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                                                        พระสุตตันตปฎก 
                                                                เลม ๑๒ 
                                        อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต 
        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
                                                บาลีแหงเอกธรรมเปนตน 
         [๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ฯ 
         [๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรูปอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีจะครอบงําจิต 
ของบุรุษต้ังอยูเหมือนรูปสตรีเลย ดูกรภกิษท้ัุงหลาย รูปสตรียอมครอบงําจิตของบุรุษต้ังอยู ฯ 
         [๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นเสียงอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีจะครอบงําจิต 
ของบุรุษต้ังอยูเหมือนเสียงสตรีเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เสียงสตรียอมครอบงําจิตของบุรุษ 
ตั้งอยู ฯ 
         [๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นกล่ินอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีจะครอบงําจิตของ 
บุรุษตั้งอยูเหมือนกล่ินสตรีเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย กล่ินสตรียอมครอบงําจิตของบุรุษต้ังอยู ฯ 
         [๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรสอื่นแมอยางหนึ่ง ท่ีจะครอบงําจิต 
ของบุรุษต้ังอยูเหมือนรสสตรีเลย ดูกรภกิษท้ัุงหลาย รสสตรียอมครอบงําจิตของบุรุษต้ังอยู ฯ  
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         [๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นโผฏฐัพพะอ่ืนแมอยางหนึ่งท่ีจะครอบงําจิต 
ของบุรุษต้ังอยูเหมือนโผฏฐัพพะของสตรีเลย ดูกรภกิษุท้ังหลายโผฏฐัพพะสตรียอมครอบงําจิต 
ของบุรุษต้ังอยู ฯ 
         [๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรูปอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีจะครอบงําจิต 
ของสตรีตั้งอยูเหมือนรูปบุรุษเลย ดกูรภิกษุท้ังหลาย รูปบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู ฯ 
         [๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นเสียงอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีจะครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู 
เหมือนเสียงบุรุษเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เสียงบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู ฯ 
         [๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นกล่ินอ่ืนแมอยางหนึ่งท่ีจะครอบงําจิตของ 
สตรีตั้งอยูเหมือนกล่ินบุรุษเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย กล่ินบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู ฯ 
         [๑๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรสอื่นแมอยางหนึ่ง ท่ีจะครอบงําจิตของ 
สตรีตั้งอยูเหมือนรสบุรุษเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย รสบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู ฯ 
         [๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นโผฏฐัพพะอ่ืนแมอยางหน่ึงท่ีจะครอบงําจิต 
ของสตรีตั้งอยูเหมือนโผฏฐัพพะบุรุษเลย ดูกรภกิษุท้ังหลายโผฏฐัพพะของบุรุษยอมครอบงําจิต 
ของสตรีตั้งอยู ฯ 
                                   จบวรรคท่ี ๑ 
         [๑๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึงท่ีจะเปนเหตุให 
กามฉันทะท่ียงัไมเกิด เกิดข้ึน หรือกามฉันทะท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลย 
 เหมือนศุภนิมิต ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลใสใจศุภนมิิตโดยไมแยบคาย กามฉันทะท่ียังไมเกิด 
 ยอมเกิดข้ึน และกามฉันทะที่เกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลย ฯ 
         [๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่งท่ีจะเปนเหตุให 
พยาบาทท่ียังไมเกิดข้ึน เกิดข้ึน หรือพยาบาทท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย  
เหมือนปฏิฆนมิิต ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลใสใจปฏิฆนิมิตโดยไมแยบคาย พยาบาท 
ท่ียังไมเกดิยอมเกิดข้ึน และพยาบาทท่ีเกดิข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย ฯ  
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         [๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีจะเปนเหตุให 
ถีนมิทธะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลย  
เหมือนความไมยินดี ความเกยีจคราน ความบิดข้ีเกียจความเมาอาหาร และความท่ีจิตหดหู  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลมีจิตหดหูถีนมิทธะท่ียังไมเกดิ ยอมเกดิข้ึน และถีนมิทธะท่ีเกิด 
ข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย ฯ 
         [๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีจะเปนเหตุให 
อุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ 
ไพบูลย เหมือนความไมสงบแหงใจ ดูกรภิกษุท้ังหลายเมื่อบุคคลมีจิตไมสงบแลว  
อุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และอุทธัจจกกุกุจจะท่ีเกดิข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อ 
ความเจริญไพบูลย ฯ 
         [๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีจะเปนเหตุให 
วิจิกจิฉาท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือวิจกิิจฉาท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย  
เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษท้ัุงหลายเม่ือบุคคลใสใจโดยไมแยบคาย วจิกิิจฉา 
ท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และวิจิกจิฉาท่ีเกดิข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย ฯ 
         [๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีจะเปนเหตุให 
กามฉันทะท่ียงัไมเกิด ไมเกดิข้ึน หรือกามฉันทะท่ีเกดิข้ึนแลว อันบุคคลยอมละได เหมือน 
อศุภนิมิต ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลใสใจอศุภนิมิตโดยแยบคาย กามฉันทะท่ียังไมเกิด 
 ยอมไมเกดิข้ึน และกามฉันทะท่ีเกิดข้ึนแลวอันบุคคลยอมละได ฯ 
         [๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีจะเปนเหตุให 
พยาบาทท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรือพยาบาทท่ีเกิดข้ึนแลว อันบุคคลยอมละได เหมือน 
เมตตาเจโตวิมุติ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลใสใจเมตตาเจโตวิมุติโดยแยบคาย พยาบาท 
ท่ียังไมเกดิ ยอมไมเกิดข้ึน และพยาบาทท่ีเกิดข้ึนแลว อันบุคคลยอมละได ฯ 
         [๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีจะเปนเหตุให 
ถีนมิทธะท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรือถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว อันบุคคลยอมละได เหมือนความ  
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ริเร่ิม ความพากเพียร ความบากบั่น ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เม่ือบุคคลปรารภความเพียรแลว  
ถีนมิทธะท่ียังไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึน และถีนมิทธะท่ีเกดิข้ึนแลว อันบุคคลยอมละได ฯ 
         [๒๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีจะเปนเหตุให 
อุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรืออุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกิดข้ึนแลว อันบุคคลยอมละได  
เหมือนความสงบแหงใจ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลมีจิตสงบแลว อุทธัจจกุกกุจจะท่ียัง 
ไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึนและอุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกิดข้ึนแลว อันบุคคลยอมละได ฯ  
         [๒๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึงท่ีจะเปนเหตุให 
วิจิกจิฉาท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรือวจิิกิจฉาท่ีเกิดข้ึนแลวอันบุคคลยอมละได เหมือนการ 
ใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ือบุคคลใสใจโดยแยบคาย วิจิกจิฉาท่ียังไมเกดิ ยอมไม 
เกิดข้ึน และวจิกิิจฉาท่ีเกดิข้ึนแลว อันบุคคลยอมละได ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๒ 
         [๒๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง  ท่ีไมอบรมแลว 
 ยอมไมควรแกการงาน เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จติท่ีไมอบรมแลว ยอมไมควรแกการงาน ฯ 
         [๒๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีอบรมแลว  
ยอมควรแกการงาน เหมือนจติ ดูกรภกิษุท้ังหลาย จิตท่ีอบรมแลวยอมควรแกการงาน ฯ 
         [๒๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีไมอบรมแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีไมอบรมแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๒๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีอบรมแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดกูรภิกษท้ัุงหลายจิตท่ีอบรมแลว ยอมเปน 
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึงท่ีไมอบรมแลว 
 ไมปรากฏแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีไม 
อบรมแลว ไมปรากฏแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใช ประโยชนอยางใหญ ฯ  
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         [๒๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง  ท่ีอบรมแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดกูรภิกษท้ัุงหลาย จิตท่ีอบรมแลว ปรากฏแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๒๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึงท่ีไมอบรมแลว  
ไมทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญเหมือนจิต ดกูรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีไม 
อบรมแลว ไมทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๒๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีอบรมแลว  
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพือ่ประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดกูรภิกษท้ัุงหลาย จิตท่ี 
อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๓๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีไมอบรมแลว  
ไมทําใหมากแลว ยอมนําทุกขมาให เหมือนจิต ดกูรภิกษท้ัุงหลายจิตท่ีไมอบรมแลว 
 ไมทําใหมากแลว ยอมนําทุกขมาให ฯ 
         [๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง  ท่ีอบรมแลว  
ทําใหมากแลว ยอมนําสุขมาให เหมือนจิต ดูกรภกิษุท้ังหลายจิตท่ีอบรมแลว ทําใหมากแลว  
ยอมนําสุขมาให ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๓ 
         [๓๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีไมฝกแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลายจิตท่ีไมฝกแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ    
         [๓๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึงท่ีฝกแลว ยอมเปน 
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลายจิตท่ีฝกแลว ยอมเปนไปเพื่อ 
ประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๓๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีไมคุมครองแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีไมคุมครองแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ  
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         [๓๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง  ท่ีคุมครองแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดกูรภิกษท้ัุงหลายจิตท่ีคุมครองแลว ยอมเปน 
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีไมรักษาแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีไมรักษาแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๓๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีรักษาแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดกูรภิกษท้ัุงหลาย จิตท่ีรักษาแลว ยอมเปน 
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๓๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีไมสังวรแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลายจิตท่ีไมสังวรแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่งท่ีสังวรแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดกูรภิกษท้ัุงหลายจิตท่ีสังวรแลว ยอมเปน 
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีไมฝกแลว 
 ไมคุมครองแลว ไมรักษาแลว ไมสังวรแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ  
เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีไมฝกแลว ไมคุมครองแลว ไมรักษาแลว ไมสังวรแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง  ท่ีฝกแลว  
คุมครองแลว รักษาแลว สังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย จิตท่ีฝกแลว คุมครองแลว รักษาแลวสังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน 
อยางใหญ ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๔ 
         [๔๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเดือยขาวสาลีหรือเดือยขาวเหนียวท่ีบุคคล 
ตั้งไวผิด มือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จกัทําลายมือหรือเทา หรือวาจกัใหหอเลือด ขอนี้มิใชฐานะ  
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ท่ีจะมีได ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะเดือยอันบุคคลต้ังไวผิด ฉันใด ภิกษุนั้น ก็ฉันนั้น 
เหมือนกนั จักทําลายอวิชชา จักยังวิชชาใหเกิด จักทํานิพพานใหแจง ดวยจิตท่ีตั้งไวผิด 
 ขอน้ีมิใชฐานะท่ีจะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตต้ังไวผิด ฯ 
         [๔๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเดือยขาวสาลีหรือเดือยขาวเหนียวท่ีบุคคลต้ังไวถูก 
 มือหรือเทาย่ําเหยยีบแลว จักทําลายมือหรือเทา หรือจักใหหอเลือด ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได  
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเดือยอันบุคคลต้ังไวถูกฉันใด ภิกษนุั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทําลาย 
อวิชชา จักยังวชิชาใหเกดิจกัทํานิพพานใหแจง ดวยจิตท่ีตั้งไวถูก ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได  
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจติต้ังไวถูก ฯ 
         [๔๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจอยางนี้แลว ยอมรูชัดบุคคลบางคน 
ในโลกน้ี ผูมีจติอันโทษประทุษรายแลววา ถาบุคคลนี้พึงทํากาละในสมัยนี้พึงต้ังอยูในนรก 
เหมือนถูกนํามาขังไวฉะนั้น ขอนั้นเพราะอะไร เพราะจติของเขาอันโทษประทุษรายแลว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แหละเพราะเหตุท่ีจติประทุษรายสัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไปยอมเขา 
