลบ  แตอวัยวะท่ีสัตวนั้นยกข้ึนแลว 
 จะกลับคงรูปเดิมทันทีสัตวนัน้จะออกทางประตูนั้นได  แตวามหานรกนั้นแล  มีนรกเต็มดวย 
คูถใหญ  ประกอบอยูรอบดาน  สัตวนั้นจะตกลงในนรกคูถนั้น  และในนรกคูถนั้นแล  มีหมูสัตว 
ปากดังเข็มคอยเฉือดเฉือนผิว  แลวเฉือดเฉือนหนัง  แลวเฉือดเฉือนเนื้อ  แลวเฉือดเฉือนเอ็น 
แลวเฉือดเฉือนกระดกู  แลวกินเยื่อในกระดูก  สัตวนัน้ยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ 
อยูในนรกคูถนั้น  และยังไมตายตราบเทาบาป  กรรมนั้นยังไมส้ินสุด  ฯ 
        [๕๑๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  และนรกคูถนั้น  มีนรกเต็มดวยเถารึง  ใหญประกอบอยู 
รอบดาน  สัตวนั้นจะตกลงไปในนรกเถารึงนั้น  สัตวนัน้ยอมเสวย  เวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ 
อยูในนรกเถารึงนั้น  และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมส้ินสุด  ฯ 
        [๕๑๙]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  และนรกเถารึงนั้น  มีปาง้ิวใหญประกอบอยู  รอบดาน 
ตนสูงชลูดข้ึนไปโยชนหนึ่ง  มีหนามยาว  ๑๖  องคุลี  มีไฟติดท่ัวลุกโพลง  โชติชวง 
 เหลานายนิรยบาลจะบังคับใหสัตวนัน้ข้ึนๆ  ลงๆ  ท่ีตนง้ิวนั้นสัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปน 
ทุกขกลา  เจ็บแสบ  อยูท่ีตนงิ้วนั้น  และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมส้ินสุด  ฯ 
        [๕๒๐]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  และปาง้ิวนั้น  มีปาตนไมใบเปนดาบใหญประกอบอยูรอบดาน 
สัตวนั้นจะเขาไปในปานัน้  จะถูกใบไมท่ีลมพัด  ตัดมือบางตัดเทาบาง  ตัดท้ังมือและเทาบาง 
และตัดใบหูบาง  ตัดจมูกบาง  ตัดท้ังใบหแูละจมูกบาง  สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา 
 เจ็บแสบ  อยูท่ีปาตนไมมีใบเปนดาบนัน้  และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมส้ินสุด  ฯ 
        [๕๒๑]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  และปาตนไมมีใบเปนดาบนั้น  มีแมน้ําใหญ  น้ําเปนดาง 
 ประกอบอยูรอบดาน  สัตวนั้นจะตกลงไปในแมน้ํานั้น  จะลอยอยูในแมน้ํานัน้  ตามกระแสบาง 
ทวนกระแสบาง  ท้ังตามและทวนกระแสบาง  สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอนัเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ 
 อยูในแมน้ํานัน้  และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมน้ันยังไมส้ินสุด  ฯ 
        [๕๒๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เหลานายนิรยบาลพากนัเอาเบ็ดเกี่ยวสัตวนั้นข้ึนวางบนบก 
แลวกลาวอยางนี้วา  ดกูรพอมหาจําเริญ  เจาตองการอะไร  สัตวนั้นบอกอยางนีว้า  ขาพเจาหวิ  
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 เจาขา  เหลานายนิรยบาลจึงเอาขอเหล็กรอนมีไฟติดท่ัว  ลุกโพลง  โชติชวง  เปดปากออก 
แลวใสกอนโลหะรอนมีไฟติดทับ  ลุกโพลง  โชติชวง  เขาในปาก  กอนโลหะนัน้จะไหม 
ริมฝปากบาง  ปากบางคอบาง  ทองบาง  ของสัตวนั้น  พาเอาไสใหญบาง  ไสนอยบาง 
ออกมาทางสวน  เบ้ืองลาง  สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อยู  ณ  ท่ีนั้น 
 และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมส้ินสุด  ฯ 
        [๕๒๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เหลานายนิรยบาลกลาวกะสัตวนั้นอยางนี้วา  ดกูรพอ 
มหาจําเริญ  เจาตองการอะไร  สัตวนั้นบอกอยางนีว้า  ขาพเจาระหาย  เจาขา  เหลานายนิรยบาล 
จึงเอาขอเหล็กรอนมีไฟติดท่ัว  ลุกโพลง  โชติชวง  เปดปากออกแลวเอาน้ําทองแดงรอนมีไฟติดท่ัว 
ลุกโพลง  โชติชวง  กรอกเขาไปในปาก  น้ําทองแดงน้ันจะไหมริมฝปากบาง  ปากบาง  คอบาง 
ทองบาง  ของสัตวนั้น  พาเอาไสใหญบาง  ไสนอยบาง  ออกมาทางสวนเบ้ืองลาง  สัตวนั้น 
ยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อยู  ณ  ท่ีนัน้  และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมน้ัน 
ยังไมส้ินสุด  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เหลานายนิรยบาลจะโยนสัตวนั้นเขาไปในมหา  นรกอีก  ฯ 
        [๕๒๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เร่ืองเคยมีมาแลว  พระยายมไดมีความดําริอยางนีว้า 
พอเจาประคุณเอย  เปนอันวา  เหลาสัตวท่ีทํากรรมลามกไวในโลกยอมถูกนายนิรยบาลลง 
กรรมกรณ  ตางชนิดเหน็ปานนี้  โอหนอ  ขอเราพึงไดความเปนมนุษย  ขอพระตถาคตอรหันต 
สัมมาสัมพุทธพึงเสด็จอุบัติในโลก  ขอเราพึงได  นั่งใกลพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ขอพระผูมี 
พระภาคพระองคนั้นพึงทรงแสดงธรรมแกเรา  และขอเราพึงรูท่ัวถึงธรรมของพระผูมีพระภาค 
พระองคนั้นเถิด  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็เร่ืองนั้น  เรามิไดฟงตอสมณะหรือพราหมณอ่ืนๆ  แลวจึงบอก 
ก็แล  เราบอกเรื่องท่ีรูเอง  เห็นเอง  ปรากฏเองท้ังนั้น  ฯ 
        [๕๒๕]  พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตดังนี้  คร้ันแลวพระสุคตผูศาสดา  ก็ได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกดังนี้วา 
        นรชนเหลาใดยังเปนมาณพ  อันเทวทูตตักเตือน  แลวประมาทอยู 
        นรชนเหลานั้นจะเขาถึงหมูสัตวเลว  เศราโศกส้ินกาลนาน 
        สวนนรชนเหลาใด  เปนสัตวบุรุษผูสงบระงับในโลกนี้  อัน 
        เทวทูตตักเตือนแลว  ยอมไมประมาทในธรรมของพระอริยะ  
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        ในกาลไหนๆ  เหน็ภยัในความถือม่ันอันเปนเหตุแหงชาติและ 
        มรณะแลว  ไมถือม่ัน  หลุดพนในธรรมเปนท่ีส้ินชาติและมรณะ 
        ได  นรชนเหลานั้นเปนผูถึงความเกษม  มีสุข  ดับสนิทใน 
        ปจจุบัน  ลวงเวรและภยัท้ังปวงและเขาไปลวงทุกขท้ังปวงได  ฯ 
            จบ  เทวสูตสูตร  ท่ี  ๑๐ 
            จบ  สุญญตวรรค  ท่ี  ๓ 
            __________ 
 
            หัวขอเร่ืองของสุญญตวรรคนั้น  ดังนี้ 
        เร่ืองสุญญตธรรมอยางไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา  ๒  เร่ือง  เร่ืองธรรม 
        ท่ีไมนาเปนไปได  ๑  เร่ืองพระพักกลุะ  ๑  เร่ืองสมณุทเทส 
        อจิรวตะผูเปนพระวีระผูประเสริฐ  ๑  เรื่องพระภูมิชะผูมีช่ือวา 
        แผนดิน  ๑  เร่ืองพระอนุรุทธ  ๑  เร่ืองทานผูละกิเลส  ๑ 
        เร่ืองภูมิบัณฑิต  ๑  เร่ืองเทวทูต  ๑  ฯ 
            __________ 
 
              รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
        ๑.  จูฬสุญญตสูตร                        ๒.  มหาสุญญตสูตร 
        ๓.  อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร                  ๔.  พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร 
        ๕.  ทันตภูมิสูตร                          ๖.  ภมิูชสูตร 
        ๗.  อนุรุทธสูตร                          ๘.  อุปกกิเลสสูตร 
        ๙.  พาลบัณฑิตสูตร                          ๑๐.  เทวทูตสูตร 
                                 __________  
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              วิภังควรรค 
            ๑.  ภัทเทกรัตตสูตร  (๑๓๑) 
        [๕๒๖]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  พระผูมี  พระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เราจักแสดง 
อุเทศและวภิังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญแกเธอท้ังหลาย  พวกเธอจงฟงอุเทศและวภิังคนั้น  จง 
ใสใจใหดี  เราจักกลาวตอไป  ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลว  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๕๒๗]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดงันี้วา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียังไม 
        มาถึง  ส่ิงใดลวงไปแลว  ส่ิงนั้นก็เปนอันละไปแลว  และส่ิงท่ี 
        ยังไมมาถึง  ก็เปนอันยงัไมถึง  ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบัน 
        ไมงอนแงน  ไมคลอนแคลนในธรรมน้ันๆ  ได  บุคคลนั้นพึง 
        เจริญธรรมนั้นเนืองๆ  ใหปรุโปรงเถิด  พึงทําความเพยีรเสียใน 
        วันนีแ้หละ  ใครเลาจะรูความตายในวนัพรุง  เพราะวาความ 
        ผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนัน้  ยอมไมมีแกเราท้ังหลาย 
        พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้  มีความเพยีร 
        ไมเกียจครานท้ังกลางวนัและกลางคืน  นั้นแลวาผูมีราตรีหนึ่ง 
        เจริญ  ฯ 
        [๕๒๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็บุคคลยอมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลวอยางไร  คือ  รําพึงถึง 
ความเพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ  วา  เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลวไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลท่ี  
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ลวงแลว  ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว  ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว  ไดมีวิญญาณ 
อยางนี้ในกาลที่ลวงแลว  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  ช่ือวาคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯ 
        [๕๒๙]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็บุคคลจะไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลวอยางไร คือ  ไมรําพึงถึง 
ความเพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ  วา  เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว  ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาล 
ท่ีลวงแลว  ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว  ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว  ไดมีวิญญาณ 
อยางนี้ในกาลที่ลวงแลว  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  ช่ือวาไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯ 
        [๕๓๐]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็บุคคลยอมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึงอยางไรคือ  รําพึงถึง 
ความเพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ  วา  ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ในกาลอนาคตพึงมีเวทนาอยางนี้ในกาล 
อนาคต  พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต  พึงมีสังขาร  อยางนี้ในกาลอนาคต  ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
อยางนี้แล  ช่ือวามุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง  ฯ 
        [๕๓๑]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็บุคคลจะไมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึงอยางไร คือ  ไมรําพึง 
ถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนัน้ๆ  วา  ขอเราพึงมีรูปอยางนีใ้นกาลอนาคต  พึงมีเวทนาอยางนี้ใน 
กาลอนาคต  พงึมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต  พึงมีสังขาร  อยางนี้ในกาลอนาคต  พึงมีวิญญาณ 
อยางนี้ในกาลอนาคต  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อยางนี้แลช่ือวาไมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง 
        [๕๓๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร  คือ  ปุถุชน 
ผูไมไดสดับแลวในโลกนี้  เปนผูไมไดเหน็พระอริยะ  ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ  ไมไดฝก 
ในธรรมของพระอริยะ  ไมไดเห็นสัตบุรุษ  ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ไมไดฝกในธรรมของ 
สัตบุรุษ  ยอมเล็งเห็นรูปโดยความเปน  อัตตาบาง  เล็งเหน็อัตตาวามีรูปบาง  เล็งเห็นรูปในอัตตา 
บาง  เล็งเห็นอัตตาในรูป  บาง  ยอมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาวามี 
เวทนาบาง  เล็งเห็นเวทนาในอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาในเวทนาบาง  ยอมเล็งเห็นสัญญาโดยความ 
เปนอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาวามีสัญญาบาง  เล็งเห็นสัญญาในอัตตาบางเล็งเห็นอัตตาในสัญญา 
บาง  ยอมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาวามีสังขารบาง  เล็งเห็นสังขาร 
ในอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาในสังขารบางยอมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง  เล็งเห็น 
อัตตาวามีวิญญาณบาง  เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง  ดูกรภกิษุท้ัง 
หลาย  อยางนีแ้ลช่ือวางอนแงนในธรรมปจจุบัน  ฯ 
        [๕๓๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร  คือ  อริยสาวก 
ผูสดับแลวในธรรมวินัยนี้  เปนผูไดเหน็พระอริยะ  ฉลาดในธรรมของพระอริยะ  ฝกดีแลวใน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 267 
ธรรมของพระอริยะ  ไดเห็นสัตบุรุษ  ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ 
ยอมไมเล็งเหน็รูปโดยความ  เปนอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง  ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง 
ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง  ยอมไมเล็งเหน็เวทนาโดยความเปนอัตตาบาง  ไมเล็งเหน็อัตตาวามี 
เวทนาบาง  ไมเล็งเห็นเวทนาในอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาในเวทนาบาง  ยอมไมเล็งเห็นสัญญา 
โดยความเปนอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาวามีสัญญาบาง  ไมเล็งเห็นสัญญาในอัตตาบาง  ไมเล็ง 
เห็นอัตตาในสัญญาบาง  ยอมไมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาวามี 
สังขารบาง  ไมเล็งเห็นสังขารในอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาในสังขารบาง  ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณ 
โดยความเปนอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง  ไมเล็งเห็นวญิญาณในอัตตาบาง  ไม 
เล็งเห็นอัตตา  ในวิญญาณบาง  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  ช่ือวาไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน  ฯ 
        [๕๓๔]  บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ไมควรมุงหวังส่ิงท่ี 
              ยังไมมาถึง  ส่ิงใดลวงไปแลว  ส่ิงนั้นก็เปนอันละไป 
              แลว  และส่ิงท่ียังไมมาถึง  ก็เปนอันยังไมถึง  ก็บุคคล 
              ใดเหน็แจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน  ไมคลอนแคลน 
              ในธรรมนั้นๆ  ได  บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ 
              ใหปรุโปรงเถิด  พึงทําความเพยีรเสียในวันนีแ้หละ 
              ใครเลาจะรูความตายในวันพรุง  เพราะวาความผัดเพี้ยน 
              กับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น  ยอมไมมีแกเราท้ังหลาย 
              พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้  มีความ 
              เพียร  ไมเกียจครานท้ังกลางวันและกลางคืน  นัน้แลวา 
              ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  คําท่ีเรากลาวไววา  เราจักแสดงอุเทศและวภิังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่ง 
เจริญแกเธอท้ังหลายน้ัน  เราอาศัยเนื้อความดังนี้  กลาวแลว  ดวยประการฉะนี้  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดี  พระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  ภทัเทกรัตตสูตร  ท่ี  ๑ 
            __________  
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            ๒.  อานันทภัทเทกรัตตสูตร  (๑๓๒) 
        [๕๓๕]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถ  บิณฑิกเศรษฐ ี
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  ทานพระอานนทสนทนากะภิกษุท้ังหลายในอุปฏฐานศาลา  ชัก 
ชวนใหอาจหาญ  ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรมและกลาวอุเทศและวภิังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่ง 
เจริญ  ฯ 
        [๕๓๖]  คร้ันในเวลาเยน็  พระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากท่ีทรงหลีกเรนเสด็จเขาไปยัง 
อุปฏฐานศาลา  คร้ันแลวจึงประทับนั่ง  ณ  อาสนะท่ีเขาแตงต้ังไวพอประทับนั่งเรียบรอยแลว  จึง 
ตรัสถามภิกษท้ัุงหลายวา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ใครหนอแลสนทนากะพวกภิกษใุนอุปฏฐานศาลา 
ชักชวนใหอาจหาญ  ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม  และกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมี 
ราตรีหนึ่งเจริญ  ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา  ทานพระอานนท  พระพทุธเจาขา  ฯ 
        ลําดับนั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา  ดกูรอานนทเธอสนทนากะภิกษ ุ
ท้ังหลาย  ชักชวนใหอาจหาญ  ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรมไดกลาวอุเทศและวภิงัคของบุคคล 
ผูมีราตรีหนึ่งเจริญอยางไรเลา  ฯ 
        [๕๓๗]  ทานพระอานนทกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคสนทนากะภิกษ ุ
ท้ังหลาย  ชักชวนใหอาจหาญ  ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรมไดกลาวอุเทศและวภิงัคของบุคคล 
ผูมีราตรีหนึ่งเจริญอยางนี้วา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียัง 
        ไมมาถึง  ส่ิงใดลวงไปแลว  ส่ิงนั้นก็เปนอันละไปแลว 
        และส่ิงท่ียังไมมาถึง  ก็เปนอันยังไมถึง  ก็บุคคลใดเห็นแจง 
        ธรรมปจจุบันไมงอนแงน  ไมคลอนแคลนในธรรมน้ันๆ 
        ได  บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ  ใหปรุโปรงเถิด  
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        พึงทําความเพียรเสียในวันนีแ้หละ  ใครเลาจะรูความตาย 
        ในวนัพรุง  เพราะวาความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญ 
        นั้น  ยอมไมมีแกเราท้ังหลาย  พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคล 
        ผูมีปรกติอยูอยางนี้  มีความเพยีร  ไมเกียจครานท้ังกลางวัน 
        และกลางคืน  นั้นแลวา  ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ  ฯ 
        [๕๓๘]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็บุคคลยอมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลวอยางไร  คือ  รําพึง 
ถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนัน้ๆ  วา  เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว  ไดมีเวทนาอยางนี้ใน 
กาลที่ลวงแลว  ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลทีล่วงแลว  ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว  ไดมี 
วิญญาณอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว    ไดมีวิญญาณอยางนีใ้นกาลท่ีลวงแลว      ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย 
อยางนี้แล  ช่ือวาคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯ 
        [๕๓๙]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็บุคคลจะไมคํานงึถึงส่ิงท่ีลวงแลวอยางไร  คือ  ไมรําพึง 
ถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนัน้ๆ  วา  เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว  ไดมีเวทนาอยางนี้ใน 
กาลที่ลวงแลว  ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลทีล่วงแลว  ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว  ไดมี 
วิญญาณอยางนี้ในกาลที่ลวงแลวดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  ช่ือวาไมคํานึงถึงส่ิงท่ี 
ลวงแลว  ฯ 
        [๕๔๐]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็บุคคลยอมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึงอยางไร  คือ  รําพึง 
ถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนัน้ๆ  วา  ขอเราพึงมีรูปอยางนีใ้นกาลอนาคต  พึงมีเวทนาอยางนี้ใน 
กาลอนาคต  พงึมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคตพึงมีสังขารอยางนี้ในกาลอนาคต  พึงมีวญิญาณอยางนี ้
ในกาลอนาคต  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนี้แล  ช่ือวามุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง  ฯ 
        [๕๔๑]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็บุคคลจะไมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึงอยางไร  คือ  ไมรําพึง 
ถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนัน้ๆ  วา  ขอเราพึงมีรูปอยางนีใ้นกาลอนาคต  พึงมีเวทนาอยางนี้ใน 
กาลอนาคต  พงึมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต  พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคตพึงมีสังขารอยางนี้ 
ในกาลอนาคต  พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาลอนาคต  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  ช่ือวา 
ไมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง  ฯ 
        [๕๔๒]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบัน  อยางไร  คือ 
ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้  เปนผูไมไดเหน็พระอรยิะ  ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ  ไม  
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ไดฝกในธรรมของพระอริยะ  ไมไดเห็นสัตบุรุษไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ไมไดฝกในธรรม 
ของสัตบุรุษ  ยอมเล็งเห็นรูปโดย ความเปนอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง  เล็งเห็นรูปใน 
อัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาในรูปบาง  ยอมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง  ฯลฯ  ยอมเล็ง 
เห็น  สัญญาโดยความเปนอัตตาบาง  ฯลฯ  ยอมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง  ฯลฯยอมเล็ง 
เห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาวามีวญิญาณบาง  เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง 
เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนี้แล  ช่ือวางอนแงนในธรรมปจจุบัน  ฯ 
        [๕๔๓]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน  คือ  อริยสาวก 
ผูสดับแลวในธรรมวินัยนี้  เปนผูไดเหน็พระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะ  ฝกดแีลวในธรรม 
ของพระอริยะ  ไดเหน็สัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ  ยอมไม 
เล็งเห็นรูปโดย  ความเปนอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง  ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง  ไม 
เล็งเห็นอัตตาในรูปบาง ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง  ยอมไมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง 
 ฯลฯ  ยอมไมเล็งเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง  ฯลฯ  ยอมไมเล็งเห็นสังขารโดย  ความเปน 
อัตตาบาง  ฯลฯ  ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง 
 ไมเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  ช่ือวาไมงอนแงนในธรรม 
ปจจุบัน  ฯ 
        [๕๔๔]  บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ไมควรมุงหวังส่ิงท่ี 
              ยังไมมาถึง  ส่ิงใดลวงไปแลว  ส่ิงนั้นก็เปนอันละไป 
              แลว  และส่ิงท่ียังไมมาถึง  ก็เปนอันยังไมถึง  ก็บุคคล 
              ใดเหน็แจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน  ไมคลอนแคลน 
              ในธรรมน้ันๆ  ได  บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ 
              ใหปรุโปรงเถิด  พึงทําความเพยีรเสียในวันนีแ้หละ  ใคร 
              เลาจะรูความตายในวันพรุง  เพราะวาความผัดเพี้ยนกับ 
              มัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น  ยอมไมมีแกเราท้ังหลาย  พระ 
              มุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้  มีความ 
              เพียร  ไมเกียจครานท้ังกลางวันและกลางคืน  นัน้แลวา 
              ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ  ฯ  
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        ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคสนทนากะภิกษท้ัุงหลาย  ชักชวนใหอาจหาญ  ราเริง 
ดวยกถาประกอบดวยธรรม  ไดกลาวอุเทศและวภิังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญอยางนี้แล  ฯ 
        [๕๔๕]  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรอานนท  ดีแลวๆ  เธอสนทนากะภิกษุท้ังหลาย 
ชักชวนใหอาจหาญ  ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม  ไดกลาว  อุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรี 
หนึ่งเจริญวา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯลฯ  พระมุนีผูสงบ 
        ยอมเรียกบุคคล  ...  นั้นแลวา  ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ  ดงันี้ถูกแลว  ฯ 
        [๕๔๖]  ดูกรอานนท  ก็บุคคลยอมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลวอยางไร  ฯลฯ ดูกรอานนท  อยาง 
นี้แล  ช่ือวาคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯ 
        ดูกรอานนท  ก็บุคคลจะไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลวอยางไร  ฯลฯ  ดกูรอานนท  อยางนี้แล 
ช่ือวาไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯ 
        ดูกรอานนท  ก็บุคคลยอมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึงอยางไร  ฯลฯ  ดูกร  อานนท  อยางนี้แล 
ช่ือวามุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง  ฯ 
        ดูกรอานนท  ก็บุคคลจะไมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึงอยางไร  ฯลฯ  ดูกร  อานนท  อยางนี้แล 
 ช่ือวาไมมุงหวังส่ิงท่ียังมาไมถึง  ฯ 
        ดูกรอานนท  ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร  ฯลฯ  ดูกรอานนท  อยางนี ้
แล  ช่ือวางอนแงนในธรรมปจจุบัน  ฯ 
        ดูกรอานนท  ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร  ฯลฯ  ดูกรอานนท  อยางนี ้
แล  ช่ือวาไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน  ฯ 
        [๕๔๗]  บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯลฯ 
              พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคล  ...  นั้นแลวา  ผูมีราตรีหนึ่ง 
              เจริญ  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระอานนทจึงช่ืนชมยินดี  พระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
                      จบ  อานันทภทัเทกรัตตสูตร  ท่ี  ๒ 
                          __________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 272 
            ๓.  มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร  (๑๓๓) 
        [๕๔๘]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารตโปทาราม  เขตพระนครราชคฤห  คร้ัง 
นั้นแล  ทานพระสมิทธิลุกข้ึนในราตรีตอนใกลรุง  เขาไปยังสระตโปทะเพ่ือสรงสนานรางกาย  คร้ัน 
เสร็จเรียบรอยแลว  จึงกลับข้ึนมานุงสบงผืนเดียว  ยืนผ่ึงตัวใหแหงอยู  ขณะนัน้ลวงปฐมยามไป 
แลว  มีเทวดาตนหน่ึง  มีรัศมีงาม  สองสระตโปทะใหสวางท่ัว  เขาไปหาทานพระสมิทธิยังท่ีท่ี 
ยืนอยูนั้นแลวไดยืน  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ฯ 
        [๕๔๙]  เทวดานัน้  พอยืนเรียบรอยแลว  จึงกลาวกะทานพระสมิทธิดังนี้วา  ดกูรภิกษ ุ
ทานทรงจําอุเทศและวภิังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญไดไหม  ฯ 
        ทานพระสมิทธิกลาววา  ดูกรทานผูมีอายุ  เราทรงจาํไมได  ก็ทานทรงจําไดหรือ  ฯ 
        เท.  ดูกรภิกษุ  แมขาพเจาก็ทรงจําไมได  และทานทรงจําคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญได 
ไหม  ฯ 
        ส.  ดูกรทานผูมีอายุ  เราทรงจําไมได  ก็ทานทรงจาํไดหรือ  ฯ 
        เท.  ดูกรภิกษุ  แมขาพเจาก็ทรงจําไมได  ขอทานจงเรียนรํ่า  และทรงจํา  อุเทศและวภิังค 
ของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญเถิด  เพราะอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ เพราะ 
อุเทศและวภิังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ   ประกอบดวยประโยชนเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย  ฯ 
        เทวดานัน้กลาวดังนี้แลว  จึงหายไป  ณ  ท่ีนั้นเอง  ฯ 
        [๕๕๐]  คร้ังนั้นแล  ทานพระสมิทธิ  พอลวงราตรีนัน้ไปแลว  จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระ 
ภาคยังท่ีประทับ  คร้ันแลวจึงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคนั่ง  ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบ 
รอยแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วาขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือคืนนี้ตอนใกลรุง  ขา 
พระองคลุกข้ึนเขาไปยังสระตโปทะเพ่ือสรงสนานรางกาย  คร้ันเสร็จเรียบรอยแลว  จึงกลับมา 
นุงแตสบงผืนเดียวยืนผ่ึงตัวใหแหงอยู  ขณะน้ันลวงปฐมยามไปแลว  มีเทวดาตนหนึ่ง  มีรัศมี 
งามสองสระตโปทะใหสวางท่ัว  เขาไปหาขาพระองคยังท่ีท่ียืนอยูนั้น  แลวยนื  ณ  ท่ี ควรสวนขาง  
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หนึ่ง  พอยืนเรียบรอยแลว  ไดกลาวกะขาพระองคดังนี้วา  ดูกรภกิษุทานทรงจําอุเทศและวิภังค 
ของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญไดไหม  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเทวดานั้นกลาวแลวอยางนี้  ขา 
พระองคไดกลาวกะเทวดาน้ันดังนีว้าดูกรทานผูมีอายุ  เราทรงจําไมได  ก็ทานทรงจาํไดหรือ 
เทวดานัน้กลาววา  ดูกรภกิษ ุ แมขาพเจากท็รงจําไมได  และทานทรงจาํคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญ 
ไดไหมขาพระองคตอบวา  ดกูรทานผูมีอาย ุ เราทรงจําไมได  ก็ทานทรงจําไดหรือ  เทวดานัน้ 
กลาววา  ดูกรภิกษุ  แมขาพเจาก็ทรงจําไมได  ขอทานจงเรียนรํ่า  และทรงจําอุเทศและวิภังคของ 
บุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญเถิด  เพราะอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ  ประกอบดวย 
ประโยชน  เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย  เทวดานัน้กลาวดังนีแ้ลว  จึงหายไป  ณ  ท่ีนั้นเอง  ขา 
แตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดแสดงอุเทศและวภิังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ 
แกขาพระองคเถิด  ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภกิษุ  ถาเชนนั้น  เธอจงฟง  จงใสใจใหดี  เราจกักลาว 
ตอไป  ทานพระสมิทธิทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลว  พระพุทธ  เจาขา  ฯ 
        [๕๕๑]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา 
บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียงัไมมาถึง 
ส่ิงใดลวงไปแลว  ส่ิงนั้นก็เปนอันละไปแลว  และส่ิงท่ียังไมมาถึง 
ก็เปนอันยังไมถึง  ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน 
ไมคลอนแคลนในธรรมน้ันๆ  ได  บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้น 
เนืองๆ  ใหปรุโปรงเถิด  พึงทําความเพยีรเสียในวันนีแ้หละ  ใคร 
เลาจะรูความตายในวันพรุง  เพราะวาความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมี 
เสนาใหญนัน้  ยอมไมมีแกเราท้ังหลาย   พระมุนีผูสงบยอม 
เรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้  มีความเพยีร   ไมเกียจครานท้ัง 
กลางวันและกลางคืน  นั้นแลวา  ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสคาถาประพันธดังนี้  คร้ันแลวพระสุคตจึงทรงลุก  จากอาสนะ  เสด็จ 
เขาไปยังพระวหิาร  ฯ 
        [๕๕๒]  คร้ันพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน  ภกิษุเหลานั้นจึง  ไดมีขอปรึกษา 
กันอยางนี้วา  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา  
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บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียงัไมมาถึง 
ส่ิงใดลวงไปแลว  ส่ิงนั้นก็เปนอันละไปแลว  และส่ิงท่ียังไมมาถึง 
ก็เปนอันยังไมถึง  ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน 
ไมคลอนแคลนในธรรมน้ันๆ  ได  บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้น 
เนืองๆ  ใหปรุโปรงเถิด  พึงทําความเพยีรเสียในวันนีแ้หละ  ใคร 
เลาจะรูความตายในวันพรุง  เพราะวาความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมี 
เสนาใหญนัน้  ยอมไมมีแกเราท้ังหลาย   พระมุนีผูสงบยอมเรียก 
บุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้  มีความเพยีร  ไมเกียจครานท้ังกลางวัน 
และกลางคืน  นั้นแลวา  ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ 
ดังนี้แล  มิไดทรงจําแนกเนือ้ความโดยพสิดาร  ก็ทรงลุกออกจากอาสนะเสด็จเขา  ไปยังพระวิหาร 
ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนือ้ความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรง  แสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได 
คร้ังนั้นแล  ภกิษุเหลานั้นไดมีความคิดอยางนี้วาทานพระมหากัจจานะนี้แล  อันพระศาสดา 
และพวกภิกษผูุรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง  สรรเสริญแลว  ก็ทานพระมหา 
กัจจานะ  พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพสิดารได  ถา 
กระไร  พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังท่ีอยู  แลวพึงสอบถามเนื้อความน้ีกะทาน 
พระมหากัจจานะเถิด  ฯ 
        [๕๕๓]  ตอนั้นแล  ภกิษุเหลานั้นจึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังท่ี  อยู  แลวไดทัก 
ทายปราศรัยกบัทานพระมหากัจจานะ  คร้ันผานคําทักทายปราศรัย  พอใหระลึกถึงกนัไปแลว  จึงนั่ง 
 ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลวไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะดังนี้วา  ดูกรทาน 
กัจจานะ  พระผูมีพระภาคทรง  แสดงอุเทศโดยยอแกพวกกระผมวา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯลฯ  พระมุนีผูสงบยอมเรียก 
        บุคคล  ...  นั้นแลวา  ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ 
ดังนี้แล  มิไดทรงจําแนกเนือ้ความโดยพสิดาร  ก็ทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไปยังพระวหิาร  ดูกร 
ทานกัจจานะ  คร้ันพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน  พวกกระผมนั้นไดมีขอปรึกษากัน 
อยางนี้วา  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  พระผูมีพระภาค  ทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯลฯ  พระมุนีผูสงบยอมเรียก 
        บุคคล  ...  นั้นแลวาผูมีราตรีหนึ่งเจริญ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 275 
ดังนี้แล  มิไดทรงจําแนกเนือ้ความโดยพสิดาร  ก็ทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไปยังพระวหิาร  ใคร 
หนอแลจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดง  โดยยอนี้ใหพิสดารได  ดกูร 
ทานกัจจานะ  พวกกระผมนัน้ไดมีความคิดอยางนีว้าทานพระมหากัจจานะนี้แล  อันพระศาสดา 
และพวกภิกษผูุรวมประพฤตพิรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง  สรรเสริญแลว  ก็ทานพระมหา 
กัจจานะ  พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพสิดารได  ถา 
กระไร  พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังท่ีอยู  แลวพึงสอบถามเนื้อความน้ีกะทาน 
พระมหากัจจานะเถิด  ขอทานพระมหากัจจานะโปรดจําแนกเนื้อความเถิด  ฯ 
        [๕๕๔]  ทานพระมหากัจจานะกลาววา  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  เปรียบ  เหมือนบุรุษผู 
ตองการแกนไม  แสวงหาแกนไม  เท่ียวเสาะหาแกนไม  พึงสําคัญแกนของตนไมใหญท่ีมีแกน 
ตั้งอยูวา  ควรหาไดท่ีกิ่งและใบ  ละเลยรากและลําตนเสีย  ฉันใด  ขออุปไมยน้ี  ก็ฉันนัน้  เม่ือ 
พระศาสดาประทับอยูพรอมหนาทานผูมีอายุท้ังหลาย  พวกทานพากันสําคัญเนื้อความนั้นวา  พึง 
สอบถามเราได  ลวงเลย  พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเสีย  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  พระผูมีพระ 
ภาค  พระองคนั้น  ทรงรูธรรมท่ีควรรู  ทรงเห็นธรรมท่ีควรเห็น  ทรงมีจกัษุ  มีญาณ  มีธรรม  มี 
ความประเสริฐ  ตรัส  บอก  นําออกซ่ึงประโยชน  ประทานอมตธรรม  ทรงเปนเจาของธรรม 
ทรงดําเนินตามนั้น  และก็เปนกาลสมควรแกพระองคแลวท่ี  ทานท้ังหลายจะพึงสอบถามเน้ือความ 
นี้กะพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาคทรง  พยากรณแกเราอยางใด  พวกทานพึงทรงจาํไวอยางนั้น 
เถิด  ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นกลาววา  ดูกรทานกัจจานะ  แทจริง  พระผูมีพระภาคยอม  ทรงรูธรรมท่ีควรรู 
ทรงเห็นธรรมท่ีควรเห็น  ทรงมีจักษุ  มีญาณ  มีธรรม  มีความประเสริฐ  ตรัส  บอก  นําออก 
ซ่ึงประโยชน  ประทานอมตธรรม  ทรงเปนเจาของธรรม  ทรงดําเนินตามนั้น  และก็เปนกาลสมควร 
แกพระองคแลวท่ีพวกกระผมจะพึงสอบถามเนื้อความนีก้ะพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาคทรง 
พยากรณ  แกพวกกระผมอยางใด  พวกกระผมพึงทรงจาํไดอยางนัน้  แตวาทานพระมหากัจจานะ 
อันพระศาสดาและพวกภิกษผูุรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง  สรรเสริญแลว 
และทานพอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพสิดารได  ขอ 
ทานพระมหากัจจานะอยาทําความหนกัใจ  โปรดจําแนกเน้ือความเถิด  ฯ  
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        ก.  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ถาเชนนัน้  พวกทานจงฟง  จงใสใจใหดี  ขาพเจาจกักลาว 
ตอไป  ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจานะวา  ชอบแลว  ทานผูมีอายุ  ฯ 
        [๕๕๕]  ทานพระมหากัจจานะจึงไดกลาวดังน้ีวา  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลายขอท่ีพระผูมี 
พระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกเราท้ังหลายวา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯลฯ  พระมุนีผูสงบยอม 
        เรียกบุคคล...นั้นแลวาผูมีราตรีหนึ่งเจริญ 
ดังนี้  มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร  แลวทรงลุกจากอาสนะเสดจ็เขาไปยังพระวิหาร  นีแ้ล 
ขาพเจาทราบเนื้อความโดยพิสดารอยางนี ้ ฯ 
        [๕๕๖]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็บุคคลยอมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลวอยางไร  คือ  มีความ 
รูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในจักษแุละรูปวา  จักษุของเราไดเปนดังนี้  รูปไดเปนดงันี้  ในกาลที่ลวง 
แลว  เพราะความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะ  จึงเพลิดเพลินจักษแุละรูปนัน้  เม่ือเพลิดเพลิน  จึงช่ือ 
วาคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
        มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียงวา  โสตของเราไดเปนดงันี้  เสียงได 
เปนดังนี้  ในกาลที่ลวงแลว... 
        มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกล่ินวา  ฆานะของเราไดเปนดงันี้  กล่ินได 
เปนดังนี้  ในกาลที่ลวงแลว... 
        มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรสวา  ชิวหาของเราไดเปนดังนี้  รสไดเปน 
ดังนี้  ในกาลทีล่วงแลว... 
        มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะวา  กายของเราไดเปนดงันี้  โผฏ 
ฐัพพะไดเปนดังนี้  ในกาลทีล่วงแลว... 
        มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณวา  มโนของเราไดเปนดงันี้ 
ธรรมารมณไดเปนดังนี้  ในกาลที่ลวงแลว  เพราะความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะ  จึงเพลิดเพลินมโน 
และธรรมารมณนั้น  เม่ือเพลิดเพลิน  จึงช่ือวาคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย 
อยางนี้แล  ช่ือวาคํานึงถึงส่ิงท่ี  ลวงแลว  ฯ 
        [๕๕๗]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็บุคคลจะไมคํานงึถึงส่ิงท่ีลวงแลวอยางไร  คือ  มี 
ความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในจกัษแุละรูปวา  จักษขุองเราไดเปนดังนี้  รูปไดเปนดังนี้  ในกาล  
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ท่ีลวงแลว  เพราะความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะจึงไมเพลิดเพลินจกัษุและรูปนัน้  เม่ือไม 
เพลิดเพลิน  จงึช่ือวาไมคํานงึถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
        มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียงวา  โสตของเราไดเปนดังนี้  เสียง 
ไดเปนดงันี้  ในกาลท่ีลวงแลว... 
        มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกล่ินวา  ฆานะของเราไดเปนดังนี้  กล่ิน 
ไดเปนดงันี้  ในกาลที่ลวงแลว... 
        มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรสวา  ชิวหาของเราไดเปนดังนี้  รสได 
เปนดังนี้  ในกาลที่ลวงแลว... 
        มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะวา  กายของเราไดเปนดงันี้ 
โผฏฐัพพะไดเปนดังนี้  ในกาลท่ีลวงแลว... 
        มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณวา  มโนของเราไดเปนดังนี ้
ธรรมารมณไดเปนดังนี้  ในกาลที่ลวงแลว  เพราะความรูสึกไมเนื่อง  ดวยฉันทราคะ  จงึไม 
เพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น  เม่ือไมเพลิดเพลิน  จึงช่ือวาไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนี้แล  ช่ือวาไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯ 
        [๕๕๘]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็บุคคลยอมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึงอยางไร  คือ 
บุคคลต้ังจิตเพื่อจะไดส่ิงท่ีตนยังไมไดวา  ขอจักษุของเราพึงเปนดังนี้ ขอรูปพึงเปนดังนี้  ในกาล 
อนาคต  เพราะความต้ังใจเปนปจจยั  จึงเพลิดเพลิน  จักษแุละรูปนั้น  เม่ือเพลิดเพลิน  จึงช่ือวา 
มุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง 
        บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดส่ิงท่ีตนยังไมไดวา  ขอโสตของเราพึงเปนดังนี้  ขอเสียงพึงเปนดังนี ้
ในกาลอนาคต... 
        บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดส่ิงท่ีตนยังไมไดวา  ขอฆานะของเราพึงเปนดงันี้   ขอกล่ินพงึเปน 
ดังนี้  ในกาลอนาคต... 
        บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดส่ิงท่ีตนยังไมไดวา  ขอชิวหาของเราพึงเปนดงันี้ ขอรสพึงเปน 
ดังนี้  ในกาลอนาคต...  
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        บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดส่ิงท่ีตนยังไมไดวา  ขอกายของเราพึงเปนดังนี้  ขอโผฏฐัพพะพึง 
เปนดังนี้  ในกาลอนาคต... 
        บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดส่ิงท่ีตนยังไมไดวา  ขอมโนของเราพึงเปนดังนี้  ขอธรรมารมณ 
พึงเปนดังนี้  ในกาลอนาคต  เพราะความตั้งใจเปนปจจยั  จึงเพลิดเพลินมโนและธรรมารมณ 
เม่ือเพลิดเพลิน  จึงช่ือวามุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  ช่ือวา 
มุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง  ฯ 
        [๕๕๙]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็บุคคลจะไมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึงอยางไร  คือ 
บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดส่ิงท่ีตนยังไมไดวา  ขอจักษุของเราพึงเปนดังนี ้ ขอรูปพึงเปนดังนี ้
ในกาลอนาคต  เพราะความไมตั้งใจเปนปจจัย  จึงไมเพลิดเพลินจกัษุและรูปนั้น  เม่ือไมเพลิดเพลิน 
จึงช่ือวาไมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง 
        บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดส่ิงท่ีตนยังไมไดวา  ขอโสตของเราพึงเปนดังนี้  ขอเสียงพึงเปน 
ดังนี้  ในกาลอนาคต... 
        บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดส่ิงท่ีตนยังไมไดวา  ขอฆานะของเราพึงเปนดังนี้  ขอกล่ินพึงเปน 
ดังนี้  ในกาลอนาคต... 
        บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดส่ิงท่ีตนยังไมไดวา  ขอชิวหาของเราพึงเปนดังนี้  ขอรสพึงเปน 
ดังนี้  ในกาลอนาคต... 
        บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดส่ิงท่ีตนยังไมไดวา  ขอกายของเราพึงเปนดังนี้  ขอโผฏฐัพพะ 
พึงเปนดังนี้  ในกาลอนาคต  ... 
        บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดส่ิงท่ีตนยังไมไดวา  ขอมโนของเราพึงเปนดังนี้  ขอธรรมารมณ 
พึงเปนดังนี้  ในกาลอนาคต  เพราะความไมตั้งใจเปนปจจยั  จึงไมเพลิดเพลินมโนและธรรมารมณ 
นั้น  เม่ือไมเพลิดเพลิน  จึงช่ือวาไมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนี้แล 
 ช่ือวาไมมุงหวังส่ิงท่ียังมาไมถึง  ฯ 
        [๕๖๐]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบัน  อยางไร  คือ 
มีความรูสึกเนือ่งดวยฉันทราคะในจกัษแุละรูปท้ัง  ๒  อยางท่ีเปนปจจบัุนดวยกนันั้นแล  เพราะ 
ความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะ  จึงเพลิดเพลินจักษแุละรูปนั้น  เม่ือเพลิดเพลิน  จึงช่ือวางอนแงน 
ในธรรมปจจบัุน  
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        มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียง... 
        มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกล่ิน... 
        มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรส... 
        มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะ... 
        มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณท้ัง  ๒  อยางท่ีเปนปจจุบัน  ดวยกนั 
แล  เพราะความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะ  จงึเพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น  เม่ือ 
เพลิดเพลิน  จงึช่ือวางอนแงนในธรรมปจจุบัน  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนีแ้ลช่ือวา 
งอนแงนในธรรมปจจุบัน  ฯ 
        [๕๖๑]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร  คือ 
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในจกัษแุละรูปท้ัง  ๒  อยาง  ท่ีเปนปจจุบันดวยกันนั้นแล  เพราะ 
ความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะ  จึงไมเพลิดเพลินจักษแุละรูปนั้น  เม่ือไมเพลิดเพลิน  จึงช่ือวา 
ไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน 
        มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียง  ... 
        มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกล่ิน... 
        มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรส... 
        มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะ... 
        มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ  ท้ัง  ๒  อยางท่ีเปนปจจุบันดวย 
กันนั้นแล  เพราะความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะ  จึงไม  เพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น 
เม่ือไมเพลิดเพลิน  จึงช่ือวาไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนี้แล 
ช่ือวาไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน  ฯ 
        [๕๖๒]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ขอท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศ  โดยยอแกเรา 
ท้ังหลายวา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯลฯ  พระมุนีผูสงบยอม 
        เรียกบุคคล...นั้นแลวา  ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ 
ดังนี้  มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร  แลวทรงลุกจากอาสนะ  เสด็จเขาไป  ยังพระวหิาร 
นี้แล  ขาพเจาทราบเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้  กแ็หละทานท้ังหลายหวังอยู  พึงเขาไปเฝา  
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พระผูมีพระภาคแลวทูลสอบถามเนื้อความนั้นเถิด  พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกทานท้ังหลาย 
อยางใด  พวกทานพึงทรงจําเนื้อความนัน้ไวอยางนัน้  ฯ 
        [๕๖๓]  คร้ังนั้นแล  ภกิษุเหลานั้นยนิดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระมหากัจจานะแลว 
ลุกจากอาสนะ  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยงัท่ีประทับ  ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว  จึงน่ัง 
ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนีว้า  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกขาพระองควา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯลฯ  พระมุนีผูสงบยอม 
        เรียกบุคคล...นั้นแลวา  ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ 
ดังนี้  มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร  แลวทรงลุกจากอาสนะ  เสด็จเขาไป  ยังพระวหิาร 
พอพระผูมีพระภาคเสดจ็หลีกไปแลวไมนาน  พวกขาพระองคนั้นไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา 
 ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียังไมมา 
        ถึง  ส่ิงใดลวงไปแลว  ส่ิงนั้นก็เปนอันละไปแลว  และส่ิงท่ียัง 
        ไมมาถึง  ก็เปนอันยังไมถึง  ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบัน 
        ไมงอนแงน  ไมคลอนแคลนในธรรมน้ันๆ  ได  บุคคลนั้นพึง 
        เจริญธรรมนั้นเนืองๆ  ใหปรุโปรงเถิด  พึงทําความเพยีรเสีย 
        ในวนันีแ้หละ  ใครเลาจะรูความตายในวันพรุง  เพราะวาความ 
        ผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนัน้ยอมไมมีแกเราท้ังหลาย 
        พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้  มีความเพยีร 
        ไมเกียจครานท้ังกลางวนัและกลางคืน  นั้นแลวา  ผูมีราตรีหนึ่ง 
        เจริญ 
ดังนี้แล  มิไดทรงจําแนกเนือ้ความโดยพสิดาร  ก็ทรงลุกจากอาสนะ  เสด็จเขาไปยังพระวหิาร 
ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนือ้ความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได 
ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกขาพระองคนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา  ทานพระมหากจัจานะนี้แล  
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อันพระศาสดาและพวกภิกษรุวมประพฤตพิรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง  สรรเสริญแลว  ก็ทาน 
พระมหากัจจานะนี้พอจะ  จําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดาร 
ได  ถากระไร  พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากจัจานะยังท่ีอยู  แลวพงึสอบถามเนื้อ  ความนี้กะ 
ทานพระมหากัจจานะเถิด  ตอนั้นแล  พวกขาพระองคจงึเขาไปหาทาน  พระมหากจัจานะยังท่ีอยู 
 แลวสอบถามเนื้อความนัน้กะทาน  ขาแตพระองคผูเจริญทานพระมหากัจจานะจําแนกเนื้อความ 
แกพวกขาพระองคนั้นแลวโดยอาการดังนี้  โดยบทดังนี้  โดยพยัญชนะดังนี้  ฯ 
        [๕๖๔]  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  มหากัจจานะเปนบัณฑิต  มีปญญา 
มาก  แมหากพวกเธอสอบถามเนื้อความนัน้กะเรา  เรากจ็ะ  พยากรณเนื้อความนั้นอยางเดยีวกับท่ี 
มหากัจจานะพยากรณแลวเหมือนกนั  ก็แหละเน้ือความของอุเทศนั้นเปนดังนีแ้ล  พวกเธอจง 
ทรงจําเนื้อความนั้นไวอยางนัน้เถิด  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดี  พระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร  ท่ี  ๓ 
            __________  
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            ๔.  โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร  (๑๓๔) 
        [๕๖๕]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  ทานพระโลมสกังคิยะอยูท่ีพระวิหารนิโครธาราม  เขตพระนคร 
กบิลพัสดุ  ในสักกชนบท  คร้ังนั้นแลลวงปฐมยามไปแลว  จันทนเทวบุตร  มีรัศมีงามยิ่ง 
สองพระวิหารนิโครธารามให  สวางท่ัว  เขาไปหาทานพระโลมสกังคิยะยงัท่ีอยู  แลวไดยนื  ณ  ท่ี 
ควรสวน  ขางหน่ึง  ฯ 
        [๕๖๖]  จนัทนเทวบุตรพอยืนเรียบรอยแลว  จึงกลาวกะทานพระโลมสกังคิยะดังนี้วา 
ดูกรภกิษุ  ทานทรงจําอุเทศและวภิังค  ของบุคคลผูมีราตรีหนึ่ง  เจริญไดไหม  ฯ 
        ทานพระโลมสังกังคิยะกลาววา  ดูกรทานผูมีอายุ  เราทรงจําไมได  ก็ทานทรงจาํไดหรือ  ฯ 
        จ.  ดูกรภกิษุ  แมขาพเจาก็ทรงจําไมได  และทานทรงจําคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญ 
ไดไหม  ฯ 
        โล.  ดูกรทานผูมีอายุ  เราทรงจําไมได  ก็ทานทรงจาํไดหรือ  ฯ 
        จ.  ดูกรภกิษุ  ขาพเจาทรงจําได  ฯ 
        โล.  ดูกรทานผูมีอายุ  กท็านทรงจําไดอยางไรเลา  ฯ 
        [๕๖๗]  จ.  ดูกรภิกษุ  สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู  ณปณฑุกัมพลศิลาอาสน 
 ท่ีควงไมปาริจฉัตตกะ  ในหมูเทวดาช้ันดาวดึงส  ณ  ท่ี  นั้นแล  พระผูมีพระภาคไดตรัสอุเทศและ 
วิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญแกเทวดาชั้นดาวดึงสวา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียังไมมา 
        ถึง  ส่ิงใดลวงไปแลว  ส่ิงนั้นก็เปนอันละไปแลว  และส่ิงท่ี 
        ยังไมมาถึง  ก็เปนอันยงัไมถึง  ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบัน  
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        ไมงอนแงน  ไมคลอนแคลนในธรรมน้ันๆ  ได  บุคคลนั้นพึง 
        เจริญธรรมนั้นเนืองๆ  ใหปรุโปรงเถิด  พึงทําความเพยีรเสีย 
        ในวนันีแ้หละ  ใครเลาจะพึงรูความตายในวันพรุง  เพราะวา 
        ความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น  ยอมไมมีแกเรา 
        ท้ังหลาย  พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติเปนอยูอยางนี ้
        มีความเพยีร  ไมเกยีจครานท้ังกลางวันและกลางคืน  นั้นแลวา 
        ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ  ฯ 
        [๕๖๘]  ดูกรภกิษุ  ขาพเจาทรงจําคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญไดอยางนี้แล  ขอทานจง 
รํ่าเรียน  และทรงจําอุเทศและวิภังคของบุรุษผูมีราตรีหนึ่งเจริญเถิดเพราะอุเทศและวิภังคของ 
บุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ  ประกอบดวยประโยชน  เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย  จันทนเทวบุตร 
กลาวดังน้ีแลว  จึงหายไป  ณ  ท่ีนั้นเอง  ฯ 
        [๕๖๙]  คร้ังนั้นแล  ทานพระโลมสกงัคิยะ  พอลวงราตรีนั้นไปแลวจึงเก็บเสนาสนะ 
 ถือบาตรจีวรมุงจาริกไปยังพระนครสาวตัถี  เม่ือจาริกไปโดย  ลําดับ  ถึงพระนครสาวัตถี  ไดเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  ณ  พระวหิารเชตวนั  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  คร้ันแลวจึง 
ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  สมัยหนึ่ง  ขาพระองคอยูท่ีพระวิหารนิโครธาราม 
  เขตพระนครกบิลพัสดุ  ในสักกชนบท  ขณะนัน้  ลวงปฐมยามไปแลวเทวบุตรตนหนึ่ง  มีรัศมี 
งามยิ่ง  สองพระวิหารนิโครธารามใหสวางท่ัว  เขาไปหาขาพระองคยงัท่ีอยู  แลวไดยืน  ณ  ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง  พอยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะขาพระองคดังนี้วา  ดูกรภกิษุ  ทานทรงจาํอุเทศ 
และวภิังคของบุคคลผูมี  ราตรีหนึ่งเจริญไดไหม  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเทวบุตรนัน้กลาวแลว 
อยางนี้  ขาพระองคไดกลาวกะเทวบุตรนัน้ดังนีว้า  ดูกรทานผูมีอายุ  เราทรงจําไมได  ก็ทานทรงจาํ 
ไดหรือ  เทวบุตรนั้นกลาววา  ดูกรภกิษุ  แมขาพเจาก็ทรงจําไมไดและทานทรงจําคาถาแสดง 
ราตรีหนึ่งเจริญไดไหม  ขาพระองคตอบวา  ดูกรทานผูมีอายุ  เราทรงจําไมได  ก็ทานทรงจําไดหรือ 
เทวบุตรนั้นกลาววา  ดกูรภกิษุขาพเจาทรงจําได  ขาพระองคถามวา  ดูกรทานผูมีอายุ  ทานทรงจํา 
ไดอยางไรเลาเทวบุตรนั้นกลาววา  ดูกรภกิษุ  สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู  ณ  ปณฑุ  
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กัมพลศิลาอาสน  ท่ีควงไมปาริจฉัตตกะ  ในหมูเทวดาช้ันดาวดึงส  ณ  ท่ีนั้นแล  พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญแกเทวดาช้ันดาวดงึสวา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯลฯ  พระมุนีผูสงบยอม 
        เรียกบุคคล...นั้นแลวา  ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ  ฯ 
ดูกรภกิษุ  ขาพเจาทรงจําคาถาแสดงราตรีเจริญไดอยางนีแ้ล  ทานจงรํ่า  เรียนและทรงจําอุเทศและ 
วิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญเถิด  เพราะอุเทศและ  วิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ 
ประกอบดวยประโยชน  เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย  ขาแตพระองคผูเจริญ  เทวบุตรนั้นกลาว 
ดังนี้แลว  จึงหายไปณ  ท่ีนั้นเอง  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดแสดงอุเทศ 
และวภิังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญแกขาพระองคเถิด  ฯ 
        [๕๗๐]  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภิกษุ  ก็เธอรูจกัเทวดานั้นหรือไม  ฯ 
        ทานพระโลมสกังคิยะกราบทูลวา  ไมรูจักเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุ  เทวบุตรนัน้ช่ือวาจนัทนะ  จันทนเทวบุตรยอมมุงประโยชนใสใจ  เอาใจ 
ฝกใฝส่ิงท้ังปวง  เง่ียโสตลงฟงธรรม  ดูกรภิกษุ  ถาเชนนัน้  เธอจงฟง  จงใสใจใหดี  เราจัก 
กลาวตอไป  ภกิษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาควาชอบแลว  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๕๗๑]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียังไมมา 
        ถึง  ส่ิงใดลวงไปแลว  ส่ิงนั้นก็เปนอันละไปแลว  และส่ิงท่ี 
        ยังไมมาถึง  ก็เปนอันยงัไมถึง  ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบัน 
        ไมงอนแงน  ไมคลอนแคลนในธรรมน้ันๆ  ได  บุคคลนั้นพึง 
        เจริญธรรมนั้นเนืองๆ  ใหปรุโปรงเถิด  พึงทําความเพยีรเสีย 
        ในวนันีแ้หละ  ใครเลาจะพึงรูความตายในวันพรุง  เพราะวา 
        ความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น  ยอมไมมีแกเรา 
        ท้ังหลาย  พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้วา 
        มีความเพยีร  ไมเกยีจครานท้ังกลางวันและกลางคืน  นั้นแลวา 
        ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ  ฯ  
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        [๕๗๒]  ดูกรภกิษุ  ก็บุคคลยอมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลวอยางไร  คือ รําพึงถึงความเพลิด 
เพลินในเร่ืองนั้นๆ  วา  เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลวไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว 
 ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว  ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว  ไดมีวิญญาณอยางนีใ้น 
กาลที่ลวงแลว  ดูกรภกิษุอยางนี้แล  ช่ือวาคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯ 
        [๕๗๓]  ดูกรภกิษุ  ก็บุคคลไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลวอยางไร  คือ  ไม  รําพึงถึงความ 
เพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ  วา  เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลวไดมีเวทนาอยางนีใ้นกาลท่ี 
ลวงแลว  ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว  ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว  ไดมีวิญญาณ 
อยางนี้ในกาลที่ลวงแลว  ดกูรภิกษุ  อยางนีแ้ล  ช่ือวาไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯ 
        [๕๗๔]  ดูกรภกิษุ  ก็บุคคลยอมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึงอยางไร  คือ  รําพึงถึงความ 
เพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ  วา  ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ในกาลอนาคต  พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาล 
อนาคต  พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต  พึงมีสังขาร  อยางนี้ในกาลอนาคต  ดูกรภกิษุ  อยางนี้แล 
 ช่ือวามุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง  ฯ 
        [๕๗๕]  ดูกรภกิษุ  ก็บุคคลจะไมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึงอยางไร  คือ  ไมรําพึงถึงความ 
เพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ  วา  ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ในกาลอนาคต  พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาล 
อนาคต  พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต  พึงมีสังขารอยางนี้  ในกาลอนาคต  พึงมีวญิญาณอยางนี ้
ในกาลอนาคต  ดูกรภกิษุ  อยางนี้แล  ช่ือวา  ไมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง  ฯ 
        [๕๗๖]  ดูกรภกิษุ  ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร  คือ  ปุถุชนผูไมได 
สดับแลวในโลกนี้  เปนผูไมไดเหน็พระอรยิะ  ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ  ไมไดฝกในธรรม 
ของพระอริยะ  ไมไดเห็นสัตบุรุษ  ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรุษ 
ยอมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบางเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง  เล็งเห็นรูปในอัตตาบาง  เล็ง 
เห็นอัตตาในรูปบาง  ยอมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง  ฯลฯ  ยอมเล็งเห็นสัญญาโดย 
ความเปนอัตตาบาง  ฯลฯ  ยอมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง  ฯลฯ  ยอมเล็งเห็นวิญญาณ 
โดยความเปนอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง  เล็งเห็นวิญญาณ  ในอัตตาบาง  เล็งเห็น 
อัตตาในวิญญาณบาง  ดูกรภกิษุ  อยางนี้แล  ช่ือวางอนแงนในธรรมปจจุบัน  ฯ 
        [๕๗๗]  ดูกรภกิษุ  ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร  คือ  อริยสาวกผู 
สดับแลวในธรรมวินัยนี้  เปนผูไดเหน็พระอริยะ  ฉลาดในธรรมของ  พระอริยะ  ฝกดีแลวในธรรม  
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ของพระอริยะ  ไดเหน็สัตบุรุษ  ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ  ยอม 
ไมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบางไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง  ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง 
ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบางยอมไมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง  ฯลฯ  ยอมไมเล็งเห็น 
สัญญาโดยความเปนอัตตาบาง  ฯลฯ  ยอมไมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง  ฯลฯ  ยอมไม 
เล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง  ไมเล็งเหน็วิญญาณใน 
อัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง  ดูกรภกิษุ  อยางนี้แลช่ือวาไมงอนแงนในธรรม 
ปจจุบัน  ฯ 
        [๕๗๘]  บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  ฯลฯ 
              พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคล  ...  นั้นแลวา 
              ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระโลมสกังคิยะจึงช่ืนชม  ยินดีพระภาษิต 
ของพระผูมีพระภาคแล  ฯ 
                            จบ  โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร  ท่ี  ๔ 
                                            __________________  
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                                ๕.  จูฬกมัมวิภังคสูตร  (๑๓๕) 
        [๕๗๙]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนั้นแล  สุภมาณพ  โตเทยยบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยัง 
ท่ีประทับ  แลวไดทักทายปราศรัยกบัพระผูมีพระภาคคร้ันผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกนั 
ไปแลว  ไดนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ฯ 
        [๕๘๐]  สุภมาณพ  โตเทยยบุตร  พอนั่งเรียบรอยแลว  ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดังนี ้
วา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  อะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจัยใหพวกมนุษยท่ีเกิดเปนมนุษย 
อยู  ปรากฏความเลวและความประณีต  คือ  มนุษย  ท้ังหลายยอมปรากฏมีอายุส้ัน  มีอายุยืน  มี 
โรคมาก  มีโรคนอย  มีผิวพรรณทราม  มีผิวพรรณงาม  มีศักดานอย  มีศักดามาก  มีโภคะนอย 
 มีโภคะมาก  เกิดในสกุลตํ่า  เกิดในสกุลสูง  ไรปญญา  มีปญญา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
อะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจัย  ใหพวกมนุษยท่ีเกิดเปนมนุษยอยู  ปรากฏความเลวและ 
ความประณตี  ฯ 
        [๕๘๑]  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรมาณพ  สัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตน  เปน 
ทายาทแหงกรรม  มีกรรมเปนกําเนดิ  มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย  กรรมยอม 
จําแนกสัตวใหเลวและประณีตได  ฯ 
        ส.  ขาพระองคยอมไมทราบเน้ือความโดยพิสดารของอุเทศท่ีพระโคดมผู  เจริญตรัสโดยยอ 
มิไดจําแนกเนือ้ความโดยพสิดารนี้ได  ขอพระโคดมผูเจริญ  ไดโปรดแสดงธรรมแกขาพระองค 
โดยประการทีข่าพระองคจะพึงทราบเนื้อความ  แหงอุเทศน้ีโดยพิสดารไดเถิด  ฯ 
        พ.  ดูกรมาณพ  ถาอยางนั้น  ทานจงฟง  จงใสใจใหดี  เราจะกลาวตอไป  สุภมาณพ 
โตเทยยบุตร  ทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลว  พระเจาขา  ฯ  
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        [๕๘๒]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  ดกูรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนีจ้ะเปน 
สตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  เปนคนเหีย้มโหด  มีมือเปอนเลือด 
หมกมุนในการประหัตประหาร  ไมเอ็นดใูนเหลาสัตวมีชีวิต  เขาตายไป  จะเขาถึงอบาย  ทุคต ิ
วินิบาต  นรก  เพราะกรรมนัน้  อันเขา  ใหพร่ังพรอม  สมาทานไวอยางนี้  หากตายไป  ไมเขา 
ถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรกถามาเปนมนุษย  เกิด  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนมี 
อายุส้ัน  ดูกรมาณพปฏิปทาเปนไปเพื่อมีอายุส้ันนี้  คือ  เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  เปน 
คนเหี้ยมโหด  มีมือเปอนเลือด  หมกมุนในการประหัตประหาร  ไมเอ็นดูในเหลาสัตวมีชีวิต  ฯ 
        [๕๘๓]  ดูกรมาณพ  สวนบุคคลบางคนในโลกนีจ้ะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  ละ 
ปาณาติบาตแลว  เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต  วางอาชญา  วางศาตราได  มีความละอาย  ถึง 
ความเอ็นดู  อนุเคราะหดวยความเก้ือกูลในสรรพสัตวและภูตอยู  เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค  เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพร่ังพรอมสมาทานไวอยางนี้  หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค  ถามาเปนมนุษยเกิด  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนมีอายุยืน  ดูกรมาณพ 
ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีอายุยนืนี้  คือ  ละปาณาติบาตแลว  เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต  วางอาชญา 
วางศาตราได  มีความละอาย  ถึงความเอ็นด ู อนุเคราะหดวยความเกื้อกลูในสรรพสัตวและภูตอยู  ฯ 
        [๕๘๔]  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เปนผูมีปรกติ 
เบียดเบียนสัตวดวยฝามือ  หรือกอนดิน  หรือทอนไม  หรือศาตราเขาตายไป  จะเขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต  นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพร่ังพรอม  สมาทานไวอยางนี้  หากตายไป 
ไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามาเปนมนุษย  เกดิ  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคน 
มีโรคมาก  ดูกรมาณพปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโรคมากน้ี  คือ  เปนผูมีปรกติเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ 
หรือ  กอนดนิ  หรือทอนไม  หรือศาตรา  ฯ 
        [๕๘๕]  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เปนผูมีปรกติ 
ไมเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ  หรือกอนดนิ  หรือทอนไม  หรือศาตรา  เขาตายไป  จะเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค  เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพร่ังพรอมสมาทานไวอยางนี้  หากตายไป  ไมเขา 
ถึงสุคติโลกสวรรค  ถามาเปนมนุษยเกดิ  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนมีโรคนอย  ดูกร 
มาณพ  ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโรคนอยนี้  คือ  เปนผูมีปรกติไมเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ  หรือกอนดิน 
หรือทอนไม  หรือศาตรา  ฯ  
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        [๕๘๖]  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เปนคนมัก 
โกรธ  มากดวยความแคนเคือง  ถูกเขาวาเล็กนอยก็ขัดใจ  โกรธเคือง  พยาบาท  มาดราย  ทํา 
ความโกรธ  ความราย  และความข้ึงเคียดใหปรากฏ  เขาตายไป  จะเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก 
เพราะกรรมนัน้  อันเขาใหพร่ังพรอมสมาทานไวอยางนี ้ หากตายไป  ไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วิน ิ
บาต  นรก  ถามาเปน  มนุษย  เกิด  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนมีผิวพรรณทราม  ดูกรมาณพ 
ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีผิวพรรณทรามนี้  คือ  เปนคนมักโกรธ  มากดวยความแคนเคือง  ถูกเขาวา 
เล็กนอยก็ขัดใจ  โกรธเคือง  พยาบาท  มาดราย  ทําความโกรธ  ความราย  และความข้ึงเคียด 
ใหปรากฏ  ฯ 
        [๕๘๗]  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เปนคนไมมัก 
โกรธ  ไมมากดวยความแคนเคือง  ถูกเขาวามากก็ไมขัดใจ  ไมโกรธเคือง  ไมพยาบาท  ไมมาด 
ราย  ไมทําความโกรธ  ความราย  และความ  ข้ึงเคียดใหปรากฏ  เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค  เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพร่ังพรอม  สมาทานไวอยางนี้  หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค  ถามาเปนมนุษย  เกิด  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนนาเล่ือมใส  ดูกรมาณพ 
ปฏิปทาเปนไปเพื่อเปนผูนาเล่ือมใสน้ี  คือ  เปนคนไมมักโกรธ  ไมมากดวยความแคนเคือง  ถูก 
เขาวามากก็ไมขัดใจ  ไมโกรธเคือง  ไมพยาบาท  ไมมาดราย  ไมทําความโกรธ  ความราย  ความ 
ข้ึงเคียดใหปรากฏ  ฯ 
        [๕๘๘]  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  มีใจริษยา 
ยอมริษยา  มุงราย  ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ  ความเคารพ  ความนับถือ  การไหว  และการ 
บูชาของคนอ่ืน  เขาตายไป  จะเขาถึงอบาย  ทุคติวินิบาต  นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขาให 
พร่ังพรอม  สมาทานไวอยางนี้  หากตายไปไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามาเปนมนุษย 
เกิด  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลังจะเปนคนมีศักดานอย  ดูกรมาณพ  ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีศักดานอย 
นี้  คือ  มีใจ  ริษยา  ยอมริษยา  มุงราย  ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ  ความเคารพ  ความนับถือ 
การไหว  และการบูชาของคนอ่ืน  ฯ 
        [๕๘๙]  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม   เปนผูมีใจไม 
ริษยา  ยอมไมริษยา  ไมมุงราย  ไมผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ  ความเคารพ  ความนับถือ  การ  
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ไหว  และการบูชาของคนอ่ืน  เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติ  โลกสวรรค  เพราะกรรมนัน้  อันเขาให 
พร่ังพรอม  สมาทานไวอยางนี้  หากตายไปไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามาเปนมนุษย  เกิด  ณ  ท่ี 
ใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนมีศักดามาก  ดกูรมาณพ  ปฏิปทาเปนไปเพือ่มีศักดามากนี้  คือ  มี 
ใจไมริษยา  ยอมไมริษยา  ไมมุงราย  ไมผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ  ความเคารพ  ความนับถือ 
การไหว  และการบูชาของคนอ่ืน  ฯ 
        [๕๙๐]  ดกูรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  ยอมไมเปน 
ผูใหขาว  น้ํา  ผา  ยาน  ดอกไม  ของหอม  เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอาศัย  เคร่ืองตามประทีป 
แกสมณะหรือพราหมณ  เขาตายไป  จะเขาถึงอบาย  ทุคติวินิบาต  นรก  เพราะกรรมนัน้  อัน 
เขาใหพร่ังพรอม  สมาทานไวอยางนี้  หากตายไปไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามา 
เปนมนุษย  เกดิ  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลังจะเปนคนมีโภคะนอย  ดกูรมาณพ  ปฏิปทาเปนไปเพื่อ 
มีโภคะนอยนี้  คือ  ไมใหขาวน้ํา  ผา  ยาน  ดอกไม  ของหอม  เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอยู 
อาศัย  เคร่ืองตามประทีปแกสมณะหรือพราหมณ  ฯ 
        [๕๙๑]  ดกูรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม ยอมเปนผูให 
ขาว  น้ํา  ผา  ยาน  ดอกไม  ของหอม  เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอยูอาศัย  เคร่ืองตามประทีป 
แกสมณะหรือพราหมณ  เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะกรรมน้ัน  อันเขาใหพร่ังพรอม 
สมาทานไวอยางนี้  หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามาเปนมนุษย  เกิด  ณ  ท่ีใดๆ  ใน 
ภายหลัง  จะเปนคนมีโภคะมาก  ดูกรมาณพ  ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโภคะมากน้ี  คือ  ใหขาว  น้ํา 
 ผา  ยาน  ดอกไม  ของหอม  เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอยูอาศัย  แกสมณะ 
หรือพราหมณ  ฯ 
        [๕๙๒]  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เปนคนกระดาง 
เยอหยิ่ง  ยอมไมกราบไหวคนท่ีควรกราบไหว  ไมลุกรับคนท่ีควรลุกรับ  ไมใหอาสนะแกคนท่ี 
สมควรแกอาสนะ  ไมใหทางแกคนท่ีสมควรแกทางไมสักการะคนท่ีควรสักการะ  ไมเคารพคน 
ท่ีควรเคารพ  ไมนับถือคนท่ีควรนับถือไมบูชาคนท่ีควรบูชา  เขาตายไป  จะเขาถึงอบาย  ทุคต ิ
วินิบาต  นรก  เพราะกรรมนัน้  อันเขาใหพร่ังพรอม  สมาทานไวอยางนี ้ หากตายไป  ไมเขา 
ถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามาเปนมนษุย  เกิด  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนเกิดใน 
สกุลตํ่า  ดูกรมาณพ  ปฏิปทาเปนไปเพื่อเกดิในสกุลต่ํานี้  คือ  เปนคนกระดาง  เยอหยิง่  ยอม 
ไมกราบไหวคนท่ีควรกราบไหว  ไมลุกรับคนท่ีควรลุกรับไมใหอาสนะแกคนท่ีสมควรแกอาสนะ  
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 ไมใหทางแกคนท่ีสมควรแกทาง  ไมสักการะคนท่ีควรสักการะ  ไมเคารพคนท่ีควรเคารพ  ไมนับ 
ถือคนท่ีควรนับถือ  ไมบูชาคนท่ีควรบูชา  ฯ 
        [๕๙๓]  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตามเปนคนไม 
กระดาง  ไมเยอหยิ่ง  ยอมกราบไหวคนท่ีควรกราบไหว  ลุกรับคนท่ีควรลุกรับ  ใหอาสนะแกคน 
ท่ีสมควรแกอาสนะ  ใหทางแกคนท่ีสมควรแกทาง  สักการะคนท่ีควรสักการะ  เคารพคนท่ีควร 
เคารพ  นับถือคนท่ีควรนับถือ  บูชาคน  ท่ีควรบูชา  เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะ 
กรรมนั้น  อันเขาใหพร่ังพรอม  สมาทานไวอยางนี้  หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถา 
มาเกิดเปนมนษุย  เกิด  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนเกิดในสกุลสูง  ดูกรมาณพ  ปฏิปทา 
เปนไปเพื่อความเปนผูมีสกุลสูงนี้  คือ  เปนคนไมกระดาง  ไมเยอหยิ่งยอมกราบไหวคนท่ีควร 
กราบไหว  ลุกรับคนท่ีควรลุกรับ  ใหอาสนะแกคนท่ีสมควรแกอาสนะ  ใหทางแกคนท่ีสมควรแก 
ทาง  สักการะคนท่ีควรสักการะ  เคารพคนที่ควรเคารพ  นับถือคนท่ีควรนับถือ  บูชาคนท่ีควรบูชา  ฯ 
        [๕๙๔]  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตามยอมไมเปนผู 
เขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา  อะไรเปนกุศล  อะไรเปนอกุศล  อะไรมีโทษ  อะไร 
ไมมีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไรไมควรเสพ  อะไร  เม่ือทํา  ยอมเปนไปเพ่ือไมเกื้อกลู  เพื่อทุกขส้ิน 
กาลนาน  หรือวา  อะไรเม่ือทํายอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล  เพื่อความสุขส้ินกาลนาน  เขา 
ตายไป  จะเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพร่ังพรอม  สมาทาน 
ไวอยางนี้  หากตายไป  ไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามาเปนมนุษย  เกดิ  ณ ท่ีใดๆ 
 ในภายหลัง  จะเปนคนมีปญญาทราม  ดูกรมาณพ  ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีปญญาทรามนี้  คือ  ไมเปน 
ผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา  อะไร  เปนกุศล  อะไรเปนอกุศล  อะไรมีโทษ  อะไร 
ไมมีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไร  ไมควรเสพ  อะไรเม่ือทํา  ยอมเปนไปเพ่ือไมเกื้อกลู  เพื่อทุกข 
ส้ินกาลนาน  หรือวา  อะไรเมื่อทํา  ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล  เพื่อความสุขส้ินกาลนาน  ฯ 
        [๕๙๕]  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  ยอมเปนผูเขา 
ไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา  อะไรเปนกุศล  อะไรเปน  อกุศล  อะไรมีโทษ  อะไร 
ไมมีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไรไมควรเสพ  อะไรเม่ือทํายอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกูล  เพื่อทุกขส้ิน 
กาลนาน  หรือวาอะไรเม่ือทํา  ยอมเปนไป  เพื่อประโยชนเกื้อกูล  เพื่อความสุขส้ินกาลนาน  เขา 
ตายไป  จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพร่ังพรอม  สมาทานไวอยางนี้  หาก 
ตายไป  ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามาเปนมนุษย  เกดิ  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนมีปญญา  
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มาก  ดูกรมาณพ  ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีปญญามากนี้  คือ  เปนผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลว 
สอบถามวา  อะไรเปนกุศล  อะไรเปนอกุศล  อะไรมีโทษอะไรไมมีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไร 
ไมควรเสพ  อะไรเม่ือทํา  ยอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกูล  เพื่อทุกขส้ินกาลนาน  หรือวาอะไรเม่ือทํา 
 ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกือ้กูล  เพื่อความสุขส้ินกาลนาน  ฯ 
        [๕๙๖]  ดูกรมาณพ  ดวยประการฉะนี้แล  ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีอายุส้ันยอมนําเขาไปสูความ 
เปนคนมีอายุส้ัน  ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีอายยุืน  ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีอายยุืน  ปฏิปทา 
เปนไปเพื่อมีโรคมาก   ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีโรคมาก  ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีผิวพรรณทราม 
ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีผิวพรรณทราม  ปฏิปทาเปนไปเพื่อเปนผูนาเล่ือมใส  ยอมนําเขาไปสู 
ความเปนคนนาเล่ือมใสปฏิปทาเปนไปเพือ่มีศักดานอย  ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีศักดานอย 
ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีศักดามาก  ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีศักดามาก  ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโภคะ 
นอย  ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีโภคะนอย  ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโภคะมาก  ยอมนําเขาไปสูความ 
เปนคนมีโภคะมาก  ปฏิปทาเปนไปเพื่อเกดิในสกุลต่ํา  ยอมนําเขาไปสูความเปนคนเกิดในสกุลตํ่า 
ปฏิปทาเปนไปเพื่อเกิดใน  สกุลสูง  ยอมนําเขาไปสูความเปนคนเกดิในสกุลสูง  ปฏิปทาเปนไปเพื่อ 
มีปญญาทราม  ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีปญญาทราม  ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีปญญามาก  ยอม 
นําเขาไปสูความเปนคนมีปญญามาก  ดูกรมาณพ  สัตวท้ังหลาย  มีกรรมเปน  ของตน  เปนทายาท 
แหงกรรม  มีกรรมเปนกําเนดิ  มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย  กรรมยอมจําแนก 
สัตวใหเลวและประณตี  ฯ 
        [๕๙๗]  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้  สุภมาณพ  โตเทยยบุตรไดกราบทูลพระ 
ผูมีพระภาคดังนี้วา  แจมแจงแลว  พระเจาขา  แจมแจงแลว  พระเจาขา  พระโคดมผูเจริญทรง 
ประกาศธรรมโดยปริยายมิใชนอย  เปรียบเหมือน  หงายของท่ีคว่ํา  หรือเปดของท่ีปด  หรือบอก 
ทางแกคนหลงทาง  หรือตามประทีปในท่ีมืด  ดวยหวังวาผูมีตาดีจักเหน็รูปไดฉะนั้น  ขาพระองค 
นี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญพระธรรม  และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ  ขอพระโคดมผูเจริญ  จงทรงจํา 
ขาพระองควาเปนอุบาสก  ผูถึงสรณะตลอดชีวิต  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  ฯ 
                                    จบ  จฬูกัมมวิภังคสูตรท่ี  ๕ 
                                           _______________  
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                                ๖.  มหากัมมวภิังคสูตร  (๑๓๖) 
        [๕๙๘]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเวฬวุัน  อันเคยเปนสถานท่ีพระราชทาน 
เหยื่อแกกระแต  เขตพระนครราชคฤห  สมัยนั้นแล  ทานพระสมิทธิอยูในกระทอมในปา  คร้ังน้ัน 
ปริพาชกโปตลิบุตรเดินเลนไปโดยลําดับเขาไปหาทานพระสมิทธิยังท่ีอยูแลว  ไดทักทายปราศรัย 
กับทานพระสมิทธิ  คร้ันผาน  คําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง  ณ  ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง  ฯ 
        [๕๙๙]  ปริพาชกโปตลิบุตร  พอนั่งเรียบรอยแลว  ไดกลาวกะทาน  พระสมิทธิดังนี้วา 
ดูกรทานสมิทธิ  ขาพเจาไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระสมณโคดมดังนีว้า  กายกรรมเปนโมฆะ 
วจีกรรมเปนโมฆะ  มโนกรรมเทานั้น  จริง  และวาสมาบัติท่ีบุคคลเขาแลวไมเสวยเวทนาอะไรๆ 
นั้น  มีอยู  ฯ 
        ทานพระสมิทธิกลาววา  ดูกรโปตลิบุตรผูมีอายุ  ทานอยากลาวอยางนี้  อยากลาวตู 
พระผูมีพระภาค  การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย  เพราะพระผูมีพระภาคมิไดตรัสอยางนีว้า 
กายกรรมเปนโมฆะ  วจกีรรมเปนโมฆะ  มโนกรรมเทานั้น  จริง  และวาสมาบัติท่ีบุคคลเขาแลว 
ไมเสวยเวทนาอะไรๆ  นั้น  มีอยู  ฯ 
        ป.  ดูกรทานสมิทธิ  ทานบวชมานานเทาไรแลว  ฯ 
        ส.  ดูกรทานผูมีอายุ  ไมนาน  เพยีง  ๓  พรรษา  ฯ 
        ป.  ในเม่ือภิกษใุหมเขาใจการระแวดระวังศาสดาถึงอยางนี้แลว  คราวนี้พวกเราจัก 
พูดอะไรกะภกิษุผูเถระได  ดูกรทานสมิทธิ  บุคคลทํากรรมชนิดที่ประกอบดวยความจงใจแลว 
ดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  เขาจะเสวยอะไร  ฯ 
        ส.  ดูกรโปตลิบุตรผูมีอายุ  เขาจะเสวยทุกข  ฯ 
        ลําดับนั้น  ปริพาชกโปตลิบุตรไมยินดี  ไมคัดคานภาษิตของทานพระสมิทธิ  แลวลุกจาก 
อาสนะหลีกไป  ฯ  
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        [๖๐๐]  คร้ันปริพาชกโปตลิบุตรหลีกไปแลวไมนาน  ทานพระสมิทธิ  เขาไปหาทาน 
พระอานนทยงัท่ีอยู  แลวไดทักทายปราศรัยกับทานพระอานนท  คร้ันผานคําทักทายปราศรัยพอให 
ระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  จึงบอกเร่ืองเทาท่ีได 
สนทนา  กับปริพาชกโปตลิบุตรท้ังหมด  แกทานพระอานนท  เม่ือทานพระสมิทธิบอกแลวอยางนี ้
ทานพระอานนทจึงไดกลาวกะทานพระสมิทธิดังนี้วา  ดกูรทานสมิทธิ  เร่ืองนี้มีเคาพอจะเฝา 
พระผูมีพระภาค  ได  มาเถิด  เราท้ังสองพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  แลวกราบทูล 
เร่ืองนี้แดพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกเราอยางไร  เราพึงทรงจําคําพยากรณ 
นั้นไวอยางนัน้  ทานพระสมิทธิรับคําทานพระอานนทวา  ชอบแลว  ทานผูมีอายุ  ฯ 
        ตอนั้น  ทานพระสมิทธิและทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  ยังท่ีประทับ 
แลวถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค  นั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหน่ึง  พอนั่งเรียบรอยแลว  ทานพระอานนท 
ไดกราบทูลเร่ืองเทาท่ีทานพระสมิทธิ  ไดสนทนากับปริพาชกโปตลิบุตรท้ังหมด  แดพระผูมีพระภาค ฯ 
        [๖๐๑]  เม่ือทานพระอานนทกราบทูลแลวอยางนี้  พระผูมีพระภาคไดตรัส  กะทานพระ 
อานนทดังนีว้า  ดูกรอานนท  แมความเห็นของปริพาชกโปตลิบุตร  เรา  ก็ไมทราบชัด  ไฉนเลา 
 จะทราบชัดการสนทนากันเห็นปานนี้ได  โมฆบุรุษสมิทธิ  นี้แล  ไดพยากรณปญหาท่ีควรแยกแยะ 
พยากรณของปริพาชกโปตลิบุตรแตแงเดยีว  ฯ 
        เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้  ทานพระอุทายไีดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ถาทานพระสมิทธิกลาวหมายทุกขดังนี้  แลว  ไมวาการเสวยอารมณใดๆ 
ตองจัดเขาในทุกขท้ังนั้น  ฯ 
        [๖๐๒]  เม่ือทานพระอุทายีกลาวแลวอยางนี้  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนท 
วา  ดูกรอานนท  เธอจงเห็นความนอกหลูนอกทางของโมฆบุรุษอุทายนีี้เถิด  เรารูแลวละ  เดีย๋วนี ้
แหละ  โมฆบุรุษอุทายีนี้โพลงข้ึนโดยไมแยบคาย  ดกูรอานนท  เบ้ืองตนทีเดียว  ปริพาชกโปตลิบุตร 
ถามถึงเวทนา  ๓  ถาโมฆบุรุษ  สมิทธิผูถูกถามนี้  จะพึงพยากรณอยางนี้วา  ดกูรโปตลิบุตรผูมีอายุ 
บุคคลทํากรรม  ชนิดท่ีประกอบดวยความจงใจแลว  ดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  อันใหผลเปนสุข 
เขายอมเสวยสุข  บุคคลทํากรรมชนิดท่ีประกอบดวยความจงใจแลว  ดวยกายดวยวาจา  ดวยใจ 
อันใหผลเปนทุกข  เขายอมเสวยทุกข  บุคคลทํากรรมชนิดท่ี  ประกอบดวยความจงใจแลว  ดวยกาย  
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 ดวยวาจา  ดวยใจ  อันใหผลไมทุกขไมสุข  เขายอมเสวยอทุกขมสุข  ดูกรอานนท  โมฆบุรุษสมิทธิ 
เม่ือพยากรณอยางนี้แลช่ือวาพยากรณโดยชอบแกปริพาชกโปตลิบุตร  ก็แตวาพวกปริพาชกผูถือ 
ลัทธิอ่ืนนั้น  เปนคนโง  ไมฉลาด  ใครเลาจักรูมหากัมมวิภังคของตถาคต  ถาพวกเธอฟงตถาคต 
จําแนกมหากมัมวิภังคอยู  ฯ 
        ทานพระอานนทกราบทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคผูพระสุคต  เปนกาลสมควรแลว 
ท่ีพระผูมีพระภาคจะทรงจําแนกมหากัมมวิภังค  ภิกษุท้ังหลายสดับตอพระผูมีพระภาคแลวจักได 
ทรงจําไว  ฯ 
        พ.  ดูกรอานนท  ถาเชนนั้น  เธอจงฟง  จงใสใจใหดี  เราจักกลาวตอไป  ทาน 
พระอานนททูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลว  พระพทุธเจาขา  ฯ 
        [๖๐๓]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  ดกูรอานนท  บุคคล  ๔  จําพวก  นี้  มีปรากฏอยู 
ในโลก  ๔  จําพวกเหลาไหน  คือ 
        (๑)  บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  มักถือเอา  ส่ิงของท่ีเจาของ 
มิไดให  มักประพฤติผิดในกาม  มักพูดเท็จ  มักพูดสอเสียด  มักพูดคําหยาบ  มักเจรจาเพอเจอ 
มากดวยอภิชฌา  มีจิตพยาบาท  มีความเห็นผิด  อยูในโลกน้ี  เขาตายไปแลว  ยอมเขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต  นรก  ก็มี  ฯ 
        (๒)  บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  มักถือเอา  ส่ิงของท่ีเจาของ 
มิไดให  มักประพฤติผิดในกาม  มักพูดเท็จ  มักพูดสอเสียด  มักพูดคําหยาบ  มักเจรจาเพอเจอ 
มากดวยอภิชฌา  มีจิตพยาบาท  มีความเห็นผิดอยูในโลกนี้  เขาตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค  ก็มี  ฯ 
        (๓)  บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต  เวนขาดจากอทินนาทาน 
เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร  เวนขาดจากมุสาวาท  เวนขาดจากพูดสอเสียด  เวนขาดจากพูด 
คําหยาบ  เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ  ไมมากดวยอภิชฌา  มีจิตไมพยาบาท  มีความเห็นชอบ 
อยูในโลกนี้  เขาตายไปแลว  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ก็มี  ฯ 
        (๔)  บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต  เวนขาดจากอทินนาทาน 
เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร  เวนขาดจากมุสาวาท  เวนขาดจากพูดสอเสียด  เวนขาดจากพูด  
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คําหยาบ  เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ  ไมมากดวยอภิชฌา  มีจิตไมพยาบาท  มีความเห็นชอบ 
อยูในโลกนี้  เขาตายไปแลว  ยอมเขา  ถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต  นรก  ก็มี  ฯ 
        [๖๐๔]  ดกูรอานนท  สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้  อาศัยความเพียรเคร่ืองเผา 
กิเลส  ความต้ังใจม่ัน  ความประกอบเนืองๆ  ความไมประมาทความใสใจโดยชอบ  ยอมถูกตอง 
เจโตสมาธิมีรูปทํานองท่ีเม่ือจิตต้ังม่ันแลว  ยอมเล็งเห็นบุคคลโนน  ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง 
มักถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดใหมักประพฤติผิดในกาม  มักพูดเท็จ  มักพูดสอเสียด 
มักพูดคําหยาบ  มักเจรจาเพอเจอ  มากดวยอภิชฌา  มีจติพยาบาท  มีความเหน็ผิดในโลกนี้ 
และเล็งเหน็ผูนั้นตายไปแลว  เขาถึงอบาย  ทุคติ  วิบาต  นรกได  ดวยจกัษุเพยีงดังทิพย 
อันบริสุทธ์ิ  ลวงจักษุของมนุษย  สมณะหรือพราหมณนัน้จึงกลาวอยางนี้วา  ทานผูเจริญ 
เปนอันวากรรมชั่วมี  วิบากของทุจริตมี  ขาพเจาไดเห็นบคุคลโนน  ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  ฯลฯ 
มีความเหน็ผิดในโลกนี้  และผูนั้นตายไป  เขาถึงอบายทุคติ  วินิบาต  นรก  ขาพเจาก็เหน็ 
แลวกลาวตอไปอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  เปนอันวา  ผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  ฯลฯ  มีความ 
เห็นผิด  ผูนัน้ทุกคนตายไปแลวยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ชนเหลาใดรูอยางนี ้
ชนเหลานั้นช่ือวารูชอบชนเหลาใดรูโดยประการอ่ืน  ความรูของชนเหลานั้นผิด  สมณะหรือ 
พราหมณนั้น  จะพูดปกลงไปถึงเร่ืองท่ีเขารูเอง  เห็นเอง  ทราบเอง  โดยประการนัน้แหละ 
  ใน  ท่ีนั้นๆ  ตามกําลังและความแนใจวา  นี้เทานั้นจริง  อ่ืนเปลา  ฯ 
        [๖๐๕]  ดูกรอานนท  สวนสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนีอ้าศัยความเพยีรเคร่ือง 
เผากิเลส  ความต้ังใจม่ัน  ความประกอบเนอืงๆ  ความไมประมาท  ความใสใจโดยชอบ 
ยอมถูกตองเจโตสมาธิมีรูปทํานองท่ีเม่ือจติต้ังม่ันแลว  ยอมเล็งเห็นบุคคลโนน  ผูมักทําชีวิตสัตว 
ใหตกลวง  ฯลฯ  มีความเห็นผิดในโลกนี้  และเล็งเหน็ผูนั้นตายไปแลว  เขาถึงสุคติโลกสวรรคได 
ดวยจักษุเพยีงดังทิพย  อันบริสุทธ์ิ  ลวงจักษุของมนุษย  สมณะหรือพราหมณนัน้จึงกลาวอยางนีว้า 
ทานผูเจริญ  เปนอันวากรรมชั่วไมมี  วิบากของทุจริตไมมี  ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน  ผูมักทํา 
ชีวิตสัตวใหตกลวง  ฯลฯ  มีความเหน็ผิดในโลกนี้  และผูนั้นตายไป  เขาถึง  สุคติโลกสวรรค 
ขาพเจาก็เห็น  แลวกลาวตอไปอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  เปนอันวาผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  ฯลฯ 
  มีความเหน็ผิด  ผูนั้นทุกคนตายไปแลว  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ชนเหลาใดรูอยางนี้  
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ชนเหลานั้นช่ือวารูชอบ  ชนเหลาใด  รูโดยประการอ่ืน  ความรูของชนเหลานั้นผิด  สมณะหรือ 
พราหมณนั้นจะพูดปกลงไปถึงเร่ืองท่ีเขารูเอง  เห็นเอง  ทราบเอง  โดยประการนั้นแหละ  ในท่ี 
นั้นๆ  ตาม  กําลังและความแนใจวา  นี้เทานั้นจริง  อ่ืนเปลา  ฯ 
        [๖๐๖]  ดกูรอานนท  สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้  อาศัยความเพียรเคร่ืองเผา 
กิเลส  ความต้ังใจม่ัน  ความประกอบเนืองๆ  ความไมประมาทความใสใจโดยชอบ  ยอมถูกตอง 
เจโตสมาธิมีรูปทํานองท่ีเม่ือจิตต้ังม่ันแลว  ยอมเล็งเห็นบุคคลโนน  ผูเวนขาดจากปาณาติบาต  เวน 
ขาดจากอทินนาทาน  เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร  เวนขาดจากมุสาวาท  เวนขาดจากพูดสอเสียด 
เวนขาดจากพูดคําหยาบ  เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ  ไมมากดวยอภชิฌา  มีจิตไมพยาบาท  มี 
ความเหน็ชอบในโลกน้ี  และเล็งเห็นผูนั้นเม่ือตายไปแลว  เขาถึงสุคติโลกสวรรคได  ดวยจักษ ุ
เพียงดังทิพย  อันบริสุทธ์ิ  ลวงจักษุของมนุษย  สมณะหรือพราหมณนัน้จึงกลาวอยางนี้วา  ทาน 
ผูเจริญ  เปนอันวา  กรรมดีมี  วิบากของสุจริตมีขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน  ผูเวนขาดจากปาณา 
ติบาต  ฯลฯ  มีความเหน็ชอบในโลก  นี้  และผูนั้นตายไปแลว  เขาถึงสุคติโลกสวรรค  ขาพเจา 
ก็เห็น  แลวกลาวตอไปอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  เปนอันวา  ผูใดเวนขาดจากปาณาติบาต  ฯลฯ 
มีความเหน็ชอบ  ผูนั้นทุกคนตายไปแลว  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชน 
เหลานั้นช่ือวารูชอบ  ชนเหลาใดรูโดยประการอ่ืน  ความรูของชนเหลานั้นผิดสมณะหรือพราหมณ 
นั้นจะพูดปกลงไปถึงเร่ืองท่ีเขารูเอง  เห็นเอง  ทราบเอง  โดยประการนัน้แหละ  ในท่ีนั้นๆ  ตาม 
กําลังและความแนใจวา  นี้เทานั้นจริง  อ่ืนเปลา  ฯ 
        [๖๐๗]  ดูกรอานนท  สวนสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้  อาศัยความเพยีรเคร่ือง 
เผากิเลส  ความต้ังใจม่ัน  ความประกอบเนอืงๆ  ความไมประมาท  ความใสใจโดยชอบ  ยอมถูก 
ตองเจโตสมาธิมีรูปทํานองท่ีเม่ือจิตต้ังม่ันแลว  ยอมเล็งเห็นบุคคลโนน  ผูเวนขาดจากปาณาติบาต 
 ฯลฯ  มีความเห็นชอบในโลกน้ี  และ  เล็งเห็นผูนั้นตายไปแลว  เขาถึงอบาย  ทุคติ  วนิิบาต  นรกได 
ดวยจักษุเพยีงดังทิพย  อันบริสุทธ์ิ  ลวงจักษุของมนุษย  สมณะหรือพราหมณนัน้จึงกลาวอยางนีว้า 
ทานผูเจริญ  เปนอันวา  กรรมดีไมมี  วิบากของสุจริตไมมี  ขาพเจาไดเหน็บุคคลโนน  ผูเวนขาด 
จากปาณาติบาต  ฯลฯ  มีความเห็นชอบในโลกน้ี  และผูนั้น  ตายไป  เขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  
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นรก  ขาพเจาก็เห็น  แลวกลาวตอไปอยางนี้วาทานผูเจริญ  เปนอันวา  ผูใดเวนขาดจากปาณา 
ติบาต  ฯลฯ  มีความเหน็ชอบ  ผูนั้นทุกคนตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก 
ชนเหลาใดรูอยางนี้  ชนเหลานั้นช่ือวารูชอบ  ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น  ความรูของชนเหลานั้น 
ผิดสมณะหรือพราหมณนั้นจะพูดปกลงไปถึงเร่ืองท่ีเขารูเอง  เห็นเอง  ทราบเอง  โดยประการนั้น 
แหละ  ในท่ีนัน้ๆ  ตามกําลังและความแนใจวา  นีเ้ทานั้นจริง  อ่ืนเปลา  ฯ 
        [๖๐๘]  ดกูรอานนท  ในสมณะหรือพราหมณ  ๔  จําพวกนั้น  เราอนุมัติ วาทะของสมณะ 
หรือพราหมณท่ีกลาวอยางนีว้า  ทานผูเจริญ  เปนอันวา  กรรมช่ัวมีวิบากของทุจริตมี  แมวาทะของ 
เขาท่ีกลาวอยางนี้วา  ขาพเจาไดเหน็บุคคลโนน  ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  ฯลฯ  มีความเหน็ผิด 
ในโลกน้ี  และผูนั้นตายไปแลว  เขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ขาพเจาก็เหน็  นี้เราก็อนุมัต ิ
 สวนวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  เปนอันวา  ผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  ฯลฯ 
มี  ความเหน็ผิด  ผูนั้นทุกคนตายไปแลว  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  นี้เรายังไมอนุมัต ิ
 แมวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา  ชนเหลาใดรูอยางนี้  ชนเหลานั้นช่ือวารูชอบ  ชนเหลาใดรูโดย 
ประการอ่ืน  ความรูของชนเหลานั้นผิด  นี้เราก็ยังไมอนุมัติ  แมวาทะของเขาท่ีพูดปกลงไปถึงเร่ือง 
ท่ีเขารูเอง  เหน็เอง  ทราบเอง  นั้นแหละในท่ีนั้นๆ  ตามกําลังและความแนใจวา  นี้เทานั้นจริง 
อ่ืนเปลา  นี้เราก็ยังไมอนุมัติ  นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรอานนท  เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังค 
เปนอยางอ่ืน  ฯ 
        [๖๐๙]  ดกูรอานนท  ในสมณะหรือพราหมณ  ๔  จําพวกนั้น  เราไมอนุมัติ  วาทะของ 
สมณะหรือพราหมณท่ีกลาวอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  เปนอันวา  กรรมช่ัวไมมี  วิบากของทุจริตไมมี 
แตวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา  ขาพเจาไดเหน็บุคคลโนน  ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  ฯลฯ 
มีความเหน็ผิดในโลกนี้  และผูนั้นตายไปแลว  เขาถึงสุคติโลกสวรรค  ขาพเจาก็เห็น  นี้เราอนุมัต ิ
 สวนวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  เปนอันวา  ผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  ฯลฯ   
มี  ความเหน็ผิด  ผูนั้นทุกคนตายไปแลว  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  นี้เรายังไมอนุมัติ  แมวาทะ 
ของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา  ชนเหลาใดรูอยางนี้  ชนเหลานัน้ช่ือวารูชอบ  ชนเหลาใดรูโดยประการ 
อ่ืน  ความรูของชนเหลานั้นผิด  นี้เรากย็ังไมอนุมัติ  แมวาทะของเขาท่ีพดูปกลงไปถึงเร่ืองท่ีเขารู 
เอง  เห็นเอง  ทราบเองน้ันแหละ  ในท่ีนั้นๆ  ตามกําลังและความแนใจวา  นี้เทานั้นจริง  อ่ืน 
เปลา  นี้เราก็ยงั  ไมอนุมัติ  นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรอานนท  เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังค 
 เปนอยางอ่ืน  ฯ  
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        [๖๑๐]  ดกูรอานนท  ในสมณะหรือพราหมณ  ๔  จําพวกนั้น  เราอนุมัติ  วาทะของ 
สมณะหรือพราหมณท่ีกลาวอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  เปนอันวา  กรรมดมีีวิบากของสุจริต 
มี  แมวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา  ขาพเจาเห็นบุคคลโนน  ผูเวนขาดจากปาณาติบาต 
ฯลฯ  มีความเห็นชอบในโลกน้ี  และผูนั้นตายไปแลว  เขาถึง  สุคติโลกสวรรค  ขาพเจาก ็
เห็น  นีเ้ราก็อนุมัติ  สวนวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนีว้าทานผูเจริญ  เปนอันวา  ผูใดเวน 
ขาดจากปาณาติบาต  ฯลฯ  มีความเหน็ชอบ  ผูนั้นทุกคนตายไปแลว  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
  นี้เรายังไมอนุมัติ  แมวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนีว้า  ชนเหลาใดรูอยางนี้  ชนเหลานั้นช่ือวารู 
ชอบ  ชนเหลาใดรูโดยประการอ่ืน  ความรูของชนเหลานัน้ผิด  นี้เรากย็งัไมอนุมัติ  แมวาทะของ 
เขาท่ีพูด  ปกลงไปถึงเร่ืองท่ีเขารูเอง  เห็นเอง  ทราบเอง  นั้นแหละในท่ีนั้นๆ  ตามกําลังและความ 
แนใจวา  นี้เทานั้นจริง  อ่ืนเปลา  นี้เราก็ยังไมอนุมัติ  นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรอานนท  เพราะ 
ตถาคตมีญาณในมหากัมมวภิังคเปนอยางอ่ืน  ฯ 
        [๖๑๑]  ดกูรอานนท  ในสมณะหรือพราหมณ  ๔  จําพวกนั้น  เราไมอนุมัติวาทะของ 
สมณะหรือพราหมณท่ีกลาวอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  เปนอันวา  กรรมดไีมมี  วิบากของสุจริตไมมี 
แตวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา  ขาพเจาไดเหน็บุคคลโนน  ผูเวนขาดจากปาณาติบาต  ฯลฯ  มี 
ความเหน็ชอบในโลกน้ี  และผูนั้นตายไป  แลวเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ขาพเจาก็เหน็ 
 นี้เราอนุมัติ  สวนวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  เปนอันวา  ผูใดเวนขาดจากปาณา 
ติบาต  ฯลฯ  มีความเหน็ชอบ  ผูนั้นทุกคนตายไปแลวยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  นี ้
เรายังไมอนุมัติ  แมวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา  ชนเหลาใดรูอยางนี้  ชนเหลา  นั้นช่ือวารูชอบ 
 ชนเหลาใดรูโดยประการอ่ืน  ความรูของชนเหลานั้นผิด  นี้เราก็  ยังไมอนุมัติ  แมวาทะของเขาท่ี 
พูดปกลงไปถึงเร่ืองท่ีเขารูเอง  เห็นเอง  ทราบเอง  นั้นแหละ  ในท่ีนัน้ๆ  ตามกําลังและความ 
แนใจวานี้เทานั้นจริง  อ่ืนเปลา  นี้เราก็  ยังไมอนุมัติ  นั่นเพราะเหตุไร  ดูกรอานนท  เพราะ 
ตถาคตมีญาณในมหากัมมวภิังคเปนอยางอ่ืน  ฯ 
        [๖๑๒]  ดูกรอานนท  ในบุคคล  ๔  จาํพวกนั้น  บุคคลท่ีเปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  ฯลฯ 
มีความเหน็ผิดในโลกนี้  ตายไปแลว  เขาถึงอบาย  ทุคติวนิิบาต  นรก  นี้  เปนอันวา  เขา 
ทํากรรมช่ัวท่ีใหผลเปนทุกขไวในกาลกอน  หรือในกาลภายหลัง  หรือวามีมิจฉาทิฐิพร่ังพรอม 
สมาทานแลวในเวลาจะตาย  เพราะ  ฉะนั้น  เขาตายไป  จงึเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  
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 ก็แหละบุคคลท่ีเปนผู  มักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  ฯลฯ  มีความเหน็ผิดในโลกนี้นั้น  เขายอมเสวย 
วิบากของกรรมนั้นในชาตินี้  หรือในชาตหินา  หรือในชาติตอไป  ฯ 
        [๖๑๓]  ดกูรอานนท  ในบุคคล  ๔  จาํพวกนั้น  บุคคลท่ีเปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตก 
ลวง  ฯลฯ  มีความเหน็ผิดในโลกนี้  ตายไปแลว  เขาถึงสุคติโลกสวรรคนี้  เปนอันวา  เขาทํา 
กรรมดีท่ีใหผลเปนสุขไวในกาลกอนๆ  หรือในกาลภายหลังหรือวามีสัมมาทิฐิพร่ังพรอม  สมาทาน 
แลวในเวลาจะตาย  เพราะฉะนั้น  เขาตาย  ไปจึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ก็แหละบุคคลท่ีเปนผูมัก 
ทําชีวิตสัตวใหตกลวง  ฯลฯมีความเห็นผิดในโลกนีน้ั้น  เขายอมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาต ิ
นี้  หรือในชาติหนา  หรือในชาติตอไป  ฯ 
        [๖๑๔]  ดกูรอานนท  ในบุคคล  ๔  จาํพวกนั้น  บุคคลท่ีเวนขาดจากปาณาติบาต  ฯลฯ 
มีความเหน็ชอบในโลกน้ี  ตายไปแลว  เขาถึงสุคติโลกสวรรคนี้  เปนอันวา  เขาทํากรรมดีท่ีให 
ผลเปนสุขไวในกาลกอนๆ  หรือในกาลภายหลังหรือวามีสัมมาทิฐิพร่ังพรอม  สมาทานแลวใน 
เวลาจะตาย  เพราะฉะน้ัน  เขาตาย  ไป  จึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ก็แหละบุคคลท่ีเวนขาดจาก 
ปาณาติบาต  ฯลฯ  มีความเหน็ชอบในโลกนี้นั้น  เขายอมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้  หรือ 
ในชาติหนา  หรือในชาติตอไป  ฯ 
        [๖๑๕]  ดูกรอานนท  ในบุคคล  ๔  จาํพวกนั้น  บุคคลท่ีเวนขาดจากปาณาติบาต  ฯลฯ 
มีความเหน็ชอบในโลกน้ี  ตายไปแลว  เขาถึงอบาย  ทุคติวินิบาต  นรก  นี้  เปนอันวา  เขาทํา 
กรรมช่ัวท่ีใหผลเปนทุกขไวในกาลกอนๆ  หรือในกาลภายหลัง  หรือวามีมิจฉาทิฐิพร่ังพรอม 
  สมาทานแลวในเวลาจะตาย  เพราะ  ฉะนัน้  เขาตายไปจงึเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ก ็
แหละบุคคลท่ีเวนขาด  จากปาณาติบาต  ฯลฯ  มีความเหน็ชอบในโลกนี้นั้น  เขายอมเสวยวิบาก 
 ของกรรมนั้นในชาตินี้  หรือในชาติหนา  หรือในชาติตอไป  ฯ 
        [๖๑๖]  ดกูรอานนท  ดวยประการนีแ้ล  กรรมไมควร  สองใหเห็นวาไมควรก็มี  ใหเห็น 
วาควรก็มี  และกรรมท่ีควรแทๆ  สองใหเหน็วาควรก็มี  ใหเห็นวาไมควรก็มี  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระอานนทจึงช่ืนชมยินดี  พระภาษิตของพระ 
ผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  มหากัมมวิภังคสูตร  ท่ี  ๖ 
            __________  
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              ๗.  สฬายตนวภิังคสูตร  (๑๓๗) 
        [๖๑๗]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคตรสัเรียกภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  พระผูมี  พระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เราจักแสดง 
สฬายตนวภิังคแกเธอท้ังหลาย  พวกเธอจงฟงสฬายตนวภิังคนั้น  จงใสใจใหดี  เราจกักลาวตอไป 
 ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลว  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๖๑๘]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  พวกเธอพึงทราบอายตนะภายใน  ๖  อายตนะภาย 
นอก  ๖  หมวดวิญญาณ  ๖  หมวดผัสสะ  ๖  ความนึกหนวงของใจ  ๑๘  ทางดําเนินของสัตว  ๓๖ 
 ใน  ๓๖  นัน้  พวกเธอจงอาศัยทาง  ดําเนนิของสัตวนี้  ละทางดําเนินของสัตวนี้  และพึงทราบการ 
ตั้งสติ  ๓  ประการ  ท่ีพระอริยะเสพ  ซ่ึงเม่ือเสพช่ือวา  เปนศาสดาควรเพื่อส่ังสอนหมู  อันเรา 
เรียกวา  สารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก  ยอดเยี่ยมกวาอาจารยผูฝกท้ังหลาย  นีเ้ปนอุเทศแหงสฬายตนวภิังค  ฯ 
        [๖๑๙]  กข็อท่ีเรากลาวดังนี้วา  พึงทราบอายตนะภายใน  ๖  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว 
 ไดแกอายตนะคือจักษุ  อายตนะคือโสต  อายตนะคือฆานะ  อายตนะคือชิวหา  อายตนะคือกาย 
อายตนะคือมโน  ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบอายตนะภายใน  ๖  นัน่  เราอาศัยอายตนะดังนี ้
กลาวแลว  ฯ 
        [๖๒๐]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบอายตนะภายนอก  ๖  นัน่  เราอาศัยอะไรกลาว 
แลว  ไดแกอายตนะคือรูป  อายตนะคือเสียง  อายตนะคือกล่ินอายตนะคือรส  อายตนะคือ 
โผฏฐัพพะ  อายตนะคือธรรมารมณ  ขอท่ีเรากลาวดังนีว้าพึงทราบอายตนะภายนอก  ๖  นั่น  เราอาศัย 
อายตนะดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        [๖๒๑]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบหมวดวิญญาณ  ๖  นั่น  เราอาศัย  อะไรกลาวแลว 
ไดแกจักษุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวญิญาณกายวิญญาณ  มโนวิญญาณ  ขอ 
ท่ีเรากลาวดังนี้วา  พึงทราบหมวดวิญญาณ  ๖  นั่นเราอาศัยวิญญาณดงันี้  กลาวแลว  ฯ  
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        [๖๒๒]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบหมวดผัสสะ  ๖  นั่น  เราอาศัย  อะไรกลาวแลว 
ไดแกจักษุสัมผัส  โสตสัมผัส  ชิวหาสัมผัส  กายสัมผัส  มโนสัมผัส  ขอท่ีเรา 
กลาวดังน้ีวา  พึงทราบหมวดผัสสะ  ๖  นั่น  เราอาศัยสัมผัสดังนี้กลาวแลว  ฯ 
        [๖๒๓]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบความนึกหนวงของใจ  ๑๘  นั่น  เราอาศัยอะไร 
กลาวแลว  คือ  เพราะเห็นรูปดวยจักษุ  ใจยอมนึกหนวงรูปเปนท่ีตั้งแหงโสมนัส  นึกหนวงรูปเปน 
ท่ีตั้งแหงโทมนัส  นึกหนวงรูปเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา 
        เพราะฟงเสียงดวยโสต  ... 