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
         [๔๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจอยางนี้แลว ยอมรูชัดบุคคลบางคนใน 
โลกน้ี ผูมีจิตผองใสวา ถาบุคคลนี้พึงทํากาละในสมัยนี้ พงึต้ังอยูในสวรรคเหมือนท่ีเขานํามา 
เชิดไวฉะนัน้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจติของเขาผองใส ดูกรภิกษุท้ังหลาย กแ็หละเพราะ 
เหตุท่ีจิตผองใส สัตวบางพวกในโลกน้ีเม่ือตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
         [๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนหวงน้ําท่ีขุนมัวเปนตม บุรุษผูมีจักษุ  ยืนอยู 
บนฝง ไมพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบบาง กอนกรวดและกระเบ้ืองถวยบาง ฝูงปลาบาง  
ซ่ึงเท่ียวไปบาง ตั้งอยูบาง ในหวงน้ํานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะนํ้าขุน ฉันใด ภิกษุก ็
ฉันนั้นเหมือนกัน จักรูประโยชนตนบางจกัรูประโยชนผูอ่ืนบาง จักรูประโยชนท้ังสองบาง  
จักกระทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษคือ อุตริมนุสธรรม อันเปนความรูความเหน็อยางประเสริฐ  
อยางสามารถ ไดดวยจติท่ีขุนมัว ขอนี้ไมใชฐานะท่ีจะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตขุนมัว ฯ 
         [๔๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนหวงน้ําใสแจว ไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษยุนือยู 
บนฝง พึงเห็นหอยโขงและหอยกาบบาง กอนกรวดและกระเบ้ืองถวยบาง ฝูงปลาบาง ซ่ึงเท่ียว 
ไปบาง ตั้งอยูบาง ในหวงน้าํนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร   เพราะนํ้าไมขุน ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้น 
เหมือนกนั จักรูประโยชนตนบางจักรูประโยชนผูอ่ืนบาง จักรูประโยชนท้ังสองบาง จักกระทํา  
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ใหแจงซ่ึงคุณวิเศษ  คือ อุตริมนุสธรรม อันเปนความรูความเห็นอยางประเสริฐ อยางสามารถ 
 ไดดวยจติท่ีไมขุนมัว ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตไมขุนมัว ฯ 
         [๔๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตนจนัทน บัณฑิตกลาววาเลิศกวารุกขชาติทุกชนิด  
เพราะเปนของออนและควรแกการงาน ฉันใด ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืน 
แมอยางหนึ่ง ท่ีอบรมแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนธรรมชาติออนและควรแกการงาน  
เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีอบรมแลวกระทําใหมากแลว ยอมเปนธรรมชาติออนและ 
ควรแกการงาน ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
         [๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปล่ียนแปลง 
ไดเร็ว เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตเปล่ียนแปลงไดเร็วเทาใดน้ัน แมจะอุปมากก็ระทําได 
มิใชงาย ฯ 
         [๕๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตนี้ผุดผอง แตวาจตินั้นแล เศราหมองดวยอุปกเิลสท่ี 
จรมา ฯ 
         [๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จิตนี้ผุดผอง และจิตนัน้แล พนวิเศษแลวจากอุปกิเลส 
ท่ีจรมา ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๕ 
         [๕๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จิตนี้ผุดผอง แตวาจิตนั้นแล เศราหมองแลว ดวยอุปกิเลส 
ท่ีจรมา ปุถุชนผูมิไดสดับ ยอมจะไมทราบจตินั้นตามความเปนจริงฉะน้ัน เราจึงกลาววา 
 ปุถุชนผูมิไดสดับ ยอมไมมีการอบรมจิต ฯ 
         [๕๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จิตนี้ผุดผอง และจิตนัน้แล พนวิเศษแลวจากอุปกิเลส 
ท่ีจรมา พระอริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมทราบจิตนั้นตามความเปนจริง ฉะนั้น เราจึงกลาววา  
พระอริยสาวกผูไดสดับ ยอมมีการอบรมจิต ฯ 
         [๕๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุซองเสพเมตตาจิต แมช่ัวการเพียงลัดนิ้วมือเดยีว 
เทานั้น ภิกษนุีเ้รากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตาม 
โอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะกลาวไยถึงผูทําเมตตาจิตนั้นใหมากเลา ฯ  
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         [๕๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุเจริญเมตตาจิต แมช่ัวกาลเพยีงลัดนิ้วมือเดยีวเทานั้น  
ภิกษนุี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของ พระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท 
 ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะกลาวไยถึงผูทําเมตตาจิตนั้นใหมากเลา ฯ 
         [๕๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุใสใจเมตตาจิต แมช่ัวกาลเพยีงลัดนิ้วมือเดียว 
เทานั้น ภิกษนุีเ้รากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตาม 
โอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะกลาวไยถึงผูทําเมตตาจิตนั้นใหมากเลา ฯ 
         [๕๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อกุศลธรรมท่ีเปนไปในสวนอกุศล ท่ีเปนไปในฝกฝายอกุศล 
ท้ังหมด มีใจเปนหัวหนา ใจเกิดกอนธรรมเหลานั้น อกุศลธรรมเกิดหลังเทียว ฯ 
         [๕๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กุศลธรรมท่ีเปนไปในสวนกุศล ท่ีเปนไปในฝกฝายกศุล 
ท้ังหมด มีใจเปนหัวหนา ใจเกิดกอนธรรมเหลานั้น กุศลธรรมเกิดหลังเทียว ฯ 
         [๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุให 
อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไป เหมือนความประมาท 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลประมาทแลว อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรม 
ท่ีเกิดขึ้นแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
         [๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุให 
กุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไปเหมือนความไมประมาท 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลไมประมาทแลว กุศลธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และ 
อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
         [๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุใหอกุศลธรรม 
ท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไปเหมือนความเปนผูเกียจคราน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลเกียจครานแลว อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และกุศล 
ท่ีเกิดขึ้นแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๖ 
         [๖๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนเหตุให 
กุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือม ไปเหมือนการปรารภความเพียร  
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 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลเปนผูปรารภความเพียร กุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และ 
อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
         [๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุให 
อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไป เหมือนความเปนผูมี 
ความมักมาก ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลเปนคนมักมาก อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน 
 และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
         [๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุให 
กุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไป เหมือนความเปนผูมี 
ความมักนอย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลเปนผูมักนอยกุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกดิข้ึน  
และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
         [๖๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนเหตุให 
อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไป เหมือนความเปนผูไม 
สันโดษ  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เม่ือบุคคลไมสันโดษ อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ  ยอมเกดิข้ึน และ 
กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
         [๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุให 
กุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไป เหมือนความเปนผู 
สันโดษ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลสันโดษกุศลธรรมท่ียัง ไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และ 
อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
         [๖๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนเหตุให 
อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไปเหมือนการใสใจโดย 
ไมแยบคาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลใสใจโดยไมแยบคาย อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ 
ยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
         [๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุให 
กุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไป เหมือนการใสใจโดย 
แยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลใสใจโดยแยบคายกุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกดิข้ึน  
และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ  
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         [๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุให 
อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไป เหมือนความเปนผูไม 
รูสึกตัว ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลไมรูสึกตัว อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมเกดิข้ึน และ 
กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
         [๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุให 
กุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไป เหมือนความเปนผูรูสึกตัว 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลรูสึกตัว กุศลธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมเกดิข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิด 
ข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
         [๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนเหตุให 
อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไป เหมือนความเปนผูมี 
มิตรช่ัว ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลมีมิตรชั่ว อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และ 
กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๗  
         [๗๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนเหตุให 
กุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไป เหมือนความเปนผูมี 
มิตรดี ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลมีมิตรดี กุศลธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และ 
อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
         [๗๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนเหตุให 
อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไป เหมือนการประกอบ 
อกุศลธรรมเนืองๆ ไมประกอบกุศลธรรมเนืองๆ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะการประกอบ 
อกุศลธรรมเนืองๆ เพราะการไมประกอบกุศลธรรมเนืองๆ อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน 
 และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเส่ือมไป ฯ 
         [๗๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนเหตุให 
กุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เส่ือมไปเหมือนการประกอบ 
กุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะการประกอบ 
กุศลธรรมเนืองๆ เพราะการไมประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ กุศลธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน  
อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ  
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         [๗๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนเหตุให 
โพชฌงคท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือโพชฌงคท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมไมถึงความเจริญบริบูรณ  
เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ือบุคคลใสใจโดยไมแยบคาย โพชฌงค 
ท่ียังไมเกดิ ยอมไมเกิดข้ึน และโพชฌงคท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมไมถึงความเจริญบริบูรณ ฯ 
         [๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนเหตุให 
โพชฌงคท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือโพชฌงคท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เหมือนการ 
ใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ือบุคคลใสใจโดยแยบคาย โพชฌงคท่ียังไมเกิด  
ยอมเกิดข้ึน และโพชฌงคท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ ฯ 
         [๗๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเส่ือมญาติมีประมาณนอย ความเส่ือมปญญาช่ัวราย 
ท่ีสุดกวาความเส่ือมท้ังหลาย ฯ 
         [๗๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเจริญดวยญาติมีประมาณนอย ความเจริญดวยปญญาเลิศ 
กวาความเจริญท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายพึงสําเนยีกอยางนีว้า เราท้ังหลาย 
จักเจริญโดยความเจริญดวยปญญา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงสําเนียกอยางนี้แล ฯ 
         [๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเส่ือมแหงโภคะมีประมาณนอย ความเส่ือมแหงปญญา 
ช่ัวรายท่ีสุดกวาความเส่ือมท้ังหลาย ฯ 
         [๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเจริญดวยโภคะมีประมาณนอย ความเจริญดวยปญญา 
เลิศกวาความเจริญท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายพึงสําเนียกอยางนีว้า เราทั้งหลาย 
จักเจริญโดยความเจริญดวยปญญา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เธอท้ังหลายพึงสําเนียกอยางนี้แล ฯ 
         [๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเส่ือมยศมีประมาณนอย ความเส่ือมปญญา 
ช่ัวรายท่ีสุดกวาความเส่ือมท้ังหลาย ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๘ 
         [๘๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเจริญดวยยศมีประมาณนอย ความเจริญดวยปญญาเลิศ 
กวาความเจริญท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายพึงสําเนยีกอยางนีว้า เราท้ังหลาย 
จักเจริญโดยความเจริญดวยปญญา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ  
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         [๘๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อมิใช 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความประมาท ดูกรภกิษุท้ังหลายความประมาท ยอมเปนไปเพื่อ 
มิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๘๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อ 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความไมประมาท ดูกรภกิษุท้ังหลายความไมประมาท ยอมเปนไปเพื่อ 
ประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๘๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อมิใช 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูเกยีจคราน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผูเกียจคราน  
ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อ 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูปรารภความเพยีร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผูปรารภ 
ความเพยีร ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๘๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อมิใช 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมักมาก ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ความเปนผูมักมาก ยอมเปน 
ไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๘๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชน 
อยางใหญ เหมือนความเปนผูมักนอย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูมักนอย ยอมเปนไปเพื่อ 
ประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อมิใช 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูไมสันโดษ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผูไมสันโดษ  
ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๙๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อ 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูสันโดษ ดูกรภิกษท้ัุงหลายความเปนผูสันโดษ ยอม 
เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ  
         [๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อมิใช 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย การใสใจโดยไม 
แยบคาย ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ  
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         [๙๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อ 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลายการใสใจโดยแยบคาย 
 ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อมิใช 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูไมรูสึกตัว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผูไมรูสึกตัว 
 ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อ 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูรูสึกตัว ดกูรภกิษท้ัุงหลายความเปนผูรูสึกตัว  
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อมิใช 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรช่ัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูมีมิตรช่ัว 
 ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อ 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรดี ดูกรภกิษท้ัุงหลายความเปนผูมีมิตรดี ยอมเปน 
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อมิใช 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบกุศลธรรมเน่ือง ๆ  
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย การประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบกุศลธรรม ยอมเปน 
ไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ   
         [๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อ 
ประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรมเนือง ๆ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย การประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรม ยอมเปน 
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๙ 
         [๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอ่ืนแมอยางหนึ่ง 
 ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความประมาทดูกรภิกษุท้ังหลาย ความประมาท 
ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ  
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         [๑๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเหน็เหตุอ่ืนแมอยางหนึ่ง  
ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความไมประมาทดูกรภกิษุท้ังหลาย ความไมประมาท 
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๑๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเหน็เหตุอ่ืนแม 
อยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูเกยีจคราน ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ความเปนผูเกียจคราน ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๑๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเหน็เหตุอ่ืนแม 
อยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการปรารภความเพียร ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
 การปรารภความเพียร ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๑๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเหน็เหตุอ่ืนแมอยางหนึ่ง 
 ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผู มักมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ความเปนผูมักมาก ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๑๐๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเหน็เหตุอ่ืนแม 
อยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมักนอย  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ความเปนผูมักนอย ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๑๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเหน็เหตุอ่ืนแม 
อยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูไมสันโดษ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ความเปนผูไมสันโดษยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๑๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเหน็เหตุอ่ืนแม 
อยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูสันโดษดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ความเปนผูสันโดษ ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๑๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเหน็เหตุอ่ืนแม 
อยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย การใสใจโดยไมแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๑๐๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเหน็เหตุอ่ืนแม 
อยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
 การใสใจโดยแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ  
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         [๑๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเหน็เหตุอ่ืนแม 
อยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูไมรูสึกตัว ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ความเปนผูไมรูสึกตัว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ  
         [๑๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเหน็เหตุอ่ืนแม 
อยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูรูสึกตัว ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ความเปนผูรูสึกตัว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๑๑๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายนอก เราไมเล็งเห็นเหตุอ่ืนแม 
อยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรช่ัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ความเปนผูมีมิตรช่ัว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๑๑๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายนอก เราไมเล็งเห็นเหตุอ่ืนแม 
อยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรดีดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ความเปนผูมีมิตรดี ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๑๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเหน็เหตุอ่ืนแม 
อยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ  
การไมประกอบกุศลธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย การประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ การไม 
ประกอบกุศลธรรม ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๑๑๔] ดกูรภิกษท้ัุงหลาย เพราะช้ีแจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเหน็เหตุอ่ืนแม 
อยางหนึ่ง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไม 
ประกอบอกุศลธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย การประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบ 
อกุศลธรรม ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ 
         [๑๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อ 
ความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความประมาท ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
 ความประมาทยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ   
         [๑๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อความ 
ดํารงม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความไมประมาท   
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความไมประมาท ยอมเปนไปเพื่อความดํารงม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสูญ เพื่อ 
ความไมอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
         [๑๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อความ 
เส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูเกียจคราน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
 ความเปนผูเกยีจคราน ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
         [๑๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อความ 
ดํารงม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการปรารภความ 
เพียร ดกูรภิกษุท้ังหลาย การปรารภความเพียรยอมเปนไปเพื่อความดํารงม่ัน เพื่อความไม 
เส่ือมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
         [๑๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อความ 
เส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูมักมาก ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ความเปนผูมักมาก ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมสูญเพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
         [๑๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อความ 
ดํารงม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูมักนอย 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผูมักนอยยอมเปนไปเพื่อความดํารงม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสูญ 
 เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ  
         [๑๒๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อความ 
เส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูไมสันโดษ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
ความเปนผูไมสันโดษ ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
         [๑๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อความ 
ดํารงม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูสันโดษ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผูสันโดษยอมเปนไปเพื่อความดํารงม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสูญ  
เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
         [๑๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อความ 
เส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 การใสใจโดยไมแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ  
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         [๑๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อ 
ความดํารงม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการใสใจโดย 
แยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย การใสใจโดยแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อความดํารงม่ัน เพื่อความ 
ไมเส่ือมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
         [๑๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อความ 
เส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูไมรูสึกตัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ความเปนผูไมรูสึกตัว ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
         [๑๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อความ 
ดํารงม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูรูสึกตัว 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผูรูสึกตัวยอมเปนไปเพื่อความดํารงม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสูญ  
เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
         [๑๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อความ 
เส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูมีมิตรช่ัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ความเปนผูมีมิตรช่ัว ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
         [๑๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อความ 
ดํารงม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูมีมิตรดี  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผูมีมิตรดียอมเปนไปเพื่อความดํารงม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสูญ 
 เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
         [๑๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อความ 
เส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ การไม 
ประกอบกุศลธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย การประกอบอกศุลธรรมเนืองๆ การไมประกอบกุศลธรรม 
 ยอมเปนไปเพ่ือความเส่ือมสูญเพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
         [๑๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อความ 
ดํารงม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการประกอบกุศล 
ธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรมดูกรภิกษุท้ังหลาย การประกอบกุศลธรรมเนืองๆ   
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การไมประกอบอกุศลธรรมยอมเปนไปเพือ่ความดํารงม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสูญ เพื่อความไม 
อันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๑๐ 
         [๑๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุพวกท่ีแสดงอธรรมวาธรรม ภิกษุเหลานั้นช่ือวาเปนผู 
ปฏิบัติเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนัตถะมิใชประโยชน 
เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพือ่ทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ท้ังยอมประสบบาปมิใชบุญเปน 
อันมาก และยอมจะยังสัทธรรม  นี้ใหอันตรธาน ฯ 
         [๑๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุพวกท่ีแสดงธรรมวา อธรรม ฯลฯท่ีแสดงส่ิงท่ีมิใช 
วินัยวา วินยั ฯลฯ ท่ีแสดงวินยัวา มิใชวนิัย ฯลฯ ท่ีแสดงพระดํารัสอันพระตถาคตมิไดทรง 
ภาษิต มิไดตรัสไววา พระตถาคตทรงภาษิตไวตรัสไว ฯลฯ ท่ีแสดงพระดํารัสอันพระตถาคต 
ไดทรงภาษติไว ตรัสไววา  พระตถาคตมิไดทรงภาษิต  มิตรัสไว  ฯลฯ ท่ีแสดงกรรมอัน 
พระตถาคตมิไดทรงส่ังสมวา พระตถาคตทรงส่ังสม ฯลฯ ท่ีแสดงกรรมอันพระตถาคตมิไดทรง 
ส่ังสม ไววา พระตถาคตมิไดทรงส่ังสมไว ฯลฯ ท่ีแสดงส่ิงอันพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว 
วา พระตถาคตทรงบัญญัติไว ฯลฯ ท่ีแสดงส่ิงอันพระตถาคตทรงบัญญัติ  ไววา พระตถาคตมิได 
ทรงบัญญัติไว ภิกษเุหลานั้นช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อไมเปน ประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแก 
ชนเปนอันมากเพ่ืออนัตถะใชประโยชน     เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพือ่ทุกขแกเทวดาและมนุษย 
ท้ังหลาย ท้ังยอมประสบ บาปใชบุญเปนอันมาก และยอมยังสัทธรรมนี้ใหอันตรธาน ฯ 
         [๑๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุพวกท่ีแสดงอธรรมวาอธรรม ภิกษุเหลานั้นช่ือวา เปนผู 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมากเพ่ืออัตถะประโยชนเกื้อกลูแกชน 
เปนอันมาก เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ท้ังยอมประสบบุญเปนอันมาก และยอม 
ดาํรงสัทธรรมน้ีไวม่ัน ฯ          
[๑๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุพวกท่ีแสดงธรรมวา ธรรม ฯลฯ ท่ีแสดงส่ิงท่ีมิใชวินยัวา  
มิใชวินยั ฯลฯ ท่ีแสดงวินยัวา วินัย ฯลฯ ท่ีแสดงพระดํารัสอันพระตถาคตมิไดทรงภาษติ มิได 
ตรัสไววา พระตถาคตมิไดทรงภาษิตมิไดตรัสไว ฯลฯ ท่ีแสดงพระดํารัสอันพระตถาคตไดทรง 
ภาษิต ไดตรัสไววาพระตถาคตไดทรงภาษติ ไดตรัสไว ฯลฯ ท่ีแสดงกรรมท่ีพระตถาคตมิได  
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ทรงส่ังสมวา พระตถาคตมิไดทรงส่ังสม ฯลฯ ท่ีแสดงกรรมอันพระตถาคตทรงส่ังสมวา พระ 
ตถาคตทรงส่ังสม ฯลฯ ท่ีแสดงส่ิงอันพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติวา ตถาคตทรงบัญญัติ ภิกษ ุ
เหลานั้นช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพือ่ประโยชนเกือ้กูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออัตถะ 
ประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ท้ังยอมประสบ 
บุญเปนอันมาก และยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวม่ัน ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๑๑ 
         [๑๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุพวกท่ีแสดงอนาบัติวา อาบัติ ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติวา  
อนาบัติ ฯลฯ ท่ีแสดงลหุกาบัติวา เปนครุกาบัติ ฯลฯ ท่ีแสดงครุกาบัตวิา เปนลหกุาบัติ ฯลฯ  
ท่ีแสดงอาบัตช่ัิวหยาบวา อาบัติไมช่ัวหยาบ ฯลฯท่ีแสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวา อาบัติช่ัวหยาบ ฯลฯ  
ท่ีแสดงอาบัตมีิสวนเหลือวาอาบัติไมมีสวนเหลือ ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัตไิมมีสวนเหลือวา อาบัต ิ
มีสวนเหลือ ฯลฯท่ีแสดงอาบัติทําคืนไดวา อาบัติทําคืนไมได ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติทําคืนไมไดวา 
อาบัติทําคืนได ภิกษุเหลานัน้ช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อไมเปนประโยชนเกือ้กูล เพื่อไมเปนสุขแกชน 
เปนอันมาก เพือ่อนัตถะใชประโยชนเกื้อกลูแกชนเปนอันมากเพื่อความทุกขแกเทวดาและ 
มนุษยท้ังหลาย ท้ังยอมประสบบาปใชบุญเปนอันมากและยอมทําใหสัทธรรมนี้อันตรธาน ฯ 
         [๑๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุพวกท่ีแสดงอนาบัตวิา อนาบัติ ภิกษุเหลานั้นช่ือวา 
เปนผูปฏิบัติเพือ่ประโยชนเกือ้กูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก  เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูล 
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ท้ังยอมประสบบุญเปนอันมาก  
และยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวม่ัน ฯ 
         [๑๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุพวกท่ีแสดงอาบัตวิา อาบัติ ภกิษเุหลานั้นช่ือวาเปน 
ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุขแกชนเปนอันมากเพื่ออัตถะประโยชนเกือ้กูลแกชน 
เปนอันมาก เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ท้ังยอมประสบบุญเปนอันมาก และ 
ยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวม่ัน ฯ 
         [๑๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุพวกท่ีแสดงลหุกาบัติวา เปนลหกุาบัติ ฯลฯ ท่ีแสดง 
ครุกาบัติวา เปนครุกาบัติ ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติช่ัวหยาบวาอาบัติช่ัวหยาบ ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติ 
ไมช่ัวหยาบวา อาบัติไมช่ัวหยาบ ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติท่ีมีสวนเหลือวา อาบัติมีสวนเหลือ ฯลฯ  
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 ท่ีแสดงอาบัตไิมมีสวนเหลือวาอาบัติไมมีสวนเหลือ ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติทําคืนไดวา อาบัติทํา 
คืนได ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติทําคืนไมไดวา อาบัติทําคืนไมได ภิกษุเหลานัน้ช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก 
 เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ท้ังยอมประสบบุญเปนอันมาก และยอมดํารงสัทธรรม 
นี้ไวม่ัน ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๑๒   
                         ___________  
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                           เอกบุคคลบาลี 
         [๑๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูเอก เม่ือเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชน 
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลกเพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูล เพื่อ 
ความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา ดกูรภิกษุท้ังหลายบุคคลผูเอกน้ีแล เม่ือเกดิข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชน 
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกลู เพื่อ 
ความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
         [๑๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความปรากฏแหงบุคคลผูเอกหาไดยากในโลก  บุคคลผูเอก 
เปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพทุธเจา ดูกรภกิษุท้ังหลายความปรากฏแหงบุคคล 
ผูเอกนี้แล หาไดยากในโลก ฯ 
         [๑๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูเอก เม่ือเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเปนอัจฉริย 
มนุษย บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลผูเอกนี้แล เม่ือเกิดข้ึนในโลก ยอมเกดิข้ึนเปนอัจฉริยมนุษย ฯ 
         [๑๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กาลกิริยาของบุคคลผูเอก เปนเหตุเดือดรอนแกชนเปน 
อันมาก บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
กาลกิริยาของบุคคลผูเอกน้ีแล เปนเหตุเดือดรอนแกชนเปนอันมาก ฯ 
         [๑๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูเอก เม่ือเกิดข้ึนในโลก ยอมเกดิข้ึนเปนผูไมมีท่ี 
สอง ไมมีใครเชนกบัพระองค ไมมีใครเปรียบ ไมมีใครเปรียบเสมอ ไมมีสวนเปรียบ ไมมี 
บุคคลเปรียบ ไมมีใครเสมอ เสมอดวยพระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ เปนผูเลิศกวาสัตวท้ังหลาย 
 บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล 
ผูเอกนี้แล เม่ือเกิดข้ึนในโลกยอมเกิดข้ึนเปนผูไมมีสอง ไมมีเชนกับพระองค ไมมีใครเปรียบ  
ไมมีใครเปรียบเสมอ ไมมีสวนเปรียบ ไมมีบุคคลเปรียบ ไมมีใครเสมอ เสมอดวยพระพุทธเจา 
ผูไมมีใครเสมอ เปนผูเลิศกวาสัตวท้ังหลาย ฯ  
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         [๑๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความปรากฏข้ึนแหงบุคคลผูเอก เปนความปรากฏแหงจักษ ุ
ใหญ แหงแสงสวางใหญ แหงโอภาสใหญ แหงอนุตตริยะ ๖ เปนการกระทําใหแจงซ่ึง 
ปฏิสัมภิทา ๔ เปนการแทงตลอดธาตุเปนอันมาก เปนการแทงตลอดธาตุตางๆ เปนการกระทํา 
ใหแจงซ่ึงผล คือ วิชชาและวิมุตติ เปนการกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล  
อนาคามิผล อรหัตผล บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ความปรากฏข้ึนแหงบุคคลผูเอกน้ีแล เปนความปรากฏแหงจักษใุหญ แหงแสง 
สวางใหญ แหงโอภาสใหญ แหงอนุตตริยะ ๖ เปนการทําใหแจงซ่ึงปฏิสัมภิทา ๔เปนการแทง 
ตลอดธาตุเปนอันมาก เปนการแทงตลอดธาตุตางๆ เปนการกระทําใหแจงซ่ึงผล คือ วิชชาและ 
วิมุตติ เปนการกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผลสกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล ฯ 
         [๑๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นบุคคลอ่ืนแมคนเดยีว ผูยังธรรมจักรท่ี 
ยอดเยี่ยมอันตถาคตใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยชอบ เหมือนสารีบุตรนี้เลย ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย สารีบุตรยอมยังธรรมจักรท่ียอดเยี่ยม อันตถาคตใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยชอบ 
ทีเดียว ฯ 
                         จบเอกปุคคลวรรค   
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                           เอตทัคคบาลี 
         [๑๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระอัญญาโกณฑัญญะ เลิศกวาพวกภกิษุสาวกของเราผูรู 
ราตรีนาน ฯ 
     พระสารีบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีปญญามาก ฯ 
     พระมหาโมคคัลลานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีฤทธ์ิ ฯ 
     พระมหากสัสป เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูทรงธุดงคและสรรเสริญคุณแหงธุดงค ฯ 
     พระอนุรุทธะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีทิพยจักษุ ฯ 
     พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร เลิศกวาพวกภกิษุสาวกของเราผูเกิดในตระกูลสูง ฯ 
     พระลกุณฏกภัททิยะ เลิศกวาพวกภิกษสุาวกของเราผูมีเสียงไพเราะ ฯ 
     พระปณโฑลภารทวาชะ เลิศกวาพวกภกิษุสาวกของเราผูบันลือสีหนาท ฯ 
     พระปุณณมันตานีบุตร เลิศกวาพวกภกิษสุาวกของเราผูเปนธรรมกถึก ฯ 
     พระมหากจัจานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูจําแนกอรรถแหงภาษิตโดยยอให 
พิสดาร ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๑ 
         [๑๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระจุลลปนถกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูนฤมิต 
กายอันสําเร็จดวยใจ ฯ 
     พระจุลลปนถกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูฉลาดในการเปล่ียนแปลงทางใจ ฯ 
     พระมหาปนถกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูฉลาดในการเปล่ียนแปลงทางปญญา ฯ 
     พระสุภูติ เลิศกวาพวกภกิษุสาวกของเราผูมีปรกติอยูดวยความไมมีกิเลส ฯ 
     พระสุภูติ เลิศกวาพวกภกิษุสาวกของเราผูเปนทักขิไณยบุคคล ฯ 
     พระเรวตขทิรวนิยะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูอยูปาเปนวัตร ฯ 
     พระกังขาเรวตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูยินดีในฌาน ฯ 
     พระโสณโกลิวิสะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูปรารภความเพยีร ฯ 
     พระโสณกฏิุกัณณะ เลิศกวาพวกภิกษสุาวกของเราผูมีถอยคําไพเราะ ฯ  
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     พระสีวลี เลิศกวาพวกภกิษุสาวกของเราผูมีลาภ ฯ 
     พระวกักลิ เลิศกวาพวกภกิษุสาวกของเราผูพนจากกเิลสไดดวยศรัทธา ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๒ 
         [๑๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระราหลุ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูใครตอการศึกษา ฯ 
     พระรัฐปาละ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูบวชดวยศรัทธา ฯ 
     พระกณุฑธานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูรับสลากกอน ฯ 
     พระวังคีสะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีปฏิภาณ ฯ 
     พระอุปเสนวังคันตบุตร เลิศกวาพวกภกิษุสาวกของเราผูนําความเล่ือมใสมาโดยรอบ ฯ 
     พระทัพพมัลลบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูจัดแจงเสนาสนะ ฯ 
     พระปลินทวัจฉะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของเทวดา 
ท้ังหลาย ฯ 
     พระพาหยิทารุจีริยะ เลิศกวาพวกภิกษสุาวกของเราผูตรัสรูไดเร็วพลัน ฯ 
     พระกุมารกสัสปะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูแสดงธรรมไดวิจติร ฯ 
     พระมหาโกฏฐิตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูบรรลุปฏิสัมภิทา ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๓  
         [๑๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนพหูสูต ฯ 
     พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีสติ ฯ 
     พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีคติ ฯ 
     พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีความเพยีร ฯ 
     พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนอุปฏฐาก ฯ 
     พระอุรุเวลกัสสปะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูมีบริษัทมาก ฯ 
     พระกาฬุทายี เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูทําสกุลใหเล่ือมใส ฯ 
     พระพักกุละ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีอาพาธนอย ฯ 
     พระโสภิตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูระลึกชาติกอนได ฯ 
     พระอุบาลี เลิศกวาพวกภกิษุสาวกของเราผูทรงวินัย ฯ 
     พระนันทกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูกลาวสอนนางภกิษณุี ฯ  
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     พระนันทะ เลิศกวาพวกภกิษุสาวกของเราผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ฯ 
     พระมหากปัปนะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูกลาวสอนภกิษุ ฯ 
     พระสาคตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูฉลาดในเตโชธาตุ ฯ 
     พระราธะ เลิศกวาพวกภกิษุสาวกของเรา ผูมีปฏิภาณแจมแจง ฯ 
     พระโมฆราชะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูทรงจีวรเศราหมอง ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๔ 
         [๑๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระมหาปชาบดีโคตมีภกิษุณเีลิศกวาพวกภิกษณุีสาวกิาของ 
เราผูรูราตรีนาน ฯ 
     พระเขมาภกิษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูมีปญญามาก ฯ 
     พระอุบลวณัณาภิกษุณี เลิศกวาพวกภกิษุณีสาวิกาของเราผูมีฤทธ์ิ ฯ 
     พระปฏาจาราภิกษณุี เลิศกวาพวกภิกษณุีสาวิกาของเราผูทรงวินัย ฯ 
     พระธัมมทินนาภกิษณุี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวกิาของเราผูเปนธรรมกถึก ฯ 
     พระนันทาภิกษณุี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูยินดใีนฌาน ฯ 
     พระโสณาภิกษณุี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูปรารภความเพียร ฯ 
     พระสกุลาภิกษณุี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูมีจักษุทิพย ฯ 
     พระภัททากุณฑลเกสาภกิษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูตรัสรูไดเร็วพลัน ฯ 
     พระภัททากปลานีภิกษุณ ีเลิศกวาพวกภกิษุณีสาวิกาของเราผูระลึกชาติกอนๆ ได ฯ 
     พระภัททากัจจานาภิกษณุี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูไดบรรลุอภิญญาใหญ ฯ 
     พระกีสาโคตมีภิกษณุี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวกิาของเราผูทรงจีวรเศราหมอง ฯ 
     พระสิคาลมาตาภิกษุณี เลิศกวาพวกภกิษุณีสาวิกาของเราผูพนจากกิเลสไดดวยศรัทธา ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๕ 
         [๑๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พอคาช่ือตปุสสะและภัลลิกะ เลิศกวาพวกอุบาสกสาวก 
ของเราผูถึงสรณะกอน ฯ 
     สุทัตตอนาถปณฑิกคฤหบดี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูถวายทาน ฯ  
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     จิตตคฤหบดีชาวเมืองมัจฉิกสัณฑะ เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูเปนธรรมกถึก ฯ 
     หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูสงเคราะหบริษัทดวย 
สังคหวัตถุ ๔ ฯ 
     เจาศากยะพระนามวามหานามะ เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูถวายรสอันประณีต ฯ 
     อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูถวายโภชนะเปนท่ี 
ชอบใจ ฯ 
     อุคคคฤหบดี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูเปนสังฆอุปฏฐาก ฯ 
     สูรัมพัฏฐเศรษฐีบุตร เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูเล่ือมใสอยางแนนแฟน ฯ 
     หมอชีวกโกมารภัจจ เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเรา ผูเล่ือมใสในบุคคล ฯ 
     นกุลปตาคฤหบดี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูคุนเคย ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๖ 
         [๑๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย นางสุชาดาธิดาของเสนานีกุฎมพี เลิศกวาพวกอุบาสิกา 
สาวิกาของเราผูถึงสรณะกอน ฯ 
     นางวิสาขามิคารมาตา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูถวายทาน ฯ 
     นางขุชชุตตรา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเปนพหูสูต ฯ 
     นางสามาวดี เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูมีปรกติอยูดวยเมตตา ฯ 
     นางอุตตรานันทมาตา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูยินดีในฌาน ฯ 
     นางสุปปวาสาโกลิยธีตา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูถวายรสอันประณีต ฯ 
     นางสุปปยาอุบาสิกา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเปนคิลานุปฏฐาก ฯ   
     นางกาติยานี เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเล่ือมใสอยางแนนแฟน ฯ 
     นางนกุลมาตาคหปตานี เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูคุนเคย ฯ 
     นางกาฬีอุบาสิกาชาวกุรรฆริกา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเล่ือมใสโดยไดยิน 
ไดฟงตาม ฯ 
                                   จบวรรคท่ี ๗  
                                       ______________  
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                                    อัฏฐานบาลี 
         [๑๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงยดึถือสังขารไรๆ โดย 
ความเปนสภาพเท่ียงนัน้ มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีไดดูกรภกิษุท้ังหลาย แตขอท่ีปุถุชนจะ 
พึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเปนสภาพเท่ียงนัน้ เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงยดึถือสังขารไรๆ โดย 
ความเปนสุขนัน้ มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย แตขอท่ีปุถุชนจะพงึยึดถือ 
สังขารไรๆ โดยความเปนสุขนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ 
         [๑๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงยดึถือธรรมไรๆ โดย 
ความเปนตนนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย แตขอท่ีปุถุชนจะพึงยดึถือ 
ธรรมไรๆ โดยความเปนตนนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ 
         [๑๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงฆามารดานั้น มิใชฐานะ 
 มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย แตขอท่ีปุถุชนจะพึงฆามารดานั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ 
         [๑๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงฆาบิดานั้น มิใชฐานะ  
มิใชโอกาสที่จะมีได ดกูรภกิษุท้ังหลาย แตขอท่ีปุถุชนจะพึงฆาบิดานั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐจิะพึงฆาพระอรหันตนัน้  
มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย แตขอท่ีปุถุชนจะพงึฆาพระอรหนัตนั้น เปน 
ฐานะท่ีจะมีได ฯ  
         [๑๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงเปนผูมีจิตประทุษราย 
ยังพระโลหติของพระตถาคตใหหอนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย แต 
ขอท่ีปุถุชนพึงเปนผูมีจิตประทุษรายยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงทําลายสงฆใหแตกกัน 
 มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย แตขอท่ีปุถุชนจะพงึทําลายสงฆใหแตกกัน 
 เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ  
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         [๑๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงถือศาสดาอ่ืนนั้น  
มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย แตขอท่ีปุถุชนจะพงึถือศาสดาอ่ืน เปนฐานะ 
ท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๖๒] ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขอท่ีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาสองพระองค จะพึงเสด็จ 
อุบัติข้ึนพรอมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 แตขอท่ีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียว จะพงึเสด็จอุบัติข้ึนในโลกธาตุอันหนึ่งนัน้ 
 เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๑ 
         [๑๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีพระเจาจักรพรรดิสองพระองค จะพึงเสด็จอุบัติข้ึน 
พรอมกันในโลกธาตุเดียวกนันั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีไดดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ี 
พระเจาจักรพรรดิพระองคเดียวจะพึงเสดจ็อุบัติข้ึนในโลก  ธาตุอันหนึ่งนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีสตรีจะพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น มิใช 
ฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย แตขอท่ีบุรุษจะพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
เจานั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีสตรีจะพึงเปนพระเจาจักรพรรดนิั้นมิใชฐานะ มิใช 
โอกาสที่จะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย แตขอท่ีบุรุษจะพึงเปนพระเจาจักรพรรดินั้น เปนฐานะท่ีจะ 
มีได ฯ  
         [๑๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีสตรีจะพึงเปนทาวสักกะ ฯลฯ จะพึงเปนมาร ฯลฯ  
จะพึงเปนพรหมนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุรุษจะพึงเปน 
ทาวสักกะ ฯลฯ จะพึงเปนมาร ฯลฯ จะพึงเปนพรหมนัน้ เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจแหงกายทุจริต จ 
ะพึงเกดิข้ึนนัน้ มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย แตขอท่ีวิบากอันไมนา 
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ แหงกายทุจริตจะพึงเกิดข้ึนนัน้ เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แหงวจทุีจริต  
จะพึงเกิดข้ึนนัน้ มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  แตขอท่ีวิบากอันไมนา 
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ แหงวจทุีจริตจะพึงเกดิข้ึนนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๒  
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         [๑๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจแหงมโนทุจริต 
 จะพึงเกิดข้ึนนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย แตขอท่ีวิบากอันไมนา 
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ แหงมโนทุจริตจะพึงเกิดข้ึนนัน้เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๗๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีวิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใครไมนาพอใจ แหง 
กายสุจริต จะพึงเกิดข้ึนนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีไดดูกรภิกษท้ัุงหลาย แตขอท่ีวิบาก 
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แหงกายสุจริต จะพึงเกิดข้ึนนัน้ เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีวิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใครไมนาพอใจ แหง 
วจีสุจริต จะพึงเกิดข้ึนนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีไดดูกรภกิษุท้ังหลาย แตขอท่ีวิบาก 
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แหงวจสุีจริตจะพึงเกดิข้ึนนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ  
         [๑๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีวิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ  
แหงมโนสุจริต จะพึงเกิดข้ึนนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีไดดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ี 
วิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แหงมโนสุจริตจะพึงเกิดข้ึนนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยกายทุจริต เม่ือแตก 
กายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอมดวยกายทุจริตเปนเหตุ เปน 
ปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย แตขอท่ีบุคคลผูเพรียบพรอมดวย 
กายทุจริต เม่ือแตกกายตายไปพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอม 
ดวยกายทุจริตเปนเหตุเปนปจจัยนัน้ เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยวจีทุจริต เม่ือแตกกาย 
ตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะความเพรียบพรอมดวยวจีทุจริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้น 
 มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษท้ัุงหลายแตขอท่ีบุคคลผูเพรียบพรอมดวยวจีทุจริต  
เม่ือแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบายทุคติ วนิิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวยวจีทุจริต 
เปนเหตุ เปนปจจัยนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยมโนทุจริต เม่ือแตก 
กายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะความเพรียบพรอมดวยมโนทุจริตเปนเหตุ เปนปจจยั 
นั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย แตขอท่ีบุคคลผูเพรียบพรอมดวยมโน 
ทุจริต เม่ือแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวย 
มโนทุจริตเปนเหตุเปนปจจยันั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ  
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         [๑๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยกายสุจริต เม่ือแตก 
กายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวยกายสุจริตเปน 
เหตุ เปนปจจยันั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย แตขอท่ีบุคคลผูเพรียบ 
พรอมดวยกายสุจริต เม่ือแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอม 
ดวยกายสุจริตเปนเหตุเปนปจจัยนัน้ เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยวจีสุจริต  เม่ือแตกกาย 
ตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวยวจีสุจริตเปนเหตุ  
เปนปจจยันั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย แตขอท่ีบุคคลผูเพรียบพรอม 
ดวยวจีสุจริต เม่ือแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอมดวยวจี 
สุจริตเปนเหตุ เปนปจจยันั้นเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
         [๑๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยมโนสุจริต เม่ือแตก 
กายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวยมโนสุจริตเปน 
เหตุ เปนปจจยันั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย แตขอท่ีบุคคลผูเพรียบ 
พรอมดวยมโนสุจริต เม่ือแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอม 
ดวยมโนสุจริตเปนเหตุเปนปจจัยนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                                                           จบวรรคท่ี ๓ 
                                                 _____________________  
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                                              เอกธัมมาทิบาลี อีกนัยหนึ่ง 
         [๑๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอยางหนึ่งท่ีบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม 
เปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดยีว เพื่อคลายกําหนดั เพือ่ความดับ เพือ่ความสงบ เพื่อ 
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพ่ือนิพพาน ธรรมอยางหนึ่งคืออะไร คือพุทธานุสสติ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ธรรมอยางหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความ 
หนายโดยสวนเดียวเพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพือ่ความรูยิ่ง เพือ่ความ 
ตรัสรูเพื่อนิพพาน ฯ 
         [๑๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอยางหนึ่งท่ีบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม 
เปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดยีว เพื่อคลายกําหนดั เพือ่ความดับ เพือ่ความสงบ เพื่อความ 
รูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ธรรมอยางหนึ่งคืออะไร คือธัมมานุสสติ... สังฆานุสสติ...  