        เพราะดมกล่ินดวยฆานะ  ... 
        เพราะล้ิมรสดวยชิวหา  ... 
        เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย  ... 
        เพราะรูธรรมารมณดวยมโน  ใจยอมนกึหนวงธรรมารมณเปนท่ีตั้งแหงโสมนัส  นึกหนวง 
ธรรมารมณเปนท่ีตั้งแหงโทมนัส  นึกหนวงธรรมารมณเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา  ฉะนี้  เปนความนกึ 
หนวงฝายโสมนัส  ๖  ฝายโทมนัส  ๖  ฝาย  อุเบกขา  ๖  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา  พึงทราบความนึก 
หนวงของใจ  ๑๘  นั่น  เราอาศัยความนกึหนวงดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        [๖๒๔]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบทางดําเนนิของสัตว  ๓๖  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาว 
แลว  คือ  โสมนัสอาศัยเรือน  ๖  โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ  ๖โทมนัสอาศัยเรือน  ๖  อุเบกขาอาศัย 
เนกขัมมะ  ๖  ฯ 
        [๖๒๕]  ใน  ๓๖  ประการนั้น  โสมนัสอาศัยเรือน  ๖  เปนไฉน  คือ  บุคคลเม่ือเล็งเห็นการ 
ไดเฉพาะซ่ึงรูปท่ีรูไดดวยจกัษุ  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาชอบใจเปนท่ีร่ืนรมยแหงใจ  ประกอบ 
ดวยโลกามิส  โดยเปนของอันตนไดเฉพาะ  หรือหวนระลึกถึงรูปท่ีเคยไดเฉพาะในกอน  อันลวง 
ไปแลว  ดับไปแลว  แปรปรวนไปแลว  ยอมเกิดโสมนสัข้ึน  โสมนัสเชนนี้นี่เราเรียกวา  โสมนัส 
อาศัยเรือน 
        บุคคลเม่ือเล็งเห็นการไดเฉพาะซ่ึงเสียงท่ีรูไดดวยโสต  ... 
        บุคคลเม่ือเล็งเห็นการไดเฉพาะซ่ึงกล่ินท่ีรูไดดวยฆานะ  ... 
        บุคคลเม่ือเล็งเห็นการไดเฉพาะซ่ึงรสท่ีรูไดดวยชิวหา  ... 
        บุคคลเม่ือเล็งเห็นการไดเฉพาะซ่ึงโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย  ...  
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        บุคคลเม่ือเล็งเห็นการไดเฉพาะซ่ึงธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโน  อันนาปรารถนา  นาใคร 
นาชอบใจ  เปนท่ีร่ืนรมยแหงใจ  ประกอบดวยโลกามิสโดยเปนของอันตนไดเฉพาะ  หรือหวน 
ระลึกถึงธรรมารมณท่ีเคยไดเฉพาะในกอนอันลวงไปแลว  ดับไปแลว  แปรปรวนไปแลว  ยอม 
เกิดโสมนัสข้ึน  โสมนัสเชนนี้นี่เราเรียกวา  โสมนัสอาศัยเรือน  เหลานีโ้สมนัสอาศัยเรือน  ๖  ฯ 
        [๖๒๖]  ใน  ๓๖  ประการนั้น  โสมนันอาศัยเนกขัมมะ  ๖  เปนไฉน  คือ  บุคคลเม่ือทราบ 
ความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของรูปท้ังหลายนั่นแล  แลวเห็นดวย 
ปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  รูปในกอนและในบัดนี้ท้ังหมดนั้น  ไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความ 
แปรปรวนเปนธรรมดา  ยอมเกิดโสมนัสข้ึน  โสมนัสเชนนี้นี่เราเรียกวา  โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ  ฯ 
        บุคคลเม่ือทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของเสียงท้ัง 
หลายนั่นแล  ... 
        บุคคลเม่ือทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของกล่ินท้ัง 
หลายนั่นแล  ... 
        บุคคลเม่ือทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของรสท้ัง 
หลายนั่นแล  ... 
        บุคคลเม่ือทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของโผฏฐัพพะ 
ท้ังหลายน่ันแล  ... 
        บุคคลเม่ือทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของธรรมารมณ 
ท้ังหลายน่ันแล  แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วาธรรมารมณในกอนและใน 
บัดนี้ท้ังหมดนัน้  ไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ยอมเกิดโสมนัสข้ึน  โสมนัส 
เชนนี้นี่เราเรียกวา  โสมนัสอาศัย  เนกขัมมะ  เหลานี้โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ  ๖  ฯ 
        [๖๒๗]  ใน  ๓๖  ประการนั้น  โทมนัสอาศัยเรือน  ๖  เปนไฉน  คือ บุคคลเม่ือเล็งเห็น 
ความไมไดเฉพาะซ่ึงรูปท่ีรูไดดวยจกัษุ  อันนาปรารถนา  นาใครนาชอบใจ  เปนท่ีร่ืนรมยแหง 
ใจ  ประกอบดวยโลกามิส  โดยเปนของอันตนไมได  เฉพาะ  หรือหวนระลึกถึงรูปท่ีไมเคยได 
เฉพาะในกอน  อันลวงไปแลว  ดับไปแลวแปรปรวนไปแลว  ยอมเกดิโทมนัส  โทมนัสเชน 
นี้นี่เราเรียกวา  โทมนัสอาศัยเรือน 
        บุคคลเม่ือเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซ่ึงเสียง  ...  
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        บุคคลเม่ือเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซ่ึงกล่ิน  ... 
        บุคคลเม่ือเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซ่ึงรส  ... 
        บุคคลเม่ือเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซ่ึงโผฏฐัพพะ  ... 
        บุคคลเม่ือเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซ่ึงธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโน  อันนาปรารถนา  นาใคร 
นาชอบใจ  เปนท่ีร่ืนรมยแหงใจ  ประกอบดวยโลกามิส  โดยเปนของอันตนไมไดเฉพาะ  หรือ 
หวนระลึกถึงธรรมารมณท่ีไมเคยไดเฉพาะในกอนอันลวงไปแลว  ดับไปแลว  แปรปรวนไปแลว 
 ยอมเกิดโทมนัส  โทมนัสเชนนี้นี่  เราเรียกวา  โทมนัสอาศัยเรือน  เหลานี้โทมนัสอาศัยเรือน  ๖  ฯ 
        [๖๒๘]  ใน  ๓๖  ประการนั้น  โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ  ๖  เปนไฉน  คือ  บุคคลทราบ 
ความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของรูปท้ังหลายนั่นแล  แลวเห็นดวย 
ปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  รูปในกอนและในบัดนี้  ท้ังหมดนั้น  ไมเท่ียง  เปนทุกข 
มีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลวยอมเขาไปต้ังความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข  เม่ือเขาไปต้ัง 
ความปรารถนาใน  อนุตตรวโิมกขดังนี้วา  เม่ือไร  ตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะท่ีพระอริยะท้ังหลาย 
ไดบรรลุอยูในบัดนี้เลา  ยอมเกิดโทมนัสเพราะความปรารถนาเปนปจจยัข้ึน  โทมนัสเชนนี้นี่เรา 
เรียกวา  โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ 
        บุคคลทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของเสียงท้ังหลาย 
นั่นแล  ... 
        บุคคลทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของกล่ินท้ังหลาย 
นั่นแล  ... 
        บุคคลทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของรสท้ังหลาย 
นั่นแล  ... 
        บุคคลทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของโผฏฐัพพะ 
ท้ังหลายน่ันแล  ... 
        บุคคลทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของธรรมารมณ 
ท้ังหลายน่ันแล  แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วาธรรมารมณในกอนและใน 
บัดนี้  ท้ังหมดนั้น  ไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลว  ยอมเขาไปต้ังความ 
ปรารถนาในอนุตตรวิโมกข  เม่ือเขาไปต้ังความปรารถนาในอนุตตรวิโมกขดังนีว้า  เม่ือไร  ตัวเรา 
จึงจักบรรลุอายตนะท่ีพระอริยะท้ังหลายไดบรรลุอยูในบัดนี้เลา  ยอมเกิดโทมนัสเพราะความ  
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ปรารถนาเปนปจจัยข้ึน  โทมนัสเชนนี้นี่เราเรียกวา  โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ  เหลานี้โทมนัส 
อาศัยเนกขัมมะ  ๖  ฯ 
        [๖๒๙]  ใน  ๓๖  ประการนั้น  อุเบกขาอาศัยเรือน  ๖  เปนไฉน  คือ  เพราะเห็นรูปดวย 
จักษุ  ยอมเกดิอุเบกขาข้ึนแกปุถุชนคนโงเขลา  ยังไมชนะกิเลส  ยังไมชนะวิบาก  ไมเห็นโทษ 
ไมไดสดับ  เปนคนหนาแนน  อุเบกขาเชนนี้นั้น  ไมลวงเลยรูปไปได  เพราะฉะน้ัน  เราจึงเรียกวา 
อุเบกขาอาศัยเรือน 
        เพราะฟงเสียงดวยโสต  ... 
        เพราะดมกล่ินดวยฆานะ  ... 
        เพราะล้ิมรสดวยชิวหา  ... 
        เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย  ... 
        เพราะรูธรรมารมณดวยมโน  ยอมเกดิอุเบกขาข้ึนแกปุถุชนคนโงเขลา  ยังไมชนะกิเลส 
ยงัไมชนะวิบาก  ไมเหน็โทษ  ไมไดสดับ  เปนคนหนาแนนอุเบกขาเชนนี้นั้น  ไมลวงเลย 
ธรรมารมณไปได  เพราะฉะน้ัน  เราจึงเรียกวา  อุเบกขาอาศัยเรือน  เหลานี้  อุเบกขา 
อาศัยเรือน  ฯ 
        [๖๓๐]  ใน  ๓๖  ประการนั้น  อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ  ๖  เปนไฉน  คือ  บุคคลเม่ือทราบ 
ความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของรูปท้ังหลายนั่นแล  แลวเห็นดวย 
ปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  รูปในกอนและในบัดนี้  ท้ังหมดนั้น  ไมเท่ียง  เปนทุกข 
มีความแปรปรวนเปนธรรมดายอมเกิดอุเบกขาข้ึน  อุเบกขาเชนนี้นัน้  ไมลวงเลยรูปไปได 
เพราะฉะนั้น  เราจึงเรียกวาอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ 
        บุคคลเม่ือทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของเสียง 
ท้ังหลายน่ันแล  ... 
        บุคคลเม่ือทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของกล่ิน 
ท้ังหลายน่ันแล  ... 
        บุคคลเม่ือทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของรส 
ท้ังหลายน่ันแล  ...  
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        บุคคลเม่ือทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของโผฏฐัพพะ 
ท้ังหลายน่ันแล  ... 
        บุคคลเม่ือทราบความไมเท่ียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของธรรมารมณ 
ท้ังหลายน่ันแล  แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วาธรรมารมณในกอนและใน 
บัดนี้ท้ังหมดนัน้  ไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ยอมเกิดอุเบกขาข้ึน 
อุเบกขาเชนนีน้ั้น  ไมลวงเลยธรรมารมณไปไดเพราะฉะนั้น  เราจึงเรียกวา  อุเบกขาอาศัย 
เนกขัมมะ  เหลานี้อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ๖  ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบทางดําเนินของสัตว 
๓๖  นั่น  เราอาศัยทาง  ดําเนนิดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        [๖๓๑]  กข็อท่ีเรากลาวดังนี้วา  ในทางดําเนินของสัตว  ๓๖  นัน้  พวกเธอจงอาศัยทาง 
ดําเนินของสัตวนี้  ละทางดําเนินของสัตวนี ้ นั่นเราอาศัยอะไรกลาวแลวดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ใน  ๓๖  ประการนั้น  พวกเธอจงอาศัย  คืออิงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ  ๖  นั้นๆ  แลวละ  คือ 
ลวงเสียซ่ึงโสมนัสอาศัยเรือน  ๖  นั้นๆ  อยางนี้ยอมเปนอันละโสมนัสนั้นๆ  ได  เปนอันลวง 
โสมนัสนั้นๆ  ได  ดูกรภิกษท้ัุงหลายใน  ๓๖  ประการนั้น  พวกเธอจงอาศัย  คืออิงโทมนัส 
อาศัยเนกขัมมะ  ๖  นั้นๆแลวละ  คือลวงเสียซ่ึงโทมนัสอาศัยเรือน  ๖  นั้นๆ  อยางนี้  ยอมเปน 
อันละ  โทมนสันั้นๆ  ได  เปนอันลวงโทมนัสนั้นๆ  ได  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ใน  ๓๖ประการนั้น 
 พวกเธอจงอาศัย  คืออิงอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ  ๖  นั้นๆ  แลวละคือลวงเสียซ่ึงอุเบกขาอาศัย 
เรือน  ๖  น้ันๆ  อยางนี้  ยอมเปนอันละอุเบกขานั้นๆได  เปนอันลวงอุเบกขานั้นๆ  ได  ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย  ใน  ๓๖  ประการนั้น  พวกเธอจงอาศัย  คืออิงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ  ๖  นั้นๆ 
แลวละ  คือลวงเสียซ่ึงโทมนัส  อาศัยเนกขัมมะ  ๖  นั้นๆ  อยางนี้  ยอมเปนอันละโทมนัสนั้นๆ  ได 
เปนอันลวงโทมนัสนั้นๆ  ได  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ใน  ๓๖  ประการนัน้  พวกเธอจงอาศัย คือ 
อิงอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ  ๖  นั้นๆ  แลวละ  คือลวงเสียซ่ึงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ  ๖  นั้นๆ 
อยางนี้  ยอมเปนอันละโสมนัสนั้นๆ  ได  เปนอันลวงโสมนัสนั้นๆ  ได  ฯ 
        [๖๓๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อุเบกขาที่มีความเปนตางๆ  อาศัยอารมณตางๆก็มี 
อุเบกขาท่ีมีความเปนหนึ่ง  อาศัยอารมณเปนหนึ่งก็มี  
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        ก็อุเบกขาที่มีความเปนตางๆ  อาศัยอารมณตางๆ  เปนไฉน  คือ  อุเบกขา  ท่ีมีในรูป 
ในเสียง  ในกล่ิน  ในรส  ในโผฏฐัพพะ  นีอุ้เบกขาท่ีมีความเปนตางๆ  อาศัยอารมณตางๆ 
        ก็อุเบกขาที่มีความเปนหนึ่ง  อาศัยอารมณเปนหนึ่ง  เปนไฉน  คือ  อุเบกขาท่ีมีอาศัย 
อากาสานัญจายตนะ  อาศัยวญิญาณัญจายตนะ  อาศัยอากญิจัญญายตนะ อาศัยเนวสัญญานา 
สัญญายตนะ  นี้อุเบกขาท่ีมีความเปนหนึ่ง  อาศัยอารมณเปนหนึ่ง 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ในอุเบกขา  ๒  อยาง  พวกเธอจงอาศัย  คืออิงอุเบกขาท่ีมีความเปน 
หนึ่ง  อาศัยอารมณเปนหนึ่งนั้น  แลวละ  คือลวงเสียซ่ึงอุเบกขาท่ีมี  ความเปนตางๆ  อาศัย 
อารมณตางๆ  นั้น  อยางนี้  ยอมเปนอันละอุเบกขานี้ไดเปนอันลวงอุเบกขานี้ได  ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอจงอาศัย  คืออิงความเปนผูไมมีตณัหา  แลวละ  คือลวงเสียซ่ึงอุเบกขา 
ท่ีมีความเปนหนึ่ง  อาศัยอารมณเปนหนึ่งนั้น  อยางนี้  ยอมเปนอันละอุเบกขานี้ได  เปน 
อันลวงอุเบกขานี้ได  ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  ในทางดําเนินของสัตว  ๓๖  นั้น  พวกเธอจง 
อาศัยทางดําเนนิของสัตวนี้  ละทางดําเนินของสัตวนี้  นัน่เราอาศัยการละ  การลวง  ดังนี ้
กลาวแลว  ฯ 
        [๖๓๓]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  และพึงทราบการต้ังสติ  ๓  ประการท่ี  พระอริยะเสพ  ซ่ึง 
เม่ือเสพช่ือวา  เปนศาสดาควรเพื่อส่ังสอนหมู  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ฯ 
        [๖๓๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ศาสดาเปนผูอนุเคราะห  แสวงประโยชนเกื้อกูล  อาศัย 
ความเอ็นดแูสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายวา  นี่เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ  นีเ่พือ่ความสุข 
แกพวกเธอ  เหลาสาวกของศาสดาน้ัน  ยอมไมฟงดวยดี  ไมเง่ียโสตสดบั  ไมตั้งจิตรับรู  และ 
ประพฤติหลีกเล่ียงคําสอนของศาสดาดูกรภกิษุท้ังหลาย  ในขอนั้น  ตถาคตไมเปนผูช่ืนชม 
 ไมเสวยความช่ืนชม  และไมระคายเคือง  ยอมมีสติสัมปชัญญะอยู  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  นี้  เรา 
เรียกวาการต้ังสติประการท่ี  ๑  ท่ีพระอริยะเสพ  ซ่ึงเม่ือเสพช่ือวา  เปนศาสดาควรเพื่อ 
ส่ังสอน  หมู  ฯ 
        [๖๓๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ศาสดาเปนผูอนุเคราะห  แสวงหา 
ประโยชนเกื้อกูล  อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายวา  นี่เพื่อประโยชนเกื้อกูลแก  
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พวกเธอ  นีเ่พือ่ความสุขแกพวกเธอ  เหลาสาวกของศาสดานั้น  บางพวกยอมไมฟงดวยดี  ไม 
เง่ียโสตสดับ  ไมตั้งจิตรับรู  และประพฤติหลีกเล่ียงคําสอนของศาสดา  บางพวกยอมฟงดวยด ี
 เง่ียโสตสดับ  ตั้งจิตรับรู  ไมประพฤติหลีกเล่ียงคําสอนของศาสดา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ในขอนั้น 
ตถาคตไมเปนผูช่ืนชมไมเสวยความช่ืนชม  ท้ังไมเปนผูไมช่ืนชม  ไมเสวยความไมช่ืนชม  เวน 
ท้ังความช่ืนชมและความไมช่ืนชมท้ังสองอยางนั้นแลว  เปนผูวางเฉย  ยอมมีสติสัมปชัญญะอยู 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  นี้  เราเรียกวาการต้ังสตปิระการท่ี  ๒  ท่ีพระอริยะเสพซ่ึงเม่ือเสพช่ือวา  เปน 
ศาสดาควรเพ่ือส่ังสอนหมู  ฯ 
        [๖๓๖]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ศาสดาเปนผูอนุเคราะห  แสวงหา 
ประโยชนเกื้อกูล  อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายวา  นี่เพื่อประโยชนเกื้อกูลแก 
พวกเธอ  นีเ่พือ่ความสุขแกพวกเธอ  เหลาสาวกของศาสดานั้นยอมฟงดวยดี  เง่ียโสตสดับ 
ตั้งจิตรับรู  ไมประพฤติหลีกเล่ียงคําสอนของศาสดาดูกรภกิษุท้ังหลาย  ในขอนั้น  ตถาคตเปน 
ผูช่ืนชม  เสวยความช่ืนชม  และไมระคายเคือง  ยอมมีสติสัมปชัญญะอยู  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  นี ้
เราเรียกวาการต้ังสติประการท่ี  ๓  ท่ีพระอริยะเสพ  ซ่ึงเม่ือเสพช่ือวา  เปนศาสดาควรเพื่อ 
ส่ังสอนหมู  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา  และพึงทราบการต้ังสติ  ๓  ประการท่ีพระอริยะเสพ  ซ่ึงเม่ือ 
เสพช่ือวาเปนศาสดาควรเพือ่ส่ังสอนหมู  นั่น  เราอาศัยเหตุนี้  กลาวแลว  ฯ 
        [๖๓๗]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ศาสดาน้ันเราเรียกวา  สารถี  ฝกบุรุษท่ีควรฝก  ยอด 
เยี่ยมกวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ชางท่ีควรฝก 
อันอาจารยฝกชางไสใหวิ่ง  ยอมวิ่งไปไดทิศเดียวเทานัน้  คือ  ทิศตะวันออก  หรือทิศตะวนัตก 
หรือทิศเหนือ  หรือทิศใต  มาท่ี  ควรฝก  อันอาจารยฝกมาขับใหวิ่ง  ยอมวิ่งไปไดทิศเดียวเหมือนกนั 
คือ  ทิศตะวันออก  หรือทิศตะวนัตก  หรือทิศเหนือ  หรือทิศใต  โคท่ีควรฝก  อันอาจารย ฝก 
โคขับใหวิ่ง  ยอมวิ่งไปไดทิศเดียวเหมือนกัน  คือ  ทิศตะวันออก  หรือทิศ  ตะวนัตก  หรือทิศเหนือ 
หรือทิศใต  แตบุรุษที่ควรฝก  อันตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธสอนใหวิ่ง  ยอมวิ่งไปไดท่ัวท้ัง 
๘  ทิศ  คือ  ผูท่ีมีรูป  ยอมเหน็รูปท้ังหลายไดนี้ทิศท่ี  ๑  ผูท่ีมีสัญญาในอรูปภายใน  ยอมเห็นรูป 
ท้ังหลายภายนอกได  นี้ทิศท่ี  ๒  ยอมเปนผูนอมใจวางามท้ังนั้น  นี้ทิศท่ี  ๓  ยอมเขาอากาสานัญ 
จายตนะอยูดวยใสใจวา  อากาศหาท่ีสุดมิได  เพราะลวงรูปสัญญา  ดับปฏิฆสัญญา  ไมใสใจ  
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นานัตตสัญญาโดยประการทัง้ปวง  นี้ทิศท่ี  ๔  ยอมเขาวญิญาณัญจายตนะอยูดวย  ใสใจวา  วิญญาณ 
หาท่ีสุดมิได  เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง  นี้ทิศท่ี  ๕  ยอมเขาอากิญจัญญายตนะ 
อยูดวยใสใจวา  ไมมีสักนอยหน่ึง  เพราะลวง  วิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง  นี้ทิศท่ี  ๖ 
ยอมเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ  อยู  เพราะลวงอากญิจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง  นี้ทิศท่ี  ๗ 
ยอมเขาสัญญา  เวทยิตนิโรธอยู  เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง  นี้ทิศท่ี  ๘ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บุรุษท่ีควรฝก  อันตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธสอนใหวิ่งยอมวิ่งไปได 
ท่ัวทั้ง  ๘  ทิศดังนี้  ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  ศาสดานั้นเราเรียกวาสารถีฝก  บุรุษท่ีควรฝก  ยอดเยี่ยม 
กวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย  นัน่เราอาศัยเหตุดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดี  พระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
                                จบ  สฬายตนวิภังคสูตร  ท่ี  ๗ 
                                        _______________  
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              ๘.  อุทเทสวิภังคสูตร  (๑๓๘) 
        [๖๓๘]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถ บิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ ท้ังหลายวา  ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสอยางนี้วา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เราจัก 
แสดงอุเทสวภิงัคแกเธอท้ังหลายพวกเธอจงฟงอุเทสวิภังคนั้น  จงใสใจใหดี  เราจักกลาวตอไป 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลว  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๖๓๙]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษพุึงพิจารณาโดยอาการ 
ท่ีเม่ือพิจารณาอยู  ความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอก  ไมตั้งสงบอยูภายใน  และไมพึงสะดุง 
เพราะไมถือม่ัน  เม่ือความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอก  ไมตั้งสงบอยูภายในและไมสะดุง 
เพราะไมถือม่ัน  ยอมไมมีความเกดิแหงชาติ  ชรา  มรณะ  ทุกข  และสมุทัยตอไป  พระผูมี 
พระภาคไดตรัสพระภาษิตดงันี้  คร้ันแลวพระองคผูสุคตจึงเสด็จลุกจากอาสนะ  เขาไปยังพระวหิาร  ฯ 
        [๖๔๐]  คร้ันพระผูมีพระภาคเสดจ็ไปแลวไมนาน  ภิกษเุหลานั้นจึงไดมี  ขอปรึกษากนั 
อยางนี้วา  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการท่ีเม่ือพิจารณาอยูความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไป 
ภายนอก  ไมตัง้สงบอยูภายใน  และไมพึงสะดุงเพราะไมถือม่ัน  เม่ือความรูสึกไมฟุงไป 
ไมซานไปภายนอก  ไมตั้งสงบอยูภายใน  และไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน  ยอมไมมีความเกิด 
แหงชาติ  ชรา  มรณะ  ทุกขและสมุทัยตอไป  ดังนี้แล  มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร 
 ก็เสด็จเขาไป  ยังพระวิหารแลว  ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได  คร้ังนั้นแล  ภิกษุเหลานัน้ไดมีความคิดอยางนีว้า  ทานพระ  
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มหากัจจานะนี้แล  อันพระศาสดาและภกิษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง 
สรรเสริญแลว  ก็ทานพระมหากัจจานะ  พอจะจําแนกเนือ้ความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได  ถากระไร  พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังท่ีอยู 
 แลวพึงสอบถามเนื้อความนัน้กะทานพระมหากัจจานะเถิด  ฯ 
        [๖๔๑]  ตอนั้น  ภกิษุเหลานั้นจึงพากนัเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยัง  ท่ีอยู  แลวได 
ทักทายปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะคร้ันผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว 
จึงนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  ไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะดังนี้วา 
 ดูกรทานกัจจานะ  พระผูมีพระภาคทรงอุเทศโดยยอแกพวกกระผมวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ภิกษพุึงพิจารณาโดยอาการท่ีเมื่อ  พิจารณาอยู  ความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอก  ไมตั้งสงบอยู 
ภายใน  และไมพึงสะดุงเพราะไมถือม่ัน  เม่ือความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอก  ไมตั้งสงบ 
อยูภายใน  และไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน  ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ  ชรา  มรณะ  ทุกข  และ 
สมุทัยตอไป  ดังนี้แล  มิไดทรงจําแนกเนือ้ความโดยพสิดารก็เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยัง 
พระวหิาร  ดูกรทานกัจจานะ  คร้ันพระผูมีพระภาคเสดจ็หลีกไปแลวไมนาน  พวกกระผมนั้นไดมี 
ขอปรึกษากันอยางนี้วา  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเรา 
วา  ดูกรภิกษุท้ังหลายภกิษุพึงพิจารณาโดยอาการท่ีเม่ือพิจารณาอยู  ความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไป 
ภายนอก  ไมตัง้สงบอยูภายใน  และไมพึงสะดุงเพราะไมถือม่ัน  เม่ือความรูสึกไมฟุงไป 
ไมซานไปภายนอก  ไมตั้งสงบอยูภายใน  และไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน  ยอมไมมีความเกิดแหง 
ชาติ  ชรา  มรณะ  ทุกข  และสมุทัยตอไป  ดังนี้แล  มิไดทรง  จําแนกเนื้อความโดยพิสดาร 
ก็เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร  ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนือ้ความแหงอุเทศท่ีพระผูมี 
พระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารไดดกูรทานกัจจานะ  พวกกระผมนั้นไดมีความคิดอยางนีว้า 
 ทานพระมหากัจจานะนีแ้ล  อันพระศาสดาและพวกภิกษผูุรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชน 
ยกยองสรรเสริญแลว  ก็ทานพระมหากัจจานะพอจําแนกเน้ือความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได  ถากระไร  พวกเราพึงเขาไปหาทานพระ  มหากัจจานะยังท่ีอยู 
แลวพึงสอบถามเนื้อความนัน้กะทานพระมหากัจจานะเถิดขอทานพระมหากจัจานะโปรดจําแนก 
เนื้อความเถิด  ฯ  
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        [๖๔๒]  ทานพระมหากัจจานะกลาววา  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  เปรียบ  เหมือนบุรุษ 
ผูตองการแกนไม  แสวงหาแกนไม  เท่ียวเสาะหาแกนไม  พึงสําคัญแกนของตนไมใหญท่ีมีแกน 
ตั้งอยูวา  ควรหาไดท่ีกิ่งและใบ  ละเลยรากและลําตนเสียฉันใด  ขออุปไมยน้ี  ก็ฉันนัน้  เม่ือ 
พระศาสดาประทับอยูพรอมหนาทานผูมีอายุ  ท้ังหลาย  พวกทานพากนัสําคัญเนื้อความนั้นวาพึง 
สอบถามเราได  ลวงเลยพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเสีย  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  พระผูมีพระภาค 
พระองคนั้นทรงรูธรรมท่ีควรรู  ทรงเห็นธรรมท่ีควรเห็น  ทรงมีจักษุ  มีญาณ  มีธรรม  มีความ 
ประเสริฐ  ตรัส  บอก  ทรงนําออกซ่ึงประโยชน  ประทานอมตธรรม  ทรงเปนเจาของธรรม 
ทรงดําเนินตามนั้น  และก็เปนกาลสมควรแกพระองคแลวท่ีทานท้ังหลายจะพึงสอบถามเนื้อความนี ้
กะพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกเราอยางใด  พวกทานพึงทรงจําไวอยางนั้นเถิด  ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นกลาววา  ดูกรทานกัจจานะ  แทจริง  พระผูมีพระภาคยอม  ทรงรูธรรมท่ีควรรู 
 ทรงเห็นธรรมท่ีควรเห็น  ทรงมีจักษุ  มีญาณ  มีธรรม  มีความประเสริฐ  ตรัส  บอก  ทรงนาํออก 
ซ่ึงประโยชน  ประทานอมตธรรม  ทรงเปนเจาของธรรม  ทรงดําเนินตามนั้น  และก็เปนกาลสมควร 
แกพระองคแลวท่ีพวกกระผมจะพึงสอบถามเนื้อความนีก้ะพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาคทรง 
พยากรณ  แกพวกกระผมอยางใด  พวกกระผมพึงทรงจาํไวอยางนั้น  แตวาทานพระมหากัจจานะ 
อันพระศาสดาและพวกภิกษผูุรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง  สรรเสริญแลว 
 และทานพอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้  ใหพิสดารได  ขอ 
ทานพระมหากัจจานะอยาทําความหนกัใจ  โปรดจําแนกเน้ือความเถิด  ฯ 
        ก.  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ถาเชนนัน้  พวกทานจงฟง  จงใสใจใหดี  ขาพเจาจกักลาว 
ตอไป  ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจานะวา  ชอบแลว  ทานผูมีอายุ  ฯ 
        [๖๔๓]  ทานพระมหากัจจานะจึงไดกลาวอยางนี้วา  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ขอท่ี 
พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกเราท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุพึงพิจารณา 
โดยอาการท่ีเม่ือพิจารณาอยู  ความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอก  ไมตั้งสงบอยูภายใน 
 และไมพึงสะดุงเพราะไมถือม่ัน  เม่ือความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอก  ไมตัง้สงบ 
อยูภายใน  และไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน  ยอมไมมีความเกิดแหงชาติชรา  มรณะ  ทุกข 
 และสมุทัยตอไป  ดังนี้  มิไดทรงจําแนกเนือ้ความโดย  พสิดาร  แลวเสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยัง 
พระวหิาร  นี้แล  ขาพเจาทราบเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้  ฯ  
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        [๖๔๔]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็อยางไรเรียกวาความรูสึกฟุงไป  ซานไปภายนอก 
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ความรูสึกที่มีแกภิกษใุนธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปดวยจกัษุ  แลนไป 
ตามนิมิตคือรูป  กําหนดัดวยยินดีนิมิตคือรูป  ผูกพันดวยยินดีนิมิตคือรูป  ประกอบดวยสัญโญชน 
คือความยินดนีิมิตคือรูป  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา  ความรูสึกฟุงไป  ซานไปภายนอก 
        ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะไดยินเสียงดวยโสต  ... 
        ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะดมกล่ินดวยฆานะ  ... 
        ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะล้ิมรสดวยชิวหา  ... 
        ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย  ... 
        ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะรูธรรมารมณดวยมโน  แลนไปตามนิมิตคือ 
ธรรมารมณ  กําหนัดดวยยนิดีนิมิตคือธรรมารมณ  ผูกพนัดวยยนิดีนิมิตคือธรรมารมณ  ประกอบ 
ดวยสัญโญชนคือความยินดนีิมิตคือธรรมารมณ  พระผูมีพระภาคตรสัเรียกวา  ความรูสึกฟุงไป 
ซานไปภายนอก  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  เรียกวาความรูสึกฟุงไป  ซานไปภายนอก  ฯ 
        [๖๔๕]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็อยางไรเรียกวา  ความรูสึกไมฟุงไปไมซานไปภายนอก 
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ความรูสึกที่มีแกภิกษใุนธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปดวยจกัษุ  ไม 
แลนไปตามนมิิตคือรูป  ไมกําหนดัดวยยนิดีนิมิตคือรูปไมผูกพันดวยยินดนีิมิตคือรูป  ไมประกอบ 
ดวยสัญโญชนคือความยินดนีิมิตคือรูปพระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา  ความรูสึกไมฟุงไป  ไมซาน 
ไปภายนอก 
        ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะไดยินเสียงดวยโสต  ... 
        ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะดมกล่ินดวยฆานะ  ... 
        ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะล้ิมรสดวยชิวหา  ... 
        ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย  ... 
        ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะรูธรรมารมณดวยมโน  ไมแลนไปตามนิมิต 
คือธรรมารมณ  ไมกําหนัดดวยยินดีนิมิตคือธรรมารมณ  ไมผูก  พนัดวยยินดีนิมิตคือธรรมารมณ  ไม 
ประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีนิมิตคือธรรมารมณ  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา  ความรูสึก  
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ไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอกดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนี้แล  เรียกวา  ความรูสึกไมฟุงไป 
 ไมซานไปภายนอก  ฯ 
        [๖๔๖]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็อยางไรเรียกวา  จิตต้ังสงบอยูภายใน  ดกูรทานผูมี 
อายุท้ังหลาย  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมเขาปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร 
มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู  ความรูสึกที่มีแกภกิษุ  นั้น  แลนไปตามปติและสุขเกิดแตวิเวก  กําหนดั 
ดวยยินดีปติและสุขเกิดแต  วิเวก  ผูกพนัดวยยินดีปตแิละสุขเกิดวิเวก  ประกอบดวยสัญโญชน 
คือความยินดปีติและสุขเกิดแตวิเวก  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา  จิตต้ังสงบอยูภายใน  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุขาทุติยฌาน  มีความผองใสแหงใจ 
ภายใน  มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึนเพราะสงบวิตกและวิจาร  ไมมีวิตก  ไมมีวจิาร  มีปติและสุข 
เกิดแตสมาธิอยู  ความรูสึกทีมี่แกภกิษนุั้น  แลน  ไปตามปติและสุขเกิดแตสมาธิ  กําหนัดดวยยินด ี
ปติและสุขเกิดแตสมาธิ  ผูกพันดวยยินดีปติและสุขเกิดแตสมาธิ  ประกอบดวยสัญโญชนคือ 
ความยินดีปตแิละสุขเกิดแตสมาธิ  พระผูมีพระภาคตรัสวา  จิตต้ังสงบอยูภายใน  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ  มีสติ 
สัมปชัญญะอยู  และเสวยสุขดวยนามกาย  ยอมเขาตติยฌาน  ท่ี  พระอริยะเรียกเธอไดวา  ผูวาง 
เฉย  มีสติอยูเปนสุขอยู  ความรูสึกที่มีแกภิกษุ  นั้น  แลนไปตามอุเบกขา  กําหนัดดวยยินดีสุข 
เกิดแตอุเบกขา  ผูกพันดวยยนิดีสุขเกิดแตอุเบกขา  ประกอบดวยสัญโญชนคือ  ความยนิดีสุข 
เกิดแตอุเบกขาพระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา  จิตต้ังสงบอยูภายใน  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุขาจตุตถฌาน  อันไมมีทุกขไมมีสุข 
เพราะละสุข  ละทุกข  และดับโสมนัส  โทมนัสกอนๆ  ได  มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู 
ความรูสึกที่มีแกภกิษนุั้น  แลนไปตามอทุกขมสุขเวทนา  กําหนดัดวยยนิดีอทุกขมสุขเวทนา  ผูก 
พันดวยยินดีอทุกขมสุขเวทนาประกอบดวยสัญโญชนคือความยนิดีอทุกขมสุขเวทนา  พระผูมี 
พระภาคตรัสเรียกวา  จิตต้ังสงบอยูภายใน  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนี้แล  เรียกวา  จิตต้ัง 
  สงบอยูภายใน  ฯ 
        [๖๔๗]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็อยางไรเรียกวา  จิตไมตั้งสงบอยูภายใน  ดูกรทาน 
ผูมีอายุท้ังหลาย  ภกิษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม  สงัดจาก  อกุศลธรรม  เขาปฐมฌาน  ฯลฯ  อยู 
 ความรูสึกที่มีแกภกิษนุั้น  ไมแลนไปตามปติและ  สุขเกดิแตวเิวก  ไมกําหนดัดวยยนิดีปติและสุข  
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เกิดแตวิเวก  ไมผูกพันดวยยนิดีปติและสุขเกิดแตวิเวก  ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความ 
ยินดีปตแิละสุขเกิดแต  วิเวก  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา  จิตไมตั้งสงบอยูภายใน  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุขาทุติยฌาน  ฯลฯ  อยูความรูสึกท่ีมีแกภกิษุ 
นั้น  ไมแลนไปตามปติและสุขเกิดแตสมาธิ  ไมกําหนดัดวยยินดีปติและสุขเกิดแตสมาธิ  ไม 
ผูกพันดวยยินดีปติและสุขเกดิสมาธิ  ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีปตแิละสุขเกิดแต 
สมาธิ  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา  จิตไมตั้งสงบอยูภายใน  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ  มีสติ 
สัมปชัญญะอยู  และเสวยสุขดวยนามกาย  เขาตติยฌาน  ฯลฯ  อยู  ความรูสึกท่ีมีแกภกิษุนั้น 
ไมแลนไปตามอุเบกขา  ไมกําหนดัดวยยนิดีสุขเกิดแตอุเบกขา  ไมผูกพันดวยยินดีสุขเกิดแต 
อุเบกขา  ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีสุขเกดิแตอุเบกขา  พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
วา  จิตไมตั้งสงบอยูภายใน  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษเุขาจตุตถฌาน  ฯลฯ  อยู ความรูสึก 
ท่ีมีแกภกิษนุั้น  ไมแลนไปตามอทุกขมสุขเวทนา  ไมกําหนัดดวยยินดีอทุกขมสุขเวทนา  ไมผูก 
พันดวยยินดีอทุกขมสุขเวทนา  ไมประกอบดวยสัญโญชน  คือความยนิดีอทุกขมสุขเวทนา  พระผู 
มีพระภาคตรัสเรียกวา  จิตไมตั้งสงบอยูภายใน  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  เรียกวา 
จิตไมตั้งสงบอยูภายใน  ฯ 
        [๖๔๘]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็อยางไรยอมเปนอันสะดุงเพราะตามถือม่ัน  ดูกร 
ทานผูมีอายุท้ังหลาย  ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้  เปนผูไมไดเหน็พระอริยะ  ไมฉลาดใน 
ธรรมของพระอริยะ  ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ  ไมไดเหน็สัตบุรุษ  ไมฉลาดในธรรมของ 
สัตบุรุษ  ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรุษยอมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาวามี 
รูปบาง  เล็งเห็นรูปในอัตตาบางเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง  รูปนั้นของเขายอมแปรปรวนเปนอยาง 
อ่ืนได  เพราะความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนของรูป  เขายอมมีความรูสึกปรวนแปรไปตามความแปร 
ปรวน  ของรูป  ความสะดุงและความเกิดข้ึนแหงอกุศลธรรม  อันเกิดแตความปรวนแปรไป  ตาม 
ความแปรปรวนของรูป  ยอมต้ังครอบงําจิตของเขาได  เพราะจิตถูกครอบงําเขาจึงเปนผูหวาดเสียว 
คับแคน  หวงใย  และสะดุงเพราะตามถือม่ัน  ยอมเล็งเหน็เวทนา  ...  ยอมเล็งเห็นสัญญา  ... 
ยอมเล็งเห็นสังขาร  ...  ยอมเล็งเห็นวิญญาณโดย  ความเปนอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณ  
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บาง  เล็งเห็นวญิญาณในอัตตาบางเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง  วิญญาณน้ันของเขายอมแปร 
ปรวนเปนอยางอ่ืนได  เพราะความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนของวิญญาณ  เขายอมมีความรูสึกปรวน 
แปรไปตามความแปรปรวนของวิญญาณ  ความสะดุงและความเกิดข้ึนแหงอกุศลธรรม  อันเกิดแต 
ความแปรปรวนของวิญญาณ  ยอมต้ังครอบงําจิตของเขาได  เพราะจิตถูกครอบงํา  เขาจึงเปนผู 
หวาดเสียว  คับแคน  หวงใย  และสะดุงเพราะตามถือม่ัน  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนี้แล 
เปนอันสะดุงเพราะตามถือม่ัน  ฯ 
        [๖๔๙]  ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย  ก็อยางไรยอมเปนอันไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน  ดูกรทาน 
ผูมีอายุท้ังหลาย  อริยสาวกผูสดับแลวในธรรมวินัยนี้  เปนผูไดเหน็พระอริยะ  ฉลาดในธรรมของ 
พระอริยะ  ไดฝกดีแลวในธรรมของพระอริยะไดเหน็สัตบุรุษ  ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ฝกด ี
แลวในธรรมของสัตบุรุษ  ยอม  ไมเล็งเหน็รูปโดยความเปนอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง 
 ไมเล็งเห็นรูป  ในอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง  รูปนั้นของทานยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืน 
ได  เพราะความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนของรูป  ทานยอมมีความรูสึกไมปรวนแปรไปตามความ 
แปรปรวนของรูป  ความสะดุงและความเกิดข้ึนแหงอกศุลธรรมอันเกิดความปรวนแปรไปตาม 
ความแปรปรวนของรูป  ยอมไมตั้งครอบงําจิตของทานได  เพราะจิตไมถูกครอบงํา  ทานจึงเปนผูไม 
หวาดเสียว  ไมคับแคน  ไม  หวงใยและไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน  ยอมไมเล็งเห็นเวทนา  ...  ยอมไม 
เล็งเห็นสัญญา  ...  ยอมไมเล็งเห็นสังขาร  ...  ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง  ไมเล็ง 
เห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง  ไมเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง  ไมเล็งเหน็อัตตาในวิญญาณบาง  วิญญาณ 
ของทานยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนได  เพราะความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนของวิญญาณ  ทานยอม 
มีความรูสึกไมปรวนแปรไปตามความแปรปรวน  ของวญิญาณ  ความสะดุงและความเกิดข้ึนแหง 
อกุศลธรรม  อันเกิดแตความแปรปรวนไปตามความปรวนแปรของวิญญาณ  ยอมไมตั้งครอบงําจิต 
ของทานได  เพราะจิตไมถูกครอบงําทานจึงเปนผูไมหวาดเสียว  ไมคับแคน  ไมหวงใย  ไมสะดุง 
เพราะ  ไมถือม่ัน  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล  เปนอันไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน  ฯ 
        [๖๕๐]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ขอท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศ  โดยยอแกเราท้ัง 
หลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษพุึงพิจารณาโดยอาการท่ีเม่ือพิจารณาอยู  ความรูสึกไมฟุงไป  ไม 
ซานไปภายนอก  ไมตั้งสงบอยูภายใน  และไมพึงสะดุงเพราะไมถือม่ัน  เม่ือความรูสึกไมฟุงไป 
ไมซานไปภายนอก  ไมตั้งสงบอยูภายใน  และไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน  ยอมไมมีความเกิดแหง 
ชาติ  ชรา  มรณะ  ทุกข  และสมุทัยตอไป  มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร  แลวเสด็จ  
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ลุกจากอาสนะเขายังพระวิหาร  นี้แล  ขาพเจาทราบเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี้กแ็หละทานท้ัง 
หลายหวังอยู  พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวทูลถามเนือ้ความนั้นเถิด  พระผูมีพระภาคทรง 
พยากรณแกทานท้ังหลายอยางใด  พวกทานพึงทรง จําคําพยากรณนั้นไวอยางนัน้เถิด  ฯ 
        [๖๕๑]  คร้ังนั้นแล  ภกิษุเหลานั้นยนิดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระมหากัจจานะแลวลุก 
จากอาสนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  คร้ันแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค  นั่ง  ณ  ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกขาพระองควา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุพึง 
พิจารณาโดยอาการท่ีเม่ือพิจารณาอยู  ความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอก  ไมตัง้สงบอยูภายใน 
และไมพึงสะดุงเพราะไมถือม่ันเม่ือความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอก  ไมตั้งสงบอยูภาย 
ในและไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน  ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ  ชรา  มรณะ  ทุกข  และสมุทัย 
ตอไป  ดังนี้  มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดารแลวเสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวหิาร  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  คร้ันพระผูมีพระภาคเสดจ็หลีกไปแลวไมนาน  พวกขาพระองคนัน้ไดมีขอปรึกษา 
กัน  อยางนี้วา  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอแก  พวกเราวา 
  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภกิษุพงึพิจารณาโดยอาการท่ีเม่ือพจิารณาอยู  ความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไปภาย 
นอก  ไมตั้งสงบอยูภายใน  และไมพึงสะดุงเพราะไมถือม่ัน  เม่ือความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไป 
ภายนอก  ไมตัง้สงบภายใน  และไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน  ยอมไมมีความเกดิแหง  ชาติ  ชรา 
มรณะ  ทุกข  และ  สมุทัยตอไป  ดังนี้แล  มิไดทรงจําแนกเน้ือความ  โดยพิสดาร  กเ็สด็จลุก 
จากอาสนะเขาไปยังพระวหิาร  ใครหนอแลจะพึงจาํแนก  เนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได  ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกขาพระองคนั้นไดมีความคิดอยางนีว้า 
ทานพระมหากัจจานะนีแ้ลอันพระศาสดาและพวกภกิษุผูรวมประพฤตพิรหมจรรยผูเปนวิญูชนยก 
ยองสรรเสริญแลว  ก็ทาน  พระมหากัจจานะนี้  พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได  ถากระไร  พวกเราพึงเขาไปหาทาน  พระมหากัจจานะยังท่ีอยู  แลว 
สอบถามเน้ือความนั้นกะทานพระมหากัจจานะเถิด  ตอนั้นแล  พวกขาพระองคจึงเขาไปหาทาน 
พระมหากัจจานะยังท่ีอยู  แลวสอบถาม  เนื้อความ  กะทานแลว  ขาแตพระองคผูเจริญ  ทานพระ 
มหากัจจานะจาํแนกเนื้อความแกพวกขาพระองคนั้นแลวโดยอาการดงันี้  โดยบทดังนี้  และโดย 
พยัญชนะดังนี ้ ฯ  
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        [๖๕๒]  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  มหากัจจานะเปนบัณฑิต  มีปญญา 
มาก  แมหากพวกเธอสอบถามเนื้อความนัน้กะเรา  เรากจ็ะพึงพยากรณเนื้อความน้ันอยางเดยีวกบั 
ท่ีมหากัจจานะพยากรณแลวเหมือนกนั  ก็แหละเน้ือความอุเทศนั้นเปนดงันี้แล  พวกเธอจงทรงจํา 
เนื้อความนัน้ไวอยางนีเ้ถิด  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีพระภาษติของพระ 
ผูมีพระภาคแล  ฯ 
                                              จบ  อุทเทสวิภงัคสูตร  ท่ี  ๘ 
                                                        _______________  
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                                              ๙.  อรณวภิังคสูตร  (๑๓๙) 
        [๖๕๓]  ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้ 
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  พระผูมี  พระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เราจักแสดง 
อรณวภิังคแกเธอท้ังหลายพวกเธอจงฟงอรณวภิังคนั้น  จงใสใจใหดี  เราจักกลาวตอไป  ภิกษ ุ
เหลานั้น  ทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลว  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๖๕๔]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  ไมพึงประกอบเนืองๆ  ซ่ึงสุขอาศัยกาม  อัน 
เลว  เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะไมประกอบดวยประโยชน  และไม 
พึงประกอบเนอืงๆ  ซ่ึงความเพียรเคร่ืองประกอบตนใหลําบาก  อันเปนทุกข  ไมใชของพระอริยะ 
ไมประกอบดวย  ประโยชน  ความปฏิบัติปานกลาง  ไมเขาใกลท่ีสุด  ๒  อยางนีน้ั้น  อันตถาคต 
  รูพรอมดวยปญญายิ่งแลว  เปนขอปฏิบัติทําใหมีจกัษุ  ทําใหมีญาณ  เปนไป  เพื่อความเขาไปสงบ 
  เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน  พึงรูจักการยกยอและการตําหนิ  คร้ันรูแลว  ไมพึง 
ยกยอ  ไมพึงตําหนิ  พึงแสดงแตธรรมเทานั้น  พึงรูตัดสินความสุข  คร้ันรูแลว  พึงประกอบ 
เนืองๆ  ซ่ึงความ  สุขภายใน  ไมพึงกลาววาทะลับหลัง  ไมพึงกลาวคําลวงเกนิตอหนา  พึงเปนผู 
ไมรีบดวนพูด  อยาพูดรีบดวน  ไมพึงปรักปรําภาษาชนบท  ไมพึงลวงเลยคําพูด  สามัญเสีย  นี ้
อุเทศแหงอรณวิภังค  ฯ 
        [๖๕๕]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ไมพงึประกอบเนืองๆ  ซ่ึงสุขอาศัยกามอันเลว  เปนของชาว 
บาน  เปนของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบ  ดวยประโยชน  และไมพึงประกอบเนืองๆ  ซ่ึง 
ความเพยีรเคร่ืองประกอบตนใหลําบาก  อันเปนทุกข  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน 
นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ความประกอบเนืองๆ  ซ่ึงโสมนัสของคนท่ีมีความสุข โดยสืบตอ 
กาม  อันเลว  เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะไมประกอบดวยประโยชน 
นี้เปนธรรมมีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจมีความเรารอน  เปนความปฏิบัติผิด  การไม  
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ตามประกอบ  ความประกอบเนืองๆ ซ่ึงโสมนัสของคนท่ีมีความสุขโดยสืบตอกาม  อันเลว  เปน 
ของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน  นี้เปนธรรมไมมี 
ทุกข  ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ  ไมมีความเรารอน  เปนความปฏิบัติ  ชอบ  ความเพยีร 
เคร่ืองประกอบตนใหลําบาก  อันเปนทุกข  ไมใชของพระอริยะไมประกอบดวยประโยชน  นี ้
เปนธรรมมีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจมีความเรารอน  เปนความปฏิบัติผิด  การไมตาม 
ประกอบความเพียรเคร่ืองประกอบตนใหลําบาก  อันเปนทุกข  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบ 
ดวย  ประโยชน  นี้เปนธรรมไมมีทุกข  ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ  ไมมีความเรารอน 
 เปนความปฏิบัติชอบ  ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ไมพึงประกอบเนืองๆ  ซ่ึงสุขอาศัยกาม  อันเลว 
เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน  และไมพึง 
ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงความเพียรเคร่ืองประกอบตนใหลําบาก  อันเปนทุกข  ไมใชของพระอริยะ 
 ไมประกอบดวย  ประโยชน  นั่น  เราอาศัยเนื้อความดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        [๖๕๖]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ความปฏิบัติปานกลาง  ไมเขาใกลท่ีสุด๒  อยางนี้นั้น 
 อันตถาคตรูพรอมดวยปญญายิ่งแลว  เปนขอปฏิบัติทําใหมีจักษุทําใหมีญาณ  เปนไปเพื่อความ 
เขาไปสงบ  เพือ่ความรูยิ่ง  เพือ่ความตรัสรู  เพื่อนิพพาน  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  มรรค 
มีองค  ๘  อันประเสริฐนี้แล  คือความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  วาจาชอบ  การงานชอบ  การเล้ียง 
ชีพชอบความพยายามชอบ  ความระลึกชอบ  ความต้ังใจชอบ  ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า ความปฏิบัติ 
ปานกลาง  ไมเขาใกลท่ีสุด  ๒  อยางนีน้ั้น  อันตถาคตรูพรอมดวยปญญายิ่งแลว  เปนขอปฏิบัติทํา 
ใหมีจกัษุ  ทําใหมีญาณ  เปนไปเพื่อความเขาไปสงบ  เพื่อความรูยิ่ง  เพือ่ความตรัสรู  เพื่อนิพพาน 
นั่น  เราอาศัยมรรคมีองค  ๘อันประเสริฐดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        [๖๕๗]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงรูจักการยกยอและการตําหนิ  คร้ันรูแลว  ไมพึงยกยอ 
ไมพึงตําหนิ  พึงแสดงแตธรรมเทานั้น  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ก ็
อยางไรเปนการยกยอ  เปนการตําหนิ  และไมเปนการแสดงธรรม  คือ  เม่ือกลาววา  ชนเหลาใด 
ตามประกอบความประกอบ  เนืองๆ  ซ่ึงโสมนัสของคนท่ีมีความสุขโดยสืบตอกาม  อันเลว  เปน 
ของชาวบานเปนของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน  ชนเหลานั้นท้ัง 
หมดมีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจ  มีความเรารอน  เปนผูปฏิบัติผิดดังนี้  ช่ือวาตําหน ิ
ชนพวกหนึ่ง  เม่ือกลาววา  ชนเหลาใดไมตามประกอบความ  ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงโสมนัสของคน  
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ท่ีมีความสุขโดยสืบตอกาม  อันเลว  เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ  ไม 
ประกอบดวยประโยชนชนเหลานั้นท้ังหมด  ไมมีทุกข  ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ 
ไมมีความ  เรารอน  เปนผูปฏิบัติชอบ  ดังนี้  ช่ือวายกยอชนพวกหน่ึง  เม่ือกลาววา  ชนเหลาใด 
ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงความเพียรเคร่ืองประกอบตนใหลําบาก  อัน  เปนทุกข  ไมใชของพระอริยะ 
ไมประกอบดวยประโยชน  ชนเหลานั้นท้ังหมดมีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจ  มีความเรา 
รอน  เปนผูปฏิบัติผิด  ดังนีช่ื้อวาตําหนิชนพวกหนึ่ง  เม่ือกลาววา  ชนเหลาใดไมตามประกอบ 
ความเพยีรเคร่ืองประกอบตนใหลําบาก  อันเปนทุกข  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวย 
ประโยชน  ชนเหลานั้นท้ังหมด  ไมมีทุกข  ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ  ไมมีความเรารอน 
เปนผูปฏิบัติชอบ  ดังนี้  ช่ือวายกยอชนพวกหน่ึง  เม่ือกลาววา ชนเหลาใดเหลาหนึ่งยงัละสัญโญชน 
[๖๕๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  กอ็ยางไร  ไมเปนการยกยอ  ไมเปนการตําหนิ  เปนการแสดง 
ธรรมแท  คือ  ไมกลาวอยางนี้วา  ชนเหลาใดตามประกอบความประกอบเนืองๆ  ซ่ึงโสมนัส 
ของคนท่ีมีความสุขโดยสืบตอกาม  อันเลวเปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใชของพระ 
อริยะ  ไมประกอบดวยประโยชนชนเหลานั้นท้ังหมด  มีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจ  มี 
ความเรารอนเปนผูปฏิบัติผิด  กลาวอยูวา  อันความตามประกอบน้ีแล  เปนธรรม  มีทุกข  มีความ 
คับใจ  มีความแคนใจ  มีความเรารอน  เปนความปฏิบัติผิด  ดังนี้  ช่ือวาแสดงแตธรรมเทานั้น 
ไมกลาวอยางนี้วา  ชนเหลาใดไมตามประกอบความประกอบเนืองๆ  ซ่ึงโสมนัสของคนท่ีมีความ 
สุขโดยสืบตอกาม  อันเลว  เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบ 
ดวยประโยชนชนเหลานั้นท้ังหมด  ไมมีทุกข  ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ  ไมมีความ 
เรารอน  เปนผูปฏิบัติชอบ  กลาวอยูวา  อันความตามประกอบนี้แล  เปน  ธรรม  ไมมีทุกข 
ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ  ไมมีความเรารอนเปนความปฏิบัติชอบ  ดังนี้  ช่ือวา  แสดง 
แตธรรมเทานั้น  ไมกลาวอยางนี้วาชนเหลาใดประกอบเนืองๆ  ซ่ึงความเพียรเคร่ืองประกอบตน 
ใหลําบาก  อันเปนทุกขไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน  ชนเหลานั้นท้ังหมด 
  มีทุกข  มี  ความคับใจ  มีความแคนใจ  มีความเรารอน  เปนผูปฏิบัติผิด  กลาวอยูวา  อันความตาม 
ประกอบนีแ้ล  เปนธรรมมีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจ  มีความเรารอน เปนความปฏิบัติ 
ผิด  ดังนี้  ช่ือวาแสดงแตธรรมเทานั้น  ไมกลาวอยางนีว้า  ชนเหลาใดไมตามประกอบ  ซ่ึงความ  
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เพียรเคร่ืองประกอบตนใหลําบาก  อันเปนทุกข  ไมใช  ของพระอริยะไมประกอบดวยประโยชน 
ชนเหลานั้นท้ังหมด  ไมมีทุกข  ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ  ไมมีความเรารอน  เปนผู 
ปฏิบัติชอบ  กลาวอยูวา  อันความไมตามประกอบนีแ้ล  เปนธรรมไมมีทุกข  ไมมีความคับใจ  ไม 
มีความแคนใจไมมีความเรารอน  เปนความปฏิบัติชอบ  ดังนี้  ช่ือวาแสดงแตธรรมเทานั้น  ไม 
กลาวอยางนี้วา  ชนเหลาใดเหลาหนึ่งยังละสัญโญชนในภพไมไดแลว  ชนเหลานั้นท้ังหมด  มีทุกข 
มีความคับใจ  มีความแคนใจ  มีความเรารอน  เปนผูปฏิบัติผิดกลาวอยูวา  เม่ือยังละสัญโญชน 
ในภพไมไดแลวแล  ภพยอมเปนอันละไมได  ดังนี้  ช่ือวาแสดงแตธรรมเทานั้น  ไมกลาวอยางนี ้
วา  ชนเหลาใดเหลาหนึ่งละสัญโญชนในภพไดแลว  ชนเหลานั้นท้ังหมด  ไมมีทุกข  ไมมีความ 
คับใจไมมีความแคนใจ  ไมมีความเรารอน  เปนผูปฏิบัติชอบ  กลาวอยูวา  ก็เม่ือละสัญโญชน 
ในภพไดแลวแล  ภพยอมเปนอันละได  ดงันี้  ช่ือวาแสดงแตธรรมเทานั้น  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
อยางนี้แล  ไมเปนการยกยอ  ไมเปนการตําหนิ  เปนการแสดงธรรมแท  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา 
พึงรูจักการยกยอและการตําหนิ  คร้ันรูแลวไมพึงตําหนิ  พึงแสดงแตธรรมเทานั้น  นัน่  เราอาศัยเนือ้ 
ความดังนีก้ลาวแลว  ฯ 
        [๖๕๙]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงรูตัดสินความสุข  คร้ันรูแลว  พึงประกอบเนอืงๆ  ซ่ึง 
ความสุขภายใน  นั่น  เราอาศัยอะไร  กลาวแลว  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  กามคุณนี้มี  ๕  อยางแล  ๕ 
อยาง  เปนไฉน  คือ  รูปท่ีรูไดดวยจกัษุอันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปนท่ีรัก  ประกอบดวย 
กาม  เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด  เสียงท่ีรูไดดวยโสต  ...  กล่ินท่ีรูไดดวยฆานะ  ...  รสท่ีรูไดดวย 
ชิวหา  ...โผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปนท่ีรัก  ประกอบดวย 
กาม  เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด  นี้แลกามคุณ  ๕  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สุข  โสมนัสใดแล  อาศัย 
กามคุณ  ๕  เหลานี้เกิดข้ึน  สุขโสมนัสนี้  เรียกวาสุขอาศัยกาม  สุขของปุถุชน  สุขในท่ีลับ 
ไมใชสุขของพระอริยะ  เรากลาววา  ไมพงึเสพ  ไมพึงใหเจริญ  ไมพึงทําใหมาก  พึงกลัวสุขนี ้
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  เขาปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติ 
และสุขเกิดแตวิเวกอยู  เขาทุติยฌาน  มีความผองใสแหงใจภายใน  มีความเปนะรรมเอาผุดข้ึนไมมี 
วิตก  ไมมีวิจาร  เพราะสงบวิตกและวจิารเสียได มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู  
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 เขาตติยฌาน  ...  อยู  เขาจตุตถฌาน  ...  อยูนี้เรียกวา  สุขอาศัยเนกขัมมะ  สุขเกิดแตความสงัด  สุข 
เกิดแตความสงบสุขเกิดแตความตรัสรู  เรากลาววา  พึงเสพใหมาก  พึงใหเจริญ  พึงทําใหมาก 
ไมพึงกลัวสุขนี้  ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงรูตัดสินความสุข  คร้ันรูแลว  พึงประกอบเนืองๆ  ซ่ึง 
ความสุขภายใน  นั่น  เราอาศัยเนื้อความดงันี้  กลาวแลว  ฯ 
        [๖๖๐]  กข็อท่ีเรากลาวดังนี้วา  ไมพึงกลาววาทะลับหลัง  ไมพึงกลาวคําลวงเกินตอหนา 
นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ในประการ  แรกนัน้  พึงรูวาทะลับหลังใด  ไม 
เปนจริง  ไมแท  ไมประกอบดวยประโยชนไมพึงกลาววาทะลับหลังนัน้เปนอันขาด  แมรูวาทะ 
ลับหลังใดจริง  แท  แตไมประกอบดวยประโยชน  ก็พึงสําเหนียกเพื่อจะไมกลาววาทะลับหลัง 
นั้น  และรู  วาทะลับหลังใดจริง  แท  ประกอบดวยประโยชน  ในเร่ืองนั้น  พึงเปนผูรูจักกาลเพื่อ 
จะกลาววาทะลับหลังนั้น  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ในประการหลังนั้น  พึงรูคําลวงเกินตอหนาใด  ไม 
เปนจริง  ไมแท  ไมประกอบดวยประโยชน  ไมพึงกลาวคําลวงเกินตอหนานัน้เปนอันขาด  แมรู 
คําลวงเกินตอหนาใด  จริง  แท  แตไมประกอบดวยประโยชน  ก็พึงสําเหนียกเพื่อจะไมกลาวคํา 
ลวงเกินตอหนานั้น  และรูคําลวงเกินตอหนาใด  จริง  แท  ประกอบดวยประโยชน  ในเร่ืองนั้น 
พึงเปนผูรูจักกาลเพื่อจะกลาวคําลวงเกนิตอหนานั้น  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา  ไมพึงกลาววาทะลับหลัง 
ไมพึงกลาวคําลวงเกินตอหนา  นั่น  เราอาศัยเนื้อความดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        [๖๖๑]  กข็อท่ีเรากลาวดังนี้วา  พึงเปนผูไมรีบดวนพูด  อยาพดูรีบดวนนั่น  เราอาศัย 
อะไรกลาวแลว  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ในประการแรกนัน้  เม่ือรีบดวนพดู  กายก็ลําบาก  จิตก็แกวง 
เสียงก็พรา  คอก็เครือ  แมคําพูดของผูท่ีรีบดวนพูดกไ็มสละสลวย  ไมพึงรูชัดได  ดกูรภิกษุท้ัง 
หลาย  ในประการหลังนั้น  เม่ือไมรีบดวนพูด  กายไมลําบาก  จิตกไ็มแกวง  เสียงก็ไมพรา  คอ 
ก็ไมเครือ  แมคํา  พูดของผูท่ีไมรีบดวนพูด  ก็สละสลวย  พึงรูชัดได  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา  พึง 
เปนผูไมรีบดวนพูด  อยาพูดรีบดวน  นัน่  เราอาศัยเนื้อความดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        [๖๖๒]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ไมพงึปรักปรําภาษาชนบท  ไมพงึลวง  เลยคําพดูสามัญ 
เสีย  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็อยางไรเลา  เปนการปรักปรําภาษา 
ชนบท  และเปนการลวงเลยคําพูดสามัญ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภาชนะน่ันแลในโลกนี้  ในบาง 
ชนบท  เขาหมายรูวา  ปาตี  ในบางชนบท  เขาหมายรูวา  ปตตะ  ในบางชนบท  เขาหมายรูวา  
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 ปฏฐะ  ในบางชนบท  เขาหมายรูวา  สราวะ  ในบางชนบท  เขาหมายรูวา  หโลสะ  ในบาง 
ชนบท  เขาหมายรูวา  โปณะ  ในบางชนบท  เขาหมายรูวา  หนะ  ในบางชนบท  เขาหมายรูวา 
 ปปละ  ภิกษพุูดปรักปรําโดยประการท่ีชนท้ังหลายหมายรูเร่ืองภาชนะน้ันกันดังนี้  ในชนบทนัน้ๆ 
ตามกําลังและความแนใจวา  นี้เทานั้นจริง  อ่ืนเปลาอยางนี้แล  ช่ือวาเปนการปรักปรําภาษาชนบท 
และเปนการลวงเลยคําพดูสามัญดูกรภิกษท้ัุงหลาย  ก็อยางไรเลา  เปนการไมปรักปรําภาษาชนบท 
 และเปนการไมลวงเลยคําพดูสามัญ  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภาชนะนั่นแลในโลกนี้  ในบางชนบท 
เขาหมายรูวา  ปาตี  ในบางชนบท  เขาหมายรูวา  ปตตะ  ในบางชนบท  เขา หมายรูวา  ปฏฐะ 
ในบางชนบท  เขาหมายรูวา  สราวะ  ในบางชนบท  เขาหมายรูวา  หโลสะ  ในบางชนบท 
 เขาหมายรูวา  โปณะ  ในบางชนบท  เขาหมายรูวาหนะ  ในบางชนบท  เขาหมายรูวา  ปปละ 
 ภิกษพุูดโดยประการท่ีชนท้ังหลายหมายรูเร่ืองภาชนะกันดังนี้  ในชนบทนั้นๆ  อยางไมใชความแน 
ใจวา  เปนอันทานผูมีอายุท้ังหลาย  พูดแกขาพเจาหมายถึงภาชนะน้ี  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อยางนี ้
แล  ช่ือวาเปนการไมปรักปรําภาษาชนบท  และเปนการไมลวงเลยคําพดูสามัญ  ขอท่ีเรากลาวดัง 
นี้วา  ไมพึงปรักปรําภาษาชนบท  ไมพึงลวงเลยคําพูดสามัญ  นั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        [๖๖๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ในอรณวภิังคนั้น  ความประกอบเนืองๆ  ซ่ึงโสมนัสของ 
คนท่ีมีความสุขเพราะสืบตอกาม  อันเลว  เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ 
ไมประกอบดวยประโยชน  นี้เปนธรรมมีทุกขมีความคับใจ  มีความแคนใจ  มีความเรารอน 
เปนความปฏิบัติผิด  เพราะฉะน้ัน  ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค  แตการไมตามประกอบความ 
ประกอบเนืองๆ  ซ่ึง  โสมนัสของคนท่ีมีความสุขโดยสืบตอกาม  อันเลว  เปนของชาวบาน  เปน 
ของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน  นี้เปนธรรมไมมีทุกข ไมมีความ 
แคนใจ  ไมมีความเรารอน  เปนความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้น  ธรรมนีจ้ึงไมมีกิเลสตองรณรงค  ฯ 
        [๖๖๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ในอรณวภิังคนั้น  ความเพียรเคร่ืองประกอบตนใหลําบาก 
อันเปนทุกข  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชนนี้เปนธรรมมีทุกข  มีความคับใจ 
มีความแคนใจ  มีความเรารอน  เปนความปฏิบัติผิด  เพราะฉะน้ัน  ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค 
 แตการไมตามประกอบความ  เพียรเคร่ืองประกอบตนใหลําบาก  อันเปนทุกข  ไมใชของพระอริยะ 
ไมประกอบ  ดวยประโยชน  นี้เปนธรรมไมมีทุกข  ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ  ไมมีความ 
เรารอน  เปนความปฏิบัติชอบ  เพราะฉะนัน้  ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตองรณรงค  ฯ  
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        [๖๖๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ในอรณวภิังคนั้น  ความปฏิบัติปานกลาง อันตถาคตรูพรอม 
ดวยปญญายิ่งแลว  เปนขอปฏิบัติทําใหมีจกัษุ  ทําใหมีญาณเปนไปเพื่อความเขาไปสงบ  เพื่อ 
ความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน  นีเ้ปน  ธรรมไมมีทุกข  ไมมีความคับใจ  ไมมีความ 
แคนใจ  ไมมีความเรารอน  เปนความปฏิบัติชอบ  เพราะฉะนั้น  ธรรมนี้จึงไมมีกเิลสตองรณรงค  ฯ 
        [๖๖๖]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ในอรณวภิงัคนั้น  การยกยอ  การตําหน ิ และไมใชเปน 
การแสดงธรรม  นี้เปนธรรมมีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจมีความเรารอน  เปนความ 
ปฏิบัติผิด  เพราะฉะน้ัน  ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงคแตการไมยกยอ  การไมตําหนิ 
การแสดงแตธรรมเทานั้น  นีเ้ปนธรรมไมมีทุกข  ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ  ไมมีความ 
เรารอน  เปนความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้น  ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตองรณรงค  ฯ 
        [๖๖๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ในอรณวภิังคนั้น  สุขอาศัยกาม  สุขในท่ีลับ  สุขของชาวบาน 
สุขของปุถุชน  ไมใชสุขของพระอริยะ  นี้เปนธรรมมีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจ  มีความ 
เรารอน  เปนความปฏิบัติผิด  เพราะฉะนั้น  ะรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค  แตสุขอาศัยเนกขัมมะ 
สุขเกิดแตความสงัด    สุขเกิดแตความสงบ     สุขเกิดแตความตรัสรู      นี้เปนธรรมไมมีทุกข 
ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ  เปนความปฏิบัติชอบ  เพราะฉะนั้น  ะรรมนี้จึงไมมีกิเลส 
รณรงค 
        [๖๖๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ในอรณวภิังคนั้น  วาทะลับหลังซ่ึงไมเปนจริง  ไมแท 
ไมประกอบดวยประโยชน  นี้เปนธรรมมีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจ  มีความเรารอน 
เปนความปฏิบัติผิด  เพราะฉะน้ัน  ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค  แมวาทะลับหลังซ่ึงจริง  แท 
แตไมประกอบดวยประโยชนนี้เปนธรรมมีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจ  มีความเรารอน 
เปนความปฏิบัติผิด  เพราะฉะน้ัน  ธรรมนี้ก็ยังมีกิเลสตองรณรงค  สวนวาทะลับหลังซ่ึงจริง แท 
ประกอบดวยประโยชน  นีเ้ปนธรรมไมมีทุกข  ไมมีความคับใจ  ไมมีความ แคนใจ  ไมมีความ 
เรารอน  เปนความปฏิบัติชอบ  เพราะฉะนัน้  ธรรมนี้จึงไมมี 
กิเลสตองรณรงค  ฯ 
        [๖๖๙]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ในอรณวภิงัคนั้น  คํากลาวลวงเกินตอหนา ซ่ึงไมเปนจริง 
ไมแท  ไมประกอบดวยประโยชน  นี้เปนธรรมมีทุกข  มีความ  คับใจ  มีความแคนใจ  มีความ 
เรารอน  เปนความปฏิบัติผิด  เพราะฉะนั้น  ธรรม  นี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค  แมคํากลาวลวงเกิน 
ตอหนาซ่ึงจริง  แท  แตไมประกอบ  ดวยประโยชน  นี้เปนธรรมมีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจ  
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มีความเรารอนเปนความปฏิบัติผิด  เพราะฉะน้ัน  ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค  แตคํากลาว 
ลวงเกินตอหนาซ่ึงจริง  แท  ประกอบดวยประโยชน  นีเ้ปนธรรมไมมีทุกข  ไมมีความคับใจ 
ไมมีความแคนใจ  ไมมีความเรารอน  เปนความปฏิบัติชอบ  เพราะฉะนั้น  ธรรมนี้จงึไมมีกิเลส 
ตองรณรงค  ฯ 
        [๖๗๐]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ในอรณวภิังคนั้น  คําท่ีผูรีบดวนพูด  นี้เปนธรรมมีทุกข 
มีความคับใจ  มีความแคนใจ  มีความเรารอน  เปนความปฏิบัติผิด  เพราะฉะน้ัน  ธรรมนี้จึงยังมี 
กิเลสตองรณรงค  แตคําท่ีผูไมรีบดวนพดู  นี้เปนธรรมไมมีทุกข  ไมมีความคับใจ  ไมมีความ 
แคนใจ  ไมมีความเรารอน  เปนความปฏิบัติชอบ  เพราะฉะนั้น  ธรรมนี้จึงไมมีกเิลสตองรณรงค  ฯ 
        [๖๗๑]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ในอรณวภิังคนั้น  การปรักปรําภาษาชนบทและการลวงเลย 
คําพูดสามัญ  นี้เปนธรรมมีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจมีความเรารอน  เปนความปฏิบัติผิด 
เพราะฉะนั้น  ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงคแตการไมปรักปรําภาษาชนบท  และการไมลวงเลย 
คําพูดสามัญ  นี้เปนธรรมไมมีทุกข  ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ  ไมมีความเรารอน 
เปนความปฏิบัติ  ชอบ  เพราะฉะนัน้  ธรรมนี้จึงไมมีกเิลสตองรณรงค  ฯ 
        [๖๗๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เพราะฉะนั้น  พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แลวา  เราท้ังหลาย 
จักรูธรรมยังมีกิเลสตองรณรงค  และรูธรรมไมมีกิเลสตองรณรงค  คร้ัน  รูแลว  จักปฏิบัติปฏิปทา 
ไมมีกิเลสตองรณรงค  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  กแ็หละ  กุลบุตรสุภูติ  ปฏิบัติปฏิปทาไมมีกิเลสตองรณรงค 
แลว  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดี พระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
              จบ  อรณวภิังคสูตร  ท่ี  ๙ 
            _______________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 327 
              ๑๐.  ธาตุวิภังคสูตร  (๑๔๐) 
        [๖๗๓]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเม่ือเสด็จจาริกไปในมคธชนบท  ทรงแวะยังพระนครราชคฤห 
เสด็จเขาไปหานายชางหมอช่ือภัคควะยังท่ีอยู  แลวตรัสดังนี้วาดกูรนายภคัควะ  ถาไมเปนความ 
หนักใจแกทาน  เราจะขอพกัอยูในโรงสักคืนหนึ่งเถิด  นายภัคควะทูลวา  ขาแตทานผูเจริญ 
ขาพเจาไมมีความหนกัใจเลย  แตในโรงนีมี้บรรพชิตเขาไปอยูกอนแลว  ถาบรรพชิตนั้นอนุญาต 
ก็นิมนตทานพกัตามสบายเถิด  ฯ 
        [๖๗๔]  ก็สมัยนั้นแล  กุลบุตรช่ือปุกกุสาติ  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตอุทิศ 
พระผูมีพระภาคดวยศรัทธา  ปุกกุสาติกุลบุตรนั้นเขาไปพกัอยูในโรงของนายชางหมอนั้นกอนแลว 
คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาทาน  ปุกกุสาติยังท่ีพัก  แลวตรัสกะทานปุกกุสาติดังนีว้า 
ดูกรภกิษุ  ถาไมเปนความหนักใจแกทาน  เราจะขอพักอยูในโรงสักคืนหนึ่งเถิด  ทานปุกกุสาติ 
ตอบวา  ดูกรทานผูมีอายุ  โรงชางหมอกวางขวาง  นิมนตทานผูมีอายุพกัตามสบายเถิด  ฯ 
        [๖๗๕]  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปสูโรงชางหมอแลว  ทรงลาดสันถัดหญา 
ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ประทับนั่งคูบัลลังก  ตั้งพระกายตรง  ดํารงพระสติม่ันเฉพาะหนา  พระองค 
ประทับนั่งลวงเลยราตรีไปเปนอันมาก  แมทาน  ปุกกุสาติก็นั่งลวงเลยราตรีไปเปนอันมากเหมือนกัน 
คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคทรงพระดําริดังนี้วา  กุลบุตรนี้ประพฤตินาเล่ือมใสหนอ  เราควรจะถาม 
ดูบาง  ตอนั้นพระองคจึงตรัสถามทานปุกกุสาติดังนี้วา  ดูกรภกิษุ  ทานบวช  อุทิศใครเลา 
หรือวา  ใครเปนศาสดาของทาน  หรือทานชอบใจธรรมของใคร  ฯ 
        [๖๗๖]  ทานปุกกุสาตติอบวา  ดูกรทานผูมีอายุ  มีพระสมณโคดมผูศากยบุตร  เสด็จ 
ออกจากศากยราชสกุลทรงผนวชแลว  ก็พระโคดมผูมีพระภาคพระองคนั้นแล  มีกิตติศัพทฟุงไป 
 งามอยางนี้วา  แมเพราะเหตุดังนี้ๆ  พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนผูไกลจากกิเลส  รูเองโดยชอบ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 328 
  ถึงพรอมดวยวิชชาและ  จรณะ  ดําเนินไปดี  รูแจงโลก  เปนสารถีผูฝกบุรุษท่ีควรฝกอยางหาคนอ่ืน 
ยิ่งกวามิไดเปนครูของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย  เปนผูตื่นแลว  เปนผูแจกธรรม  ดังนี้  ขาพเจา 
บวชอุทิศพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  และพระผูมีพระภาคพระองคนัน้  เปนศาสดาของขาพเจา 
ขาพเจาชอบใจธรรมของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุ  ก็เดี๋ยวนี้  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระองคนั้นประทับอยู 
ท่ีไหน  ฯ 
        ปุ.  ดูกรทานผูมีอายุ  มีพระนครช่ือวาสาวัตถีอยูในชนบท  ทางทิศเหนือ  เดีย๋วนี ้
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระองคนั้น  ประทับอยูท่ีนั่น  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุ  ก็ทานเคยเห็นพระผูมีพระภาคพระองคนั้นหรือ  และทานเห็นแลวจะ 
รูจักไหม  ฯ 
        ปุ.  ดูกรทานผูมีอายุ  ขาพเจาไมเคยเห็นพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเลย  ถึงเหน็แลว 
ก็ไมรูจัก  ฯ 
        [๖๗๗]  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคไดมีพระดําริดังนี้วา  กุลบุตรนี้บวช  อุทิศเรา  เราควร 
จะแสดงธรรมแกเขา  ตอนัน้  พระองคจึงตรัสเรียกทานปุกกุสาติวาดูกรภิกษุ  เราจักแสดง 
ธรรมแกทาน  ทานจงฟงธรรมนั้น  จงใสใจใหดี  เราจัก  กลาวตอไป  ทานปุกกุสาติทูลรับพระผูมี 
พระภาควา  ชอบแลว  ทานผูมีอายุ  ฯ 
        [๖๗๘]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภกิษ ุ คนเรานี้มีธาตุ  ๖ มีแดนสัมผัส  ๖ 
มีความหนวงนึกของใจ  ๑๘  มีธรรมท่ีควรตั้งไวในใจ  ๔  อันเปน  ธรรมท่ีผูตั้งอยูแลว  ไมมีกิเลส 
เคร่ืองสําคัญตนและกเิลสเคร่ืองหมักหมมเปนไปก็เม่ือกิเลสเคร่ืองสําคัญตนและกเิลสเคร่ือง 
หมักหมม  ไมเปนไปอยู  บัณฑิตจะเรียกเขาวา  มุนีผูสงบแลว  ไมพึงประมาทปญญา  พึงตาม 
รักษาสัจจะ  พงึเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาสันติเทานั้น  นี้อุเทศแหงธาตุวภิังคหก  ฯ 
        [๖๗๙]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรภิกษุ  คนเรานีมี้ธาตุ  ๖  นั่น  เราอาศัย  อะไรกลาวแลว 
ดูกรภกิษุ  ธาตุนี้มี  ๖  อยาง  คือ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ   วาโยธาตุ  อากาสธาตุ 
วิญญาณธาตุ  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา  ดูกรภกิษุ  คนเรานี้มีธาตุ  ๖  นั่น  เราอาศัยธาตุดังน้ี 
กลาวแลว  ฯ  
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        [๖๘๐]  กข็อท่ีเรากลาวดังนี้วา  ดูกรภกิษุ  คนเรานี้มีแดนสัมผัส  ๖  นั่น  เราอาศัยอะไร 
กลาวแลว  คือ  จักษุ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย  มโน  เปนแดนสัมผัส  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา 
 ดูกรภกิษุ  คนเราน้ีมีแดนสัมผัส  ๖  นั่น  เราอาศัยอายตนะดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        [๖๘๑]  กข็อท่ีเรากลาวดังนี้วา  ดูกรภกิษุ  คนเรานี้มีความหนวงนกึของใจ ๑๘  นั่น  เรา 
อาศัยอะไรกลาวแลว  คือ  บุคคลเห็นรูปดวยจักษุแลว  ยอมหนวงนึกรูปเปนท่ีตั้งแหงโสมนัส 
หนวงนึกรูปเปนท่ีตั้งแหงโทมนัส  หนวงนึกรูปเปนท่ีตัง้แหงอุเบกขา  ฟงเสียงดวยโสตแลว  ... 
ดมกล่ินดวยฆานะแลว  ...  ล้ิมรสดวยชิวหาแลว  ...  ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว  ...  รูธรรมารมณ 
ดวยมโนแลว  ยอมหนวงนกึธรรมารมณเปนท่ีตั้งแหงโสมนัส  หนวงนกึธรรมารมณเปนท่ีตั้งแหง 
โทมนัส หนวงนึกธรรมารมณเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา นี้เปนการหนวงนกึโสมนัส ๖  หนวงนึกโทมนัส  ๖ 
หนวงนึกอุเบกขา  ๖  ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดูกรภกิษุ  คนเรานี้มีความหนวงนึกของใจ  ๑๘  นั่น 
เราอาศัยความหนวงนึกดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        [๖๘๒]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ดกูรภิกษุ  คนเรานีมี้ธรรมท่ีควรตั้งไวในใจ  ๔  นั่น  เรา 
อาศัยอะไรกลาวแลว  คือ  มีปญญาเปนธรรมควรตั้งไวในใจ  มี  สัจจะเปนธรรมควรตั้งไวในใจ  มี 
จาคะเปนธรรมควรต้ังไวในใจ  มีอุปสมะเปนธรรมควรตั้งไวในใจ  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา  ดกูรภกิษ ุ
คนเรานี้มีธรรมท่ีควรตั้งไวในใจ  ๔ นั่น  เราอาศัยธรรมท่ีควรตั้งไวในใจดังนี้  กลาวแลว  ฯ 
        [๖๘๓]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  ไมพงึประมาทปญญา  พึงตามรักษาสัจจะ  พึงเพิ่มพูน 
จาคะ  พึงศึกษาสันติเทานั้น  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ดูกรภิกษุอยางไรเลา  ช่ือวาไม 
ประมาทปญญา  ดูกรภกิษุ  ธาตุนี้มี  ๖  คือ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  อากาสธาตุ 
วิญญาณธาตุ  ฯ 
        [๖๘๔]  ดูกรภกิษุ  ก็ปฐวีธาตุเปนไฉน  คือ  ปฐวีธาตุภายในก็มี  ภายนอกก็มี  กป็ฐวีธาต ุ
ภายในเปนไฉน  ไดแกส่ิงท่ีแคนแข็ง  กําหนดได  มีในตน  อาศัยตนคือ  ผม  ขนเล็บ  ฟน 
หนัง  เนื้อ  เอ็น  กระดกู  เยือ่ในกระดูก  มาม  หัวใจตับ  พังผืด  ไต  ปอด  ไสใหญ  ไสนอย 
อาหารใหม  อาหารเกา  หรือแม  ส่ิงอ่ืนไมวาชนิดไรๆ  ท่ีแคนแข็ง  กําหนดได  มีในตน  อาศัยตน 
นี้เรียกวา  ปฐวีธาตุภายใน  ก็ปฐวีธาตุท้ังภายในและภายนอก  นีแ้ล  เปนปฐวีธาตุท้ังนั้น  พึง 
เห็นปฐวีธาตุนัน้ดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า  นั่นไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใช 
อัตตาของเรา  คร้ันเห็นแลวจะเบ่ือหนายปฐวีธาตุ  และจะใหจิตคลายกําหนัดปฐวีธาตไุด  ฯ  
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        [๖๘๕]  ดูกรภกิษุ  ก็อาโปธาตุเปนไฉน  คืออาโปธาตุภายในก็มี  ภายนอกก็มี  ก็อาโปธาตุ 
ภายใน  เปนไฉน  ไดแกส่ิงท่ีเอิบอาบ  ซึมซาบไป  กําหนดไดมีในตน  อาศัยตน  คือ  ดี  เสลด 
น้ําเหลือง  เลือด  เหง่ือ  มันขน  น้ําตา  เปลวมัน  น้ําลาย  น้ํามูก  ไขขอ  มูตร  หรือแมส่ิง 
อ่ืนไมวาชนิดไรๆ  ท่ีเอิบอาบซึมซาบไป  กําหนดได  มีในตน  อาศัยตน  นี้เรียกวา  อาโปธาตุ 
ภายใน  ก็อาโปธาตุท้ังภายในและภายนอก  นี้แล  เปนอาโปธาตุท้ังนั้น  พึงเห็นอาโปธาตุนั้น 
ดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า  นั่นไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา 
คร้ันเห็นแลว  จะเบ่ือหนายอาโปธาตุ  และจะใหจิตคลายกําหนดัอาโปธาตุได  ฯ 
        [๖๘๖]  ดูกรภกิษุ  กเ็ตโชธาตุเปนไฉน  คือ  เตโชธาตุภายในก็มี  ภายนอกก็มี  ก ็
เตโชธาตุภายในเปนไฉน  ไดแกส่ิงท่ีอบอุน  ถึงความเรารอน  กําหนดไดมีในตน  อาศัยตน 
คือ  ธาตุท่ีเปนเคร่ืองยังกายใหอบอุน  ยังกายใหทรุดโทรม  ยังกายใหกระวนกระวาย  และธาตุท่ี 
เปนเหตุใหของท่ีกิน  ท่ีดื่ม  ท่ีเค้ียว  ท่ีล้ิมแลวถึงความยอยไปดวยดี  หรือแม  ส่ิงอ่ืนไมวา 
ชนิดไรๆ  ท่ีอบอุน  ถึงความเรารอนกําหนดได  มีในตน  อาศัยตน  นี้เรียกวา  เตโชธาตุ 
ภายใน  กเ็ตโชธาตุท้ังภายใน  และภายนอก  นี้แล  เปนเตโชธาตุท้ังนั้น  พึงเหน็เตโชธาตุนั้นดวย 
ปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  นัน่ไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  คร้ันเห็น 
แลว  จะเบ่ือหนายเตโชธาตุ  และจะใหจิตคลายกําหนดัเตโชธาตุได  ฯ 
        [๖๘๗]  ดูกรภกิษุ  กว็าโยธาตุเปนไฉน  คือ  วาโยธาตุภายในก็มี  ภายนอกก็มี  ก ็
วาโยธาตุภายในเปนไฉน  ไดแกส่ิงท่ีพดัผันไป  กําหนดได  มีในตน  อาศัยตนคือ  ลมพัดข้ึน 
เบ้ืองบน  ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า  ลมในทอง  ลมในลําไส  ลมแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ  ลมหายใจ 
ออก  ลมหายใจเขา  หรือแมส่ิงอ่ืนไมวาชนิดไรๆ  ท่ีพัดผันไป  กําหนดได  มีในตน  อาศัยตน 
นี้เรียกวาวาโยธาตุภายใน  กว็าโยธาตุท้ังภายในและภายนอก  นีแ้ล  เปนวาโยธาตุท้ังนั้น  พึง 
เห็นวาโยธาตุนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  นัน่ไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใช 
อัตตาของเราคร้ันเห็นแลว  จะเบ่ือหนายวาโยธาตุ  และจะใหจิตคลายกําหนัดวาโยธาตุได  ฯ 
        [๖๘๘]  ดูกรภกิษุ  ก็อากาสธาตุเปนไฉน  คือ  อากาสธาตุภายในกมี็  ภายนอกกมี็  ก็ 
อากาสธาตุภายในเปนไฉน  ไดแกส่ิงท่ีวาง  ปรุโปรง  กําหนดได  มีในตน  อาศัยตน  คือ  ชองหู 
ชองจมูก  ชองปากซ่ึงเปนทางใหกลืนของท่ีกิน  ท่ีดื่ม  ท่ีเค้ียว  ท่ีล้ิม  เปนท่ีตั้งของท่ีกนิ  ท่ีดื่ม  
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ท่ีเค้ียว  ท่ีล้ิม  และเปนทางระบายของท่ีกนิ  ท่ีดื่ม  ท่ีเค้ียว  ท่ีล้ิมแลวออกทางเบ้ืองลาง  หรือ 
แมส่ิงอ่ืน  ไมวาชนิดไรๆ  ท่ีวาง  ปรุโปรง  กําหนดได  มีในตน  อาศัยตน  นี้เรียกวา  อากาสธาตุ 
ภายใน  ก็อากาสธาตุท้ังภายในและภายนอก  นี้แล  เปนอากาสธาตุท้ังนั้น  พึงเหน็อากาสธาตุนั้น 
ดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า  นั่นไมใชของเราไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา 
คร้ันเห็นแลว  จะเบ่ือหนายอากาสธาตุ  และจะให  จิตคลายกําหนัดอากาสธาตุได  ฯ 
        [๖๘๙]  ตอนั้นส่ิงท่ีจะเหลืออยูอีกก็คือวิญญาณอันบริสุทธ์ิผุดผอง  บุคคลยอมรูอะไรๆ 
ไดดวยวิญญาณน้ัน  คือ  รูชัดวา  สุขบาง  ทุกขบาง  ไมทุกขไมสุข  บาง  ดูกรภกิษุ  เพราะอาศัย 
ผัสสะเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนา  ยอมเกิดสุขเวทนา  บุคคลนั้นเม่ือเสวยสุขเวทนา  ยอมรูสึกวา 
กําลังเสวยสุขเวทนาอยู  เพราะผัสสะเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนานั้นแลดับไป  ยอมรูสึกวา  ความ 
เสวยอารมณท่ีเกิดแตผัสสะ  นั้น  คือตัวสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา 
 ยอมดับยอมเขาไปสงบ  เพราะอาศัยผัสสะเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนา  ยอมเกิดทุกขเวทนา 
บุคคลนั้นเม่ือเสวยทุกขเวทนา  ยอมรูสึกวา  กําลังเสวยทุกขเวทนาอยู  เพราะผัสสะเปนท่ีตั้ง 
แหงทุกขเวทนาน้ันแลดับไป  ยอมรูสึกวา  ความเสวยอารมณท่ีเกดิแตผัสสะนั้น  คือตัวทุกขเวทนา 
อันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนายอมดับ  ยอมเขาไปสงบ  เพราะอาศัยผัสสะ 
เปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา  ยอมเกดิอทุกขมสุขเวทนา  บุคคลนั้นเม่ือเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
ยอมรูสึกวา  กาํลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู  เพราะผัสสะเปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนานั้นแล 
ดับไปยอมรูสึกวาความเสวยอารมณท่ีเกิดแตผัสสะนั้น  คือตัวอทุกขมสุขเวทนาอันเกดิ 
เพราะอาศัยผัสสะเปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา  ยอมดับ  ยอมเขาไปสงบ  ฯ 
        [๖๙๐]  ดกูรภิกษุ  เปรียบเหมือนเกิดความรอน  เกดิไฟได  เพราะไม สองทอนประชุมสี 
กัน  ความรอนที่เกิดแตไมสองทอนนั้น  ยอมดับ  ยอมเขาไป  สงบ  เพราะไมสองทอนนั้นเอง 
แยกกันไปเสียคนละทาง  แมฉันใด  ดกูรภกิษุฉันนัน้เหมือนกันแล  เพราะอาศัยผัสสะเปนท่ี 
ตั้งแหงสุขเวทนา  บุคคลนั้นเม่ือเสวยสุขเวทนา  ยอมรูสึกวา  กําลังเสวยสุขเวทนาอยู  เพราะ 
ผัสสะเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนานั้นแลดับไป  ยอมรูสึกวา  ความเสวยอารมณท่ีเกดิแตผัสสะนั้น 
คือตัวสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนา  ยอมดบัยอมเขาไปสงบ 
เพราะอาศัยผัสสะเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนา  ยอมเกิดทุกขเวทนาบุคคลนั้นเม่ือเสวยทุกขเวทนา  
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ยอมรูสึกวา  กาํลังเสวยทุกขเวทนาอยู  เพราะผัสสะเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนานั้นแลดับไป  ยอม 
รูสึกวา  ความเสวยอารมณท่ีเกิดแตผัสสะนัน้  คือ  ตัวทุกขเวทนาอันเกดิเพราะอาศัยผัสสะเปนท่ี 