สีลานุสสติ... จาคานุสสติ...เทวตานุสสติ...  อานาปานสติ...  มรณสติ...  กายคตาสติ...   
อุปสมานุสสติดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมอยางหนึ่งนีแ้ล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดยีว เพ่ือคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อ 
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๑ 
         [๑๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแมขอหนึ่ง ซ่ึงจะเปนเหตุให 
อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญ 
ไพบูลยยิ่ง เหมือนกับมิจฉาทิฐินี้เลย ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลเปนผูมีความเห็นผิด อกุศล 
ธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ  
ไพบูลยยิ่ง ฯ  
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         [๑๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแมขอหนึ่ง ซ่ึงจะเปนเหตุให 
กุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ ไพบูลย 
ยิ่ง เหมือนกับสัมมาทิฐินี้เลย ดูกรภกิษท้ัุงหลายเม่ือบุคคลเปนผูมีความเหน็ชอบ กุศลธรรม 
ท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ฯ 
         [๑๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแมขอหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุใหกุศล 
ธรรมท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป เหมือนกับมิจฉาทิฐิ 
นี้เลย ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลเปนผูมีความเหน็ผิด กุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมไมเกิด 
ข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเส่ือมไป ฯ 
         [๑๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแมขอหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุใหอกุศล 
ธรรมท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเส่ือมไป เหมือนกับสัมมาทิฐิ 
นี้เลย ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลเปนผูมีความเหน็ชอบ อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมไมเกิด 
ข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
         [๑๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแมขอหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุใหมิจฉา 
ทิฐิท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือมิจฉาทิฐิท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเจริญยิ่งข้ึน เหมือนกับการทําในใจ 
โดยไมแยบคายนี้เลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลทําในใจโดยไมแยบคาย มิจฉาทิฐท่ีิยังไม 
เกิด ยอมเกิดข้ึน และมิจฉาทิฐิท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเจริญยิ่งข้ึน ฯ 
         [๑๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแมขอหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุให 
สัมมาทิฐิท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือสัมมาทิฐิท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเจริญยิ่งข้ึน เหมือนการทํา 
ในใจโดยแยบคายน้ีเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลทําในใจโดยแยบคาย สัมมาทิฐิท่ียังไมเกดิ 
 ยอมเกิดข้ึน และสัมมาทิฐิท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเจริญยิ่งข้ึน ฯ 
         [๑๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแมขอหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุให 
สัตวท้ังหลายเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาตนรก เหมือนกับมิจฉาทิฐิ 
นี้เลย ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายผูประกอบดวยมิจฉาทิฐิ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขา 
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ  
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         [๑๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแมขอหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุใหสัตว 
ท้ังหลายเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เหมือนกับสัมมาทิฐินี้เลย ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย สัตวท้ังหลายผูประกอบดวยสัมมาทิฐิ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
         [๑๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กายกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑วจกีรรมท่ีสมาทาน 
ใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ มโนกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑  
ความต้ังใจ ๑ สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความเห็นผิดธรรมท้ังหมดนัน้ยอมเปนไปเพื่อผลท่ีไมนา 
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะทิฐิเลวทรามดูกรภิกษท้ัุงหลาย เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดากด็ี เมล็ดบวบขมกด็ี เมล็ด 
น้ําเตาขมก็ดี บุคคลหมกไวในดินท่ีชุมช้ืน รสดิน รสน้ําท่ีมันถือเอาท้ังหมด ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความเปนของขม เพื่อเผ็ดรอน เพื่อไมนายนิดี ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพืชเลว ฉันใด  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑วจกีรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตาม 
ทิฐิ ๑ มโนกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑ ความต้ังใจ ๑ 
 สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความเห็นผิดธรรมท้ังหมดนัน้ยอมเปนไปเพื่อผลท่ีไมนาปรารถนา ไมนา 
ใคร ไมนาชอบใจไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะทิฐิเลวทราม 
ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
         [๑๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กายกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ วจกีรรมท่ีสมาทาน 
ใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ มโนกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑  
ความต้ังใจ ๑ สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความเห็นชอบ ธรรมท้ังหมดนั้น ยอมเปนไปเพ่ือผลท่ี 
นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพือ่ความสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะทิฐิเจริญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนพนัธุออยก็ดี พันธุขาวสาลีก็ดี พันธุผลจันทน 
ก็ดีบุคคลหมกไวในดินท่ีชุมชื้น รสดิน รสน้ําท่ีมันถือเอาท้ังหมด ยอมเปนไปเพื่อความเปน 
ของหวาน นายินดี นาช่ืนใจ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพชืพันธุดี ฉันใด  กายกรรมท่ี 
สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ วจกีรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑มโนกรรมท่ีสมาทานให 
บริบูรณตามทิฐิ ๑ เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑ ความต้ังใจ ๑ สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความ  
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เห็นชอบ ธรรมท้ังหมดนัน้ยอมเปนไปเพื่อผลท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ เพื่อประโยชน 
เกื้อกูล เพื่อความสุขขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฐิเจริญฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๒ 
         [๑๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลคนเดียว เม่ือเกดิข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพื่อไมเปน 
ประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความฉิบหาย มิใชประโยชนเกื้อกูล 
 เพื่อความทุกขแกเทพยดาและมนุษยท้ังหลายบุคคลคนเดียวคือใคร คือ บุคคลผูเปนมิจฉาทิฐิ  
มีความเหน็วิปริต เขาทําใหคนเปนอันมากออกจากสัทธรรมแลว ใหตั้งอยูในอสัทธรรม ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายบุคคลคนเดียวนี้แล เม่ือเกดิข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล  
ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความฉิบหาย มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข  
แกเทพยดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
         [๑๙๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลคนเดียว เม่ือเกดิข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพื่อเปน 
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อประโยชนหิตสุขแกเทพยดาและมนุษย 
ท้ังหลาย บุคคลคนเดียวคือใคร คือบุคคลผูเปนสัมมาทิฐิ มีความเหน็ไมวิปริต เขาทําใหคน 
เปนอันมากออกจากอสัทธรรมแลว ใหตั้งอยูในสัทธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลคนเดียวนี้แล  
เม่ือเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพื่อเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อ 
ประโยชนหิตสุขแกเทพยดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
         [๑๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแมขอหนึ่ง ซ่ึงจะมีโทษมาก 
เหมือนมิจฉาทิฐินี้เลย ดกูรภิกษุท้ังหลาย โทษท้ังหลายมีมิจฉาทิฐิเปนอยางยิ่ง ฯ 
         [๑๙๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นบุคคลอ่ืนแมคนเดียว ท่ีปฏิบัติเพื่อไมเปน 
ประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความฉิบหายมิใชประโยชนเกื้อกูล  
เพื่อความทุกขแกเทพยดาและมนุษยท้ังหลาย เหมือนกับโมฆบุรุษช่ือวามักขลินี้เลย ดกูรภิกษุท้ัง 
หลาย เปรียบเหมือนบุคคลพึงท้ิงลอบไปท่ีปากอาว เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข  
เพื่อความเส่ือม ความพินาศแกปลาเปนมาก แมฉันใด โมฆบุรุษช่ือวามักขลิก็ฉันนั้นเหมือน  
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กันแลเปนดังลอบสําหรับดักมนุษย เกิดข้ึนแลวในโลก เพือ่มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความ 
ทุกข เพื่อความเส่ือม เพื่อความพินาศแกสัตวเปนอันมาก ฯ 
         [๑๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีชักชวนเขาในธรรมวินยัท่ีกลาวไวช่ัว ๑ ผูท่ีถูกชักชวน 
แลวปฏิบัติเพือ่ความเปนอยางนั้น ๑ คนท้ังหมดนัน้ ยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก  