ตั้งแหงทุกขเวทนายอมดับ  ยอมเขาไปสงบ  เพราะอาศัยผัสสะเปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา 
ยอมเกิดอทุกขมสุขเวทนา  บุคคลนั้นเม่ือเสวยอทุกขมสุขเวทนา  ยอมรูสึกวา  กําลังเสวย 
อทุกขมสุขเวทนาอยู  เพราะผัสสะเปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนานัน้แลดับไปยอมรูสึกวา 
ความเสวยอารมณท่ีเกดิแตผัสสะนั้น  คือตัวอทุกขมสุขเวทนาอันเกดิเพราะอาศัยผัสสะเปนท่ีตั้ง 
แหงอทุกขมสุขเวทนา  ยอมดับ  ยอมเขาไปสงบ  ตอนั้นส่ิงท่ีจะเหลืออยูอีกก็คือ  อุเบกขา  อัน 
บริสุทธ์ิ  ผุดผอง  ออนโยน  สละสลวยและผองแผว  ฯ 
        [๖๙๑]  ดกูรภิกษุ  เปรียบเหมือนนายชางทอง  หรือลูกมือของนายชางทองผูฉลาด  ติด 
เตาสุมเบาแลว  เอาคีมคีบทองใสเบา  หลอมไป  ซัดน้ําไป  สังเกตดู  ไปเปนระยะๆ  ทองนั้นจะ 
เปนของถูกไลข้ีแลว  หมดฝา  เปนเนื้อออน  สลวยและผองแผว  เขาประสงคชนิดเคร่ือง 
ประดับใดๆ  จะเปนแหวน  ตุมหู  เคร่ืองประดับ  มาลัยทองก็ตาม  ยอมสําเร็จความประสงคอัน 
นั้นแตทองนั้นได  ฉันใดดูกรภิกษุ  ฉันนั้นเหมือนกนัแล  เม่ือเหลืออยูแตอุเบกขา  อันบริสุทธ์ิ 
ผุดผองออนโยน  สละสลวย  และผองแผว  บุคคลนั้นยอมรูสึกอยางนี้วา  ถาเรานอม  อุเบกขา 
นี้  อันบริสุทธ์ิ  ผุดผองอยางนี้  เขาไปสูอากาสานัญจายตนฌาน  และ  เจริญจิตมีธรรมควรแก 
ฌานนั้น  เม่ือเปนเชนนี้  อุเบกขาของเราน้ี  ก็จะเปนอุเบกขา  อาศัยอากาสานัญจายตนฌานน้ัน 
 ยึดอากาสานัญจายตนฌานนั้น  ดํารงอยูตลอดกาลยืนนาน  ถาเรานอมอุเบกขานี้  อันบริสุทธ์ิ 
ผุดผองอยางนี ้ เขาไปสูวิญญาณัญจายตนฌาน  และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น  เม่ือเปนเชน 
นี้  อุเบกขาของเราน้ีก็จะเปนอุเบกขาอาศัยวิญญาณัญจายตนฌานน้ัน  ยดึวิญญาณัญจายตนฌาน 
นั้นดํารงอยูตลอดกาลยืนนาน  ถาเรานอมอุเบกขานี้  อันบริสุทธ์ิ  ผุดผองอยางนี้  เขาไปสู 
อากิญจัญญายตนฌาน  และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น  เม่ือเปนเชนนี้  อุเบกขาของเราน้ี 
ก็จะเปนอุเบกขาอาศัยอากิญจัญญายตนฌานนั้น  ยึดอากญิจัญญายตนฌาน  นั้น  ดํารงอยูตลอดกาล 
ยืนนาน  ถาเรานอมอุเบกขานี ้ อันบริสุทธ์ิ  ผุดผองอยางนีเ้ขาไปสูเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
นั้น  และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น  เม่ือเปนเชนนี้  อุเบกขาของเรานี้  ก็จะเปนอุเบกขา 
อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  นัน้  ยึดเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น  ดํารงอยูตลอดกาล 
ยืนนาน  บุคคลนั้นยอมรูสึกอยางนี้วา  ถาเรานอมอุเบกขานี้  อันบริสุทธ์ิ  ผุดผองอยางนี้  เขา  
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ไปสูอากาสานัญจายตนฌาน  และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น  จตินีก้็เปนสังขตะ  ถาเรานอม 
อุเบกขานี้  อันบริสุทธ์ิ  ผุดผองอยางนี้  เขาไปสูวิญญาณญัจายตนฌาน  จิตนี้ก็เปนสังขตะ  ถา 
เรานอมอุเบกขานี้  อันบริสุทธ์ิ  ผุดผอง  อยางนี้  เขาไปสูอากิญจัญญายตนฌาน  และเจริญจิตมี 
ธรรมควรแกฌานนั้น  จตินีก้็เปนสังขตะ  ถาเรานอมอุเบกขานี้  อันบริสุทธ์ิ  ผุดผองอยางนี ้
เขาไปสูเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานน้ัน  จิตนี้ก็เปนสังขตะ 
  บุคคลนั้นจะไมคํานึง  จะไมคิดถึงความเจริญหรือความเส่ือมเลยเม่ือไมคํานึง  ไมคิดถึง  ยอมไม 
ยึดม่ันอะไรๆ  ในโลก  เม่ือไมยึดม่ัน  ยอมไมหวาดเสียว  เม่ือไมหวาดเสียว  ยอมปรินิพพาน 
เฉพาะตนทีเดยีว  ยอมทราบชัดวา  ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จ 
แลว  กจิอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี  ถาเขาเสวยสุขเวทนาอยู  ยอมรูสึกวา  สุขเวทนานั้น 
ไมเท่ียงอันบัณฑิตไมตดิใจ  ไมเพลิดเพลิน  ถาเสวยทุกขเวทนาอยู  ยอมรูสึกวา  ทุกขเวทนา 
นั้น  ไมเท่ียง  อันบัณฑิตไมติดใจ  ไมเพลิดเพลิน  ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู    ยอมรูสึกวา 
 อทุกขมสุขเวทนานั้น  ไมเท่ียง  อันบัณฑิตไมติดใจ  ไมเพลิดเพลินถาเสวยสุขเวทนาก็เปนผู 
พรากใจเสวย  ถาเสวยทุกขเวทนาก็เปนผูพรากใจเสวย  ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เปนผูพราก 
ใจเสวย  เขาเม่ือเสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุดยอมรูสึกวา  กําลังเสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด  เม่ือ 
เสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุดยอมรูสึกวา  กาํลังเสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด  และรูสึกวา  เบ้ือง 
หนาแตส้ินชีวติเพราะตายไปแลว  ความเสวยอารมณท้ังหมดท่ียนิดีกนัแลวในโลกนี้แล  จักเปน 
ของสงบ  ฯ 
        [๖๙๒]  ดูกรภกิษุ  เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน  อาศัยน้ํามันและไสจึงโพลงอยูได 
เพราะส้ินน้ํามันและไสนัน้  และไมเติมน้ํามัน  และไสอ่ืน  ยอมเปน  ประทีปหมดเช้ือ  ดับไป 
ฉันใด  ดกูรภกิษุ  ฉันนัน้เหมือนกันแล  บุคคลนั้นเม่ือ  เสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด  ยอมรูสึกวา 
กําลังเสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด  เม่ือเสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด  ยอมรูสึกวา  กําลังเสวยเวทนา 
มีชีวิตเปนท่ีสุด  และรูสึกวา  เบ้ืองหนาแตส้ินชีวิต  เพราะตายไปแลว  ความเสวยอารมณท้ัง 
หมดท่ียนิดี  กนัแลวในโลกนี้แล  จักเปนของสงบ  เพราะเหตุนั้น  ผูถึงพรอมดวยความรูสึกอยาง 
นี้  ช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอันเปนธรรมควรตั้งไวในใจอยางยิ่งประการนี้ก็ปญญาน้ี  คือ 
ความรูในความส้ินทุกขท้ังปวง  เปนปญญาอันประเสริฐยิ่ง  ความหลุดพนของเขานั้น  จัดวาต้ัง 
อยูในสัจจะ  เปนคุณไมกําเริบ  ดูกรภกิษุ  เพราะส่ิงท่ีเปลาประโยชนเปนธรรมดา  นั้นเท็จ  ส่ิง  
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ท่ีไมเลอะเลือนเปนธรรมดา  ไดแกนิพพาน  นั้นจริง  ฉะนั้น  ผูถึงพรอมดวยสัจจะอยางนี้ 
ช่ือวา  เปนผูถึงพรอมดวยสัจจะอันเปนธรรมควรตั้งไวในใจอยางยิ่งประการนี้  ก็สัจจะนี้  คือ 
นิพพาน  มีความไมเลอะเลือนเปนธรรมดา  เปนสัจจะอันประเสริฐยิ่ง  อนึ่ง  บุคคลนั้นแล  ยังไม 
ทราบในกาลกอน  จึงเปนอันพร่ังพรอม  สมาทานอุปธิเขาไว  อุปธิเหลานั้นเปนอันเขาละไดแลว 
ถอนรากข้ึนแลว  ทําใหเหมอืนตาลยอดดวนแลว  ถึงความเปนอีกไมได  มีความไมเกดิตอไป 
เปนธรรมดา  เพราะฉะน้ัน  ผูถึงพรอมดวยการสละ  อยางนี้  ช่ือวา  เปนผูถึงพรอมดวยจาคะอัน 
เปนธรรมควรตั้งไวในใจอยางยิ่งประการนี้ก็จาคะนี้  คือความสละคืนอุปธิท้ังปวง  เปนจาคะอัน 
ประเสริฐยิ่ง  อนึ่ง  บุคคลนั้นแล  ยังไมทราบในกาลกอน  จึงมีอภิชฌา  ฉันทะ  ราคะกลา 
อาฆาต  พยาบาทความคิดประทุษราย  อวิชชา  ความหลงพรอม  และความหลงงมงาย  อกุศล 
ธรรมนั้นๆ  เปนอันเขาละไดแลว  ถอนรากข้ึนแลว  ทําใหเหมือนตาลยอดดวนแลว  ถึงความ 
เปนอีกไมได  มีความไมเกดิตอไปเปนธรรมดา  เพราะฉะนั้น  ผูถึงพรอมดวย  ความสงบอยางนี ้
ช่ือวา  เปนผูถึงพรอมดวยอุปสมะอันเปนธรรมควรต้ังไวในใจอยางยิ่งประการนี้  ก็อุปสมะนี้  คือ 
ความเขาไปสงบราคะ  โทสะ  โมหะ  เปนอุปสมะอันประเสริฐอยางยิ่ง  ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา 
ไมพึงประมาทปญญา  พึงตามรักษาสัจจะ  พึงเพิ่มพูนจาคะ  พึงศึกษาสันติเทานั้น  นัน่  เราอาศัย 
เนื้อความนีก้ลาวแลว  ฯ 
        [๖๙๓]  กข็อท่ีเรากลาวดังนี้วา  คนเรามีธรรมท่ีควรตั้งไวในใจ  ๔  อันเปนธรรมท่ีผูตั้งอยู 
แลว  ไมมีกเิลสเคร่ืองสําคัญตนและกิเลสเคร่ืองหมักหมมเปนไปก็เม่ือกิเลสเคร่ืองสําคัญตน 
และกิเลสเคร่ืองหมักหมม  ไมเปนไปอยู  บัณฑิตจะเรียกเขาวา  มุนีผูสงบแลว  นั่น  เราอาศัย 
อะไรกลาวแลว  ดูกรภิกษุ  ความสําคัญตนมีอยูดังนีว้า  เราเปน  เราไมเปน  เราจักเปน  เราจัก 
ไมเปน  เราจกัตองเปน  สัตวมีรูป  เราจักตองเปนสัตวไมมีรูป  เราจักตองเปนสัตวมีสัญญา  เรา 
จักตองเปนสัตวไมมีสัญญา  เราจักตองเปนสัตวมีสัญญาก็มิใชไมมีสัญญาก็มิใช  ดกูรภกิษุ ความ 
สําคัญตนจัดเปนโรค  เปนหัวฝ  เปนลูกศร  กท็านเรียกบุคคลวา  เปนมุนี  ผูสงบแลว  เพราะลวง 
ความสําคัญตนไดท้ังหมดเทียว  และมุนผูีสงบแลวแล  ยอมไมเกดิไมแก  ไมตาย  ไมกําเริบ  ไม 
ทะเยอทะยาน  แมมุนีนัน้ก็ไมมีเหตุท่ีจะตองเกิด  เม่ือไมเกิด  จักแกไดอยางไร  เม่ือไมแก  จกั 
ตายไดอยางไร  เม่ือไมตายจักกําเริบไดอยางไร  เม่ือไมกําเริบ  จักทะเยอทะยานไดอยางไร  ขอ 
ท่ีเรากลาวดังนี้วา  คนเรามีธรรมท่ีควรตั้งไวในใจ  ๔  อันเปนธรรมท่ีผูตั้งอยูแลว  ไมมีกิเลสเคร่ือง  
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สําคัญตนและกิเลสเคร่ืองหมักหมม  เปนไป  ก็เมื่อกิเลสเคร่ืองสําคัญตนและกิเลสเคร่ืองหมัก 
หมม  ไมเปนไปอยู  บัณฑิตจะเรียกเขาวา  มุนีผูสงบแลว  นั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้  กลาว 
แลว  ดกูรภิกษุ  ทานจงทรงจําธาตุวิภังค  ๖  โดยยอนี้  ของเราไวเถิด  ฯ 
        [๖๙๔]  ลําดับนั้นแล  ทานปุกกุสาติทราบแนนอนวา  พระศาสดา  พระสุคต  พระสัมมา 
สัมพุทธเจา  เสด็จมาถึงแลวโดยลําดับ  จึงลุกจากอาสนะทําจีวรเฉวยีงบาขางหนึ่ง  ซบเศียรลง 
แทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค  แลวทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  โทษ 
ลวงเกินไดตองขาพระองคเขา  แลว  ผูมีอาการโงเขลา  ไมฉลาด  ซ่ึงขาพระองคไดสําคัญถอยคําท่ี 
เรียกพระผูมีพระภาคดวยวาทะวา  ดูกรทานผูมีอายุ  ขอพระผูมีพระภาคจงรับอดโทษลวงเกนิแก 
ขาพระองค  เพื่อจะสํารวมตอไปเถิด  ฯ 
        [๖๙๕]  พ.  ดูกรภกิษุ  เอาเถอะ  โทษลวงเกินไดตองเธอผูมีอาการโงเขลา  ไมฉลาด 
ซ่ึงเธอไดสําคัญถอยคําท่ีเรียกเราดวยวาทะวา  ดูกรทานผูมีอายุแตเพราะเธอเห็นโทษลวงเกนิโดย 
ความเปนโทษแลวกระทําคืนตามธรรม  เราขอรับอดโทษนั้นแกเธอ  ดูกรภิกษุ  ก็ขอท่ีบุคคลเห็น 
โทษลวงเกินโดยความเปนโทษแลวกระทําคืนตามธรรม  ถึงความสํารวมตอไปได  นั่นเปนความ 
เจริญในอริยวนิัย  ฯ 
        ปุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอขาพระองคพึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค 
เถิด  ฯ 
        พ.  ดูกรภกิษุ  ก็บาตรจวีรของเธอครบแลวหรือ  ฯ 
        ปุ.  ยังไมครบ  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ดกูรภกิษุ  ตถาคตท้ังหลาย  จะใหกลุบุตรผูมีบาตรและจีวรยังไมครบ  อุปสมบทไมได 
เลย  ฯ 
        [๖๙๖]  ลําดับนั้น  ทานปุกกุสาติ  ยินดี  อนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว 
ลุกจากอาสนะ  ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณแลวหลีกไปหาบาตรจวีร  ทันใดนัน้ 
แล  แมโคไดปลิดชีพทานปุกกุสาติ  ผูกําลังเท่ียวหาบาตรจวีรอยู  ตอนัน้  ภิกษมุากรูปดวยกัน  ได 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับแลวถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค  นั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
พอนั่งเรียบรอยแลวไดทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  กุลบุตรช่ือปุกกุสาติท่ี  
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พระผูมีพระภาคตรัสสอนดวยพระโอวาทยอๆ  คนนั้น  ทํากาละเสียแลว  เขาจะมีคติอยางไร  มี 
สัมปรายภพอยางไร  ฯ 
        [๖๙๗]  พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ปุกกุสาติกุลบุตรเปนบัณฑิต  ไดบรรลุธรรมสมควรแก 
ธรรมแลว  ท้ังไมใหเราลําบากเพราะเหตุแหงธรรม  ดูกรภิกษุท้ังหลายปกุกุสาติกุลบุตร  เปนผูเขา 
ถึงอุปปาติกเทพ  เพราะส้ินสัญโญชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า  ๕  เปนอันปรินิพพานในโลกน้ัน  มี 
ความไมกลับมาจากโลกน้ันอีกเปน  ธรรมดา  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดี   พระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
              จบ  ธาตุวิภังคสูตร  ท่ี  ๑๐ 
            _______________  
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              ๑๑.  สัจจวภิังคสูตร  (๑๔๑) 
        [๖๙๘]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปาอิสิปตนมิคทายวัน  เขตเมือง  พาราณสี 
สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายวา  ดกูรภิกษุท้ังหลายภกิษุเหลานัน้ทูลรับ 
พระดํารัสแลว  ฯ 
        [๖๙๙]  พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
ไดประกาศธรรมจักรอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา  ท่ีปาอิสิปตนมิคทายวนั  เขตเมืองพาราณสี  อันสมณะ 
หรือพราหมณ  หรือเทวดา  หรือมาร  หรือพรหม  หรือใครๆ  ในโลก  ยังไมเคยประกาศ 
ไดแก  บอกแสดง  บัญญัติ  แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนก  ทําใหงายซ่ึงอริยสัจ  ๔  อริยสัจ ๔  เหลาไหน 
 คือ  บอก  แสดง  บัญญัติ  แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนก  ทําใหงายซ่ึงทุกขอริยสัจ  ทุกขสมุทัย 
อริยสัจ  ทุกขนิโรธอริยสัจ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสัจ  ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
 ไดประกาศธรรมจักรอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาท่ีปาอิสิปตนมิคทายวนั  เขตเมืองพาราณสี  อันสมณะ 
หรือพราหมณ  หรือเทวดา  หรือมาร  หรือพรหม  หรือใครๆ  ในโลก  ยังไมเคยประกาศ 
ไดแก  บอกแสดง  บัญญัติ  แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนก  ทําใหงายซ่ึงอริยสัจ  ๔  นี ้
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พวกเธอจงเสพ  จงคบสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด  ท้ังสองรูปนี้เปน 
บัณฑิตภิกษุ  ผูอนุเคราะหผูรวมประพฤตพิรหมจรรย  สารีบุตรเปรียบเหมือนผูใหกําเนิด 
โมคคัลลานะเปรียบเหมือนผูบํารุงเล้ียงทารกท่ีเกิดแลว  สารีบุตรยอมแนะนําในโสดาปตติผล 
 โมคคัลลานะ  ยอมแนะนําในผลช้ันสูง  สารีบุตรพอท่ีจะบอก  แสดง  บัญญัติ  แตงต้ัง  เปดเผย 
 จําแนก  ทําใหงายซ่ึงอริยสัจ  ๔ไดโดยพิสดาร  พระผูมีพระภาคผูพระสุคต  ไดตรัสพระภาษิต 
นี้แลว  เสดจ็ลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวหิาร  ฯ  
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        [๗๐๐]  ขณะน้ัน  เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน  พระสารีบุตรไดเรียก 
ภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ภิกษเุหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว  ทานพระ 
สารีบุตรไดกลาวดังน้ีวา  ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ  ไดประกาศ 
ธรรมจักรอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาท่ีปาอิสิปตนมิคทายวนั  เขตเมืองพาราณสี  อันสมณะ  หรือ 
พราหมณ  หรือเทวดาหรือมาร  หรือพรหม  หรือใครๆ  ในโลก  ยังไมเคยประกาศ  ไดแก 
บอกแสดง  บัญญัติ  แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนก  ทําใหงายซ่ึงอริยสัจ  ๔  อริยสัจ ๔  เหลาไหน 
คือ  บอก  แสดง  บัญญัติ  แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนก  ทําใหงายซ่ึงทุกขอริยสัจ  ทุกขสมุทัย 
อริยสัจ  ทุกขนิโรธอริยสัจ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ฯ 
        [๗๐๑]  ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย  ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน  คือ  ชาติกเ็ปนทุกข  ชรา 
ก็เปนทุกข  มรณะก็เปนทุกข  โสกะปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัสและอุปายาส  ก็เปนทุกข 
ความไมไดสมปรารถนาก็เปนทุกข  โดยประมวลแลวอุปาทานขันธ  ๕  เปนทุกข  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็ชาติเปนไฉน  ไดแก  ความเกิด  ความเกิด พรอม  ความหย่ังลง 
ความบังเกิด  ความบังเกิดเฉพาะ  ความปรากฏแหงขันธความไดเฉพาะซ่ึงอายตนะ  ในหมูสัตว 
นั้นๆ  ของสัตวท้ังหลายนั้นๆ  นี้เรียกวาชาติ  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็ชราเปนไฉน  ไดแก  ความแก  ความคร่ําครา  ความเปนผู 
มีฟนหัก  มีผมหงอก  มีหนังยน  ความเส่ือมอายุ  ความหงอมแหงอินทรียในหมูสัตวนั้นๆ 
ของสัตวท้ังหลายน้ันๆ  นี้เรียกวาชรา  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็มรณะเปนไฉน  ไดแก  ความจุติ  ความเคลื่อนไป  ความแตก 
 ความอันตรธาน  ความตาย  ความมรณะ  การทํากาละ  ความสลายแหงขันธ  ความทอดท้ิงราง 
 ความขาดชีวติินทรีย  จากหมูสัตวนั้นๆ  ของสัตวท้ังหลายน้ันๆ  นี้เรียกวามรณะ  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็โสกะเปนไฉน  ไดแก  ความโศก  ความเศรา  ความเหีย่วแหงใจ 
ความเหีย่วแหงภายใน  ความเห่ียวแหงรอบในภายใน  ของบุคคลผูประจวบกับความพิบัติอยางใด 
อยางหนึ่ง  อันเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง  ถูกตองแลว  นี้เรียกวาโสกะ  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็ปริเทวะเปนไฉน  ไดแก  ความรําพัน  ความรํ่าไร  กิริยารําพัน 
กิริยารํ่าไร  ลักษณะท่ีรําพัน  ลักษณะท่ีรํ่าไร  ของบุคคลท่ีประจวบกับความพิบัติอยางใดอยางหน่ึง 
อันเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว  นี้เรียกวาปริเทวะ  ฯ  
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        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็ทุกขะเปนไฉน  ไดแก  ความลําบากกายความไมสบายกาย 
ความเสวยอารมณท่ีลําบาก  ท่ีไมสบาย  อันเกิดแตสัมผัสทางกาย  นี้เรียกวาทุกขะ  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็โทมนัสเปนไฉน  ไดแก  ความลําบากใจ  ความไมสบายใจ 
ความเสวยอารมณท่ีลําบาก  ท่ีไมสบาย  อันเกิดแตสัมผัสทางใจ  นี้เรียกวาโทมนัส  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็อุปายาสเปนไฉน  ไดแก  ความคับใจ  ความแคนใจ 
ลักษณะท่ีคับใจ  ลักษณะท่ีแคนใจ  ของบุคคลผูประจวบกับความพิบัตอิยางใดอยางหน่ึง  อันเหตุ 
แหงทุกขอยางใดอยางหน่ึงถูกตองแลว  นี้เรียกวาอุปายาส  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกขเปนไฉน  ไดแก  สัตว 
ท้ังหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดา  เกิดความปรารถนาข้ึนอยางนี้วาโอหนอ  ขอเราอยาตองเกิด 
เปนธรรมดา  และความเกิดอยาพึงมาถึงเราเลย  อันขอนี้  ใครๆ  จะสําเร็จตามความปรารถนา 
ไมไดเลย  แมนี้ก็ช่ือวา  ความไมได  สมปรารถนาเปนทุกข  สัตวท้ังหลายผูมีความแกเปนธรรมดา 
เกิดความปรารถนา  ข้ึนอยางนี้วา  โอหนอ  ขอเราอยาตองแกเปนธรรมดา  และความแกอยาพึงมาถึง 
เราเลย  อันขอนี้  ใครๆ  จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย  แมนี้ก็ช่ือวา  ความไมไดสมปรารถนา 
เปนทุกข  สัตวท้ังหลายผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดา  เกดิความปรารถนาข้ึนอยางนีว้า  โอหนอ 
ขอเราอยาตองเจ็บไขเปนธรรมดา  และความเจ็บไขอยาพึงมาถึงเราเลย  อันขอนี้  ใครๆ  จะสําเร็จ 
ตามความปรารถนาไมไดเลย  แมนีก้็ช่ือวา  ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกข  สัตวท้ังหลายผูมี 
ความตายเปนธรรมดา  เกิดความปรารถนาข้ึนอยางนีว้า  โอหนอ  ขอเราอยาตองตายเปนธรรมดา 
 และความตายอยาพึงมาถึงเราเลย  อันขอนี้  ใครๆ  จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย  แมนี ้
ก็ช่ือวา  ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกขสัตวท้ังหลายผูมีโสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส 
และอุปายาสเปนธรรมดาเกิดความปรารถนาข้ึนอยางนีว้า  โอหนอ  ขอเราอยาตองมีโสกะ 
ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  และอุปายาสเปนธรรมดา  และโสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส 
และอุปายาสอยาพึงมาถึงเราเลย  อันขอนี้  ใครๆ  จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย  แมนี ้
ก็ช่ือวา  ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกข  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็โดยประมวลแลว  อุปาทานขันธ  ๕  เปนทุกข   เปนไฉน 
คืออยางนี้  อุปาทานขันธคือรูป  คือเวทนา  คือสัญญา  คือสังขารคือวิญญาณ  เหลานี้ช่ือวา 
โดยประมวลแลว  อุปาทานขันธ  ๕  เปนทุกข  ฯ  
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        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  นี้เรียกวาทุกขอริยสัจ  ฯ 
        [๗๐๒]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจเปนไฉน  ไดแก  ตณัหาทีน่ําไป 
สูภพใหม  สหรคตดวยความกําหนดั  ดวยอํานาจความยินดี  อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆ 
คือ  กามตัณหา  ภวตัณหา  วภิวตัณหานี้เรียกวา  ทุกขสมุทัยอริยสัจ  ฯ 
        [๗๐๓]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน  ไดแก  ความดับดวย 
อํานาจคลายกาํหนัดไมมีสวนเหลือ  ความสละ  ความสลัดคืน  ความปลอย  ความไมมีอาลัย 
ซ่ึงตัณหานัน้นัน่แล  นี้เรียกวา  ทุกขนิโรธอริยสัจ  ฯ 
        [๗๐๔]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน  ไดแก 
มรรคมีองค  ๘  อันประเสริฐนี้แล  ซ่ึงมีดังนี้  (๑)  สัมมาทิฐิ (๒)  สัมมาสังกัปปะ  (๓)  สัมมา 
วาจา  (๔)  สัมมากัมมันตะ  (๕)  สัมมาอาชีวะ(๖)  สัมมาวายามะ  (๗)  สัมมาสติ  (๘)  สัมมา 
สมาธิ  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็สัมมาทิฐิเปนไฉน  ไดแก  ความรูในทุกข  ความรูใน 
ทุกขสมุทัย  ความรูในทุกขนิโรธ  ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  นี้เรียกวาสัมมาทิฐิ  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็สัมมาสังกปัปะเปนไฉน  ไดแก  ความดําริในเนกขัมมะ 
ความดําริในอันไมพยาบาท  ความดําริในอันไมเบียดเบียน  นี้เรียกวาสัมมาสังกัปปะ  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็สัมมาวาจาเปนไฉน  ไดแก  เจตนา  เปนเคร่ืองงดเวนจาก 
พูดเท็จ  จากพดูสอเสียด  จากพูดคําหยาบ  จากเจรจาเพอเจอ  นี้เรียกวา  สัมมาวาจา  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็สัมมากัมมันตะเปนไฉน  ไดแก  เจตนาเปน  เคร่ืองงดเวนจาก 
ปาณาติบาต  จากอทินนาทาน  จากกาเมสุมิจฉาจาร  นี้เรียกวาสัมมากัมมันตะ  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็สัมมาอาชีวะเปนไฉน  คือ  อริยสาวกในธรรมวินัยนี ้
ละมิจฉาชีพแลว  สําเร็จความเปนอยูดวยสัมมาชีพ  นี้เรียกวา  สัมมาอาชีวะ  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็สัมมาวายามะเปนไฉน  คือ  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  ยอมใหเกดิ 
ฉันทะ  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิต  ตั้งจิตไว  เพื่อ ไมใหอกุศลธรรมอันลามก 
ท่ียังไมเกดิไดเกิดข้ึน  ๑  เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย  ๑  เพื่อใหกุศลธรรม 
ท่ียังไมเกดิข้ึนไดเกดิข้ึน  ๑  เพื่อความต้ังม่ันไมฟนเฝอ  เพิ่มพูน  ไพบูลย  เจริญ  และ 
บริบูรณของกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว  ๑นี้เรียกวาสัมมาวายามะ  ฯ  
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        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็สัมมาสติเปนไฉน  คือ  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูพจิารณา 
เห็นกายในกาย  มีความเพียร  รูสึกตัว  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและ โทมนัสในโลกเสียไดอยู  เปน 
ผูพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนา  ...  เปนผูพจิารณาเหน็จิตในจิต  ...  เปนผูพิจารณาเหน็ธรรมในธรรม 
 มีความเพยีร  รูสึกตัว  มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู  นี้เรียกวาสัมมาสติ  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ก็สัมมาสมาธิเปนไฉน  คือ  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรม  เขาปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปตแิละสุขเกิดแตวิเวกอยู  เขาทุติยฌาน 
มีความผองใสแหงใจภายใน  มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  เพราะสงบวิตก 
และวจิารเสีย มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู   เขาตติยฌาน  ...  อยู  เขาจตุตถฌาน  ...  อยูนี้เรียก 
วาสัมมาสมาธิ  ฯ 
        ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  นี้เรียกวา  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ฯ 
        [๗๐๕]  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงประกาศ 
ธรรมจักรอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา  ท่ีปาอิสิปตนมิคทายวนั  เขตเมืองพาราณสี  อันสมณะ  หรือ 
พราหมณ  หรือเทวดา  หรือมาร  หรือพรหม  หรือใครๆ  ในโลก  ยังไมเคยประกาศ  ไดแก  ทรง 
บอก  ทรงแสดง  ทรงบัญญัติทรงแตงต้ัง  ทรงเปดเผย  ทรงจําแนก  ทรงทําใหงายซ่ึงอริยสัจ 
๔  นี้  ฯ 
        ทานพระสารีบุตรไดกลาวดังน้ีแลว  ภกิษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีภาษิตของทานพระสารี 
บุตรแล  ฯ 
              จบ  สัจจวภิังคสูตร  ท่ี  ๑๑ 
            _______________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 342 
              ๑๒.  ทักขิณาวิภังคสูตร  (๑๔๒) 
        [๗๐๖]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารนิโครธาราม  เขตพระนครกบิลพัสดุ 
 ในสักกชนบท  สมัยนั้นแล  พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงถือผาหมคูหนึ่ง  เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคยังท่ีประทับ  แลวถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค  ประทับนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอ 
ประทับนั่งเรียบรอยแลว  ได  กราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ผาใหมคูนี ้
หมอมฉันกรอดาย  ทอเอง  ตัง้ใจอุทิศพระผูมีพระภาค  ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห 
โปรดรับผาใหมท้ังคูของหมอมฉันเถิด  ฯ 
        [๗๐๗]  เม่ือพระนางกราบทูลแลวอยางนี้  พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดูกรโคตมี 
พระนางจงถวายสงฆเถิด  เม่ือถวายสงฆแลว  จักเปนอันพระนางไดบูชาท้ังอาตมภาพและสงฆ 
พระนางมหาปชาบดีโคตมี  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ผาใหมคูนี ้
หมอมฉันกรอดาย  ทอเอง  ตัง้ใจอุทิศพระผูมีพระภาค  ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห 
โปรดรับผา  ใหมท้ังคูนี้ของหมอมฉันเถิด  แมในครั้งท่ี  ๒  แมในคร้ังท่ี  ๓  แล  พระผูมีพระภาคก ็
ตรัสกะพระนาง  แมในครั้งท่ี  ๒  แมในครั้งท่ี  ๓  ดังนี้วา  ดูกรโคตมีพระนางถวายสงฆเถิด  เม่ือ 
ถวายสงฆแลว  จักเปนอันพระนางไดบูชาท้ังอาตม  ภาพและสงฆ  ฯ 
        [๗๐๘]  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้  ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดัง 
นี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาค  โปรดรับ  ผาใหมท้ังคู  ของพระนางมหาปชาบดี 
โคตมีเถิด  พระนางมหาปชาบดีโคตมี  มีอุปการะมาก  เปนพระมาตุจฉาผูทรงบํารุงเล้ียง  ประทาน 
พระขีรรสแดพระผูมีพระภาคเม่ือพระชนนีสวรรคตแลว  ไดโปรดใหพระผูมีพระภาคทรงดื่มเตา 
พระถัน  แมพระผูมีพระภาคก็ทรงมีอุปการะมากแกพระนางมหาปชาบดีโคตมี  พระนางทรงอาศัย 
พระผูมีพระภาค  จึงทรงถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนสรณะไดทรงอาศัยพระผูมีพระ 
ภาค  จึงทรงงดเวนจากปาณาติบาต  จากอทินนาทาน  จากกาเมสุมิจฉาจาร  จากมุสาวาท  จากฐานะ 
เปนท่ีตั้งแหงความประมาทเพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยได  ทรงอาศัยพระผูมีพระภาค  จึงทรง  
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ประกอบดวยความเล่ือมใสอยางไมหวั่นไหวในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ทรงประกอบดวย 
ศีลท่ีพระอริยะมุงหมายได  ทรงอาศัยพระผูมีพระภาค  จึงเปนผูหมดความสงสัย  ในทุกข  ในทุกข 
สมุทัย  ในทุกขนิโรธ  ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได  ขาแตพระองคผูเจริญ  แมพระผูมีพระภาค 
ก็ทรงมีพระอุปการะมากแกพระนางมหาปชา  บดีโคตมี  ฯ 
        [๗๐๙]  พ.  ถูกแลวๆ  อานนท  จริงอยูบุคคลอาศัยบุคคลใดแลว  เปนผูถึงพระพทุธ 
พระธรรม  พระสงฆ  เปนสรณะได  เราไมกลาวการที่บุคคลนี้ตอบแทนตอบุคคลนี้ดวยดี  เพยีง 
กราบไหว  ลุกรับ  ทําอัญชลี  ทําสามีจิกรรมดวยเพิ่มใหจวีร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลาน 
ปจจยเภสัชบริขาร  บุคคลใดอาศัยบุคคลใดแลว  งดเวนจากปาณาติบาต  จากอทินนาทาน  จากกาเม 
สุมิจฉาจาร  จากมุสาวาท  จากฐานะเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเพราะด่ืมน้ําเมาคือสุรา และเมรัยได 
เราไมกลาวการที่บุคคลนี้ตอบแทนตอบุคคลน้ีดวยดี  เพยีงกราบไหวลุกรับ  ทําอัญชลี  ทําสามี 
จิกรรม  ดวยเพิ่มใหจวีร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจยเภสัชบริขาร  บุคคลอาศัย 
บุคคลใดแลว  เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใส  อยางไมหวั่นไหวในพระพุทธ  พระธรรม  พระ 
สงฆ  ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยะมุงหมายได  เราไมกลาวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ดวยด ี
เพียงกราบไหวลุกรับ  ทําอัญชลี  ทําสามีจิกรรม  ดวยเพิ่มใหจวีร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และ 
คิลานปจจยเภสัชบริขาร  บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว  เปนผูหมดความสงสัยในทุกข  ในทุกขสมุทัย 
 ในทุกขนิโรธ  ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได  เราไมกลาวการที่  บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ดวยด ี
 เพียงกราบไหว  ลุกรับ  ทําอัญชลี  ทําสามีจิกรรม  ดวยเพิ่มใหจวีร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และ 
คิลานปจจยเภสัชบริขาร  ฯ 
        [๗๑๐]  ดกูรอานนท  กทั็กษิณาเปนปาฏิปุคคลิกมี  ๑๔  อยาง  คือ  ใหทานในตถาคต 
อรหันตสัมมาสัมพุทธ  นี้เปนทักษณิาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๑  ใหทานในพระปจเจกสัมพุทธ 
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๒  ใหทานในสาวกของตถาคตผูเปนพระอรหนัต  นี้เปนทักษิณา 
ปาฏิปุคคลิกประการที่  ๓  ใหทาน  ในทานผูปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผลใหแจง  นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิก 
ประการท่ี  ๔ใหทานแกพระอนาคามี  นี้เปนทักษณิาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๕  ใหทานในทานผู 
ปฏิบัติเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง  นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๖  ใหทาน  แกพระสกทาคามี 
 นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๗  ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง  นี้เปน  
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ทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๘  ใหทานในพระโสดาบัน  นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๙ 
ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง  นีเ้ปนทักษณิาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๑๐ 
ใหทาน  ในบุคคลภายนอกผูปราศจากความกําหนดัในกาม  นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๑๑ 
ใหทานในบุคคลผูมีศีล  นี้เปนทักษณิาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๑๒ใหทานในปุถุชนผูทุศีล  นี้เปน 
ทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๑๓  ใหทานในสัตวเดยีรัจฉาน  นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการ 
ท่ี  ๑๔  ฯ 
        [๗๑๑]  ดกูรอานนท  ใน  ๑๔  ประการนั้น  บุคคลใหทานในสัตวเดีย  รัจฉาน  พงึหวัง 
ผลทักษิณาไดรอยเทา  ใหทานในปุถุชนผูทุศีล  พึงหวังผลทักษิณาไดพนัเทา  ใหทานในปุถุชนผู 
มีศีล  พึงหวังผลทักษิณาไดแสนเทา  ใหทานในบุคคลภายนอกผูปราศจากความกําหนัดในกาม 
พึงหวังผลทักษิณาไดแสนโกฏิเทา  ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง  พึงหวังผล 
ทักษิณาจนนับไมไดจนประมาณไมได  จะปวยกลาวไปไยในพระโสดาบัน  ในทานผูปฏิบัติเพื่อ 
ทําสกทาคามิผลใหแจง  ในพระสกทาคามี  ในทานผูปฏิบัติเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง  ในพระ 
อนาคามี  ในทานผูปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผลใหแจง  ในสาวกของตถาคตผูเปนพระอรหนัต  ในพระ 
ปจเจกสัมพุทธ  และในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ  ฯ 
        [๗๑๒]  ดูกรอานนท  ก็ทักษณิาท่ีถึงแลวในสงฆมี  ๗  อยาง  คือ  ใหทานในสงฆ  ๒ 
ฝาย  มีพระพุทธเจาเปนประมุข  นี้เปนทักษิณาท่ีถึงแลวในสงฆประการท่ี  ๑  ใหทานในสงฆ 
๒  ฝาย  ในเม่ือตถาคตปรินิพพานแลว  นี้เปนทักษณิาแลวในสงฆประการท่ี  ๒ใหทานใน 
ภิกษุสงฆ  นีเ้ปนทักษณิาท่ีถึงแลวในสงฆประการท่ี  ๓  ใหทานในภิกษณุีสงฆ  นีเ้ปนทักษณิาท่ีถึง 
แลวในสงฆประการท่ี  ๔เผดียงสงฆวา  ขอไดโปรดจัดภิกษแุละภิกษณุีจํานวนเทานี ้ ข้ึนเปนสงฆ 
แกขาพเจา  แลวใหทาน  นี้เปนทักษณิาท่ีถึงแลวในสงฆประการท่ี  ๕  เผดียงสงฆวา  ขอไดโปรด 
จัดภกิษุจํานวนเทานี้ข้ึนเปนสงฆแกขาพเจา  แลวใหทาน  นี้เปนทักษิณาท่ีถึงแลวในสงฆประการ 
ท่ี  ๖  เผดียงสงฆวา  ขอไดโปรดจัดภกิษณุจีํานวนเทานี้ข้ึนเปนสงฆแกขาพเจา  แลวใหทาน  นี ้
เปนทักษณิาท่ีถึงแลวในสงฆประการท่ี  ๗  ฯ 
        [๗๑๓]  ดูกรอานนท  ก็ในอนาคตกาล  จักมีแตเหลาภิกษุโคตรภู  มี  ผากาสาวะพันคอ 
เปนคนทุศีล  มีธรรมลามก  คนท้ังหลายจักถวายทานเฉพาะสงฆไดในเหลาภกิษุทุศีลนั้น  ดูกร  
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อานนท  ทักษณิาท่ีถึงแลวในสงฆแมในเวลานั้นเราก็กลาววา  มีผลนับไมได  ประมาณไมได 
 แตวาเราไมกลาวปาฏิปุคคลิกทานวามีผลมากกลาวทักษณิาท่ีถึงแลวในสงฆโดยปริยายไรๆ  เลย  ฯ 
        [๗๑๔]  ดูกรอานนท  ก็ความบริสุทธ์ิแหงทักษณิานี้มี  ๔  อยาง  ๔  อยาง  เปนไฉน 
ดูกรอานนท  ทักษิณาบางอยางบริสุทธ์ิฝายทายก  ไมบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหกบางอยางบริสุทธ์ิฝาย 
ปฏิคาหก  ไมบริสุทธ์ิฝายทายก  บางอยางฝายทายกก็ไมบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหกก็ไมบริสุทธ์ิ  บาง 
อยางบริสุทธ์ิท้ังฝายทายกและฝายปฏิคาหก  ฯ 
        [๗๑๕]  ดูกรอานนท  ก็ทักษณิาช่ือวาบริสุทธ์ิฝายทายก  ไมบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหกอยางไร 
 ดูกรอานนท  ในขอนี้  ทายกมีศีล  มีธรรมงาม  ปฏิคาหก  เปนผูทุศีล  มีธรรมลามก  อยางนี้แล 
ทักษิณาช่ือวาบริสุทธ์ิฝายทายก  ไมบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหก  ฯ 
        [๗๑๖]  ดูกรอานนท  ก็ทักษณิาช่ือวาบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหก  ไมบริสุทธ์ิฝายทายกอยางไร 
 ดูกรอานนท  ในขอนี้  ทายกเปนผูทุศีล  มีธรรมลามกปฏิคาหกเปนผูมีศลี  มีธรรมงาม  อยางนี ้
แล  ทักษณิาช่ือวาบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหกไมบริสุทธ์ิฝายทายก  ฯ 
        [๗๑๗]  ดูกรอานนท  ก็ทักษณิาช่ือวาฝายทายกก็ไมบริสุทธ์ิ  ฝายปฏิคาหกก็ไมบริสุทธ์ิ 
อยางไร  ดูกรอานนทในขอนี้  ทายกก็เปนผูทุศีล  มีธรรมลามก  ปฏิคาหกก็เปนผูทุศีล  มีธรรม 
ลามก  อยางนีแ้ล  ทักษณิาช่ือวาฝายทายกก็ไมบริสุทธ์ิ  ฝายปฏิคาหกกไ็มบริสุทธ์ิ  ฯ 
        [๗๑๘]  ดูกรอานนท  ก็ทักษณิาช่ือวาบริสุทธ์ิท้ังฝายทายก  และฝายปฏิคาหกอยางไร 
ดูกรอานนท  ในขอนี้  ทายกก็เปนผูมีศีล  มีธรรมงาม  ปฏิคา  หกก็เปนผูมีศีล  มีธรรมงาม  อยางนี ้
แล  ทักษณิาช่ือวาบริสุทธ์ิท้ังฝายทายกและฝายปฏิคาหก  ฯ 
        ดูกรอานนท  นี้แล  ความบริสุทธ์ิแหงทักษิณา  ๔  อยาง  ฯ 
        [๗๑๙]  พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา  ไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว  ไดตรัสคาถา 
ประพันธดังนีต้อไปอีกวา 
        (๑)  ผูใดมีศีล  ไดของมาโดยธรรม  มีจิตเล่ือมใสดี   เช่ือกรรมและผล 
แหงกรรมอยางยิ่ง  ใหทานในคนทุศีล  ทักษิณาของผูนั้น  ช่ือวาบริสุทธ์ิ 
ฝายทายก  ฯ  
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        (๒)  ผูใดทุศีล  ไดของมาโดยไมเปนธรรม  มีจิตไมเล่ือมใส     ไมเช่ือ 
กรรมและผลของกรรมอยางยิ่ง  ใหทานในคนมีศีล ทักษณิาของผูนั้นช่ือ 
วา  บริสุทธ์ิฝายปฏิคาหก  ฯ 
        (๓)  ผูใดทุศีล  ไดของมาโดยไมเปนธรรม  มีจิตไมเล่ือมใส    ไมเช่ือ 
กรรมและผลของกรรมอยางยิ่ง  ใหทานในคนทุศีล   เราไมกลาวทานของ 
ผูนั้นวา  มีผลไพบูลย  ฯ 
        (๔)  ผูใดมีศีล  ไดของมาโดยธรรม  มีจิตเล่ือมใสดี  เช่ือกรรม และผล 
ของกรรมอยางยิ่ง  ใหทานในคนมีศีล  เรากลาวทาน   ของผูนั้นแลวา 
มีผลไพบูลย  ฯ 
        (๕)  ผูใดปราศจากราคะแลว  ไดของมาโดยธรรม  มีจิตเล่ือมใสด ีเช่ือ         
กรรมและผลของกรรมอยางยิ่ง  ใหทานในผูปราศจาก ราคะ  ทานของผูนั้น 
นั่นแล  เลิศกวาอามิสทานท้ังหลาย  ฯ 
              จบ  ทักขิณาวิภังคสูตร  ท่ี  ๑๒ 
            จบ  วภิังควรรค  ท่ี  ๔ 
            __________  
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        หัวขอเร่ืองของวิภังควรรคนั้น  ดังนี ้
        เร่ืองผูมีชีวิตเจริญเปนประโยชน  ๒  เร่ือง  เร่ืองทานพระสมิทธิ 
        เร่ืองจันทนเทพบุตร  เร่ืองมาณพพวกอัคคิเวสสนะ  เร่ืองผูมี 
ความรูธรรมอันประเสริฐ  เร่ืองสารถีกับเร่ืองอุทเทสวิภังคและ 
อรณวภิังค  เร่ืองทานปุกกุสาต ิ เร่ืองสัจจะอันประเสริฐ  และเร่ือง 
ทาน  ฯ 
            รวมพระสูตรในวรรคนี้  ดังนี ้
        ๑.  ภัทเทกรัตตสูตร 
        ๒.  อานนัทภัทเทกรัตตสูตร 
        ๓.  มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร 
        ๔.  โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร 
        ๕.  จูฬกมัมวิภังคสูตร 
        ๖.  มหากมัมวิภังคสูตร 
        ๗.  สฬายตนวิภังคสูตร 
        ๘.  อุทเทสวิภังคสูตร 
        ๙.  อรณวิภังคสูตร 
        ๑๐.  ธาตุวิภังคสูตร 
        ๑๑.  สัจจวิภังคสูตร 
        ๑๒.  ทักขิณาวภิังคสูตร 
            __________  
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            สฬายตนวรรค 
            ๒.  อนาถปณฑิโกวาทสูตร  (๑๔๓) 
        [๗๒๐]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  ก็สมัยนัน้แล  อนาถบิณฑิกคฤหบดปีวยทนทุกขเวทนา  เปนไขหนัก  จึง 
เรียกบุรุษคนหนึ่งมาส่ังวา  มาเถิดพอมหาจาํเริญ  พอจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ 
แลวจงถวายบังคมพระบาทพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาตามคําของเรา  แลวจงกราบทูลอยางนี ้
วา  ขาแตพระองคผูเจริญอนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย  ทนทุกขเวทนา  เปนไขหนกั  ขอถวาย 
บังคมพระบาท  พระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา  อนึ่ง  จงเขาไปหาทานพระสารีบุตรยงัท่ีอยู  แลว 
จงกราบเทาทานพระสารีบุตรตามคําของเรา  และเรียนอยางนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ  อนาถบิณฑิก 
คฤหบดีปวย  ทนทุกขเวทนา  เปนไขหนัก  ขอกราบเทาทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา  และ 
เรียนอยางนี้อีกวา  ขาแตทานผูเจริญ  โอกาสเหมาะแลว  ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความ 
อนุเคราะห  เขาไปยังนิเวศนของอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด  บุรุษนั้นรับคําอนาถบิณฑกิคฤหบดีแลว 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  ถวายอภวิาทแลว  นั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ฯ 
        [๗๒๑]  พอนั่งเรียบรอยแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย  ทนทุกขเวทนา  เปนไขหนัก  ขอถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
ดวยเศียรเกลา  ตอนั้น  เขาไปหาทานพระสารีบุตรยังท่ีอยู  กราบทานพระสารีบุตรแลวนั่ง  ณ  ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลวจึงเรียนทานพระสารีบุตรดังนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ 
อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย  ทนทุกขเวทนา  เปนไขหนัก  ขอกราบเทาทานพระสารีบุตรดวยเศียร 
เกลาและส่ังมา  อยางนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ  โอกาสเหมาะแลว  ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัย 
ความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด  ทานพระสารีบุตรรับนิมนตดวย 
ดุษณภีาพ  คร้ังนั้นแล  ทานพระสารีบุตรนุงสบงทรงบาตรจีวร  มีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ 
 เขาไปยังนิเวศนของอนาถบิณฑิกคฤหบดี  แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว  ฯ  
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        [๗๒๒]  พอนั่งเรียบรอยแลว  จึงกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีดังนี้วาดกูรคฤหบดี 
ทานพอทน  พอเปนไปไดหรือ  ทุกขเวทนาทุเลา  ไมกําเริบ  ปรากฏความทุเลาเปนท่ีสุด  ไม 
ปรากฏความกาํเริบละหรือ  ฯ 
        อ.  ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ  กระผมทนไมไหว  เปนไปไมไหวทุกขเวทนาของกระผม 
หนัก  กําเริบ  ไมทุเลา  ปรากฏความกําเริบเปนท่ีสุด  ไมปรากฏความทุเลาเลย  ฯ 
        [๗๒๓]  ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ  ลมเหลือประมาณกระทบขมอมของกระผมอยู 
เหมือนบุรุษมีกําลังเอาของแหลมคมท่ิมขมอมฉะนั้น  กระผมจึงทน  ไมไหว  เปนไปไมไหว 
ทุกขเวทนาของกระผมหนกั  กําเริบ  ไมทุเลา ปรากฏมีความกําเริบเปนท่ีสุด  ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ 
        [๗๒๔]  ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ  ลมเหลือประมาณเวยีนศีรษะกระผมอยู  เหมือน 
บุรุษมีกําลังใหการขันศีรษะดวยชะเนาะมั่นฉะน้ัน  กระผมจึงทน  ไมไหว  เปนไปไมไหว  ทุกขเวทนา 
ของกระผมหนัก  กําเริบ  ไมทุเลา  ปรากฏมีความกําเริบเปนท่ีสุด  ไมปรากฏความทุเลาเลย  ฯ 
        [๗๒๕]  ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ  ลมเหลือประมาณปนปวนทองของกระผมอยู  เหมือน 
คนฆาโค  หรือลูกมือคนฆาโคผูฉลาดเอามีดแลโคอันคมควาน  ทอง  ฉะนั้น  กระผมจึงทนไมไหว 
เปนไปไมไหว  ทุกขเวทนาของกระผมหนกักําเริบ  ไมทุเลา  ปรากฏความกําเริบเปนท่ีสุด  ไม 
ปรากฏความทุเลาเลย  ฯ 
        [๗๒๖]  ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ  ความรอนในกายของกระผมเหลือประมาณ  เหมือน 
บุรุษมีกําลัง  ๒  คน  จับบุรุษมีกําลังนอยกวาท่ีอวัยวะปองกันตัวตางๆ  แลว  นาบ  ยาง  ในหลุม 
ถานเพลิง  ฉะนั้นกระผมจึงทนไมไหว  เปนไปไมไหว  ทุกขเวทนาของกระผมหนกั  กําเริบ 
ไมทุเลา  ปรากฏความกําเริบเปนท่ีสุด  ไมปรากฏความทุเลาเลย  ฯ 
        [๗๒๗]  สา.  ดูกรคฤหบดี  เพราะฉะนั้นแล  ทานพงึสําเหนียกอยางนี้วา  เราจกัไมยึด 
ม่ันจักษุ  และวิญญาณท่ีอาศัยจักษุจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันโสต  และวญิญาณท่ีอาศัยโสตจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันฆานะ  และวิญญาณท่ีอาศัยฆานะ  จักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันชิวหา  และวญิญาณท่ีอาศัยชิวหาจกัไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันกาย  และวิญญาณท่ีอาศัยกายจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันมโน  และวญิญาณท่ีอาศัยมโนจักไมมีแกเรา  
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        ดูกรคฤหบดี  ทานพึงสําเหนยีกไวอยางนี้เถิด  ฯ 
        [๗๒๘]  ดูกรคฤหบดี  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา  เราจักไมยึดม่ันรูป 
และวิญญาณท่ีอาศัยรูปจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันเสียง  และวญิญาณท่ีอาศัยเสียงจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันกล่ิน  และวญิญาณท่ีอาศัยกล่ินจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันรส  และวิญญาณท่ีอาศัยรสจัก  ไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันโผฏฐัพพะ  และวิญญาณท่ีอาศัย  โผฏฐัพพะจกั 
ไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันธรรมารมณ  และวิญญาณท่ีอาศัยธรรมารมณจัก 
ไมมีแกเรา 
        ดูกรคฤหบดี  ทานพึงสําเหนยีกไวอยางนี้เถิด  ฯ 
        [๗๒๙]  ดูกรคฤหบดี  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา  เราจักไมยึดม่ัน 
จักษวุิญญาณ  และวิญญาณท่ีอาศัยจักษุวิญญาณจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันโสตวิญญาณ  และวิญญาณท่ีอาศัยโสตวิญญาณ 
จักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันฆานวิญญาณ  และวิญญาณท่ีอาศัยฆานวิญญาณ 
จักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันชิวหาวิญญาณ  และวิญญาณท่ีอาศัยชิวหาวิญญาณ 
จักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันกายวิญญาณ  และวิญญาณท่ีอาศัย     กายวิญญาณ 
จักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันมโนวิญญาณ  และวิญญาณท่ีอาศัยมโนวิญญาณ 
จักไมมีแกเรา 
        ดูกรคฤหบดี  ทานพึงสําเหนยีกไวอยางนี้เถิด  ฯ 
        [๗๓๐]  ดูกรคฤหบดี  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา  เราจักไมยึดม่ัน 
จักษุสัมผัส  และวิญญาณท่ีอาศัยจักษุสัมผัสจักไมมีแกเรา  
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        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันโสตสัมผัส  และวิญญาณท่ีอาศัยโสตสัมผัส 
จักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันฆานสัมผัส  และวิญญาณท่ีอาศัยฆานสัมผัส 
จักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันชิวหาสัมผัส  และวิญญาณท่ีอาศัยชิวหาสัมผัส 
จักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันกายสัมผัส  และวิญญาณท่ีอาศัยกายสัมผัส 
จักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันมโนสัมผัส  และวิญญาณท่ีอาศัยมโนสัมผัสจัก 
ไมมีแกเรา 
        ดูกรคฤหบดี  ทานพึงสําเหนยีกไวอยางนี้เถิด  ฯ 
        [๗๓๑]  ดูกรคฤหบดี  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา  เราจักไมยึดม่ัน 
เวทนาเกิดแตจกัษุสัมผัส  และวิญญาณท่ีอาศัยเวทนาเกดิแตจักษุสัมผัส  จักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันเวทนาเกิดแตโสตสัมผัสและวิญญาณท่ีอาศัย 
เวทนาเกิดแตโสตสัมผัสจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันเวทนาเกิดแตฆานสัมผัส  และ  วิญญาณท่ีอาศัย 
เวทนาเกิดแตฆานสัมผัสจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันเวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัส  และวิญญาณท่ีอาศัย 
เวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัสจกัไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันเวทนาเกิดแตกายสัมผัส  และ  วิญญาณท่ีอาศัยเ 
วทนาเกิดแตกายสัมผัสจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันเวทนาเกิดแตมโนสัมผัส  และ  วิญญาณท่ีอาศัย 
เวทนาเกิดแตมโนสัมผัสจักไมมีแกเรา 
        ดูกรคฤหบดี  ทานพึงสําเหนยีกไวอยางนี้เถิด  ฯ 
        [๗๓๒]  ดูกรคฤหบดี  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา  เราจักไมยึดม่ัน 
ปฐวีธาตุ  และวิญญาณท่ีอาศัยปฐวีธาตุจกัไมมีแกเรา  
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        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันอาโปธาตุ  และวิญญาณท่ีอาศัย  อาโปธาตุจักไมมี 
แกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันเตโชธาตุ  และวิญญาณท่ีอาศัย  เตโชธาตุจักไมมี 
แกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจกัไมยึดม่ันวาโยธาตุ  และวิญญาณท่ีอาศัย  วาโยธาตุจักไม 
มีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันอากาสธาตุ  และวิญญาณท่ีอาศัยอากาสธาตุจัก 
ไมมีแกเรา 
        ดูกรคฤหบดี  ทานพึงสําเหนยีกไวอยางนี้เถิด  ฯ 
        [๗๓๓]  ดูกรคฤหบดี  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา  เราจักไมยึดม่ันรูป 
และวิญญาณท่ีอาศัยรูปจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันเวทนา  และวิญญาณท่ีอาศัยเวทนาจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันสัญญา  และวิญญาณท่ีอาศัยสัญญาจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันสังขาร  และวิญญาณท่ีอาศัยสังขารจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันวิญญาณ  และวิญญาณท่ีอาศัยวิญญาณจักไมมี 
แกเรา 
        ดูกรคฤหบดี  ทานพึงสําเหนยีกไวอยางนี้เถิด  ฯ 
        [๗๓๔]  ดูกรคฤหบดี  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา  เราจักไมยึดม่ัน 
อากาสานัญจายตนฌาน  และวิญญาณท่ีอาศัยอากาสานัญจายตนฌานจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันวิญญาณัญจายตนฌานและวิญญาณ  ท่ีอาศัยวิญญา 
ณัญจายตนฌานจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันอากิญจัญญายตนฌานและวิญญาณ  ท่ีอาศัยอากิญ 
จัญญายตนฌานจักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  และ  วิญญาณท่ีอาศัย 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานจักไมมีแกเรา 
        ดูกรคฤหบดี  ทานพึงสําเหนยีกไวอยางนี้เถิด  ฯ  
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        [๗๓๕]  ดูกรคฤหบดี  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา  เราจักไมยึดม่ัน 
โลกน้ี  และวญิญาณท่ีอาศัยโลกนี้จักไมมีแกเรา 
        พึงสําเหนียกอยางนีว้า  เราจักไมยึดม่ันโลกหนา  และวิญญาณท่ีอาศัย  โลกหนาจักไมมี 
แกเรา 
        ดูกรคฤหบดี  ทานพึงสําเหนยีกไวอยางนี้เถิด  ฯ 
        [๗๓๖]  ดูกรคฤหบดี  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา  อารมณใดท่ีเรา 
ไดเหน็  ไดฟง  ไดทราบ  ไดรูแจง  ไดแสวงหา  ไดพจิารณาดวยใจแลว  เราจักไมยึดม่ัน 
อารมณแมนัน้  และวิญญาณท่ีอาศัยอารมณนั้นจักไมมีแกเรา  ดูกรคฤหบดี  ทานพึงสําเหนียกไว 
อยางนี้เถิด  ฯ 
        [๗๓๗]  เม่ือทานพระสารีบุตรกลาวแลวอยางนี้  อนาถบิณฑิกคฤหบดีรองไห  น้ําตาไหล 
ขณะน้ันทานพระอานนทไดกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีดังนี้  วา  ดกูรคฤหบดี  ทานยังอาลัยใจ 
จดใจจออยูหรือ  ฯ 
        อ.  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  กระผมมิไดอาลัย  มิไดใจจดใจจอ  แตวากระผมไดนั่งใกล 
พระศาสดาและหมูภิกษุท่ีนาเจริญใจมาแลวนาน  ไมเคยไดสดับธรรมีกถาเห็นปานนี ้ ฯ 
        อา.  ดูกรคฤหบดี  ธรรมีกถาเห็นปานนี้  มิไดแจมแจงแกคฤหัสถผูนุงผาขาวแตแจมแจง 
แกบรรพชิต  ฯ 
        อ.  ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ  ถาอยางนั้น  ขอธรรมีกถาเห็นปานนี ้ จง  แจมแจงแก 
คฤหัสถผูนุงผาขาวบางเถิด  เพราะมีกุลบุตรผูเกิดมามีกิเลสธุลีในดวงตานอย  จะเส่ือมคลายจาก 
ธรรม  จะเปนผูไมรูธรรม  โดยมิไดสดับ  ฯ 
        คร้ังนั้นแล  ทานพระสารีบุตรและทานพระอานนทกลาวสอนอนาถบิณฑิกคฤหบดีดวย 
โอวาทนี้แลว  จึงลุกจากอาสนะหลีกไป  ฯ 
        [๗๓๘]  ตอนั้น  อนาถบิณฑิกคฤหบดีเม่ือทานพระสารีบุตรและทาน  พระอานนทหลีกไป 
แลวไมนาน  กไ็ดทํากาลกิริยาเขาถึงช้ันดุสิตแล  คร้ังนั้น  ลวงปฐมยามไปแลว  อนาถบิณฑิก 
เทพบุตรมีรัศมีงามสองพระวิหารเชตวันใหสวางท่ัว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  แลว  
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ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค  ยืน  ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอยืนเรียบรอยแลว  ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคดวยคาถาเหลานี้วา 
        พระเชตวนันี้มีประโยชน  อันสงฆผูแสวงบุญอยูอาศัยแลว 
        อันพระองคผูเปนธรรมราชาประทับ  เปนท่ีเกิดปติแกขาพระองค 
        สัตวท้ังหลายยอมบริสุทธ์ิดวยธรรม  ๕  อยางนี้  คือ  กรรม  ๑ 
        วิชชา  ๑  ธรรม  ๑  ศีล  ๑  ชีวิตอุดม  ๑  ไมใชบริสุทธ์ิดวยโคตร 
        หรือดวยทรัพย  เพราะฉะน้ันแล  บุคคลผูเปนบัณฑติ  เม่ือเล็ง 
        เห็นประโยชนของตน  พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย  จะ 
        บริสุทธ์ิในธรรมนั้นไดดวยอาการนี้  พระสารีบุตรนั้นแล  ยอม 
        บริสุทธ์ิไดดวยปญญา  ดวยศีล  และดวยความสงบ  ความจริง 
        ภิกษุผูถึงฝงแลว  จะอยางยิ่งก็เทาพระสารีบุตรนี้  ฯ 
        อนาถบิณฑิกเทวบุตรกลาวดังน้ีแลว  พระศาสดาทรงพอพระทัย  ตอนั้น อนาถบิณฑิก 
เทวบุตรทราบวา  พระศาสดาทรงพอพระทัยจึงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค  แลวกระทําประทักษิณ 
หายตัวไป  ณ  ท่ีนั้นเอง  ฯ 
        [๗๓๙]  คร้ังนั้นแล  พอลวงราตรีนั้นไปแลว  พระผูมีพระภาคตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เม่ือคืนนีล้วงปฐมยามไปแลว  มีเทวบุตรตนหน่ึง  มีรัศมีงาม  สองพระวหิาร 
เชตวันใหสวางท่ัว  เขามาหาเรายังท่ีอยู  อภวิาทเราแลว  ไดยืน  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอยืน 
เรียบรอยแลว  ไดกลาวกะเราดวยคาถานีว้า 
        พระวหิารเชตวันนี้มีประโยชน  อันสงฆผูแสวงบุญอยูอาศัยแลว 
        อันพระองคผูเปนธรรมราชาประทับอยู  เปนท่ีเกิดปติแกขาพระองค 
        สัตวท้ังหลายยอมบริสุทธ์ิไดดวยธรรม  ๕  อยางนี้  คือ  กรรม  ๑ 
        วิชชา  ๑  ธรรม  ๑  ศีล  ๑  ชีวิตอุดม  ๑  ไมใชบริสุทธ์ิดวยโคตร 
        หรือดวยทรัพย  เพราะฉะน้ันแล  บุคคลผูเปนบัณฑติ  เม่ือเล็งเห็น 
        ประโยชนของตน  พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย  จะบริสุทธ์ิ 
        ในธรรมน้ันไดดวยอาการนี้  พระสารีบุตรนั้นแล  ยอมบริสุทธ์ิ 
        ไดดวยปญญา  ดวยศีล  และดวยความสงบ  ความจริง  ภิกษุผู 
        ถึงฝงแลวจะอยางยิ่งก็เทาพระสารีบุตรนี้  ฯ  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เทวบุตรนั้นไดกลาวดังน้ีแลว  รูวาพระศาสดาทรงพอพระทัย  จึง 
อภิวาทเรา  แลวกระทําประทักษิณ  หายตัวไป  ณ  ท่ีนัน้แล  ฯ 
        [๗๔๐]  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้  ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
ดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เทวบุตรนั้น  คงจักเปนอนาถบิณฑิกเทวบุตรแน  เพราะอนาถ 
บิณฑิกคฤหบดีไดเปนผูเล่ือมใสแลวในทาน  พระสารีบุตร  ฯ 
        พ.  ดูกรอานนท  ถูกแลวๆ  เทาท่ีคาดคะเนน้ันแล  เธอลําดับเร่ืองถูกแลว  เทวบุตรนั้นคือ 
อนาถบิณฑิกเทวบุตร  มิใชอ่ืน  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระอานนทจงึช่ืนชมยินดี  พระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
              จบ  อนาถปณฑิโกวาทสูตร  ท่ี  ๑ 
              ____________________  
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            ๒.  ฉันโนวาทสูตร  (๑๔๔) 
        [๗๔๑]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเวฬวุัน  อันเคยเปนสถานท่ีพระราชทาน 
เหยื่อแกกระแต  เขตพระนครราชคฤห  สมัยนั้นแล  ทานพระสารีบุตร  ทานพระมหาจุนทะ 
และทานพระฉันนะ  อยูบนภูเขาคิชฌกูฏ  เฉพาะทานพระฉันนะอาพาธ  ทนทุกขเวทนา  เปน 
ไขหนัก  ฯ 
        [๗๔๒]  คร้ังนั้นแล  ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีหลีกเรนในเวลาเย็น  เขาไปหาทาน 
พระมหาจนุทะยังท่ีอยู  แลวไดกลาวกะทานพระมหาจุนทะดังนีว้าดกูรทานจุนทะ  มาเถิด  เรา 
จะเขาไปหาทานพระฉันนะยังท่ีอยู  ไตถามถึงความไขทานพระมหาจนุทะรับคําทานพระสารีบุตร 
แลว  ตอนั้น  ทานพระสารีบุตรและทาน  พระมหาจนุทะ  ไดเขาไปหาทานพระฉันนะยังท่ีอยู  แลว 
ทักทายปราศรัยกับทาน  พระฉันนะ  คร้ันผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง  ณ 
 ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระฉันนะ ดังนี้วา 
ดูกรทานฉันนะ  ทานพอทน  พอเปนไปไดหรือ  ทุกขเวทนาทุเลา  ไมกําเริบ  ปรากฏความทุเลา 
เปนท่ีสุด  ไมปรากฏความกาํเริบหรือ  ฯ 
        ฉ.  ขาแตทานพระสารีบุตร  กระผมทนไมไหว  เปนไปไมไหว  ทุกข  เวทนาของกระผม 
หนัก  กําเริบ  ไมทุเลา  ปรากฏความกําเริบเปนท่ีสุด  ไมปรากฏ  ความทุเลาเลย  ฯ 
        [๗๔๓]  ขาแตทานพระสารีบุตร  ลมเหลือประมาณกระทบขมอมของกระผม  เหมือน 
บุรุษมีกําลังเอาของแหลมคมท่ิมขมอม  ฉะนั้น  กระผมจึงทนไมไหว  เปนไปไมไหว  ทุกขเวทนา 
ของกระผมหนัก  กําเริบ  ไมทุเลา  ปรากฏความกําเริบเปนท่ีสุด  ไมปรากฏความทุเลาเลย  ฯ 
        [๗๔๔]  ขาแตทานพระสารีบุตร  ลมเหลือประมาณเวียนศีรษะของกระผมอยู  เหมือน 
บุรุษมีกําลังใหการขันศีรษะดวยชะเนาะอยางม่ัน  ฉะนั้น  กระผมจึงทนไมไหว  เปนไปไมไหว 
ทุกขเวทนาของกระผมหนกั  กําเริบ  ไมทุเลา  ปรากฏความกําเริบเปนท่ีสุด  ไมปรากฏความทุเลาเลย  ฯ  
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        [๗๔๕]  ขาแตทานพระสารีบุตร  ลมเหลือประมาณปนปวนทองของ  กระผม  เหมือนคน 
ฆาโค  หรือลูกมือของคนฆาโคผูฉลาด  เอามีดแลโคอันคมควาน  ทอง  ฉะนั้น  กระผมจึงทนไมไหว 
เปนไปไมไหว  ทุกขเวทนาของกระผมหนกักําเริบ  ไมทุเลา  ปรากฏความกําเริบเปนท่ีสุด 
ไมปรากฏความทุเลาเลย  ฯ 
        [๗๔๖]  ขาแตทานพระสารีบุตร  ความรอนในกายของกระผมเหลือประมาณ  เหมือน 
บุรุษมีกําลัง  ๒  คน  จับบุรุษมีกําลังนอยท่ีอวัยวะปองกนัตัวตางๆแลว  นาบ  ยาง  ในหลุมถานเพลิง 
ฉะนั้น  กระผมจึงทนไมไหว  เปนไปไมไหวทุกขเวทนาของกระผมหนัก  กําเริบ  ไมทุเลา 
ปรากฏความกาํเริบเปนท่ีสุด  ไมปรากฏความทุเลาเลย  ขาแตทานพระสารีบุตร  กระผมจักหาศาตรา 
มาฆาตัว  ไมอยากจะไดเปนอยูเลย  ฯ 
        [๗๔๗]  สา.  ทานฉันนะอยาไดหาศาตรามาฆาตัวเลย  จงเปนอยูกอนเถิด  พวกเรายัง 
ปรารถนาใหทานฉันนะเปนอยู  ถาทานฉันนะไมมีโภชนะเปนท่ีสบาย  ผมจักแสวงหามาให 
ถาทานฉันนะไมมีเภสัชเปนท่ีสบาย  ผมจักแสวงหามาใหถาทานฉันนะไมมีคนบํารุงท่ีสมควร 
ผมจักคอยบํารุงทานเอง  ทานฉันนะอยาไดหาศาตรามาฆาตัวเลย  จงเปนอยูกอนเถิด  พวกเรา 
ยังปรารถนาใหทานฉันนะเปนอยู  ฯ 
        [๗๔๘]  ฉ.  ขาแตทานพระสารีบุตร  ไมใชกระผมไมมีโภชนะเปนท่ีสบาย  ไมใชไมมี 
เภสัชเปนท่ีสบาย  ไมใชไมมีคนบํารุงท่ีสมควร  ก็แหละกระผมไดปรนนิบัติพระศาสดามาตลอด 
กาลนาน  ดวยความพอพระทัย  มิใชดวยความไมพอพระทัย  ความจรงิการท่ีภิกษุปรนนิบัต ิ
พระศาสดาดวยความพอพระทัย  มิใชดวยความไมพอพระทัย  นัน่เปนการสมควรแกสาวก 
ขาแตทานพระสารีบุตรขอทานจงทรงจําไวอยางนี้วา  ฉันนภิกษุจกัหาศาตรามาฆาตัว  อยางมิให 
ถูกตําหนิได  ฯ 
        สา.  พวกเราจักขอถามปญหาทานฉันนะสักเล็กนอย  ถาทานฉันนะเปดโอกาสพยากรณ 
ปญญาได  ฯ 
        ฉ.  ขาแตทานพระสารีบุตร  โปรดถามเถิด  กระผมฟงแลวจึงจักรู  ฯ 
        [๗๔๙]  ดูกรทานฉันนะ  ทานพจิารณาเหน็จักษุ  จกัษุวิญญาณ  ธรรมท่ีรูไดดวยจักษ ุ
วิญญาณวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเราหรือ  
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        ทานพิจารณาเห็นโสต  โสตวิญญาณ  ... 
        ทานพิจารณาเห็นฆานะ  ฆานวิญญาณ  ... 
        ทานพิจารณาเห็นชิวหา  ชิวหาวิญญาณ  ... 
        ทานพิจารณาเห็นกาย  กายวิญญาณ  ... 
        ทานพิจารณาเห็นมโน  มโนวิญญาณ  ธรรมท่ีรูไดดวยมโนวิญญาณวา  นั่นของเรา  นั่นเรา 
นั่นอัตตาของเราหรือ  ฯ 
        ฉ.  ขาแตทานพระสารีบุตร  กระผมพิจารณาเห็นจกัษุ  จกัษวุิญญาณธรรมท่ีรูไดดวย 
จักษวุิญญาณวา  นั่นไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  ฯ 
        กระผมพจิารณาเหน็โสต  โสตวิญญาณ  ... 
        กระผมพจิารณาเหน็ฆานะ  ฆานวิญญาณ  ... 
        กระผมพจิารณาเหน็ชิวหา  ชิวหาวิญญาณ  ... 
        กระผมพจิารณาเหน็กาย  กายวิญญาณ  ... 
        กระผมพจิารณาเหน็มโน  มโนวิญญาณ  ธรรมท่ีรูไดดวยมโนวิญญาณวานัน่ไมใชของเรา 
 ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  ฯ 
        [๗๕๐]  สา.  ดูกรทานฉันนะ  ทานเห็นไดอยางไร  รูไดอยางไร  ในจักษุ  ในจักษุวิญญาณ 
 ในธรรมท่ีรูไดดวยจกัษวุิญญาณ  จึงพิจารณาเหน็จักษุ  จกัษุ  วิญญาณ  ธรรมท่ีรูไดดวยจักษุวิญญาณ 
วา  นั่นไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  ฯ 
        ทานเห็นไดอยางไร  รูไดอยางไร  ในโสต  ในโสตวิญญาณ  ... 
        ทานเห็นไดอยางไร  รูไดอยางไร  ในฆานะ  ในฆานวิญญาณ  ... 
        ทานเห็นไดอยางไร  รูไดอยางไร  ในชิวหา  ในชิวหาวิญญาณ  ... 
        ทานเห็นไดอยางไร  รูไดอยางไร  ในกาย  ในกายวิญญาณ  ... 
        ทานเห็นไดอยางไร  รูไดอยางไร  ในมโน  มโนวิญญาณ  ในธรรมท่ีรูได  ดวยมโนวิญญาณ 
 จึงพิจารณาเหน็มโน  มโนวญิญาณ  ธรรมท่ีรูไดดวยมโนวิญญาณวา  นั่นไมใชของเรา  ไมใชเรา 
ไมใชอัตตาของเรา  ฯ  
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        ฉ.  ขาแตทานพระสารีบุตร  กระผมเห็นความดับ  รูความดับในจกัษุ  ในจักษุวญิญาณ 
ในธรรมท่ีรูไดดวยจักษุวิญญาณ  จึงพิจารณาเห็นจกัษุ  จักษุวิญญาณ   ธรรมท่ีรูไดดวยจักษวุิญญาณ 
วา  นั่นไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  ฯ 
        กระผมเห็นความดับ  รูความดับในโสต  ในโสตวญิญาณ  ... 
        กระผมเห็นความดับ  รูความดับในฆานะ  ในฆานวิญญาณ  ... 
        กระผมเห็นความดับ  รูความดับในชิวหา  ในชิวหาวิญญาณ  ... 
        กระผมเห็นความดับ  รูความดับในกาย  ในกายวิญญาณ  ... 
        กระผมเห็นความดับ  รูความดับในมโน  ในมโนวญิญาณ  ในธรรมท่ีรูไดดวยมโนวิญญาณ 
 จึงพิจารณาเหน็มโน  มโนวญิญาณ  ธรรมท่ีรูไดดวยมโนวิญญาณวา  นั่นไมใชของเรา  ไมใชเรา 
ไมใชอัตตาของเรา  ฯ 
        [๗๕๑]  เม่ือทานพระฉันนะกลาวแลวอยางนี้  ทานพระมหาจนุทะไดกลาว  กะทานพระ 
ฉันนะดังนี้วา  ดูกรทานฉันนะ  เพราะฉะนั้นแล  ทานควรใสใจคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคนัน้ 
ไวตลอดกาลเนืองนิตยแมดงันี้วา  บุคคลผูอันตัณหาและทิฐิ  อาศัยอยูแลว  ยอมมีความหว่ันไหว 
สําหรับผูไมมีตัณหาและทิฐอิาศัย  ยอมไมมีความหวั่นไหว  เม่ือไมมีความหวั่นไหว  ก็มีความสงบ 
เม่ือมีความสงบ  ก็ไมมี  ตัณหาตัวนอมไปสูภพ  เม่ือไมมีตัณหาตวันอมไปสูภพ  กไ็มมีการมาเกิด 
ไปเกิดเม่ือไมมีการมาเกิดไปเกิด  กไ็มมีจตุิและอุปบัติ  เม่ือไมมีจุติและอุปบัติ  ก็ไมมีโลกน้ี 
ไมมีโลกหนา  ไมมีระหวางกลางท้ังสองโลก  นี่แหละท่ีสุดแหงทุกข  คร้ันทานพระสารีบุตร 
และทานพระมหาจุนทะ  กลาวสอนทานพระฉันนะดวยโอวาทนีแ้ลว  จึงลุกจากอาสนะ  หลีกไป  ฯ 
        [๗๕๒]  คร้ังนั้นแล  ทานพระฉันนะ  เม่ือทานพระสารีบุตรและทานพระมหาจุนทะ 
หลีกไปแลวไมนาน  ไดหาศาตรามาฆาตัวเสียทันทีนั้น  ทานพระสารีบุตร  จึงเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคยังท่ีประทับ  แลวถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค  นั่ง  ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอย 
แลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วาขาแตพระองคผูเจริญ  ทานพระฉันนะหาศาตรามาฆาตัว 
เสียแลว  ทานจะมีคติ  อยางไร  มีสัมปรายภพอยางไร  ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรสารีบุตร  ฉันนภกิษุพยากรณ  ความเปนผูไมควรตาํหนิตอหนา 
เธอแลวมิใชหรือ  ฯ  
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        สา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  มีบานในแควนวัชชีนามวาปุพพชิระ  ท่ีหมูบานนัน้  ทาน 
พระฉันนะยังมีสกุลมิตร  สกุลสหาย  และสกุลคนท่ีคอยตําหนิอยู  ฯ 
        [๗๕๓]  พ.  ดูกรสารีบุตร  ฉันนภิกษยุังมีสกุลมิตร  สกุลสหาย  และ  สกุลท่ีคอยตําหน ิ
อยูก็จริง  แตเราหาเรียกบุคคลวา  ควรถูกตาํหนิดวยเหตุเพียงเทานีไ้ม  ดูกรสารีบุตร  บุคคลใดแล 
 ท้ิงกายนีแ้ละยึดม่ันกายอ่ืน  บุคคลนั้นเราเรียกวา  ควรถูกตําหนิ  ฉันนภิกษหุามีลักษณะน้ันไม 
ฉันนภกิษุหาศาตรามาฆาตัวอยางไมควรถูกตําหนิ  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระสารีบุตรจึงช่ืนชมยินดี  พระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
                                    จบ  ฉันโนวาทสูตร  ท่ี  ๒ 
                                    _______________  
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                                    ๓.  ปุณโณวาทสูตร  (๑๔๕) 
        [๗๕๔]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถ  บิณฑิกเศรษฐ ี
เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้นแล  ทานพระปุณณะออกจากท่ีหลีก  เรนในเวลาเย็น  เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  แลวถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค  นั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหน่ึง  พอ 
นั่งเรียบรอยแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนีว้า  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาค 
ไดโปรดส่ังสอนขาพระองค  ดวยพระโอวาทยอๆ  พอท่ีขาพระองคไดสดับธรรมของพระผูมี 
พระภาคแลว  จะเปนผูๆ  เดยีวหลีกออก  ไมประมาท  มีความเพยีร  สงตนไปในธรรมอยู  ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรปุณณะ  ถาอยางนั้น  เธอจงฟง  จงใสใจใหดี  เราจกักลาว 
ตอไป  ทานปุณณะทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลว  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๗๕๕]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  ดกูรปุณณะ  มีรูปท่ีรูไดดวยจกัษุ  อันนา 
ปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปนท่ีรัก  ประกอบดวยกาม  เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัดอยูแล 
 ถาภิกษุเพลิดเพลิน  พูดถึง  ดํารงอยูดวยความติดใจรูปนัน้นันทิยอมเกดิข้ึนแกเธอผูเพลิดเพลิน 
พูดถึง  ดํารงอยูดวยความติดใจรูปนั้นไดเพราะนันทิเกิด  เราจึงกลาววา  ทุกขเกิดนะ  ปุณณะ  ฯ 
        ดูกรปุณณะ  มีเสียงท่ีรูไดดวยโสต  ... 
        ดูกรปุณณะ  มีกล่ินท่ีรูไดดวยฆานะ  ... 
        ดูกรปุณณะ  มีรสท่ีรูไดดวยชิวหา  ... 
        ดูกรปุณณะ  มีโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย  ... 
        ดูกรปุณณะ  มีธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโน  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปนท่ีรัก 
ประกอบดวยกาม  เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัดอยูแล  ถาภกิษุเพลิดเพลิน  พูดถึง  ดํารงอยูดวย  
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ติดใจธรรมารมณนั้น  นันทิยอมเกิดแกเธอผูเพลิดเพลิน  พูดถึง  ดํารงอยูดวยความติดใจธรรมา 
รมณนั้นได  เพราะเหตุคือนนัทิเกิด  เราจึงกลาววา  ทุกขเกิดนะ  ปุณณะ  ฯ 
        [๗๕๖]  ดูกรปุณณะ  มีรูปท่ีรูไดดวยจกัษุ  อันนาปรารถนา  นาใคร  นา  พอใจ  เปนท่ีรัก 
ประกอบดวยกาม  เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัดอยูแล  ถาภกิษุไมเพลิดเพลิน  ไมพูดถึง  ไมดํารง 
อยูดวยความติดใจรูปนัน้  นนัทิของเธอผูไมเพลิดเพลิน  ไมพูดถึง  ไมดาํรงอยูดวยความติดใจรูป 
นั้น  ยอมดับไป  เพราะนันทิดับเราจึงกลาววา  ทุกขดับนะ  ปุณณะ  ฯ 
        ดูกรปุณณะ  มีเสียงท่ีรูไดดวยโสต  ... 
        ดูกรปุณณะ  มีกล่ินท่ีรูไดดวยฆานะ  ... 
        ดูกรปุณณะ  มีรสที่รูไดดวยชิวหา  ... 
        ดูกรปุณณะ  มีโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย  ... 
        ดูกรปุณณะ  มีธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโน  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปนท่ีรัก 
ประกอบดวยกาม  เปนท่ีตั้งแหงความกาํหนัดอยูแล  ถาภกิษุ  ไมเพลิดเพลิน  ไมพูดถึง  ไมดํารงอยู 
ดวยความติดใจธรรมารมณนั้น  นันทิของเธอผูไมเพลิดเพลิน  ไมพูดถึง  ไมดํารงอยูดวยความ 
ติดใจธรรมารมณนั้น  ยอมดบัไปเพราะนนัทิดับ  เราจึงกลาววา  ทุกขดบันะ  ปุณณะ  ฯ 
        ดูกรปุณณะ  ก็เธออันเรากลาวสอนดวยโอวาทยอๆ  นี้แลว  จกัอยูในชนบทไหน  ฯ 
        ปุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคอันพระผูมีพระภาคทรงส่ังสอนดวยโอวาทยอๆ  นี ้
แลว  มีชนบทชื่อสุนาปรันตะ  เปนท่ีท่ีขาพระองคจักไปอยู  ฯ 
        [๗๕๗]  พ.  ดูกรปุณณะ  พวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบทดุรายหยาบชา  นกั  ถาพวก 
มนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา  จกับริภาษเธอ  เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น  ฯ 
        ปุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบทจกัดา  จัก  บริภาษขาพระองค 
ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา  พวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบทนี้  ยงัดีนักหนาท่ี 
ไมใหการประหารเราดวยฝามือ  ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต  ขาพระองคมีความคิดในมนุษยพวก 
นั้นอยางนี้  ฯ 
        [๗๕๘]  พ.  ดูกรปุณณะ  กถ็าพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจกัใหการประหารเธอดวย 
ฝามือ  เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น  ฯ  
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        ปุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบท  จกัใหการ  ประหารขา 
พระองคดวยฝามือ  ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนีว้า  พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท 
นี้  ยังดีนักหนาท่ีไมใหการประหารเราดวยกอนดิน  ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต  ขาพระองคจักมี 
ความคิดในมนุษยพวกนั้นอยางนี้  ฯ 
        [๗๕๙]  พ.  ดูกรปุณณะ  ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท  จักใหการประหารเธอ 
ดวยกอนดิน  เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น  ฯ 
        ปุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบท  จกัใหการ  ประหารขา 
พระองคดวยกอนดิน  ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา  พวกมนษุยชาวสุนาปรันต 
ชนบทนี้  ยังดหีนักหนาท่ีไมใหการประหารเราดวยทอนไมขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต  ขาพระองค 
จักมีความคิดในมนุษยพวกนัน้อยางนี้  ฯ 
        [๗๖๐]  พ.  ดูกรปุณณะ  ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท  จักใหการประหารเธอ 
ดวยทอนไม  เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น  ฯ 
        ปุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบท  จกัใหการ  ประหารขา 
พระองคดวยทอนไม  ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา  พวกมนุษยชาวสุนาปรันต 
ชนบทนี้  ยังดนีักหนาท่ีไมใหการประหารเราดวยศาตราขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต  ขาพระองค 
จักมีความคิดในมนุษยพวกนัน้  อยางนี้  ฯ 
        [๗๖๑]  พ.  ดูกรปุณณะ  ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท  จักใหการประหารเธอ 
ดวยศาตรา  เธอจักมีความคิดอยางไรในมนษุยพวกนั้น  ฯ 
        ปุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบท  จกัใหการ  ประหารขา 
พระองคดวยศาตรา  ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา  พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท 
นี้  ยังดีนักหนาท่ีไมปลิดชีพเราเสียดวยศาตราอันคม  ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต  ขาพระองคจัก 
มีความคิดในมนุษยพวกนั้นอยางนี้  ฯ 
        [๗๖๒]  พ.  ดูกรปุณณะ  ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจกัปลิดชีพ  เธอเสียดวย 
ศาตราอันคม  เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น  ฯ 
        ปุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบท  จกัปลิดชีพ  ขาพระองค 
ดวยศาสตราอันคม  ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา  มีเหลาสาวกของพระผูมีพระภาค  ท่ี  
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อึดอัดเกลียดชังรางกายและชีวิต  พากนัแสวงหาศาตราสังหารชีพอยูแล  เราไมตองแสวงหาส่ิง 
ดังนั้นเลย  ก็ไดศาตราสังหารชีพแลวขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต  ขาพระองคจักมีความคิดใน 
มนุษยพวกนั้นอยางนี้  ฯ 
        [๗๖๓]  พ.  ดีละๆ  ปุณณะ  เธอประกอบดวยทมะและอุปสมะดงันี้แลว  จักอาจเพื่อจะ 
อยูในสุนาปรันตชนบทไดแล  ดูกรปุณณะ  เธอจงสําคัญกาลท่ีควรในบัดนี้เถิด  ฯ 
        คร้ังนั้นแล  ทานพระปุณณะยนิดีอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว  ลุกจาก 
อาสนะ  ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคทําประทักษณิ  แลวเก็บเสนาสนะถือบาตรจีวรเดินทางจาริก 
ไปยังท่ีตั้งสุนาปรันตชนบท  เม่ือจาริกไปโดยลําดับ  ไดลุถึงสุนาปรันตชนบทแลว  ฯ 
        [๗๖๔]  เปนอันวา  ทานพระปุณณะอยูในสุนาปรันตชนบทนั้น  คร้ังนั้นแล  ทานพระ 
ปุณณะไดใหพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทกลับใจแสดงตนเปน  อุบาสกประมาณ  ๕๐๐  คน  ภาย 
ในพรรษานัน้เอง  กลับใจแสดงตนเปนอุบาสิกา  ประมาณ  ๕๐๐  คน  ภายในพรรษานั้นเอง  และ 
ตัวทานไดทําใหแจงซ่ึงวิชชา  ๓ภายในพรรษาน้ันเหมือนกัน  คร้ันสมัยตอมา  ทานไดปรินิพพาน 
แลว  ฯ 
        คร้ังน้ันแล  ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  แลวถวายอภวิาท 
พระผูมีพระภาค  นั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้ 
วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  กุลบุตรช่ือปุณณะท่ีพระผูมีพระภาคทรงส่ังสอนดวยพระโอวาทยอๆ  นัน้ 
ทํากาละเสียแลว  เธอมีคติ  เปนอยางไร  มีสัมปรายภพเปนอยางไร  ฯ 
        [๗๖๕]  พ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ปุณณกุลบุตร  เปนบัณฑิต  ไดบรรลุธรรมสมควรแก 
ธรรมแลว  ท้ังไมใหเราลําบากเพราะเหตุแหงธรรม  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ปุณณกุลบุตรปรินิพพาน 
แลว  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดี  พระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  ปุณโณวาทสูตร  ท่ี  ๓ 
            _______________  
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            ๔.  นนัทโกวาทสูตร  (๑๔๖) 
        [๗๖๖]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้นแล  พระมหาปชาบดีโคตมีพรอมดวยภกิษุณีประมาณ  ๕๐๐  รูป  เขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว  ไดยืน  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
พอยืนเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาค 
จงทรงโอวาทส่ังสอนพวกภกิษุณี  จงรับส่ังแสดงธรรมแกพวกภกิษณุีเถิด  ฯ 
        [๗๖๗]  ก็สมัยนั้นแล  ภิกษุผูเถระท้ังหลาย  ยอมโอวาทพวกภิกษณุี  โดยเปนเวรกัน 
แตทานพระนันทกะ  ไมปรารถนาจะโอวาทพวกภิกษุณีโดยเปนเวรกนั  ลําดับนั้น  พระผูมีพระ 
ภาคจึงตรัสถามทานพระอานนทวา  ดูกรอานนทวนันี้  เวรโอวาทภกิษณุีโดยเปนเวรกัน  ของ 
ใครหนอแล  ฯ 
        ทานพระอานนทกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุท้ังปวงทําเวรโอวาทภิกษุณีโดย 
เปนเวรกันหมดแลว  แตทานพระนันทกะรูปนี้  ไมปรารถนาจะโอวาทพวกภิกษณุีโดยเปนเวรกนั 
 ตอน้ันพระผูมีพระภาคจึงตรัสกะทานพระนันทกะวา  ดูกรนันทกะ  เธอจงโอวาทส่ังสอนพวกภิกษุณ ี
ดูกรพราหมณ  เธอจงกลาวแสดงธรรมกถาแกพวกภิกษุณเีถิด  ทานพระนันทกะทูลรับพระผูมี 
พระภาควาชอบแลว  พระพทุธเจาขา  แลวนุงสบงทรงบาตรจีวร  เขาไปบิณฑบาตยังพระนคร 
สาวัตถีในเวลาเชา  คร้ันกลับจากบิณฑบาต  ภายหลังเวลาอาหารแลว  เขาไปยัง  วิหารราชการาม 
แตรูปเดียว  ภกิษุณเีหลานั้นไดเหน็ทานพระนันทกะเดนิมาแตไกลพากันแตงต้ังอาสนะและต้ัง 
น้ําสําหรับลางเทาไว  ทานพระนันทกะนั่งบนอาสนะ  ท่ีแตงต้ังไวแลว  จึงลางเทา  แมภิกษณุีเหลา 
นั้น  ก็ถวายอภวิาททานพระนันทกะแลวนัง่  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ฯ 
        [๗๖๘]  พอนั่งเรียบรอยแลว  ทานพระนันทกะไดกลาวดังน้ีวา  ดกูรนองหญิงท้ังหลาย 
จักตองมีขอสอบถามกันแล  ในขอสอบถามน้ัน  นองหญิงท้ังหลายรูอยู  พึงตอบวารู  ไมรูอยู 
ก็พึงตอบวาไมรู  หรือนองหญิงรูปใด  มีความเคลือบแคลงสงสัย  นองหญิงรูปนั้น  พึงทวนถาม 
ขาพเจาในเร่ืองนั้นวา  ขาแตทานผูเจริญ  ขอนี้เปนอยางไร  ขอนี้มีเนื้อความอยางไร  ฯ  
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        ภิกษณุีเหลานั้นกลาววา  ขาแตทานผูเจริญ  พวกดิฉันยอมพอใจ  ยินดีตอพระผูเปน 
เจานันทกะ  ดวยเหตุท่ีพระผูเปนเจานนัทกะ  ปวารณาแกพวกดิฉันเชนนี้  ฯ 
        [๗๖๙]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  จักษุเท่ียง 
หรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ภิกษณุี.  เปนทุกข  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็นส่ิง 
นั้นวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมควรเลย  เจาขา  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  โสตเท่ียงหรือไม 
เท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  ฆานะเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  ชิวหาเที่ยงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  กายเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  มโนเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ภิกษณุี.  เปนทุกข  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็นส่ิง 
นั้นวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมควรเลย  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ  
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        ภิกษณุี.  เพราะเม่ือกอน  พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดดีวยปญญาชอบตามความเปนจริงวา 
อายตนะภายใน  ๖  ของเรา  ไมเท่ียง  แมเพราะเหตุนี้  เจาขา  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ถูกละๆ  พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวยปญญาชอบ  ตาม 
ความเปนจริง  ยอมมีความเหน็อยางนีแ้ล  ฯ 
        [๗๗๐]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  รูปเท่ียง 
หรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ภิกษณุี.  เปนทุกข  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็นส่ิง 
นั้นวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมควรเลย  เจาขา  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  เสียงเท่ียงหรือ 
ไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  กล่ินเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  รสเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  โผฏฐัพพะเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯ 
        น.  ธรรมารมณเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ภิกษณุี.  เปนทุกข  เจาขา  ฯ  
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        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็นส่ิง 
นั้นวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมควรเลย  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภิกษณุี.  เพราะเม่ือกอน  พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดดีวยปญญาชอบตามความเปนจริง 
วา  อายตนะภายนอก  ๖  ของเราไมเท่ียง  แมเพราะเหตุนี้เจาขา  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ถูกละๆ  พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวยปญญาชอบ  ตาม 
ความเปนจริง  ยอมมีความเหน็อยางนีแ้ล  ฯ 
        [๗๗๑]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  จักษ ุ
วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ภิกษณุี.  เปนทุกข  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมควรเลย  เจาขา  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  โสตวิญญาณเท่ียง 
หรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  ฆานวิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  ชิวหาวิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  กายวญิญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ  
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        น.  มโนวิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ภิกษณุี.  เปนทุกข  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมควรเลย  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภิกษณุี.  เพราะเม่ือกอน  พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดดีวยปญญาชอบตามความเปนจริงวา 
 หมวดวิญญาณ  ๖  ของเราไมเท่ียง  แมเพราะเหตุนี้  เจาขา  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ถูกละๆ  พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวยปญญาชอบ  ตาม 
ความเปนจริง  ยอมมีความเหน็อยางนีแ้ล  ฯ 
        [๗๗๒]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  เปรียบเหมือนประทีปน้ํามันกําลังติดไฟอยู  มีน้ํามัน 
ก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  ไสก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เปลวไฟก็ไมเท่ียง 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา  แสงสวางก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย 
ผูใดกลาวอยางนี้วา  ประทีปน้ํามันท่ีกําลังติดไฟอยูโนน  มีน้ํามันก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปน 
ธรรมดาไสก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เปลวไฟก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
แตวาแสงสวางของประทีปนั้นแล  เท่ียง  ยั่งยืน  เปนไปติดตอ  ไมมี  ความแปรปรวนไปเปน 
ธรรมดา  ผูท่ีกลาวนั้นช่ือวาพึงกลาวชอบหรือหนอแล  ฯ 
        ภิกษณุี.  หามิได  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภิกษณุี.  ขาแตทานผูเจริญ  เพราะประทีปน้ํามันท่ีกาํลังติดไฟอยูโนนมีน้ํามันก็ไมเท่ียง 
 แปรปรวนไปเปนธรรมดา  ไสก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เปลวไฟกไ็มเท่ียง  แปรปรวน 
ไปเปนธรรมดา  แสงสวางของประทีปนั้นก็ตองไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เชนกนั  ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 370 
        [๗๗๓]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  บุคคลใด  พึงกลาวอยางนีว้า 
 อายตนะภายใน  ๖  ของเรา  ไมเท่ียง  แตเราอาศัยอายตนะภายในเสวยเวทนาใด  เปนสุขก็ตาม 
 เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุขก็ตามเวทนานั้น  เท่ียง  ยั่งยืน  เปนไปติดตอ  ไมมีความแปรปรวน 
ไปเปนธรรมดาบุคคลผูกลาวอยางนั้น  ช่ือวากลาวชอบหรือหนอแล  ฯ 
        ภิกษณุี.  หามิได  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภิกษณุี.  ขาแตทานผูเจริญ  เพราะเวทนาท่ีเกิดแตอายตนะภายในนัน้ๆ  อาศัยปจจยัท่ีเกิด 
แตอายตนะภายในนั้นๆ  แลว  จึงเกิดข้ึนได  เพราะปจจยัท่ีเกิดแตอายตนะภายในน้ันๆ  ดับ 
เวทนาที่เกิดแตอายตนะภายในน้ันๆ  จึงดบัไป  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ถูกละๆ  พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวยปญญาชอบ  ตาม 
ความเปนจริง  ยอมมีความเหน็อยางนีแ้ล  ฯ 
        [๗๗๔]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  เปรียบเหมือนตนไมใหญมีแกนต้ังอยู  มีรากก็ไม 
เท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  ลําตนก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  กิ่งและใบก็ไมเท่ียง 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เงาก็ไมเท่ียงแปรปรวนไปเปนธรรมดา  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ผูใด 
พึงกลาวอยางนี้วา  ตนไมใหญ  มีแกนตั้งอยูโนน  มีรากกไ็มเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
 ลําตนก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  กิ่งและใบก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดาแต 
วาเงาของตนไมนั้นแล  เท่ียง  ยั่งยืน  เปนไปติดตอ  ไมมีความแปรปรวน  ไปเปนธรรมดา  ผูท่ี 
กลาวอยูนั้นชือ่วาพึงกลาวชอบหรือหนอแล  ฯ 
        ภิกษณุี.  หามิได  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภิกษณุี.  ขาแตทานผูเจริญ  เพราะตนไมใหญ  มีแกนต้ังอยูโนน  มีรากก็ไมเท่ียง 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา  ลําตนก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  กิ่งและใบก็ไมเท่ียง 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เงาของตนไม  ก็ตองไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เชนกัน  ฯ 
        [๗๗๕]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  บุคคลใดพึง กลาวอยางนี้วา 
อายตนะภายนอก  ๖  ของเรา  ไมเท่ียง  แตเราอาศัยอายตนะภาย  นอกเสวยเวทนาใด  เปนสุขก็ตาม  
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เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุขก็ตามเวทนานั้น  เท่ียง  ยั่งยืน  เปนไปติดตอ  ไมมีความ 
แปรปรวนไปเปนธรรมดาบุคคลผูกลาวนั้นช่ือวา  กลาวชอบหรือหนอแล  ฯ 
        ภิกษณุี.  หามิได  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภกิษณุี.  ขาแตทานผูเจริญ  เพราะเวทนาท่ีเกิดแตอายตนะภายนอกนั้นๆ  อาศัยปจจัยท่ี 
เกิดแตอายตนะภายนอกน้ันๆ  แลว  จึงเกดิข้ึนได  เพราะปจจยัท่ีเกดิแตอายตนะภายนอกนั้นๆ  ดับ 
เวทนาที่เกิดแตอายตนะภายนอกนั้นๆ  จึงดับไป  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ถูกละๆ  พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวยปญญาชอบ  ตาม 
ความเปนจริง  ยอมมีความเหน็อยางนีแ้ล  ฯ 
        [๗๗๖]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  เปรียบเหมือนคนฆาโค  หรือลูกมือของคนฆาโค 
ผูฉลาด  ฆาโคแลว  ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค  แยกสวนเนื้อขางใน  แยกสวนหนังขางนอก 
ไว  ในสวนเนือ้นั้น  สวนใดเปนเนื้อลํ่าใน  ระหวาง  เอ็นในระหวาง  เคร่ืองผูกในระหวาง  ก็ใช 
มีดแลโคอันคมเถือ  แลควานสวนนัน้ๆ  คร้ันแลวคล่ีสวนหนังขางนอกออก  เอาปดโคน้ันไว 
 แลวกลาวอยางนี้วา  โคตัวนีป้ระกอบดวยหนังผืนนี้  เหมือนอยางเดิมนั่นเอง  ดกูรนองหญิง 
ท้ังหลาย  คนฆาโค  หรือลูกมือของคนฆาโคผูกลาวนั้นช่ือวา  กลาวชอบหรือ  หนอแล  ฯ 
        ภิกษณุี.  หามิได  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภิกษณุี.  ขาแตทานผูเจริญ  เพราะคนฆาโค  หรือลูกมือของคนฆาโคผูฉลาดโนน  ฆาโค 
แลว  ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค  แยกสวนเนื้อขางในแยกสวนหนงัขางนอกไว  ในสวนเนื้อ 
นั้น  สวนใดเปนเนื้อลํ่าในระหวาง  เอ็นในระหวาง  เคร่ืองผูกในระหวาง  ก็ใชมีดแลโคอันคมเถือ 
แล  ควานสวนนั้นๆ  คร้ันแลวคล่ีสวนหนงัขางนอกออก  เอาปดโคนั้นไว  แมเขาจะกลาว 
อยางนี้วา  โคตัวนี้ประกอบดวยหนังผืนนี้  เหมือนอยางเดิมนั่นเอง  ก็จริง  ถึงกระนั้นแล  โค 
นั้นกแ็ยกกันแลวจากหนังผืนนั้น  ฯ 
        [๗๗๗]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  เราเปรียบอุปมานี้เพื่อใหเขาใจเนื้อความชัด  เนื้อ 
ความในอุปมานั้น  มีดังตอไปน้ี  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ขอวาสวนเนือ้ขางในนั้น  เปนช่ือของ 
อายตนะภายใน  ๖  สวนหนังขางนอกนั้น  เปนช่ือของอายตนะภายนอก  ๖  เนื้อลํ่าในระหวาง  เอ็น  
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ในระหวาง  เคร่ืองผูกในระหวาง  นั้นเปนช่ือของนันทิราคะ  มีดแลโคอันคมนั้น  เปนช่ือของ 
ปญญาอันประเสริฐ  ซ่ึงใชเถือ  แล  ควานกเิลสในระหวาง  สัญโญชนในระหวาง  เคร่ืองผูกใน 
ระหวางได  ฯ 
        [๗๗๘]  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  โพชฌงคท่ีภิกษเุจริญแลว  ทําใหมากแลว  เปนเหตุ 
 ยอมเขาถึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะ  อาสวะท้ังหลายส้ินไป  ทําใหแจงเพราะ 
รูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู  เหลานี้  มี๗  อยางแล  ๗  อยางเปนไฉน  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย 
คือ  ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี ้
        (๑)  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนโิรธ  อันนอมไป 
เพื่อความปลดปลอย 
        (๒)  ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค  ... 
        (๓)  ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค  ... 
        (๔)  ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค  ... 
        (๕)  ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค  ... 
        (๖)  ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค  ... 