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวช่ัว ฯ 
         [๑๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีชักชวนเขาในธรรมวินยัท่ีกลาวไวดี ๑  ผูท่ีถูกชักชวนแลว 
ปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ ๑ คนท้ังหมดนั้น ยอมประสบบุญเปนอันมาก ขอน้ันเพราะเหตุไร 
 เพราะธรรมทานกลาวไวดแีลว ฯ 
         [๑๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทายกพึงรูจกัประมาณในธรรมวินัยท่ีกลาวไวช่ัว ปฏิคาหก 
ไมจําตองรูจักประมาณ ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวช่ัว ฯ 
         [๑๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิคาหกพงึรูจักประมาณในธรรมวินยัท่ีกลาวไวดี ทายกไม 
จําตองรูจักประมาณ ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวดแีลว ฯ 
         [๑๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีปรารภความเพยีรในธรรมวินัยท่ีกลาวไวช่ัวยอมอยูเปน 
ทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวช่ัว ฯ 
         [๒๐๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูเกียจครานในธรรมวินยัท่ีกลาวไวดี ยอมอยูเปนทุกข  
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวดแีลว ฯ 
         [๒๐๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีเกียจครานในธรรมวนิัยท่ีกลาวไวช่ัวยอมอยูเปนสุข 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวช่ัว ฯ 
         [๒๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูปรารภความเพียรในธรรมวินัยท่ีกลาวไวดียอมอยูเปนสุข  
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวดแีลว ฯ 
         [๒๐๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนคูถแมเพยีงเล็กนอย ก็มีกล่ินเหม็น ฉันใด  
ภพแมเพียงเล็กนอยก็ฉันนัน้เหมือนกนั เราไมสรรเสริญโดยท่ีสุดแมช่ัวกาลเพียงลัดนิว้มือเดยีว 
เลย ฯ 
         [๒๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนมูตร...  น้าํลาย...  หนอง...เลือดแมเพยีง 
เล็กนอย ก็มีกล่ินเหม็น แมฉันใด ภพแมเพยีงเล็กนอยก็ฉันนั้นเหมือนกนั เราไมสรรเสริญ 
โดยท่ีสุดแมช่ัวกาลเพยีงลัดนิ้วมือเดยีวเลย ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๓    
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         [๒๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท่ีเกดิบนบกมีเปนสวนนอย สัตวท่ีเกิดในนํ้ามากกวา 
โดยแท สัตวท่ีกลับมาเกิดในมนุษยมีเปนสวนนอย สัตวท่ีกลับมาเกิดในกําเนิดอ่ืนจากมนุษย 
มากกวาโดยแท สัตวท่ีเกิดในมัชฌิมชนบทมีเปนสวนนอย สัตวท่ีเกดิในปจจันตชนบท ในพวก 
ชาวมิลักขะท่ีโงเขลา มากกวาโดยแทสัตวท่ีมีปญญา ไมโงเงา ไมเงอะงะ สามารถท่ีจะรูอรรถ 
แหงคําเปนสุภาษิต และคําเปนทุพภาษิตได มีเปนสวนนอย สัตวท่ีเขลา โงเงา เงอะงะ ไม 
สามารถท่ีจะรูอรรถแหงคําเปนสุภาษิต และคําเปนทุพภาษิตไดมากกวาโดยแท สัตวท่ีประกอบดวย 
ปญญาจักษุอยางประเสริฐ มีเปนสวนนอย สัตวท่ีตกอยูในอวิชชา หลงใหลมากกวาโดยแท  
สัตวท่ีไดเห็นพระตถาคต มีเปนสวนนอย สัตวท่ีไมไดเหน็พระตถาคตมากกวาโดยแท สัตวท่ี 
ไดฟงธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศไว มีเปนสวนนอย สัตวท่ีไมไดฟงธรรมวินัยท่ีพระตถาคต 
ประกาศไว มากกวาโดยแทสัตวท่ีไดฟงธรรมแลวทรงจําไวได มีเปนสวนนอย สัตวท่ีไดฟง 
ธรรมแลวทรงจําไวไมได มากกวาโดยแท สัตวท่ีไตรตรองอรรถแหงธรรมท่ีตนทรงจําไวได มีเปน 
สวนนอย สัตวท่ีไมไตรตรองอรรถแหงธรรมท่ีตนทรงจําไวได มากกวาโดยแทสัตวท่ีรูท่ัวถึง 
อรรถ รูท่ัวถึงธรรมแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มีเปนสวนนอยสัตวท่ีไมรูท่ัวถึงอรรถ  
ไมรูท่ัวถึงธรรมแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มากกวาโดยแท สัตวท่ีสลดใจในฐานะเปนท่ี 
ตั้งแหงความสลดใจ มีเปนสวนนอย สัตวท่ีไมสลดใจในฐานะเปนท่ีตั้งแหงความสลดใจ มาก 
กวาโดยแท สัตวท่ีสลดใจเร่ิมต้ังความเพยีรโดยแยบคาย มีเปนสวนนอย สัตวท่ีสลดใจไมเร่ิม 
ตั้งความเพยีรโดยแยบคาย มากกวาโดยแท สัตวท่ีกระทํานิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ 
ไดเอกัคคตาจิต มีเปนสวนนอย สัตวท่ีกระทํานิพพานใหเปนอารมณแลว ไมไดสมาธิ ไมได 
เอกัคคตาจิตมากกวาโดยแท สัตวท่ีไดขาวอันเลิศและรสอันเลิศ   มีเปนสวนนอย สัตวท่ีไมได 
ขาวอันเลิศและรสอันเลิศ ยังอัตภาพใหเปนไปดวยการแสวงหา ดวยภัตท่ีนํามาดวยกระเบ้ือง  
มากกวาโดยแท สัตวท่ีไดอรรถรสธรรมรส วิมุติรส มีเปนสวนนอย สัตวท่ีไมไดอรรถรส  
ธรรมรส วิมุติรสมากกวาโดยแท เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้ มีสวนท่ีนาร่ืนรมย มีปาท่ีนา 
ร่ืนรมยมีภูมิประเทศท่ีนาร่ืนรมย มีสระโบกขรณีท่ีนาร่ืนรมย เพียงเล็กนอย มีท่ีดอนที่ลุม  
เปนลําน้ํา เปนท่ีตั้งแหงตอและหนาม มีภูเขาระเกะระกะเปนสวนมากฉะน้ัน เพราะฉะน้ัน 
แหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจกัเปนผูไดอรรถรสธรรมรส วิมุติรส ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ  
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         [๒๐๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท่ีจุตจิากมนษุยกลับมาเกิดในมนษุย มีเปนสวนนอย  
สัตวท่ีจุติจากมนุษยไปเกดิในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดยีรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดยแท  
สัตวท่ีจุติจากมนษุยไปเกดิในเทพยดา มีเปนสวนนอยสัตวท่ีจุติจากมนษุยไปเกิดในนรก เกิด 
ในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัยมากกวาโดยแท สัตวท่ีจุติจากเทพยดากลับมาเกิดใน 
เทพยดา มีเปนสวนนอยสัตวท่ีจุติจากเทพยดาไปเกดิในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน  
เกิดในปตติวิสัยมากกวาโดยแท สัตวท่ีจุตจิากเทพยดากลับมาเกิดในมนษุยมีเปนสวนนอย 
 สัตวท่ีจุติจากเทพยดาไปเกิดในนรก เกิดในกําเนดิสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดย 
แท สัตวท่ีจุตจิากนรกกลับมาเกิดในมนุษย มีเปนสวนนอย สัตวท่ีจุตจิากนรกไปเกิดในนรก  
เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดยแทสัตวท่ีจตุิจากนรกไปเกิดใน 
เทพยดา มีเปนสวนนอย สัตวท่ีจุติจากนรกไปเกิดในนรก เกิดในกําเนดิสัตวเดยีรัจฉาน เกิดใน 
ปตติวิสัย มากกวาโดยแท สัตวท่ีจุติจากกําเนิดสัตวเดียรัจฉานกลับมาเกดิในมนษุย มีเปนสวน 
นอย สัตวท่ีจุตจิากกําเนิดสัตวเดยีรัจฉาน ไปเกิดในนรก เกิดในกําเนดิสัตวเดยีรัจฉาน เกิดใน 
ปตติวิสัย มากกวาโดยแท สัตวท่ีจุติจากกําเนิดสัตวเดียรัจฉานไปเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอย 
สัตวท่ีจุติจากกําเนิดสัตวเดียรัจฉานไปเกดิในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดยีรัจฉาน  เกิดในปตติ 
วิสัย มากกวาโดยแท สัตวท่ีจตุิจากปตติวิสัยกลับมาเกิดในมนุษยมีเปนสวนนอย สัตวท่ีจุติ 
จากปตติวิสัยไปเกิดในนรก เกิดในกําเนดิสัตวเดยีรัจฉานเกิดในปตติวิสัย มากกวาโดยแท  
สัตวท่ีจุติจากปตติวิสัยไปเกดิในเทพยดา มีเปนสวนนอย สัตวท่ีจุตจิากปตติวิสัย ไปเกิดในนรก 
 เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉานเกิดในปตติวสัิย มากกวาโดยแท เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้  
มีสวนที่นาร่ืนรมยมีปาท่ีนาร่ืนรมย มีภูมิประเทศท่ีนาร่ืนรมย มีสระโบกขรณีท่ีนาร่ืนรมย เพยีง 
เล็กนอย มีท่ีดอน ท่ีลุม เปนลําน้ํา เปนท่ีตั้งแหงตอและหนาม มีภูเขาระเกะระกะ เปนสวน 
มากโดยแท ฉะนั้น ฯ 
                           จบวรรคท่ี ๔  
                         __________________  
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                         ปสาทกรธัมมาทิบาลี 
         [๒๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผูถืออยูปาเปนวัตร ความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาต 
เปนวัตร ความเปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวตัร ความเปนผูถือทรงไตรจีวร ความเปนพระธรรม 
กถึก ความเปนพระวินัยธร ความเปนผูมีพระพุทธพจนอันไดสดับแลวมาก ความเปนผูม่ันคง 
 อากัปปสมบัติ บริวารสมบัติ ความเปนผูมีบริวารมาก ความเปนกุลบุตร ความเปนผูมีผิวพรรณ 
งามความเปนผูเจรจาไพเราะ ความเปนผูมักนอย ความเปนผูมีอาพาธนอย นี้เปนกึ่งหนึ่งของ 
ลาภ ฯ 
         [๒๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาภิกษเุจริญปฐมฌานแมช่ัวกาลเพยีงลัดนิ้วมือ ภิกษุนี ้
เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไมฉัน 
บิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะปวยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมากซ่ึงปฐมฌานนั้นเลา ฯ 
         [๒๐๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาภิกษุผูเจริญทุติยฌานแมช่ัวกาลเพียงลัดนิ้วมือ  ... เจริญตติย 
ฌาน  ... เจริญจตุตถฌาน  ... เจริญเมตตาเจโตวิมุติ  ... เจริญกรุณาเจโตวมุิติ ...  เจริญมุทิตาเจโต 
วิมุติ  ... เจริญอุเบกขาเจโตวมุิติ ...พิจารณากายในกายอยู พึงเปนผูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ  
มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลก ...  พิจารณาเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู ...  พจิารณาจิตใน 
จิตอยู ...  พจิารณาธรรมในธรรมท้ังหลายอยู ...  ยังฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง 
จิตไว ตั้งจิตไว เพื่อไมใหอกศุลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดเกิดข้ึน ...  ยังฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภ 
ความเพยีร ประคองจติไว ตั้งจิตไวเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว ...   ยังฉันทะให 
เกิด พยายาม ปรารภ---ความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดให 
เกิดข้ึน ...ยังฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อความต้ัง 
ม่ัน ไมฟนเฝอ เพื่อความมีมาก เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหง 
กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ...  เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร ...  เจริญอิทธิบาท 
ท่ีประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร ...  เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร ...  