        (๗)  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอันอาศัยวเิวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  อันนอม 
ไปเพื่อความปลดปลอย  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  เหลานีแ้ลโพชฌงค  ๗  ท่ีภิกษุเจริญแลว  ทําให 
มากแลว  เปนเหตุ  ยอมเขาถึงเจโตวิมุติปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลาย 
ส้ินไป  ทําใหแจงเพราะรู  ยิง่ดวยตนเองในปจจุบันอยู  ฯ 
        [๗๗๙]  คร้ันทานพระนันทกะกลาวสอนภิกษณุีเหลานั้นดวยโอวาทนี้แลว  จึงสงไปดวย 
คําวา  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจงไปเถิด  สมควรแกเวลาแลว  ลําดับนั้น  ภกิษุณีเหลานั้น 
ยินดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระนนัทกะแลว  ลุกจากอาสนะ  อภวิาททานพระนันทกะ  กระทํา 
ประทักษณิ  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  แลวถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค  ยืน  ณ  ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่งพอยืนเรียบรอยแลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุณีท้ังหลาย 
พวกเธอจงไปเถิด  สมควรแกเวลาแลว  ตอนั้น  ภกิษณุีเหลานั้นไดถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค 
กระทําประทักษิณแลวหลีกไป  ฯ 
        [๗๘๐]  คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาค  เม่ือภิกษุณีเหลานั้นหลีกไปแลว  ไมนาน  ไดตรัส 
กะภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ในทุกวันอุโบสถ  ๑๔  คํ่านั้น  ชนเปนอันมากไมมีความ  
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เคลือบแคลง  หรือสงสัยวา  ดวงจนัทรพรองหรือเต็มหนอ  แตแทท่ีจริง  ดวงจนัทรก็ยงัพรองอยู 
ทีเดียว  ฉันใด  ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุณีเหลานั้น  ยอมเปนผูช่ืนชมธรรมเทศนาของนันทกะ 
ท้ังๆ  ท่ียังไมมีความดําริบริบูรณเลย  ฉันนัน้เหมือนกันแล  ในลําดับนัน้  พระผูมีพระภาคได 
ตรัสกะทานพระนันทกะวา  ดูกรนันทกะ  ถาเชนนั้น  วันพรุงนี้เธอก็พึงกลาวสอน  ภกิษุณเีหลานั้น 
ดวยโอวาทนัน้เหมือนกัน  ทานพระนันทกะทูลรับพระผูมีพระภาควาชอบแลว  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๗๘๑]  คร้ังนั้นแล  ทานพระนนัทกะ  พอลวงราตรีนั้นไปแลว  ถึงเวลาเชา  จึงนุงสบง 
ทรงบาตรจีวร  เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี  คร้ันกลับจาก  บิณฑบาต  ภายหลังเวลาอาหาร 
แลว  เขาไปยังวิหารราชการามแตรูปเดียว  ภิกษณุี  เหลานั้นไดเห็นทานพระนนัทกะเดินมาแตไกล 
 จึงพากันแตงตั้งอาสนะและตั้งน้ําลางเทาไว  ทานพระนันทกะนั่งบนอาสนะท่ีแตงต้ังไวแลว 
จึงลางเทา  แมภิกษณุี  เหลานั้นก็อภิวาททานพระนันทกะแลว  นั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหน่ึง  ฯ 
        [๗๘๒]  พอนั่งเรียบรอยแลว  ทานพระนันทกะไดกลาวดังน้ีวา  ดกูรนองหญิงท้ังหลาย 
จักตองมีขอสอบถามกันแล  ในขอสอบถามน้ัน  นองหญิงท้ังหลายรูอยู  พึงตอบวารู  ไมรูอยู 
ก็พึงตอบวาไมรู  หรือนองหญิงรูปใด  มีความเคลือบแคลงสงสัยนองหญิงรูปนั้น  พึงทวนถาม 
ขาพเจาในเร่ืองนั้นวา  ขาแตทานผูเจริญ  ขอนี้เปนอยางไร  ขอนี้มีเนื้อความอยางไรเถิด  ฯ 
        ภิกษณุีเหลานั้นกลาววา  ขาแตทานผูเจริญ  พวกดิฉันยอมพอใจ  ยินดีตอพระผูเปน 
เจานันทกะ  ดวยเหตุท่ีพระผูเปนเจานนัทกะปวารณาแกพวกดิฉันเชนนี้  ฯ 
        [๗๘๓]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  จักษุเท่ียง 
หรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ภิกษณุี.  เปนทุกข  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมควรเลย  เจาขา  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  โสตเท่ียงหรือ 
ไมเท่ียง  ฯ  
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        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  ฆานะเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  ชิวหาเที่ยงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  กายเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  มโนเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ภิกษณุี.  เปนทุกข  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็นส่ิง 
นั้นวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมควรเลย  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภิกษณุี.  เพราะเม่ือกอน  พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดดีวยปญญาชอบตามความเปนจริงวา 
อายตนะภายใน  ๖  ของเรา  ไมเท่ียง  แมเพราะเหตุนี้  เจาขา  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ถูกละๆ  พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวยปญญาชอบ  ตาม 
ความเปนจริง  ยอมมีความเหน็อยางนีแ้ล  ฯ 
        [๗๘๔]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  รูปเท่ียง 
หรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ภิกษณุี.  เปนทุกข  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ  
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        ภิกษณุี.  ไมควรเลย  เจาขา  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  เสียงเท่ียง 
หรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  กล่ินเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  รสเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  โผฏฐัพพะเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  ธรรมารมณเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ภิกษณุี.  เปนทุกข  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมควรเลย  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภิกษณุี.  เพราะเม่ือกอน  พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดดีวยปญญาชอบตามความเปนจริง 
วา  อายตนะภายนอก  ๖  ของเรา  ไมเท่ียง  แมเพราะเหตุนี้เจาขา  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ถูกละๆ  พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวยปญญาชอบ  ตาม 
ความเปนจริง  ยอมมีความเหน็อยางนีแ้ล  ฯ 
        [๗๘๕]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  จักษ ุ
วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯ  
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        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ภิกษณุี.  เปนทุกข  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมควรเลย  เจาขา  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  โสตวิญญาณเท่ียง 
หรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  ฆานวิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  ชิวหาวิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  กายวญิญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯลฯ 
        น.  มโนวิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมเท่ียง  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ภิกษณุี.  เปนทุกข  เจาขา  ฯ 
        น.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็นส่ิง 
นั้นวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ภิกษณุี.  ไมควรเลย  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภิกษณุี.  เพราะเม่ือกอน  พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดดีวยปญญาชอบ  ตามความเปนจริง 
วา  หมวดวิญญาณ  ๖  ของเรา  ไมเท่ียง  แมเพราะเหตุนี้  เจาขา  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ถูกละๆ  พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวยปญญาชอบ  ตาม 
ความเปนจริง  ยอมมีความเหน็อยางนีแ้ล  ฯ  
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        [๗๘๖]  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  เปรียบเหมือนประทีปน้ํามันกําลังติดไฟอยู  มีน้ํามัน 
ก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  ไสก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไป  เปนธรรมดา  เปลวไฟก็ไมเท่ียง 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา  แสงสวางก็ไมเท่ียงแปรปรวนไปเปนธรรมดา  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย 
 ผูใดกลาวอยางนี้วา  ประทีป  น้ํามันท่ีกําลังติดไฟอยูโนน  มีน้ํามันก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
ไสก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เปลวไฟกไ็มเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  แตวา 
แสงสวางของประทีปนั้นแล  เท่ียง  ยั่งยืน  เปนไปติดตอ  ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
ผูท่ีกลาวนั้นช่ือวา  พึงกลาวชอบหรือหนอแล  ฯ 
        ภิกษณุี.  หามิได  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะอะไร  ฯ 
        ภิกษณุี.  ขาแตทานผูเจริญ  เพราะประทีปน้ํามันท่ีกาํลังติดไฟอยูโนนมีน้ํามันก็ไมเท่ียง 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา  ไสก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เปลวไฟกไ็มเท่ียง  แปรปรวน 
ไปเปนธรรมดา  แสงสวางของประทีปนั้นก็ตองไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เชนกัน  ฯ 
        [๗๘๗]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  บุคคลใด  พึงกลาวอยางนีว้า 
อายตนะภายใน  ๖  ของเรา  ไมเท่ียง  แตเราอาศัยอายตนะภายในเสวยเวทนาใด  เปนสุขก็ตาม 
เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุขก็ตามเวทนานั้น  เท่ียง  ยั่งยืน  เปนไปติดตอ  ไมมีความ 
แปรปรวนไปเปนธรรมดาบุคคลผูกลาวนั้น  ช่ือวากลาวชอบหรือหนอแล  ฯ 
        ภิกษณุี.  หามิได  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภิกษณุี.  ขาแตทานผูเจริญ  เพราะเวทนาท่ีเกิดแตอายตนะภายในนัน้ๆ  อาศัยปจจยัท่ีเกิด 
แตอายตนะภายในนั้นๆ  แลว  จึงเกิดข้ึนได  เพราะปจจยัท่ีเกิดแตอายตนะภายในน้ันๆ  ดับ 
เวทนาที่เกิดแตอายตนะภายในน้ันๆ  จึงดบัไป  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ถูกละๆ  พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวยปญญาชอบ  ตาม 
ความเปนจริง  ยอมมีความเหน็อยางนีแ้ล  ฯ 
        [๗๘๘]  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  เปรียบเหมือนตนไมใหญมีแกนตั้งอยู  มีรากกไ็มเท่ียง 
 แปรปรวนไปเปนธรรมดา  ลําตนก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  กิ่งและใบก็ไมเท่ียง  
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แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เงาก็ไมเท่ียง  แปรปรวน  ไปเปนธรรมดา  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย 
ผูใดพึงกลาวอยางนีว้า  ตนไมใหญมีแกนต้ังอยูโนน  มีรากก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
  ลําตนก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  กิ่งและใบกไ็มเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
  แตวาเงาของตนไมนั้นแล  เท่ียง  ยั่งยืน  เปนไปติดตอ  ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
ผูท่ีกลาวนั้น  ช่ือวาพึงกลาวชอบหรือหนอแล  ฯ 
        ภิกษณุี.  หามิได  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภิกษณุี.  ขาแตทานผูเจริญ  เพราะตนไมใหญ  มีแกนต้ังอยูโนน  มีรากก็ไมเท่ียง 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา  ลําตนก็ไมเท่ียง  แปรปรวนไปเปนธรรมดากิง่และใบก็ไมเท่ียง 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เงาของตนไมนัน้  ก็ตองไมเท่ียงแปรปรวนไปเปนธรรมดาเชนกัน  ฯ 
        [๗๘๙]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  บุคคลใด  พึงกลาวอยางนีว้า 
อายตนะภายนอก  ๖  ของเรา  ไมเท่ียง  แตเราอาศัยอายตนะ  ภายนอกเสวยเวทนาใด  เปนสุขก็ตาม 
เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม  เวทนานั้น  เท่ียง  ยั่งยืนเปนไปตดิตอ  ไมมีความ 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
บุคคลผูกลาวนั้น  ช่ือวากลาวชอบหรือหนอแล  ฯ 
        ภิกษณุี.  หามิได  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภิกษณุี.  ขาแตทานผูเจริญ  เพราะเวทนาท่ีเกิดแตอายตนะภายนอกนั้นๆ  อาศัยปจจัย 
ท่ีเกิดแตอายตนะภายนอกนัน้ๆ  แลว  จึงเกิดข้ึนได  เพราะปจจยัท่ีเกดิแตอายตนะภายนอกน้ันๆ 
ดับ  เวทนาท่ีเกิดแตอายตนะภายนอกนัน้ๆ  จึงดับไป  ฯ 
        น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ถูกละๆ  พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวยปญญาชอบ  ตาม 
ความเปนจริง  ยอมมีความเหน็อยางนีแ้ล  ฯ 
        [๗๙๐]  ดกูรนองหญิงท้ังหลาย  เปรียบเหมือนคนฆาโค  หรือลูกมือของคนฆาโคผูฉลาด 
ฆาโคแลว  ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค  แยกสวนเนื้อขางในแยกสวนหนังขางนอกไว 
ในสวนเนื้อนัน้  สวนใดเปนเนื้อลํ่าในระหวาง  เอ็นในระหวาง  เคร่ืองผูกในระหวาง  ก็ใชมีด 
แลโคอันคมเถือ  แล  ควานสวนนัน้ๆ  คร้ันแลวคล่ีสวนหนังขางนอกออก  เอาปดโคนัน้ไว  
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แลวกลาวอยางนี้วา  โคตัวนี ้ ประกอบดวยหนังผืนนี้  เหมือนอยางเดิมนั้นเอง  ดกูรนองหญิงท้ังหลาย 
คนฆาโคหรือลูกมือของคนฆาโคผูกลาวนั้น  ช่ือวากลาวชอบหรือหนอแล  ฯ 
        ภิกษณุี.  หามิได  เจาขา  ฯ 
        น.  นั่นเพราะเหตุไร  ฯ 
        ภกิษณุี.  ขาแตทานผูเจริญ  เพราะคนฆาโค  หรือลูกมือของคนฆาโคผู  ฉลาดโนน 
ฆาโคแลว  ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค  แยกสวนเนื้อขางใน  แยกสวนหนังขางนอกไว 
ในสวนเนื้อนัน้  สวนใดเปนเนื้อลํ่าในระหวาง  เอ็นในระหวาง  เคร่ืองผูกในระหวาง  ก็ใชมีด 
แลโคอันคมเถือ  แล  ควานสวนนัน้ๆ  คร้ันแลวคล่ีสวนหนังขางนอกออก  เอาปดโคนัน้ไว 
แมเขาจะกลาวอยางนี้วา  โคตัว  นี้ประกอบดวยหนังผืนนี้  เหมือนอยางเดิมนั่นเอง  กจ็ริง 
 ถึงกระนั้นแล  โคนั้นก็แยกกนัแลวจากหนงัผืนนั้น  ฯ 
        [๗๙๑]  น.  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  เราเปรียบอุปมานี้เพื่อใหเขาใจเนื้อความชัด  เนื้อ 
ความในอุปมานั้น  มีดังตอไปน้ี  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  ขอวาสวนเนือ้ขางในนั้น  เปนช่ือของ 
อายตนะภายใน  ๖  สวนหนังขางนอกนั้น  เปนช่ือของอายตนะภายนอก  ๖  เนื้อลํ่าในระหวาง 
เอ็นในระหวาง  เคร่ืองผูกในระหวาง  นั้นเปนช่ือของนันทิราคะ  มีดแลโคอันคมนั้น  เปนช่ือ 
ของปญญาอันประเสริฐ  ซ่ึงใชเถือ  แล  ควานกเิลสในระหวาง  สัญโญชนในระหวาง  เคร่ืองผูก 
ใน  ระหวางได  ฯ 
        [๗๙๒]  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  โพชฌงคท่ีภิกษเุจริญแลว  ทําใหมากแลว  เปนเหตุ 
ยอมเขาถึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  ทําใหแจงเพราะรูยิ่ง 
ดวยตนเองในปจจุบันอยู  เหลานี้มี  ๗  อยางแล  ๗  อยางเปนไฉน  ดกูรนองหญิงท้ังหลาย  คือ 
 ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี ้
        (๑)  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนโิรธอันนอมไป 
เพื่อความปลดปลอย 
        (๒)  ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค  ... 
        (๓)  ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค  ... 
        (๔)  ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค  ... 
        (๕)  ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค  ...  
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        (๖)  ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค  ... 
        (๗)  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวเิวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ 
อันนอมไปเพือ่ความปลดปลอย  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  เหลานี้แล โพชฌงค  ๗  ท่ีภกิษุเจริญแลว 
ทําใหมากแลวเปนเหตุ  ยอมเขาถึงเจโตวิมุต ิ ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลาย 
ส้ินไป  ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู  ฯ 
        [๗๙๓]  คร้ันทานพระนันทกะกลาวสอนภิกษณุีเหลานั้นดวยโอวาทนี้แลว  จึงสงไปดวย 
คําวา  ดูกรนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจงไปเถิด  สมควรแกเวลาแลวลําดับนั้น  ภิกษณุีเหลานัน้ 
ยินดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระนนัทกะแลว  ลุกจากอาสนะ  อภวิาททานพระนันทกะ  กระทํา 
ประทักษณิ  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  แลวถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค  ยืน  ณ  ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง  พอ  ยืนเรียบรอยแลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษณุีท้ังหลาย 
พวกเธอจงไปเถิด  สมควรแกเวลาแลว  ตอนั้น  ภกิษณุีเหลานั้นไดถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค 
กระทําประทักษิณแลวหลีกไป  ฯ 
        [๗๙๔]  คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาค  เม่ือภิกษุณีเหลานั้นหลีกไปแลว  ไมนาน  ไดตรัสกะ 
ภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ในทุกวันอุโบสถ  ๑๕  คํ่านั้น  ชนเปนอันมากไมมีความ 
เคลือบแคลง  หรือสงสัยวา  ดวงจนัทรพรองหรือเต็มหนอ  แตแทท่ีจริง  ดวงจนัทรก็เต็มแลวทีเดยีว 
ฉันใด  ดกูรภกิษุท้ังหลายภิกษุณเีหลานั้นยอมเปนผูช่ืนชมธรรมเทศนาของนันทกะ  ท้ังๆ  ท่ีมี 
ความดําริบริบูรณแลว  ฉันนัน้เหมือนกันแล  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  บรรดาภิกษณุีท้ัง  ๕๐๐  รูปน้ัน 
รูปสุดทายยังเปนถึงพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  แนนอนท่ี  จะตรัสรูในเบ้ืองหนา  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีพระภาษติของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  นนัทโกวาทสูตร  ท่ี  ๔ 
            _______________  
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              ๕.  จูฬราหุโลวาทสูตร  (๑๔๗) 
        [๗๙๕]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาคทรงหลีกเรนประทับอยูในท่ีรโหฐาน  ไดเกดิ 
พระปริวิตกทางพระหฤทัยข้ึนอยางนีว้าราหุลมีธรรมท่ีบมวิมุตติแกกลาแลวแล  ถากระไร  เราพึง 
แนะนําราหุลในธรรมท่ีส้ินอาสวะยิ่งข้ึนเถิด  ฯ 
        [๗๙๖]  ตอนั้น  พระผูมีพระภาคทรงครองสบง  ทรงบาตรจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยัง 
พระนครสาวตัถีในเวลาเชา  คร้ันเสด็จกลับจากบิณฑบาต  ภายหลังเวลาพระกระยาหารแลว 
ไดตรัสกะทานพระราหุลวา  ดูกรราหุล  เธอจงถือผารองนั่ง  เราจักเขาไปยังปาอันธวนั  เพื่อ 
พักผอนกลางวันกนั  ทานพระราหุลทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลว  พระพุทธเจาขา  แลวจึง 
ถือผารองนั่งติดตามพระผูมีพระภาคไป  ณ  เบ้ืองพระปฤษฎางค  ก็สมัยนั้นแล  เทวดาหลายพันตน 
ไดติดตามพระผูมีพระภาคไปดวยทราบวา  วันนี้  พระผูมีพระภาคจกัทรงแนะนําทาน  พระราหุล 
ในธรรมท่ีส้ินอาสวะยิ่งข้ึน  คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาคเสด็จเขาถึงปาอันธวันแลว  จึงประทับนั่ง 
 ณ  อาสนะท่ีทานพระราหลุแตงต้ัง  ณ  ควงไมแหงหนึ่งแมทานพระราหุลก็ถวายอภวิาทพระผูมี 
พระภาค  แลวนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ฯ 
        [๗๙๗]  พอนั่งเรียบรอยแลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดกูรราหุล  เธอจะสําคัญ 
ความขอนั้นเปนไฉน  จกัษุเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ร.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ  
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        ร.  ไมควรเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๗๙๘]  พ.  ดูกรราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  รูปเท่ียง  หรือไมเท่ียง  ฯ 
        ร.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ร.  ไมควรเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๗๙๙]  พ.  ดูกรราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  จกัษวุญิญาณเท่ียงหรือ 
ไมเท่ียง  ฯ 
        ร.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็นส่ิง 
นั้นวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ร.  ไมควรเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๘๐๐]  พ.  ดูกรราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  จกัษุสัมผัสเท่ียงหรือ 
ไมเท่ียง  ฯ 
        ร.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะ  ตามเหน็ 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ร.  ไมควรเลยพระพุทธเจาขา  ฯ 
   [๘๐๑]  พ.  ดูกรราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
 วิญญาณ  ท่ีเกดิข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยแมนั้น  เท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ  
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        ร.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ร.  ไมควรเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๘๐๒]  พ.  ดูกรราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  โสตะเที่ยงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ร.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯลฯ 
        พ.  ดูกรราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ฆานะเท่ียงหรือ  ไมเท่ียง  ฯ 
        ร.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯลฯ 
        พ.  ดูกรราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ชิวหาเท่ียงหรือ  ไมเท่ียง  ฯ 
        ร.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯลฯ 
        พ.  ดูกรราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  กายเท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ร.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯลฯ 
        [๘๐๓]  พ.  ดูกรราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  มโนเท่ียง  หรือไมเท่ียง  ฯ 
        ร.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ร.  ไมควรเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๘๐๔]  พ.  ดูกรราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ธรรมารมณ  เท่ียงหรือ 
ไมเท่ียง  ฯ 
        ร.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาท่ี 384 
        ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ร.  ไมควรเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๘๐๕]  พ.  ดูกรราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  มโนวญิญาณ  เท่ียงหรือ 
ไมเท่ียง  ฯ 
        ร.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ร.  ไมควรเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๘๐๖]  พ.  ดูกรราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  มโนสัมผัส  เท่ียงหรือ 
ไมเท่ียง  ฯ 
        ร.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ 
        ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ร.  ไมควรเลย  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๘๐๗]  พ.  ดูกรราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  เวทนา  สัญญาสังขาร 
วิญญาณ  ท่ีเกดิเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  แมนั้น  เท่ียงหรือไมเท่ียง  ฯ 
        ร.  ไมเท่ียง  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข  ฯ  
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        ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        พ.  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือท่ี  จะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา  นัน่ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        ร.  ไมควร  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๘๐๘]  พ.  ดูกรราหุล  อริยสาวกผูสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบื่อหนายแมในจักษ ุ
 ยอมเบ่ือหนายแมในรูป  ยอมเบ่ือหนายแมในจักษุวิญญาณ  ยอมเบ่ือหนายแมในจกัษุสัมผัส  ยอม 
เบ่ือหนายแมในเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยนั้น  ฯ 
        ยอมเบ่ือหนายแมในโสตะ  ยอมเบ่ือหนายแมในเสียง  ... 
        ยอมเบ่ือหนายแมในฆานะ  ยอมเบ่ือหนายแมในกล่ิน  ... 
        ยอมเบ่ือหนายแมในชิวหา  ยอมเบ่ือหนายแมในรส  ... 
        ยอมเบ่ือหนายแมในกาย  ยอมเบ่ือหนายแมในโผฏฐัพพะ  ... 
        ยอมเบ่ือหนายแมในมโน  ยอมเบ่ือหนายแมในธรรมารมณ  ยอมเบื่อ  หนายแมในมโน 
วิญญาณ  ยอมเบ่ือหนายแมในมโนสัมผัส  ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยันั้น  ฯ 
        เม่ือเบ่ือหนายยอมคลายกําหนดั  เพราะคลายกําหนัด  จึงหลุดพน  เม่ือหลุดพนแลว 
 ยอมมีญาณรูวา  หลุดพนแลว  และทราบชัดวา  ชาติส้ินแลวพรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทํา 
ไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี  ฯ 
        [๘๐๙]  พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระราหลุจึงช่ืนชม  ยนิดีพระภาษิต 
ของพระผูมีพระภาคแล  ฯ 
        ก็แหละเมื่อพระผูมีพระภาคตรัสคําเปนไวยากรณนี้อยู  จิตของทานพระ  ราหลุหลุดพนแลว 
จากอาสวะท้ังหลาย  เพราะไมถือม่ัน  และเทวดาหลายพันตนนั้นไดเกดิดวงตาเห็นธรรมอันปราศ 
จากธุลีหมดมลทินวา  ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  ส่ิงนั้นลวนมีความดบัไปเปน 
ธรรมดา  ฯ 
            จบ  จฬูราหุโลวาทสูตร  ท่ี  ๕ 
            ____________________  
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            ๖.  ฉฉักกสูตร  (๑๔๘) 
        [๘๑๐]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียก  ภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  พระผูมี  พระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เราจัก 
แสดงธรรมแกเธอท้ังหลาย  อันไพเราะในเบ้ืองตน  ในทามกลาง  ในท่ีสุด  พรอมท้ังอรรถท้ัง 
พยัญชนะ  ประกาศ  พรหมจรรยอันบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง  คือ  ธรรมหมวดหก  ๖  หมวด  พวกเธอ 
จงฟงธรรมนั้น  จงใสใจใหดี  เราจักกลาวตอไป  ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควาชอบแลว 
พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๘๑๑]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  พวกเธอพึงทราบอายตนะภายใน  ๖  อายตนะ 
ภายนอก  ๖  หมวดวิญญาณ  ๖  หมวดผัสสะ  ๖  หมวดเวทนา  ๖หมวดตัณหา  ๖  ฯ 
        [๘๑๒]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบอายตนะภายใน  ๖  นั่น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว 
ไดแก  อายตนะคือจักษุ  อายตนะคือโสตะ  อายตนะคือฆานะอายตนะคือชิวหา  อายตนะคือกาย 
อายตนะคือมโน  ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบอายตนะภายใน  ๖  นัน่  เราอาศัยอายตนะดังนี ้
กลาวแลว  นี้ธรรมหมวดหกหมวดท่ี  ๑  ฯ 
        [๘๑๓]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบอายตนะภายนอก  ๖  นัน่  เราอาศัยอะไรกลาว 
แลว  ไดแก  อายตนะคือรูป  อายตนะคือเสียง  อายตนะคือกล่ินอายตนะคือรส  อายตนะคือ 
โผฏฐัพพะ  อายตนะคือธรรมารมณ  ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบอายตนะภายนอก  ๖  นั่น  เรา 
อาศัยอายตนะดังนี้  กลาวแลว  นี้ธรรมหมวดหก  หมวดท่ี  ๒  ฯ 
        [๘๑๔]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบหมวดวิญญาณ  ๖  นั่น  เราอาศัย  อะไรกลาวแลว 
 คือ  บุคคลอาศัยจักษุและรูป  จึงเกิดจักษวุิญญาณ  อาศัยโสตะและเสียง  จึงเกิดโสตวิญญาณ 
อาศัยฆานะและกล่ิน  จึงเกิดฆานวิญญาณ  อาศัยชิวหาและรส  จึงเกิดชิวหาวิญญาณ  อาศัยกาย  
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และโผฏฐัพพะ  จึงเกดิกายวญิญาณอาศัยมโนและธรรมารมณ  จึงเกดิมโนวิญญาณ  ขอท่ีเรา 
กลาวดังน้ีวา  พึงทราบ  หมวดวิญญาณ  ๖  นั่น  เราอาศัยวิญญาณดังนี้  กลาวแลว  นี้ธรรมหมวดหก 
หมวดท่ี  ๓  ฯ 
        [๘๑๕]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบหมวดผัสสะ  ๖  นั่น  เราอาศัย  อะไรกลาวแลว 
คือ  บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษวุิญญาณ  ความประจวบของธรรมท้ัง  ๓  เปนผัสสะ  อาศัย 
โสตะและเสียงเกิดโสตวิญญาณ  ความประจวบของธรรมท้ัง  ๓  เปนผัสสะ  อาศัยฆานะและกล่ิน 
เกิดฆานวิญญาณ  ความประจวบของธรรมท้ัง  ๓  เปนผัสสะ  อาศัยชิวหาและรสเกิดชิวหาวิญญาณ 
ความประจวบของธรรมท้ัง  ๓  เปนผัสสะ  อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ  ความประจวบ 
ของธรรมท้ัง  ๓  เปนผัสสะ  อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดมโนวิญญาณ  ความ  ประจวบของธรรม 
ท้ัง  ๓  เปนผัสสะ  ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบหมวดผัสสะ  ๖นั่น  เราอาศัยผัสสะดังนี ้
กลาวแลว  นี้ธรรมหมวดหก  หมวดท่ี  ๔  ฯ 
        [๘๑๖]  กข็อท่ีเรากลาวดังนี้วา  พึงทราบหมวดเวทนา  ๖  นั่น  เราอาศัย  อะไรกลาวแลว 
 คือ  บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจกัษวุิญญาณ  ความประจวบของธรรมท้ัง  ๓  เปนผัสสะ  เพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา 
        อาศัยโสตะและเสียงเกดิโสตวิญญาณ  ... 
        อาศัยฆานะและกล่ินเกดิฆานวิญญาณ  ... 
        อาศัยชิวหาและรสเกิดชิวหาวิญญาณ  ... 
        อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ  ... 
        อาศัยมโนและธรรมารมณเกดิมโนวญิญาณ  ความประจวบของธรรมท้ัง  ๓เปนผัสสะ 
เพราะผัสสะเปนปจจยั  จึงมีเวทนา  ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  พึงทราบหมวด  เวทนา  ๖  นั่น  เราอาศัย 
เวทนาดงันี้  กลาวแลว  นี้ธรรมหมวดหก  หมวดท่ี  ๕  ฯ 
        [๘๑๗]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังนีว้า  พึงทราบหมวดตัณหา  ๖  นั่น  เราอาศัย  อะไรกลาวแลว 
  คือ  บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจกัษวุิญญาณ  ความประจวบของธรรมท้ัง  ๓  เปนผัสสะ  เพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา  เพราะเวทนาเปนปจจยั  จึงมีตัณหา 
        อาศัยโสตะและเสียงเกดิโสตวิญญาณ  ... 
        อาศัยฆานะและกล่ินเกดิฆานวิญญาณ  ...  
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        อาศัยชิวหาและล้ินเกิดชิวหาวิญญาณ  ... 
        อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ  ... 
        อาศัยมโนและธรรมารมณเกดิมโนวญิญาณ  ความประจวบของธรรมท้ัง  ๓เปนผัสสะ 
เพราะผัสสะเปนปจจยั  จึงมีเวทนา  เพราะเวทนาเปนปจจยั  จึงมีตณัหาขอท่ีเรากลาวดังนี้วา  พึง 
ทราบหมวดตัณหา  ๖  นั่น  เราอาศัยตัณหาดังนี้  กลาวแลว  นี้ธรรมหมวดหก  หมวดท่ี  ๖  ฯ 
        [๘๑๘]  ผูใดกลาวอยางนี้วา  จกัษุเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร  จักษยุอมปรากฏแม 
ความเกิด  แมความเส่ือม  กส่ิ็งใดแล  ปรากฏแมความเกดิ  แมความเส่ือม  ส่ิงนั้นตองกลาวได 
อยางนี้วา  อัตตาของเราเกิดข้ึนและเส่ือมไป  เพราะฉะนัน้  คําของผูท่ีกลาววาจกัษเุปนอัตตานั้นจึง 
ไมควร  ดวยประการฉะนี้  จกัษุจึง  เปนอนตัตา 
        ผูใดกลาววา  รูปเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร  รูปยอมปรากฏแมความ  เกิด  แมความ 
เส่ือม  ก็ส่ิงใดแล  ปรากฏแมความเกิด  แมความเส่ือม  ส่ิงนั้น  ตองกลาวไดอยางนีว้า  อัตตาของ 
เราเกิดข้ึนและเส่ือมไป  เพราะฉะน้ัน  คําของผูท่ี  กลาววา  รูปเปนอัตตานั้นจึงไมควร  ดวยประการ 
ฉะนี้  จกัษุจึงเปนอนัตตา  รูปจึงเปนอนัตตา 
        ผูใดกลาววา  จักษวุิญญาณเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร  จักษุวญิญาณ  ยอมปรากฏแม 
ความเกิด  แมความเส่ือม  กส่ิ็งใดแลปรากฏแมความเกดิ  แมความ  เส่ือม  ส่ิงนั้นตองกลาวได 
อยางนี้วา  อัตตาของเราเกิดข้ึนและเส่ือมไป  เพราะฉะนัน้คําของผูท่ีกลาววาจกัษวุิญญาณเปน 
อัตตานั้น  จึงไมควร  ดวยประการฉะนี้  จักษุจึง  เปนอนัตตา  รูปจึงเปนอนัตตา  จักษุวญิญาณจึง 
เปนอนัตตา 
        ผูใดกลาววา  จักษุสัมผัสเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร  จักษุสัมผัสยอมปรากฏแม 
ความเกิด  แมความเส่ือม  กส่ิ็งใดแล  ปรากฏแมความเกดิ  แมความเส่ือม  ส่ิงนั้นตองกลาวได 
อยางนี้วา  อัตตาของเราเกิดข้ึนแลเส่ือมไป  เพราะฉะนัน้คําของผูท่ีกลาววาจกัษุสัมผัสเปนอัตตา 
นั้น  จึงไมควร  ดวยประการฉะนี้  จกัษุจึง  เปนอนัตตา  รูปจึงเปนอนัตตา  จักษวุิญญาณจึงเปน 
อนัตตา  จักษสัุมผัสจึงเปนอนัตตา 
        ผูใดกลาววา  เวทนาเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร  เวทนายอมปรากฏ  แมความเกิด 
แมความเส่ือม  ก็ส่ิงใดแล  ปรากฏแมความเกิด  แมความเสื่อมส่ิงนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา 
อัตตาของเราเกิดข้ึนและเส่ือมไป  เพราะฉะน้ัน  คํา  ของผูท่ีกลาววาเวทนาเปนอัตตา  นั้น  จึงไม 
ควร  ดวยประการฉะนี้  จกัษจุึงเปนอนัตตา  รูปจึงเปนอนตัตา  จักษวุิญญาณจึงเปนอนัตตา  จักษ ุ
สัมผัสจึงเปนอนัตตาเวทนาจงึเปนอนัตตา  
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        ผูใดกลาววา  ตณัหาเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร  ตัณหายอมปรากฏแม  ความเกิด  แม 
ความเส่ือม  กส่ิ็งใดแล  ปรากฏแมความเกดิ  แมความเส่ือม  ส่ิง  นั้นตองกลาวไดอยางนี้วา 
อัตตาของเราเกิดข้ึนและเส่ือมไป  เพราะฉะน้ัน  คําของผูท่ีกลาววา  ตณัหาเปนอัตตานัน้  จึงไม 
ควร  ดวยประการฉะนี้  จกัษจุึงเปนอนัตตา  รูปจึงเปนอนตัตา  จักษวุิญญาณจึงเปนอนัตตา  จักษ ุ
สัมผัสจึงเปนอนัตตา  เวทนาจึงเปนอนัตตา  ตัณหาจึงเปนอนัตตา  ฯ 
        [๘๑๙]  ผูใดกลาววา  โสตะเปนอัตตา  ... 
        ผูใดกลาววา  ฆานะเปนอัตตา  ... 
        ผูใดกลาววา  ชิวหาเปนอัตตา  ... 
        ผูใดกลาววา  กายเปนอัตตา  ... 
        ผูใดกลาววา  มโนเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร  มโนยอมปรากฏแมความเกดิ  แม 
ความเส่ือม  กส่ิ็งใดแล  ปรากฏแมความเกดิ  แมความเส่ือม  ส่ิง  นั้นตองกลาวไดอยางนี้วา 
อัตตาของเราเกิดข้ึนและเส่ือมไป  เพราะฉะน้ัน  คําของผูท่ีกลาววา  มโนเปนอัตตานัน้  จึงไมควร 
ดวยประการฉะนี้  มโนจึงเปนอนัตตา 
        ผูใดกลาววา  ธรรมารมณเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร  ธรรมารมณยอม  ปรากฏแม 
ความเกิด  แมความเส่ือม  กส่ิ็งใดแลปรากฏแมความเกดิ  แมความเส่ือมส่ิงนั้นตองกลาวได 
อยางนี้วา  อัตตาของเราเกิดข้ึนและเส่ือมไป  เพราะฉะนัน้  คํา  ของผูท่ีกลาววาธรรมารมณเปน 
อัตตา  นั้น  จึงไมควร  ดวยประการฉะนี้  มโนจึงเปนอนัตตา  ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา  ฯ 
        ผูใดกลาววา  มโนวิญญาณเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร  มโนวญิญาณยอมปรากฏแม 
ความเกิด  แมความเส่ือม  กส่ิ็งใดแลปรากฏแมความเกดิ  แมความ  เส่ือม  ส่ิงนั้นตองกลาวได 
อยางนี้วา  อัตตาของเราเกิดข้ึนและเส่ือมไป  เพราะฉะนัน้คําของผูท่ีกลาววา  มโนวญิญาณเปน 
อัตตา  นั้น  จึงไมควร  ดวยประการฉะนี้  มโนจึงเปนอนัตตา  ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา  มโน 
วิญญาณจึงเปนอนัตตา 
        ผูใดกลาววา  มโนสัมผัสเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร  มโนสัมผัสยอม  ปรากฏแม 
ความเกิด  แมความเส่ือม  กส่ิ็งใดแล  ปรากฏแมความเกดิ  แมความเส่ือม  ส่ิงนั้นตองกลาว 
ไดอยางนีว้า  อัตตาของเราเกิดข้ึนและเส่ือมไป  เพราะฉะน้ัน  คําของผูท่ีกลาววา  มโนสัมผัสเปน 
อัตตา  นั้น  จึงไมควร  ดวยประการฉะนี้มโนจึงเปนอนัตตา  ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา  มโน  
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วิญญาณจึงเปนอนัตตา  มโนสัมผัสจึงเปนอนัตตา 
        ผูใดกลาววา  เวทนาเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร  เวทนายอมปรากฏแมความเกิด 
แมความเส่ือม  ก็ส่ิงใดแล  ปรากฏแมความเกิด  แมความเสื่อมส่ิงนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา 
อัตตาของเราเกิดข้ึนและเส่ือมไป  เพราะฉะน้ัน  คํา  ของผูท่ีกลาววา  เวทนาเปนอัตตา  นั้น  จึงไม 
ควร  ดวยประการฉะนี้  มโนจึงเปนอนัตตา  ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา  มโนวิญญาณจึงเปน 
อนัตตา  มโนสัมผัสจึงเปน  อนัตตา  เวทนาจึงเปนอนัตตา 
        ผูใดกลาววา  ตณัหาเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร  ตัณหายอมปรากฏแมความเกิด  แม 
ความเส่ือม  กส่ิ็งใดแล  ปรากฏแมความเกดิ  แมความเส่ือมส่ิงนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา  อัตตา 
ของเราเกิดข้ึนและเส่ือมไป  เพราะฉะนั้น  คํา  ของผูท่ีกลาววา  ตณัหาเปนอัตตา  นั้น  จึงไมควร 
ดวยประการฉะนี้  มโนจึงเปนอนัตตา  ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา  มโนวิญญาณจึงเปนอนัตตา 
มโนสัมผัสจึงเปน  อนัตตา  เวทนาจึงเปนอนัตตา  ตัณหาจึงเปนอนัตตา  ฯ 
        [๘๒๐]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็ปฏิปทาอันใหถึงความตั้งข้ึนแหงสักกายะ  ดังตอไปน้ีแล 
บุคคลเล็งเห็นจักษวุา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  เล็งเห็นรูปวา  นั่นของเรา  นั่นเรา 
นั่นอัตตาของเรา  เล็งเห็นจักษุวิญญาณวา  นั่นของเรานั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  เล็งเห็นจักษ ุ
สัมผัสวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  เล็งเห็นเวทนาวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่น 
อัตตาของเรา  เล็งเห็นตัณหาวานั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  เล็งเห็นโสตะวา  นั่น 
ของเรา  ...  เล็งเห็นฆานะวา  นั่นของเรา  ...  เล็งเห็นชิวหาวา  นั่นของเรา  ...  เล็งเห็นกายวา 
นั่นของเรา  ...  เล็งเห็นมโนวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  เล็งเห็นธรรมารมณวา 
นั่นของเรา  นัน่เรา  นั่นอัตตาของเรา  เล็งเห็นมโนวิญญาณวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นัน่อัตตา 
ของเรา  เล็งเห็นมโนสัมผัสวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  เล็งเห็นเวทนาวา  นั่น 
ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  เล็งเห็นตัณหาวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  ฯ 
        [๘๒๑]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็ปฏิปทาอันใหถึงความดับสักกายะ  ดงัตอไปนี้แล  บุคคล 
เล็งเห็นจกัษวุา  นั่นไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเราเล็งเห็นรูปวา  นั่นไมใชของเรา 
ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  เล็งเห็นจกัษวุิญญาณวา  นัน่ไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตา 
ของเรา  เล็งเห็นจักษุสัมผัสวา  นั่นไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  เล็งเห็นเวทนา 
วา  นั่นไมใชของเราไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  เล็งเห็นตัณหาวา  นั่นไมใชของเรา ไมใช  
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เรา ไมใชอัตตาของเรา  เล็งเห็นโสตะวา  นั่นไมใชของเรา  ...  เล็งเห็นฆานะวา  นั่นไมใช ของ 
เรา  ...  เล็งเหน็ชิวหาวา  นัน่ไมใชของเรา  ...  เล็งเห็นกายวา  นั่นไมใชของเรา...  เล็งเห็นมโนวา 
 นั่นไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  เล็งเห็นธรรมารมณวา  นั่นไมใชของเรา  ไมใช 
เรา  ไมใชอัตตาของเรา  เล็งเห็นมโน  วิญญาณวา  นัน่ไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา 
เล็งเห็นมโนสัมผัสวา  นั่นไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  เล็งเห็นเวทนาวา  นั่น 
ไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา  เล็งเห็นตัณหาวา  นั่นไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไม 
ใชอัตตาของเรา  ฯ 
        [๘๒๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจกัษวุิญญาณ  ความประจวบ 
ของธรรมท้ัง  ๓  เปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจยั  ยอมเกิดความเสวยอารมณ  เปนสุขบาง 
 เปนทุกขบาง  มิใชทุกขมิใชสุขบาง  เขาอันสุขเวทนาถูกตองแลว  ยอมเพลิดเพลิน  พดูถึง  ดํารง 
อยูดวยความติดใจ  จึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู  อันทุกขเวทนาถูกตองแลว  ยอมเศราโศก  ลํา 
บาก  รํ่าไห  ครํ่าครวญ  ทุมอก  ถึงความหลงพรอม  จึงมีปฏิฆานุสัยนอนเน่ืองอยู  อันอทุกขมสุข 
เวทนา ถูกตองแลว  ยอมไมทราบชัดความตัง้ข้ึน  ความดับไป  คุณ  โทษ  และท่ีสลัดออกแหง 
เวทนานั้น  ตามความเปนจริง  จึงมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  ขอท่ีบุคคลนั้น 
ยังไมละราคานุสัยเพราะสุขเวทนา  ยังไมบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา  ยังไมถอนอวิชชา 
นุสัยเพราะอทกุขมสุขเวทนา  ยังไมทําวิชชาใหเกดิเพราะไมละอวิชชาเสีย  และจักเปนผูกระทําท่ี 
สุดแหงทุกขในปจจุบันได  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลอาศัยโสตะและเสียง  เกดิโสตวิญญาณ  ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลอาศัยฆานะและกล่ิน  เกดิฆานวิญญาณ  ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลอาศัยชิวหาและรส  เกิดชิวหาวิญญาณ  ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลอาศัยกายและโผฏฐัพพะ  เกิดกายวิญญาณ  ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลอาศัยมโนและธรรมารมณ  เกิดมโนวิญญาณ  ความประจวบ 
ของธรรมท้ัง  ๓  เปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจยั  ยอมเกิดความเสวยอารมณ  เปนสุขบาง 
เปนทุกขบาง  มิใชทุกขมิใชสุขบาง  เขาอันสุขเวทนาถูกตองแลว  ยอมเพลิดเพลิน  พดูถึง 
ดํารงอยูดวยความติดใจ  จึงมีราคานุสัย  นอนเนื่องอยู  อันทุกขเวทนาถูกตองแลว  ยอมเศราโศก 
ลําบาก  รํ่าไห  ครํ่าครวญทุมอก  ถึงความหลงพรอม  จึงมีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู  อันอทุกขม  
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สุขเวทนา  ถูกตองแลว  ยอมไมทราบชัดความตั้งข้ึน  ความดับไป  คุณ  โทษ  และท่ีสลัดออก 
แหงเวทนานัน้  ตามความเปนจริง  จึงมีอวชิชานุสัยนอนเนื่องอยู  ดกูรภกิษุ  ท้ังหลาย  ขอท่ีบุคคล 
นั้นยังไมละราคานุสัยเพราะสุขเวทนา  ยังไมบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา  ยงัไมถอนอวิชชา 
นุสัยเพราะอทกุขมสุขเวทนา  ยังไมทํา  วิชชาใหเกดิเพราะไมละอวิชชาเสีย  แลวจักเปนผูกระทํา 
ท่ีสุดแหงทุกขในปจจุบัน  ได  นั่นไมใชฐานะท่ีมีได  ฯ 
        [๘๒๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจกัษวุิญญาณ  ความประจวบของ 
ธรรมท้ัง  ๓  เปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย  ยอมเกดิความเสวยอารมณ  เปนสุขบาง  เปน 
ทุกขบาง  มิใชทุกขมิใชสุขบาง  เขาอันสุขเวทนาถูกตองแลว  ยอมไมเพลิดเพลิน  ไมพูดถึง 
ไมดํารงอยูดวยความติดใจ  จึงไมมีราคานสัุยนอนเนื่องอยู  อันทุกขเวทนาถูกตองแลว  ยอมไม 
เศราโศก  ไมลําบากไมรํ่าไห  ไมครํ่าครวญทุมอก  ไมถึงความหลงพรอม  จึงไมมีปฏิฆานุสัย 
นอนเนื่องอยู  อันอทุกขมสุขเวทนาถูกตองแลว  ยอมทราบชัดความตั้งข้ึน  ความดับไป  คุณ  โทษ 
และท่ีสลัดออกแหงเวทนานัน้  ตามความเปนจริง  จึงไมมีอวิชชานุสัย  นอนเนื่องอยู  ดูกรภกิษุท้ัง 
หลาย  ขอท่ีบุคคลนั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา  ถอน 
อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา  ยังวชิชาใหเกดิข้ึนเพราะละอวิชชาเสียได  แลวจักเปนผู 
กระทําท่ีสุดแหงทุกขในปจจุบันได  นั่นเปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลอาศัยโสตะและเสียง  เกดิโสตวิญญาณ  ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลอาศัยฆานะและกล่ิน  เกดิฆานวิญญาณ  ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลอาศัยชิวหาและล้ิน  เกิดชิวหาวิญญาณ  ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลอาศัยกายและโผฏฐัพพะ  เกิดกายวิญญาณ  ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลอาศัยมโนและธรรมารมณ  เกิดมโนวิญญาณ  ความประจวบ 
ของธรรมท้ัง  ๓  เปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจยั  ยอมเกิดความเสวยอารมณ  เปนสุขบาง 
เปนทุกขบาง  มิใชทุกขมิใชสุขบาง  เขาอันสุขเวทนาถูกตองแลว  ยอมไมเพลิดเพลิน  ไมพูด 
ถึง  ไมดํารงอยูดวยความติดใจ  จึงไมมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู  อันทุกขเวทนาถูกตองแลว  ยอม 
ไมเศราโศก  ไมลําบากไมรํ่าไห  ไมครํ่าครวญทุมอก  ไมถึงความหลงพรอม  จึงไมมีปฏิฆานุสัย 
นอนเนื่องอยู  อันอทุกขมสุขเวทนาถูกตองแลว  ยอมทราบชัดความตั้งข้ึน  ความดับไป   คุณ 
โทษ  และท่ีสลัดออกแหงเวทนานั้น  ตามความเปนจริง  จึงไมมีอวิชชานุสัย  นอนเนือ่งอยู  
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ขอท่ีบุคคลนั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา 
ถอนอวิชชานสัุยเพราะอทุกขมสุขเวทนา  ยังวิชชาใหเกดิข้ึนเพราะละอวิชชาเสียได  แลวจักเปน 
ผูกระทําท่ีสุดแหงทุกขในปจจุบันได  นั่นเปนฐานะท่ีมีได  ฯ 
        [๘๒๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อริยสาวกผูสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบ่ือหนายแม 
ในจักษุ  ยอมเบ่ือหนายแมในรูป  ยอมเบ่ือหนายแมในจกัษุวิญญาณยอมเบ่ือหนายแมในจักษ ุ
สัมผัส  ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา  ยอมเบ่ือหนายแมในตัณหา 
        ยอมเบ่ือหนายแมในโสตะ  ยอมเบ่ือหนายแมในเสียง  ... 
        ยอมเบ่ือหนายแมในฆานะ  ยอมเบ่ือหนายแมในกล่ิน  ... 
        ยอมเบ่ือหนายแมในชิวหา  ยอมเบ่ือหนายแมในรส  ... 
        ยอมเบ่ือหนายแมในกาย  ยอมเบ่ือหนายแมในโผฏฐัพพะ  ... 
        ยอมเบ่ือหนายแมในมโน  ยอมเบ่ือหนายแมในธรรมารมณยอมเบ่ือหนาย  แมในมโน 
วิญญาณ  ยอมเบ่ือหนายแมในมโนสัมผัส  ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา   ยอมเบ่ือหนายแมใน 
ตัณหา  เม่ือเบือ่หนายยอมคลายกําหนดั  เพราะคลายกําหนัด  จงึหลุดพน  เม่ือหลุดพนแลว  ยอม 
มีญาณรูวา  หลุดพนแลว  และทราบชัดวา  ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําได 
ทําเสร็จแลวกจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดี  พระภาษติของ 
พระผูมีพระภาค  และเม่ือพระผูมีพระภาคกาํลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู  ภกิษุประมาณ  ๖๐  รูป 
ไดมีจิตหลุดพนจากอาสวะ  เพราะไมถือม่ันแล  ฯ 
            จบ  ฉฉักกสูตร  ท่ี  ๖ 
            __________   
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๗.  สฬายตนวภิังคสูตร  (๑๔๙) 
        [๘๒๕]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน  อารามของอนาถ  บิณฑิกเศรษฐ ี
เขตพระนครสาวัตถี  สมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ  ท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว  พระผูมีพระภาค  ไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เราจักแสดง 
ธรรมอันเนื่องดวยอายตนะ  ๖  มากมายแกเธอท้ังหลาย  พวกเธอจงฟงธรรมนั้น  จงใสใจใหด ี
 เราจักกลาวตอไป  ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลวพระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๘๒๖]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นจกัษ ุ
ตามความเปนจริง  เม่ือไมรูไมเห็นรูป  ตามความเปนจริง  เม่ือ  ไมรูไมเห็นจกัษวุิญญาณ  ตามความ 
เปนจริง  เม่ือไมรูไมเห็นจกัษสัุมผัส  ตามความ  เปนจริง  เม่ือไมรูไมเหน็ความเสวยอารมณ  เปน 
สุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม  ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย  ตามความ 
เปนจริง  ยอม  กําหนดัในจักษุ  กําหนัดในรูป  กําหนัดในจักษวุิญญาณ  กําหนัดในจักษุสัมผัส 
กําหนดัในความเสวยอารมณ  เปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุข  ก็ตาม  ท่ีเกิดข้ึน 
เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย  เม่ือบุคคลนั้นกําหนดันักแลว  ประกอบพรอมแลว  ลุมหลง 
เล็งเห็นคุณอยู  ยอมมีอุปาทานขันธ  ๕  ถึงความพอกพนูตอไป  และเขาจะมีตณัหาทีน่ําไปสูภพใหม 
สหรคตดวยความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี  อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนัน้ๆ  เจริญท่ัว 
จะมีความกระวนกระวายแมทางกาย  แมทางใจเจริญท่ัว  จะมีความเดือดรอนแมทางกาย  แมทาง 
ใจ  เจริญท่ัว  จะมีความเรารอนแมทางกาย  แมทางใจเจริญท่ัว  เขายอมเสวยทุกขทาง  กายบาง  ทุกข 
ทางใจบาง  ฯ  
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        [๘๒๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นโสตะ  ตามความเปนจริง... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นฆานะ  ตามความเปนจริง... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นชิวหา  ตามความเปนจริง... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นกาย  ตามความเปนจริง... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นมโน  ตามความเปนจริง  เม่ือไมรูไมเหน็ 
ธรรมารมณ  ตามความเปนจริง  เม่ือไมรูไมเห็นมโนวิญญาณ  ตามความเปนจริง  เม่ือไมรูไม 
เห็นมโนสัมผัส  ตามความเปนจริง  เม่ือไมรูไมเห็นความเสวยอารมณ  เปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม 
 มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม  ท่ีเกดิข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  ตามความเปนจริง  ยอมกําหนดัใน 
มโน  กําหนดัในธรรมารมณ  กําหนดัในมโนวิญญาณ  กาํหนัดในมโนสัมผัส  กําหนัดในความ 
เสวยอารมณ  เปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม  ท่ีเกดิข้ึนเพราะมโนสัมผัส 
เปนปจจยั  เม่ือบุคคลนั้นกําหนัดนกัแลว  ประกอบพรอมแลวลุมหลง  เล็งเห็นคุณอยู  ยอมมี 
อุปาทานขันธ  ๕  ถึงความพอกพูนตอไป  และเขา  จะมีตัณหาทีน่ําไปสูภพใหม  สหรคตดวยความ 
กําหนดัดวยอํานาจความยินด ี อันมี  ความเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆ  เจริญท่ัว  จะมีความกระวน 
กระวายแมทางกายแมทางใจเจริญท่ัว  จะมีความเดือดรอนแมทางกาย  แมทางใจเจริญท่ัว  จะมี 
ความเรารอนแมทางกาย  แมทางใจเจริญท่ัว  เขายอมเสวยทุกขทางกายบาง  ทุกขทางใจบาง  ฯ 
        [๘๒๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สวนบุคคลเม่ือรูเม่ือเห็นจักษุ  ตามความเปนจริง  เม่ือรูเม่ือ 
เห็นรูป  ตามความเปนจริง  เม่ือรูเม่ือเห็นจกัษุวิญญาณ  ตาม  ความเปนจริง  เม่ือรูเม่ือเห็นจกัษุสัมผัส 
ตามความเปนจริง  เม่ือรูเม่ือเห็นความเสวยอารมณ  เปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกข 
มิใชสุขก็ตาม  ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั  ตามความเปนจริง  ยอมไมกําหนัดในจักษ ุ
ไมกําหนัดในรูป  ไมกําหนดัในจกัษวุิญญาณ  ไมกําหนดัในจกัษุสัมผัส  ไมกําหนดัในความเสวย 
อารมณ  เปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุขกต็าม  ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปน 
ปจจัย  เม่ือบุคคลนั้นไมกําหนัดนักแลว  ไมประกอบพรอมแลว  ไมลุมหลง  เล็งเหน็โทษอยู 
ยอมมีอุปาทานขันธ  ๕  ถึงความไมพอกพูน  ตอไป  และเขาจะละตัณหาที่นําไปสูภพใหม  สหรคต 
ดวยความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี  อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆ  ได  จะละความ 
กระวนกระวายแมทางกาย  แมทางใจได  จะละความเดอืดรอนแมทางกาย  แมทางใจได  จะละ  
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ความเรารอนแมทางกาย  แมทางใจได  เขายอมเสวยสุขทางกายบาง  สุขทางใจบาง  บุคคลผูเปน 
เชนนั้นแลว  มีความเหน็อันใด  ความเห็นอันนั้นยอมเปน  สัมมาทิฐิ  มีความดําริอันใด  ความดําริ 
อันนั้นยอมเปนสัมมาสังกัปปะ  มีความ  พยายามอันใด  ความพยายามอันนั้นยอมเปนสัมมาวายามะ 
 มีความระลึกอันใดความระลึกอันนั้นยอมเปนสัมมาสติ  มีความตั้งใจอันใด  ความตั้งใจอัน 
นั้นยอมเปนสัมมาสมาธิ  สวนกายกรรม  วจีกรรม  อาชีวะของเขา  ยอมบริสุทธ์ิดีใน เบ้ืองตนเทียว 
ดวยอาการอยางนี้  เขาช่ือวามีอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ  ฯ 
        [๘๒๙]  เม่ือบุคคลนั้นเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐนี้อยูอยางนี้  ช่ือวา  มีสติปฏฐาน 
๔  สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔  อินทรีย  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗  ถึงความเจริญบริบูรณ 
บุคคลนั้นยอมมีธรรมท้ังสองดังนี้  คือสมถะและวิปสสนาคูเคียงกันเปนไป  เขาช่ือวากําหนดรู 
ธรรมท่ีควรรูดวยปญญาอันยิง่ ละธรรมท่ีควรละดวยปญญาอันยิ่ง เจริญธรรมท่ีควรเจริญดวยปญญา 
อันยิ่ง  ทําใหแจงธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็ธรรมท่ีควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน  มีขอท่ีเรากลาวไววา 
อุปาทานขันธ  ๕  ไดแกอุปาทานขันธ  คือรูป  คือเวทนา  คือสัญญา  คือสังขาร  คือวิญญาณ 
เหลานี้ช่ือวาธรรมท่ีควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็ธรรมท่ีควรละดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน  คืออวิชชา  และภวตัณหา 
เหลานี้ช่ือวาธรรมท่ีควรละดวยปญญาอันยิง่ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็ธรรมท่ีควรเจริญดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน  คือสมถะและวปิสสนา 
เหลานี้ช่ือวาธรรมท่ีควรเจริญดวยปญญาอันยิ่ง 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็ธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน  คือวิชชาและวิมุตติ 
เหลานี้ช่ือวาธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง  ฯ 
        [๘๓๐]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บุคคลเม่ือรูเม่ือเห็นโสตะ  ตามความเปนจริง  ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลเม่ือรูเม่ือเห็นฆานะ  ตามความเปนจริง  ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลเม่ือรูเม่ือเห็นชิวหา  ตามความเปนจริง  ... 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลเม่ือรูเม่ือเห็นกาย  ตามความเปนจริง  ...  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บุคคลเม่ือรูเม่ือเห็นมโน  ตามความเปนจริง  เม่ือรูเม่ือเห็นธรรมารมณ 
ตามความเปนจริง  เม่ือรูเม่ือเห็นมโนวิญญาณ  ตามความ  เปนจริง  เม่ือรูเม่ือเห็นมโนสัมผัส  ตาม 
ความเปนจริง  เม่ือรูเม่ือเห็นความเสวย  อารมณ  เปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุข 
ก็ตาม  ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  ตามความเปนจริง  ยอมไมกําหนดัในมโน  ไมกํา 
หนัดในธรรมารมณ  ไมกําหนัดในมโนวิญญาณ  ไมกําหนัดในมโนสัมผัส  ไมกําหนดัในความเสวย 
อารมณ  เปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุขกต็าม  ท่ี  เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปน 
ปจจัย  ตามความเปนจริง  เม่ือบุคคลนั้นไมกําหนดันักแลว  ไมประกอบพรอมแลว  ไมลุมหลง 
เล็งเห็นโทษอยู  ยอมมีอุปาทานขันธ  ๕ถึงความไมพอกพูนตอไป  และเขาจะละตัณหาท่ีนําไปสู 
ภพใหม  สหรคตดวยความกาํหนัดดวยอํานาจความยินด ี อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆ 
ไดจะละความกระวนกระวายแมทางกาย  แมทางใจได  จะละความเดอืดรอนแมทางกาย  แมทาง 
ใจได  จะละความเรารอนแมทางกาย  แมทางใจได  เขายอมเสวยสุขทางกายบาง  สุขทางใจบาง 
บุคคลผูเปนเชนนั้นแลว  มีความเหน็อันใดความเหน็อันนั้นยอมเปนสัมมาทิฐิ  มีความดําริอัน 
ใด  ความดําริอันนั้นยอมเปนสัมมาสังกัปปะ  มีความพยายามอันใด  ความพยายามอันนั้นยอมเปน 
สัมมาวายามะมีความระลึกอันใด  ความระลึกอันนั้นยอมเปนสัมมาสติ  มีความตั้งใจอันใด  ความ 
ตั้งใจอันนัน้ยอมเปนสัมมาสมาธิ  สวนกายกรรม  วจีกรรม  อาชีวะของเขายอมบริสุทธ์ิในเบ้ือง 
ตนเทียว  ดวยอาการอยางนี้  เขาช่ือวามีอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ  ฯ 
        [๘๓๑]  เม่ือบุคคลนั้นเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐอยูอยางนี ้ ช่ือวามีสติปฏฐาน  ๔ 
สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔  อินทรีย  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗  ถึงความเจริญบริบูรณ  บุคคล 
นั้นยอมมีธรรมท้ังสองดังนี้  คือ  สมถะและวิปสสนาคูเคียงกันเปนไป  เขาช่ือวากําหนดรูธรรมท่ีควร 
กําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง  ละธรรม  ท่ีควรละดวยปญญาอันยิ่ง  เจริญธรรมท่ีควรเจริญดวยปญญา 
อันยิ่ง  ทําใหแจงธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง  ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็ธรรมท่ีควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน  มีขอท่ีเรากลาวไววา 
อุปาทานขันธ  ๕  ไดแกอุปาทานขันธคือรูป  คือเวทนา  คือสัญญา  คือสังขาร  คือวิญญาณ  เหลา 
นี้ช่ือวาธรรมท่ีควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็ธรรมท่ีควรละดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน  คืออวิชชา  และภวตัณหา 
เหลานี้ช่ือวาธรรมท่ีควรละดวยปญญาอันยิง่ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็ธรรมท่ีควรเจริญดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน  คือสมถะและวปิสสนา 
เหลานี้ช่ือวาธรรมท่ีควรเจริญดวยปญญาอันยิ่ง 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็ธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน  คือวิชชาและวิมุตติ 
เหลานี้ช่ือวาธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีพระภาษติของพระ 
ผูมีพระภาคแล  ฯ 
            จบ  สฬายตนวภิังคสูตร  ท่ี  ๗ 
            _______________  
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              ๘.  นครวินเทยยสูตร  (๑๕๐) 
        [๘๓๒]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท  พรอมดวย  ภิกษุสงฆหมูใหญ 
ทรงแวะยังบานพราหมณแหงโกศลชนบทช่ือวานครวนิทะพวกพราหมณคฤหบดีชาวบานนคร 
วินทะไดทราบขาววา  พระสมณะผูศากยบุตรเสด็จออกจากศากยราชสกุลทรงผนวชแลว  เสด็จ 
จาริกไปในโกศลชนบทพรอม  ดวยภกิษุสงฆหมูใหญ  ไดเสด็จถึงบานนครวินทะโดยลําดับ  พระ 
โคดมผูมีพระภาคพระองคนัน้แล  มีกิตติศัพทงามฟุงไปอยางนี้วา  แมเพราะเหตุดังนี้ๆ   พระผูมี 
พระภาคพระองคนั้น  เปนผูไกลจากกิเลส  ตรัสรูเองโดยชอบ  ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
ดําเนินไปดี  ทรงรูแจงโลก  เปนสารถีผูฝกบุรุษท่ีควรฝกอยางหาคนอ่ืนยิ่งกวามิได  เปนครูของ 
เทวดาและมนุษยท้ังหลาย  เปนผูตื่นแลว  เปนผู  แจกธรรม  พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลว  สอน  โลกน้ีท้ังเทวดา  มาร  พรหม  ทุกหมูสัตวท้ังสมณะและพราหมณ 
ท้ังเทวดาและมนุษย  ใหรูท่ัว  ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตน  ในทามกลาง  ในท่ีสุด  พรอม 
ท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ  ทรงประกาศพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง  ก็การไดเห็นพระอรหันต 
ท้ังหลายเหน็ปานนั้น  ยอมเปนการดีแล  คร้ังนั้นแล  พราหมณ  คฤหบดีชาวบานนครวินทะ  พา 
กันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  คร้ันแลวบางพวกถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค  แลว 
นั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวก ไดทักทายปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา  คร้ันผานคําทักทาย 
ปราศรัย  พอใหระลึกถึงกังไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  บางพวกประณมอัญชลีไปทางท่ี 
พระผูมีพระภาคประทับ  แลวนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  บางพวกประกาศช่ือและโคตรในสํานักของ 
พระผูมีพระภาค  แลวนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหน่ึง  บางพวกมีอาการเฉยๆ  นั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ฯ 
        [๘๓๓]  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณคฤหบดีชาวบานนครวินทะ  ผูนั่งเรียบรอย 
แลวดังนีว้า  ดกูรคฤหบดีท้ังหลาย  ถาปริพาชกเจาลัทธิอ่ืนถามทานทั้งหลายอยางนี้วา  ดูกรคฤหบดี 
ท้ังหลาย  สมณพราหมณเชนไร  ไมควรสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  ทานทั้งหลายถูกถาม 
อยางนี้แลว  พงึพยากรณอยางนี้วา  สมณพราหมณเหลาใด  ยังมีความกาํหนัด  ความขดัเคือง 
ความลุมหลงในรูปท่ีรูไดดวยจักษุ  ไมไปปราศแลว  ยังมีจิตไมสงบภายใน  ยังประพฤติลุมๆ  ดอนๆ  
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ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจอยู  สมณพราหมณเชนนี้  ไมควรสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา 
นั่นเพราะเหตุไร  เพราะวาแมพวกเราก็ยังมีความกําหนดั  ความขัด  เคือง  ความลุมหลงในรูป  ท่ีรู 
ไดดวยจกัษุ  ไมไปปราศแลว  ยังมีจิตไมสงบภายในยังประพฤติลุมๆ  ดอนๆ  ทางกาย  ทางวาจา 
ทางใจอยู  ก็เม่ือเราท้ังหลายไมเห็นแมความประพฤติสงบของสมณพราหมณพวกนั้นท่ียิ่งข้ึนไป 
ดังนี้  ฉะนัน้ทานสมณพราหมณเหลานัน้  จึงไมควรสักการะ  เคารพ  นบัถือ  บูชา 
        สมณพราหมณเหลาใด  ยังมีความกําหนัด  ความขัดเคือง  ความลุมหลงในเสียงท่ีรูได 
ดวยโสต  ไมไปปราศแลว  ... 
        สมณพราหมณเหลาใด  ยังมีความกําหนัด  ความขัดเคือง  ความลุมหลงในกล่ินท่ีรูได 
ดวยฆานะ  ไมไปปราศแลว  ... 
        สมณพราหมณเหลาใด  ยังมีความกําหนัด  ความขัดเคือง  ความลุมหลงในรสท่ีรูไดดวย 
ชิวหา  ไมไปปราศแลว  ... 
        สมณพราหมณเหลาใด  ยังมีความกําหนัด  ความขัดเคือง  ความลุมหลงในโผฏฐัพพะ 
ท่ีรูไดดวยกาย  ไมไปปราศแลว  ... 
        สมณพราหมณเหลาใด  ยังมีความกําหนัด  ความขัดเคือง  ความลุมหลงในธรรมารมณท่ี 
รูไดดวยมโน  ไมไปปราศแลว  ยังมีจิตไมสงบภายใน  ยังประพฤติลุมๆ  ดอนๆ  ทางกาย  ทาง 
วาจา  ทางใจอยู  สมณพราหมณเชนนี ้ ไมควรสักการะเคารพ  นับถือ  บูชา  นั่นเพราะเหตุไร 
เพราะวาแมพวกเรากย็ังมีความกําหนดัความขัดเคือง  ความลุมหลงในธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโน 
 ไมไปปราศแลว  ยังมีจิตไมสงบภายใน  ยงัประพฤติลุมๆ  ดอนๆ  ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจอยู 
ก็เม่ือเราท้ังหลายไมเหน็แมความประพฤตสิงบของสมณพราหมณพวกนั้นท่ียิ่งข้ึนไป ดังนี้  ฉะนัน้ 
ทานสมณพราหมณเหลานั้น  จึงไมควรสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชาดูกรคฤหบดีท้ังหลาย 
ทานท้ังหลายถูกถามอยางนีแ้ลว  พึงพยากรณแกปริพาชก  เจาลัทธิอ่ืนเหลานั้นอยางนี้เถิด  ฯ 
        [๘๓๔]  ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย  ถาปริพาชกเจาลัทธิอ่ืนถามทานทั้งหลายอยางนีว้า  ดูกร 
คฤหบดีท้ังหลาย  สมณพราหมณเชนไร  ควรสักการะ  เคารพนับถือ  บูชา  ทานทั้งหลายถูก 
ถามอยางนี้แลว  พึงพยากรณอยางนี้วา  สมณ  พราหมณเหลาใด  ไปปราศความกําหนดั  ความ 
ขัดเคือง  ความลุมหลงในรูปท่ีรูไดดวยจกัษุแลว  มีจิตสงบแลวภายใน  ประพฤติสงบทางกาย 
ทางวาจา  ทางใจอยู  สมณพราหมณเชนนี้  ควรสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  นั่นเพราะเหตไุร  
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เพราะวาแมพวกเรายังมีความกําหนดั  ความขัดเคือง  ความลุมหลงในรูปท่ีรูไดดวยจกัษุ ไมไป 
ปราศแลว  ยังมีจิตไมสงบภายใน  ยังประพฤติลุมๆ  ดอนๆ  ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจอยู  ก ็
เม่ือเราท้ังหลายเหน็แมความประพฤติสงบของสมณพราหมณ  พวกนัน้ท่ียิ่งข้ึนไป  ดังนี้  ฉะนัน้ 
ทานสมณพราหมณเหลานั้น  จึงควรสักการะเคารพ  นับถือ  บูชา 
        สมณพราหมณเหลาใด  ไปปราศความกําหนดั  ความขัดเคือง  ความลุมหลง  ในเสียงท่ี 
รูไดดวยโสตแลว  ... 
        สมณพราหมณเหลาใด  ไปปราศความกําหนดั  ความขัดเคือง  ความลุมหลง  ในกล่ินท่ี 
รูไดดวยฆานะแลว  ... 
        สมณพราหมณเหลาใด  ไปปราศความกําหนดั  ความขัดเคือง  ความลุมหลง  ในรสท่ีรู 
ไดดวยชิวหาแลว  ... 
        สมณพราหมณเหลาใด  ไปปราศความกําหนดั  ความขัดเคือง  ความลุมหลง  ในโผฏ 
ฐัพพะท่ีรูไดดวยกายแลว  ... 
        สมณพราหมณเหลาใด  ไปปราศความกําหนดั  ความขัดเคือง  ความลุมหลง  ใน 
ธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโน  แลว  มีจิตสงบแลวภายใน  ประพฤติสงบ  ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ 
อยู  สมณพราหมณเชนนี้  ควรสักการะ  เคารพ  นับถือบูชา  นั่นเพราะเหตุไร  เพราะวาแม 
พวกเรายังมีความกําหนัด  ความขัดเคืองความลุมหลง  ในธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโน  ไมไป 
ปราศแลว  ยังมีจิตไมสงบภายในยังประพฤติลุมๆ  ดอนๆ  ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจอยู  ก็เม่ือ 
เราท้ังหลายเหน็แมความประพฤติสงบของสมณพราหมณพวกนัน้ท่ียิ่งข้ึนไป  ดังนี้  ฉะนั้น  ทาน 
สมณพราหมณเหลานัน้  จึงควรสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย  ทาน 
ท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว  พึงพยากรณแกปริพาชกเจาลัทธิอ่ืนเหลานั้นอยางนี้เถิด  ฯ 
        [๘๓๕]  ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย  ถาปริพาชกเจาลัทธิอ่ืนถามทานทั้งหลายอยางนีว้า  ก็อาการ 
และความเปนไปของทานผูมีอายุท้ังหลายเชนไร  จึงเปนเหตุให  พวกทานกลาวถึงทานผูมีอายุท้ัง 
หลายอยางนี้วา  ทานผูมีอายุเหลานั้น  เปนผู  ปราศจากราคะแลว  หรือปฏิบัติเพื่อนําปราศราคะแน 
 เปนผูปราศจากโทสะแลว  หรือปฏิบัติเพื่อนําปราศโทสะ  เปนผูปราศจากโมหะแลว  หรือปฏิบัติ 
เพื่อนําปราศโมหะแน  ทานท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว  พึงพยากรณอยางนีว้าความจริง  ทานผูมี  
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อายุเหลานัน้  ยอมเสพเฉพาะเสนาสนะอันสงัด  คือ  ปาดง เปนท่ีไมมีรูปอันรูไดดวยจักษุ  ซ่ึงคน 
ท้ังหลายเหน็แลวๆ  จะพึงยินดีเชนนัน้เลยเปนท่ีไมมีเสียงอันรูไดดวยโสต  ซ่ึงคนท้ังหลายฟง 
แลวๆ  จะพึงยนิดีเชนนั้นเลย  เปนท่ีไมมีกล่ินอันรูไดดวยฆานะ  ซ่ึงคนทั้งหลายดมแลวๆ  จะพึง 
ยินดีเชนนั้นเลย  เปนท่ีไมมีรสอันรูไดดวยชิวหา  ซ่ึงคนทั้งหลายล้ิมแลวๆ  จะพึงยินดีเชนนัน้เลย 
เปนท่ีไมมีโผฏฐัพพะอันรูไดดวยกาย  ซ่ึงคนท้ังหลายสัมผัสแลวๆ  จะพึงยนิดีเชนนัน้เลย  นีแ้ล 
อาการและความเปนไปของทานผูมีอายุท้ังหลายของพวกขาพเจาซ่ึงเปนเหตุใหพวกขาพเจากลาว 
ถึงทานผูมีอายุท้ังหลายไดอยางนี้วา  ทานผูมีอายุเหลานัน้  เปนผูปราศจากราคะแลว  หรือปฏิบัติ 
เพื่อนําปราศราคะแน  เปนผูปราศจากโทสะแลว  หรือปฏิบัติเพื่อนําปราศโทสะแน  เปนผู 
ปราศจากโมหะแลว  หรือ  ปฏิบัติเพื่อนําปราศโมหะแน  ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย  ทานท้ังหลายถูก 
ถามอยางนี้แลวพึงพยากรณแกปริพาชกเจาลัทธิอ่ืนเหลานั้นอยางนี้เถิด  ฯ 
        [๘๓๖]  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  พราหมณคฤหบดีชาวบานนครวินทะ  ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา  แจมแจงแลว  พระเจาขา  แจมแจงแลว  พระเจาขา  พระโคดม 
ผูเจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใชนอย  เปรียบ  เหมือนหงายของที่คว่ํา  หรือเปดของท่ีปด 
หรือบอกทางแกคนหลงทาง  หรือตามประทีปในท่ีมืด  ดวยหวังวา  ผูมีตาดีจักเห็นรูปท้ังหลายได 
ฉะนั้น  พวกขาพระองค  นี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ  พระธรรม  และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ  ขอ 
พระโคดมผูเจริญ  จงทรงจําพวกขาพระองควา  เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต  ตั้งแตวันนี้เปน 
ตนไป  ฯ 
            จบ  นครวินเทยยสูตร  ท่ี  ๘ 
            _______________  
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            ๙.  ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร  (๑๕๑) 
        [๘๓๗]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวิหารเวฬวุัน  อันเคยเปนสถานท่ีพระราชทาน 
เหยื่อแกกระแต  เขตพระนครราชคฤห  คร้ังนั้นแล  ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีหลีกเรนในเวลา 
เย็น  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค  แลวนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง  พอน่ังเรียบรอยแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา  ดูกรสารีบุตร  เธอมีอินทรียผองใส 
มีผิวพรรณบรสุิทธ์ิผุดผอง  เธออยูดวยวหิารธรรมอะไรเปนสวนมากในบัดนี้  ฯ 
        ทานพระสารีบุตรทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคอยูดวยวิหารธรรมคือสุญญต 
สมาบัติแลเปนสวนมากในบัดนี้  ฯ 
        [๘๓๘]  พ.  ดูกรสารีบุตร  ดีละๆ  เปนอันวาเธออยูดวยวหิารธรรมของมหาบุรุษเปน 
สวนมากในบัดนี้  เพราะวิหารธรรมของมหาบุรุษนี้ก็คือสุญญต  สมาบัติ  เพราะฉะนัน้แล 
สารีบุตร  ภิกษุถาหวังวาจะอยูดวยวิหารธรรมคือสุญญตสมาบัติเปนสวนมาก  ภิกษนุั้นพึงพิจารณา 
ดังนี้วา  เราเขาไปบิณฑบาตยงับานทางใด  เท่ียวบิณฑบาตไปในประเทศใด  และกลับจาก 
บิณฑบาตแตบานทางใด  ในทาง  และประเทศนั้นๆ  เรามีความพอใจ  หรือความกําหนัด  หรือ 
ความขัดเคือง  หรือความลุมหลง  หรือแมความกระทบกระท่ังทางใจในรูปท่ีรูไดดวยจกัษุบางไหม 
ดูกรสารีบุตร  ถาภิกษุพจิารณาอยูรูอยางนีว้า  เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด  เทีย่วบิณฑบาตไป 
ในประเทศใด  และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด  ในทางและประเทศน้ันๆ  เรามีความพอใจ 
หรือความกําหนัด  หรือความขัดเคือง  หรือ  ความลุมหลง  หรือแมความกระทบกระท่ังทางใจใน 
รูปท่ีรูไดดวยจกัษุอยู  ภิกษุนัน้พึงพยายามละอกุศลธรรมอันลามกเหลานัน้เสีย  ดกูรสารีบุตร  แต 
ถาภิกษุ  พจิารณาอยูรูอยางนีว้า  เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด  เทีย่วบิณฑบาตไปในประเทศใด 
และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด  ในทางและประเทศน้ันๆ เราไมมีความพอใจ 
หรือความกําหนัด  หรือความขัดเคือง  หรือความลุมหลงหรือแมความกระทบกระท่ังทางใจใน 
รูปท่ีรูไดดวยจกัษุ  ภกิษนุั้นพงึพยายามละอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้นเสีย  ดูกรสารีบุตร  แต 
ถาภิกษุพจิารณาอยูรูอยางนวา  เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด  เทีย่วบิณฑบาตไปในประเทศใด 
และกลับขากบิณฑบาตแตบานทางใด  ในทางและประเทศน้ัน ๆ เราไมมีความพอใจ  หรือความ 
กําหนดั  หรือความขัดเคือง  หรือความลุมหลง  หรือแมความกระทบกระท่ังทางใจในรูปท่ีรูได 
ดวยจักษุ  ภกิษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ  ท้ังกลางวันและกลางคืน  ในกุศลธรรมท้ังหลาย  อยูได 
ดวยปติและปราโมทยนั้นนัน่แล  ฯ  
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        [๘๓๙]  ดูกรสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา  เราเขาไปบิณฑบาต 
ยังบานทางใด  เท่ียวบิณฑบาตไปในประเทศใด  และกลับจาก  บิณฑบาตแตบานทางใด  ในทาง 
และประเทศนัน้ๆ  เรามีความพอใจ  หรือความ  กําหนัด  หรือความขัดเคือง  หรือความลุมหลง 
 หรือแมความกระทบกระท่ังทางใจในเสียงท่ีรูไดดวยโสต  ...  ในกล่ินท่ีรูไดดวยฆานะ  ...  ในรสท่ี 
รูไดดวยชิวหา  ...ในโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย  ...  ในธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโนบางไหม  ดกูร 
สารีบุตร  ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนีว้า  เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด  เท่ียวบิณฑบาตไปใน 
ประเทศใด  และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด  ในทางและประเทศน้ันๆ  เรามีความพอใจ 
หรือความกําหนัด  หรือความขัดเคือง  หรือความลุมหลง  หรือแมความกระทบกระท่ังทางใจใน 
ธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโนอยู  ภกิษุนัน้พึงพยายามละอกศุลธรรมอันลามกเหลานั้นเสีย  ดูกร 
สารีบุตร  แตถาภิกษพุิจารณาอยูรูอยางนี้  วา  เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด  เท่ียวบิณฑบาตไป 
ในประเทศใด  และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด  ในทางและประเทศน้ันๆ  เราไมมีความพอใจ 
หรือความกําหนัด  หรือความขัดเคือง  หรือความลุมหลง  หรือแมความกระทบกระท่ังทางใจ 
ในธรรมารมณท่ีรูไดดวยมโน  ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนอืงๆ  ท้ังกลางวันและกลางคืน  ในกศุล 
ธรรมท้ังหลาย  อยูดวยปตแิละปราโมทยนัน้นั่นแล  ฯ 
        [๘๔๐]  ดูกรสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา  เราละกามคุณ  ๕  ได 
แลวหรือหนอ  ดูกรสารีบุตร  ถาภิกษุพจิารณาอยู  รูอยางนี้วา  เรา  ยังละกามคุณ  ๕  ไมไดเลย 
ภิกษนุั้นพึงพยายามละกามคุณ  ๕  ดกูรสารีบุตร  แตถาภกิษุพิจารณาอยูรูอยางนีว้า  เราละกามคุณ 
๕  ไดแลว  ภกิษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืน  ในกุศลธรรมท้ังหลาย  อยู 
ดวยปติและปราโมทยนั้นนัน้แล  ฯ 
        [๘๔๑]  ดูกรสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา  เราละนีวรณ  ๕  ได 
แลวหรือหนอ  ถาภิกษุพจิารณาอยู  รูอยางนี้วา  เรายังละนีวรณ  ๕  ไมไดเลย  ภิกษนุัน้พึงพยายาม 
ละนีวรณ  ๕  ดูกรสารีบุตร  แตถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา  เราละนีวรณ  ๕  ไดแลว  ภกิษุนัน้ 
พึงเปนผูศึกษาเนืองๆ  ท้ังกลางวันและกลางคืน  ในกุศลธรรมท้ังหลาย  อยูดวยปตแิละปราโมทย 
นั้นนั่นแล  ฯ  
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        [๘๔๒]  ดูกรสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา  เรากําหนดรูอุปาทาน 
ขันธ  ๕  ไดแลวหรือหนอ  ดูกรสารีบุตร  ถาภิกษุพจิารณาอยูรูอยางนีว้า  เรายังกําหนดรูอุปาทาน 
ขันธ  ๕  ไมไดเลย  ภกิษนุั้นพึงพยายามกําหนดรูอุปาทานขันธ  ๕  ดูกรสารีบุตร  แตถาภิกษ ุ
พิจารณาอยู  รูอยางนี้วา  เรากําหนดรู  อุปาทานขันธ  ๕  ไดแลว  ภิกษนุั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ 
ท้ังกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมท้ังหลาย  อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล  ฯ 
        [๘๔๓]  ดูกรสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เราเจริญสติปฏฐาน  ๔ 
 แลวหรือหนอ  ดูกรสารีบุตร  ถาภิกษุพจิารณาอยู  รูอยางนี้วาเรายังไมไดเจริญสติปฏฐาน  ๔  เลย 
ภิกษนุั้นพึงพยายามเจริญสติปฏฐาน  ๔  ดกูรสารีบุตร  แตถาภิกษุพจิารณาอยู  รูอยางนี้วา  เรา 
เจริญสติปฏฐาน  ๔  แลว  ภกิษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ  ท้ังกลางวันและกลางคืน  ในกุศลธรรม 
ท้ังหลาย  อยูดวยปตแิละปราโมทยนั้นนัน่แล  ฯ 
        [๘๔๔]  ดูกรสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา  เราเจริญสัมมัปปธาน 
  ๔  แลวหรือหนอ  ดกูรสารีบุตร  ถาภิกษพุิจารณาอยู  รูอยางนี้  วา  เรายังไมไดเจริญสัมมัปปธาน  ๔ 
เลย  ภิกษุนัน้พึงพยายามเจริญสัมมัปปธาน  ๔ดูกรสารีบุตร  แตถาภิกษพุิจารณาอยู  รูอยางนี้วา 
เราเจริญสัมมัปปธาน  ๔  แลวภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนอืงๆ  ท้ังกลางวันและกลางคืน  ในกศุล 
ธรรมท้ังหลายอยูดวยปตแิละปราโมทยนั้นนั่นแล  ฯ 
        [๘๔๕]  ดูกรสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา  เราเจริญอิทธิบาท  ๔ 
แลวหรือหนอ  ดูกรสารีบุตร  ถาภิกษุพจิารณาอยู  รูอยางนี้วา  เรายังไมไดเจริญอิทธิบาท  ๔  เลย 
ภิกษนุั้นพึงพยายามเจริญอิทธิบาท  ๔  ดูกร  สารีบุตร  แตถาภิกษุพจิารณาอยู  รูอยางนี้วา  เรา 
เจริญอิทธิบาท  ๔  แลว  ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ  ท้ังกลางวันและกลางคืน  ในกุศลธรรม 
ท้ังหลาย  อยูดวยปตแิละปราโมทยนั้นนัน่แล  ฯ 
        [๘๔๖]  ดูกรสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา  เราเจริญอินทรีย  ๕ 
 แลวหรือหนอแล  ดูกรสารีบุตร  ถาภิกษุพจิารณาอยู  รูอยางนี้วาเรายังไมไดเจริญอินทรีย  ๕  เลย 
ภิกษนุั้นพึงพยายามเจริญอินทรีย  ๕  ดูกรสารีบุตร  แตถาภิกษพุิจารณาอยู  รูอยางนีว้า  เรา 
เจริญอินทรีย  ๕  แลว  ภิกษนุั้นพึงเปนผูศึกษา เนืองๆ  ท้ังกลางวันและกลางคืน  ในกศุลธรรม 
ท้ังหลาย  อยูดวยปตแิละปราโมทยนั้นนัน่แล  ฯ  
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        [๘๔๗]  ดูกรสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา  เราเจริญพละ  ๕ 
แลวหรือหนอ  ดูกรสารีบุตร  ถาภิกษุพจิารณาอยู  รูอยางนี้วา  เรา  ยังไมไดเจริญพละ  ๕  เลย 
ภิกษนุั้นพึงพยายามเจริญพละ  ๕  ดกูรสารีบุตร  แตถาภิกษุพิจารณาอยู  รูอยางนี้วา  เราเจริญพละ 
๕  แลว  ภิกษนุั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืน  ในกุศลธรรมท้ังหลาย  อยูดวย 
ปติและปราโมทยนั้นนั่นแล  ฯ 
        [๘๔๘]  ดูกรสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เราเจริญโพชฌงค  ๗ 
 แลวหรือหนอ  ดูกรสารีบุตร  ถาภิกษุพจิารณาอยู  รูอยางนี้วา  เรายังไมไดเจริญโพชฌงค  ๗  เลย 
ภิกษนุั้นพึงพยายามเจริญโพชฌงค  ๗  ดูกรสารีบุตร  แตถาภิกษุพจิารณาอยู  รูอยางนี้วา  เรา 
เจริญโพชฌงค  ๗  แลว  ภกิษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ  ท้ังกลางวันและกลางคืน  ในกุศลธรรม 
ท้ังหลาย  อยูดวยปตแิละปราโมทยนั้นนัน่แล  ฯ 
        [๘๔๙]  ดูกรสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วาเราเจริญอัฏฐังคิกมรรค 
อันประเสริฐแลวหรือหนอ  ดูกรสารีบุตร  ถาภิกษุพจิารณาอยู  รูอยางนี้วา  เรายังไมไดเจริญ 
อัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐเลย  ภิกษุนั้นพงึพยายามเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ  ดูกรสารีบุตร 
 แตถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา  เราเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐแลว  ภิกษนุัน้พึงเปน 
ผูศึกษาเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืน  ในกุศลธรรมท้ังหลาย  อยูดวยปติและปราโมทยนั้น 
นั่นแล  ฯ 
        [๘๕๐]  ดูกรสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา  เราเจริญสมถะ 
และวิปสสนาแลวหรือหนอ  ดูกรสารีบุตร  ถาภิกษุพจิารณาอยูรูอยางนีว้า  เรายังไมไดเจริญสมถะ 
และวิปสสนาเลย  ภิกษุนั้นพงึพยายามเจริญสมถะ  และวิปสสนา  ดูกรสารีบุตร  แตถาภิกษ ุ
พิจารณาอยู  รูอยางนี้วา  เราเจริญสมถะและวิปสสนาแลว  ภกิษุนัน้พึงเปนผูศึกษาเนืองๆ 
ท้ังกลางวันและกลางคืน  ในกุศลธรรมท้ังหลาย  อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล  ฯ 
        [๘๕๑]  ดูกรสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วาเราทําวิชชาและ 
วิมุตติใหแจงแลวหรือหนอแล  ดูกรสารีบุตร  ถาภิกษุพจิารณาอยูรูอยางนี้วา  เรายังไมไดทําวิชชา 
และวิมุตติใหแจงเลย  ภิกษนุั้นพึงพยายามทําวิชชาและวิมุตติใหแจง  ดูกรสารีบุตร  แตถาภิกษ ุ
พิจารณาอยูรูอยางนีว้า  เราทําวิชชา  และวมุิตติใหแจงแลว  ภกิษุนัน้พึงเปนผูศึกษาเนืองๆ 
ท้ังกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมท้ังหลาย  อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล  ฯ  
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        [๘๕๒]  ดูกรสารีบุตร  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ผูทําบิณฑบาตให 
บริสุทธ์ิแลวในอดีตกาล  ท้ังหมดนั้น  พิจารณาแลวๆ  อยางนี้เทียวจึงทําบิณฑบาตใหบริสุทธ์ิได 
 สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ผูจักทํา  บิณฑบาตใหบริสุทธ์ิในอนาคตกาล  ท้ังหมดนัน้ 
ตองพิจารณาแลวๆ  อยางนี้เทียวจึงจักทําบิณฑบาตใหบริสุทธ์ิได  สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง  ผูกาํลังทําบิณฑบาตใหบริสุทธ์ิอยูในบัดนี้  ท้ังหมดนัน้  ยอมพิจารณาแลวๆ  อยางนี้เทียว 
จึงทําบิณฑบาตใหบริสุทธ์ิได  เพราะฉะน้ันแล  พวกเธอพึงสําเหนยีกวา  จักพิจารณาแลวๆ 
ทําบิณฑบาตใหบริสุทธ์ิ  ดูกรสารีบุตร  พวกเธอพึงสําเหนียกไว อยางนี้แล  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระสารีบุตรจึงช่ืนชมยินดพีระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคแล  ฯ 
                              จบ  ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร  ท่ี  ๙ 
                                    _______________  
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                              ๑๐.  อินทริยภาวนาสูตร  (๑๕๒) 
        [๘๕๓]  ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปาไผ  ในนคิมช่ือกัชชังคลา  คร้ังนั้นแล 
อุตตรมาณพ  ศิษยพราหมณปาราสิริยะ  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ี  ประทับ  แลวทูลปราศรัย 
กบัพระผูมีพระภาค  คร้ันผานการทักทายปราศรัยพอให  ระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง  ณ  ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง  ฯ 
        [๘๕๔]  พอนั่งเรียบรอยแลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสถามดังนี้วา  ดูกร  อุตตระ  ปารา 
สิริยพราหมณแสดงการเจริญอินทรียแกสาวกหรือเปลา  ฯ 
        อุ.  แสดง  พระโคดมผูเจริญ  ฯ 
        พ.  ดูกรอุตตระ  แสดงอยางใด  ดวยประการใด  ฯ 
        อุ.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ในเร่ืองนี้  ทานปาราสิริยพราหมณแสดงการ  เจริญอินทรีย 
แกสาวกท้ังหลายอยางนีว้า  อยาเห็นรูปดวยจักษุ  อยาไดยินเสียงดวยโสต  ฯ 
        พ.  ดูกรอุตตระ  เม่ือเปนเชนนี้  คนท่ีเจริญอินทรียแลวตามคําของปาราสิริยพราหมณ 
ตองเปนคนตาบอด  ตองเปนคนหูหนวก  เพราะคนตาบอด  ไมเหน็รูปดวยจกัษุ  คนหหูนวก 
ไมไดยนิเสียงดวยโสต  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้  อุตตรมาณพ  ศิษยปาราสิริยพราหมณ 
นั่งนิ่ง  เกอเขิน  คอตกกมหนา  ซบเซา  หมดปฏิภาณ  ฯ 
        [๘๕๕]  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคทรงทราบวา  อุตตรมาณพศิษยปาราสิริยพราหมณ 
 นิ่ง  คอตก  กมหนา  ซบเซา  หมดปฏิภาณ  จึงรับส่ังกะทานพระอานนทวา  ดูกรอานนท 
ปาราสิริยพราหมณ  ยอมแสดงการเจริญอินทรีย  แกสาวกท้ังหลายอยางหนึ่ง  สวนการเจริญอินทรีย 
อันไมมีวิธีอ่ืนยิ่งกวาในวินยัของพระอริยะ  ยอมเปนอีกอยางหนึ่ง  ฯ 
        ทานพระอานนททูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต  เปนการสมควรแลว  ท่ีพระผูมีพระภาค 
จะทรงแสดงการเจริญอินทรียอันไมมีวิธีอ่ืนยิ่งกวา  ในวนิัยของพระอริยะ  ภิกษุท้ังหลายฟงตอ 
พระผูมีพระภาคแลว  จักทรงจําไว  ฯ  
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        พ.  ดูกรอานนท  ถาเชนนั้น  เธอจงฟง  จงใสใจใหดี  เราจักกลาวตอไป  ทานพระอานนท 
ทูลรับพระผูมีพระภาควา  ชอบแลว  พระพุทธเจาขา  ฯ 
        [๘๕๖]  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา  ดกูรอานนท  ก็การเจริญอินทรียอันไมมีวิธีอ่ืน 
ยิ่งกวาในวินยัของพระอริยะ  เปนอยางไร  ดูกรอานนท  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  เกดิความชอบใจ 
ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจข้ึน  เพราะเหน็รูปดวยจกัษุ   เธอรูชัดอยางนีว้า 
 เราเกิดความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจข้ึนแลวเชนนี้  กส่ิ็งนั้นแล 
  เปนสังขตะ  หยาบอาศัยกันเกิดข้ึน  ยังมีส่ิงท่ีละเอียด ประณีต นั่นคือ อุเบกขา  เธอจึงดับ 
ความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจ  อันเกิดข้ึนแลวนัน้เสีย  อุเบกขา 
จึงดํารงม่ัน  ดกูรอานนท  ภกิษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ  ความไมชอบใจ ท้ังความชอบใจ 
และไมชอบใจ  อันเกิดข้ึนแลวอยางนีไ้ดเร็วพลันทันที  โดยไมลําบากเหมือนอยางบุรุษมีตาด ี
กระพริบตา  ฉะนั้น  อุเบกขายอมดํารงม่ัน  ดูกรอานนท  นี้เราเรียกวา  การเจริญอินทรียในรูปท่ี 
รูไดดวยจกัษุ  อยางไมมีวิธีอ่ืนยิ่งกวาในวนิยัของพระอริยะ  ฯ 
        [๘๕๗]  ดูกรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเกดิความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ัง 
ความชอบใจและไมชอบใจข้ึน  เพราะไดยนิเสียงดวยโสต  เธอรูชัดอยางนี้วา  เราเกิดความ 
ชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจ  ข้ึนแลวเชนนี้  ก็ส่ิงนั้นแล  เปนสังขตะ 
หยาบ  อาศัยการเกิดข้ึน  ยังมีส่ิงท่ีละเอียด  ประณีต  นัน่คืออุเบกขา  เธอจึงดับความชอบใจ 
ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจ  อันเกิดข้ึนแลวนัน้เสีย  อุเบกขาจึงดํารงม่ัน 
 ดูกรอานนท  ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจ 
  อันเกิดข้ึนแลวอยางนีไ้ดเร็วพลันทันที  โดยไมลําบาก  เหมือนอยางบุรุษมีกําลัง  ดีดนิ้วมือโดย 
ไมลําบาก  ฉะนั้น  ดูกรอานนท  นี้เราเรียกวา  การเจริญอินทรียในเสียงท่ีรูไดดวยโสต  อยางไมมี 
วิธีอ่ืนยิ่งกวาในวินยัของพระอริยะ  ฯ 
        [๘๕๘]  ดูกรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเกดิความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ัง 
ความชอบใจและไมชอบใจ  เพราะดมกล่ินดวยฆานะ  เธอรูชัดอยางนีว้า  เราเกิดความชอบใจ 
ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจข้ึนแลวเชนนี้  ก็ส่ิงนั้นแล  เปนสังขตะ  หยาบ 
 อาศัยกันเกิดข้ึน  ยังมีส่ิงท่ีละเอียดประณีต  นั่นคืออุเบกขา  เธอจึงดับความชอบใจ  ความ  
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ไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจ  อันเกิดข้ึนแลวนั้นเสีย  อุเบกขาจึงดํารงม่ัน  ดูกรอานนท 
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจอันเกิดข้ึน 
แลวอยางนี้ไดเร็วพลันทันที  โดยไมลําบาก  เหมือนอยางหยาดน้ํากล้ิงไปบนใบบัว  ยอมไมติด 
ในท่ีท่ีกล้ิงไปสักนอยหนึ่ง  ฉะนั้น  ดกูรอานนท  นี้เราเรียกวา  การเจริญอินทรียในกล่ินท่ีรูได 
ดวยฆานะ  อยางไมมีวิธีอ่ืนยิง่กวาในวนิัยของพระอริยะ  ฯ 
        [๘๕๙]  ดูกรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเกดิความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ัง 
ความชอบใจและไมชอบใจ  เพราะล้ิมรสดวยชิวหา  เธอรูชัดอยาง  นีว้า  เราเกิดความชอบใจ 
  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจข้ึนแลวเชนนี้  ก็ส่ิงนั้นแล  เปนสังขตะ  หยาบ 
 อาศัยกันเกิดข้ึน  ยังมีส่ิงท่ีละเอียด  ประณีต  นั่นคืออุเบกขา  เธอจึงดับความชอบใจ  ความ 
ไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจ  อันเกิดข้ึนแลวนั้นเสีย  อุเบกขาจึงดํารงม่ัน  ดูกร 
อานนท  ภกิษรูุปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจ 
อันเกิดข้ึนแลวอยางนี้ไดเร็วพลันทันที  โดยไมลําบาก  เหมือนอยางบุรุษมีกําลังตลอมกอนเขฬะ 
ไวตรงปลายล้ิน  แลวถมไปโดยไมลําบาก  ฉะนั้น  ดกูรอานนทนี้เราเรียกวา  การเจริญอินทรีย 
ในรสท่ีรูไดดวยชิวหา  อยางไมมีวิธีอ่ืนยิ่งกวาในวินยัของพระอริยะ  ฯ 
        [๘๖๐]  ดกูรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเกดิความชอบใจ  ความไมชอบใจ 
ท้ังความชอบใจและไมชอบใจ  เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย  เธอรูชัดอยางนีว้า  เราเกิด 
ความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจข้ึนแลวเชนนี้  ก็ส่ิงนั้นแล  เปน 
สังขตะ  หยาบ  อาศัยกันเกิดข้ึน  ยังมีส่ิงท่ีละเอียด  ประณีต  นั่นคืออุเบกขา  เธอจึงดับ 
ความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจ  อันเกิดข้ึนแลวนัน้เสีย  อุเบกขา 
จึงดํารงม่ัน  ดกูรอานนท  ภกิษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจ 
และไมชอบใจ  อันเกิดข้ึนแลวอยางนีไ้ดโดยเร็วพลันทันที  โดยไมลําบาก  เหมือน อยางบุรุษมี 
กําลังเหยยีดแขนท่ีคู  หรือคูแขนท่ีเหยียดโดยไมลําบาก  ฉะนั้น  ดกูรอานนท  นี้เราเรียกวา  การ 
เจริญอินทรียในโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย  อยางไมมีวิธีอ่ืนยิ่งกวาในวนิยัของพระอริยะ  ฯ 
        [๘๖๑]  ดกูรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเกดิความชอบใจ  ความไมชอบใจ 
ท้ังความชอบใจและไมชอบใจ  เพราะรูธรรมารมณดวยมโน  เธอรูชัดอยางน้ีวา  เราเกดิความ 
ชอบใจ  เกดิความไมชอบใจ  เกิดท้ังความชอบใจและไม  ชอบใจข้ึนแลวเชนนี้  ก็ส่ิงนั้นแล  
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เปนสังขตะ  หยาบ  อาศัยกนัเกิดข้ึน  ยังมีส่ิงละเอียด  ประณีต  นั่นคืออุเบกขา  เธอจึงดับ 
ความชอบใจ  ความไมชอบใจท้ังความชอบใจและไมชอบใจ  อันเกิดข้ึนแลวนั้นเสีย  อุเบกขา 
จึงดํารงม่ัน  ดกูรอานนท  ภกิษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจ 
และไมชอบใจ  อันเกิดข้ึนแลวไดเร็วพลันทันที  โดยไมลําบากอยางนี้  เหมือนบุรุษมีกาํลัง 
หยดหยาดนํ้าสองหรือสามหยาดลงในกะทะเหล็กท่ีรอนจัดตลอดวัน  ความหยดลงแหงหยาดน้ํา 
ยังชา  ทันทีนัน้  หยาดน้ํานัน้จะถึงความส้ินไป  แหงไปเร็ว  ทีเดยีว  ฉะนั้น  ดูกรอานนท  นี้เรา 
เรียกวา  การเจริญอินทรียในธรรมารมณท่ีรูได  ดวยมโนอยางไมมีวิธีอ่ืนยิ่งกวาในวนิยัของพระอริยะ  ฯ 
        ดูกรอานนท  อยางนีแ้ลเปนการเจริญอินทรียอยางไมมีวิธีอ่ืนยิ่งกวาในวนิัยของพระอริยะ  ฯ 
        [๘๖๒]  ดูกรอานนท  ก็พระเสขะผูยงัปฏิบัติอยูเปนอยางไร  ดกูรอานนท  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  เกิดความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจ  เพราะเหน็รูป 
ดวยจักษุ  เธอยอมอึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความชอบ  ใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจ 
และไมชอบใจ  อันเกิดข้ึนแลวนั้น  เกิดความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไม 
ชอบใจ  เพราะไดยินเสียงดวยโสต  ...  เพราะดมกล่ินดวยฆานะ  ...  เพราะล้ิมรสดวยชิวหา  ... 
เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย  ...  เพราะรูธรรมารมณดวยมโน  ...  เธอยอมอึดอัด  เบ่ือหนาย 
เกลียดชังความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจ  อันเกดิข้ึนแลวนั้น 
ดูกรอานนท  อยางนี้แล  ช่ือวาพระเสขะผูยังปฏิบัติอยู  ฯ 
        [๘๖๓]  ดูกรอานนท  ก็พระอริยะผูเจริญอินทรียแลว  เปนอยางไร  ดูกรอานนท  ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้  เกิดความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ังความชอบใจและไมชอบใจข้ึน  เพราะ 
เห็นรูปดวยจักษุ  เธอถาหวังวาจะมีความสาํคัญในส่ิง  ปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู  ก็ยอมเปนผูมี 
ความสําคัญในส่ิงนั้นๆ  วาเปนของไมปฏิกูลอยูได  ถาหวังวาจะมีความสําคัญในส่ิงไมปฏิกูลวา 
เปนของปฏิกูลอยู  ก็ ยอมเปนผูมีความสําคัญในส่ิงนั้นๆ  วาเปนของปฏิกูลอยูได  ถาหวังวาจะมีความ 
สําคัญในส่ิงท้ังปฏิกูลและไมปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู  ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในส่ิงนั้นๆ 
 วาเปนของไมปฏิกูลอยูได  ถาหวังวาจะมีความสําคัญในส่ิงท้ัง  ไมปฏิกูลและปฏิกลูวาเปนของปฏิกูล 
อยู  ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในส่ิงนั้นๆ  วา  เปนของปฏิกูลอยูได  ถาหวังวาจะวางเฉยเวนเสียซ่ึง 
ส่ิงปฏิกูลและไมปฏิกูลท้ังสองนั้น  อยูอยางมีสติสัมปชัญญะ  ก็ยอมเปนผูวางเฉยในส่ิงนั้นๆ  อยู 
อยางมีสติสัมปชัญญะได  ฯ  
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        [๘๖๔]  ดูกรอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเกดิความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ท้ัง 
ความชอบใจและไมชอบใจ  เพราะไดยินเสียงดวยโสต  ...  เพราะดมกล่ินดวยฆานะ  ...  เพราะ 
ล้ิมรสดวยชิวหา  ...  เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย  ...เพราะรูธรรมารมณดวยมโน  เธอ  ถา 
หวังวาจะมีความสําคัญในส่ิงปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู  ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในส่ิงนั้นๆ 
วาเปนของไมปฏิกูลอยูไดถาหวังวาจะมีความสําคัญในส่ิงไมปฏิกูลวาเปนของปฏิกูลอยู  ก็ยอม 
เปนผูมีความ  สําคัญในส่ิงนั้นๆ  วาเปนของปฏิกูลอยูได  ถาหวังวาจะมีความสําคัญในส่ิงท้ังปฏิกูล 
และไมปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู  ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในส่ิงนั้นๆ  วาเปนของไมปฏิกูล 
อยูได  ถาหวังวาจะมีความสาํคัญในส่ิงท้ังไมปฏิกูลและปฏิกูล  วาเปนของปฏิกูลอยู  กย็อมมีความ 
สําคัญในส่ิงนั้นๆ  วาเปนของปฏิกูลอยูไดถาหวังวาจะวางเฉยเวนเสียซ่ึงส่ิงปฏิกูลและไมปฏิกูล 
ท้ังสองนั้น  อยูอยางมีสติ  สัมปชัญญะ  ก็ยอมเปนผูวางเฉยในส่ิงนัน้ๆ  อยูอยางมีสติสัมปชัญญะ 
ได  ดูกรอานนท  อยางน้ีแล  ช่ือวาพระอริยะผูเจริญอินทรียแลว  ฯ 
        [๘๖๕]  ดูกรอานนท  เราแสดงการเจริญอินทรียอยางไมมีวิธีอ่ืนยิง่กวาในวนิัยของ 
พระอริยะ  แสดงพระเสขะผูยังปฏิบัติอยู  แสดงพระอริยะผูเจริญอินทรียแลว  ดวยประการ 
ฉะนี้แล  ดกูรอานนท  กิจใดอันศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล  ผูอนุเคราะห  อาศัยความ 
อนุเคราะหพึงทําแกสาวกท้ังหลาย  กิจนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอ  ดูกรอานนท  นั่นโคนไม 
 นั่นเรือนวาง  เธอท้ังหลาย  จงเพงฌาน  อยาไดประมาท  อยาไดเปนผูเดือดรอนในภายหลัง  นี ้
เปนคําพรํ่าสอนของเราแกพวกเธอ  ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ลว  ทานพระอานนทจึงช่ืนชมยินดี  พระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคฉะนี้แล  ฯ 
                                        จบ  อินทรียภาวนาสูตร  ท่ี  ๑๐ 
                                        จบ  สฬายตนวรรค  ท่ี  ๕ 
                                        _______________  
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        หัวขอเร่ืองของสฬายตนวรรคนั้น  ดังนี้ 
        วรรคท่ี  ๕  มีเร่ืองเดน  คือ 
๑.  เร่ืองอนาถบิณฑิกเศรษฐี                  ๒.  เร่ืองพระฉันนะ 
๓.  เร่ืองพระปุณณะ                          ๔.  เร่ืองพระนันทกะ 
๕.  เร่ืองพระราหุล                                  ๖.  เร่ืองธรรมหมวดหก๖  หมวด 
๗.  เร่ืองธรรมเน่ืองดวยอายตนะ  ๖          ๘.  เร่ืองพราหมณชาวบานนครวินทะ 
๙.  เร่ืองบิณฑบาตบริสุทธ์ิ  และ                 ๑๐.  เร่ืองการเจริญอินทรีย  ฯ 
                            _________________________________ 
                                รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี  คือ 
                                ๑.  อนาถปณฑิโกวาทสูตร 
                                ๒.  ฉันโนวาทสูตร 
                                ๓.  ปุณโณวาทสูตร 
                                ๔.  นันทโกวาทสูตร 
                                ๕.  จูฬราหุโลวาทสูตร 
                                ๖.  ฉฉักกสูตร 
                                ๗.  สฬายตนวิภังคสูตร 
                                ๘.  นครวินเทยยสูตร 
                                ๙.  ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร 
                                ๑๐.  อินทริยภาวนาสูตร 
                                จบ  อุปริปณณาสก 
                        ___________________________ 