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 เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร ... เจริญสัทธินทรีย ...  เจริญวิริยินทรีย ...   
เจริญสตินทรีย ... เจริญสมาธินทรีย ...  เจริญปญญินทรีย ...  เจริญสัทธาพละ ...  เจริญวิริยพละ ... 
เจริญสติพละ ...  เจริญสมาธิพละ ...  เจริญปญญาพละ ...  เจริญสติสัมโพชฌงค...  เจริญธัมมวิจย 
สัมโพชฌงค ...  เจริญวิริยสัมโพชฌงค ...  เจริญปติสัมโพชฌงคเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ...   
เจริญสมาธิสัมโพชฌงค ...  เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค...  เจริญสัมมาทิฏฐิ ... เจริญสัมมาสังกัปปะ ...   
เจริญสัมมาวาจา ... เจริญสัมมากัมมันตะ ...  เจริญสัมมาอาชีวะ ...  เจริญสัมมาวายามะ ...  เจริญ 
สัมมาสติ... ถาภิกษเุจริญสัมมาสมาธิแมช่ัวกาลเพียงลัดนิว้มือ ภกิษุนีเ้รากลาววา อยูไมเหนิหาง 
จากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควน 
เปลา จะปวยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมากซ่ึงสัมมาสมาธิเลา ฯ 
         [๒๑๐] ภิกษุผูมีความเขาใจรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ยอมเยา  มีวรรณะดีหรือ 
วรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความเขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ดังนี้  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา  
ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา จะปวยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมาก 
ซ่ึงความเขาใจนั้นเลา ฯ 
         [๒๑๑] ภิกษุผูมีความเขาใจในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีไมมีประมาณ มีวรรณะดี 
หรือมีวรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความเขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ...  ฯ 
         [๒๑๒] ภิกษุผูมีความเขาใจในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ียอมเยามีวรรณะดีหรือ 
วรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความ     เขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ...  ฯ 
         [๒๑๓] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกท่ีไมมีประมาณมีวรรณะดีหรือ 
มีวรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลานัน้เสียไดแลว มีความเขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ...  ฯ 
         [๒๑๔] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกท่ีเขียว มีสีเขียว เปรียบ 
ดวยของเขียว มีแสงเขียวเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความเขาใจเชนนี้วา เรารู  
เราเห็น ...  ฯ 
         [๒๑๕] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกท่ีเหลือง มีสีเหลือง เปรียบ 
ดวยของเหลือง มีแสงเหลืองเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความเขาใจเชนนี้วา  
เรารู เราเห็น ...  ฯ  
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         [๒๑๖] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกท่ีแดง มีสีแดง  เปรียบดวย 
ของแดง มีแสงแดงเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความเขาใจเชนนีว้า เรารู  
เราเห็น ...  ฯ 
         [๒๑๗] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกท่ีขาว มีสีขาว  เปรียบดวย 
ของขาว มีแสงขาวเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความเขาใจเชนนีว้า เรารู เรา 
เห็น ...  ภิกษุผูมีรูป ยอมเห็นรูปท้ังหลาย ฯ 
         [๒๑๘] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน ยอมเห็นรูปภายนอก ...  ภิกษยุอมเปนผูนอมใจ 
ไปวางามเทานัน้ ...  ฯ 
         [๒๑๙] ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยมนสิการวา อากาศไมมีท่ีสุด เพราะ 
ลวงรูปสัญญาโดยประการทัง้ปวง เพราะดบัปฏิฆสัญญาเสียได เพราะไมใสใจซ่ึงสัญญาตางๆ  
อยู ...  ฯ 
         [๒๒๐] ภิกษกุาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว ไดบรรลุวิญญา 
ณัญจายตนฌานโดยมนสิการวา วิญญาณไมมีท่ีสุด ...  ฯ 
         [๒๒๑] ภิกษกุาวลวงวญิญาณัญจายตนฌาน โดยประการท้ังปวงแลว  ไดบรรลุ 
อากิญจัญญายตนฌานโดยมนสิการวา ส่ิงอะไรไมมี ...  ฯ 
         [๒๒๒] ภิกษกุาวลวงอากิญจัญญายตนฌาน โดยประการท้ังปวงแลว  ได 
บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ...  ฯ 
         [๒๒๓] ภิกษกุาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน โดยประการทั้งปวงแลว ได 
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ ...  ฯ 
         [๒๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาภิกษเุจริญปฐวีกสิณแมช่ัวกาลเพยีงลัดนิ้วมือ ภิกษุนี ้
เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไมฉัน 
บิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะปวยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมากซ่ึงปฐวีกสิณนั้นเลา ถา 
ภิกษเุจริญอาโปกสิณ ...  เจริญเตโชกสิณ...เจริญวาโยกสิณ ...  เจริญนีลกสิณ ...  เจริญโลหิตกสิณ ...   
เจริญโอทาตกสิณ... เจริญอากาสกสิณ ...  เจริญวิญญาณกสิณ ...  เจริญอสุภสัญญา ...  เจริญมรณ 
สัญญา ...  เจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา ...  เจริญสัพพโลเกอนภิรตสัญญา ...เจริญอนิจจสัญญา ...   
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 เจริญอนิจเจทุกขสัญญา ...  เจริญทุกเขอนตัตสัญญา ...  เจริญปหานสัญญา ...  เจริญวิราคสัญญา ...   
เจริญนิโรธสัญญา ...  เจริญอนิจจสัญญา ...เจริญอนัตตสัญญา ...  เจริญมรณะสัญญา ...  เจริญอาหาเร 
ปฏิกูลสัญญา ...  เจริญสัพพโลเกอนภิรตสัญญา ... เจริญอัฎฐิกสัญญา ... เจริญปุฬุวกสัญญา ... 
เจริญวินีลกสัญญา ...  เจริญวิจฉิททกสัญญา ...  เจริญอุทธุมาตกสัญญา ...  เจริญพุทธานุสสติ ...   
เจริญธัมมานุสสติ ...  เจริญสังฆานุสสติ ...  เจริญสีลานุสสติ ...เจริญจาคานุสสติ ...  เจริญเทวตา 
นุสสติ ...  เจริญอานาปานสติ ...  เจริญมรณสติ ...  เจริญกายคตาสติ ...  เจริญอุปสมานุสสติ ...   
เจริญสัทธินทรีย อันสหรคตดวยปฐมฌาน ...  เจริญวิริยินทรีย ...  เจริญสตินทรีย ...  เจริญสมาธิน 
ทรีย...เจริญปญญินทรีย ... เจริญสัทธาพละ ...  เจริญวิริยพละ ... เจริญสติพละ ...  เจริญสมาธิพละ ...   
เจริญปญญาพละ ...  เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยทุตยิฌาน ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคต 
ดวยตติยฌาน ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยจตุตถฌาน ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคต 
ดวยเมตตา ฯลฯเจริญสัทธินทรียอันสหรคดวยกรุณา ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยมุทิตา 
ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยอุเบกขา ... เจริญวิริยินทรีย ... เจริญสตินทรีย ...  
เจริญสมาธินทรีย ... เจริญปญญินทรีย ... เจริญสัทธาพละ ... เจริญวิริยพละ ... เจริญสติพละ ...  
เจริญสมาธิพละ ... เจริญปญญาพละ แมช่ัวกาลเพียงลัดนิว้มือ ภกิษุนีเ้รากลาววา อยูไมเหิน 
หางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวน 
แควนเปลา จะปวยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมากซ่ึงปญญาพละ อันสหรคตดวยอุเบกขาเลา ฯ 
         [๒๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแลวกระทําใหมาก 
แลว กุศลธรรมอยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงเปนไปในสวนวิชชา ยอมหยั่งลงในภายในของภกิษุนั้น 
เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผูใดผูหนึ่งถูกตองดวยใจแลวแมน้ํานอยสายใดสายหน่ึงซ่ึงไหลไปสู 
สมุทร ยอมหยัง่ลงในภายในของผูนั้นฉะน้ัน 
         [๒๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมขอหนึ่งซ่ึงบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว เปน 
ไปเพื่อความสังเวชใหญ เปนไปเพื่อประโยชนใหญ เปนไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ  
เปนไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ เปนไปเพือ่ไดญาณทัสสนะ เปนไปเพือ่อยูเปนสุขในปจจุบัน  
เปนไปเพื่อทําใหแจงซ่ึงผล คือวิชชาและวมุิตติ ธรรมขอหนึ่ง คืออะไร คือกายคตาสติ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ธรรมขอหนึ่งนี้แลบุคคลอบรมแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความ  
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สังเวชใหญยอมเปนไปเพื่อประโยชนใหญ ยอมเปนไปเพ่ือความเกษมจากโยคะใหญ ยอมเปน 
ไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ ยอมเปนไปเพื่อไดญาณทัสสนะ ยอมเปนไปเพื่ออยูเปนสุขใน 
ปจจุบัน ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซ่ึงผล คือ วิชชาและวมุิตติ ฯ 
         [๒๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว แม 
กายก็สงบ แมจิตก็สงบ แมวติกวิจารก็สงบธรรมท่ีเปนไปในสวนแหงวชิชาแมท้ังส้ิน ก็ถึง 
ความเจริญบริบูรณ ธรรมขอหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือธรรม 
ขอหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว แมกายก็สงบ แมจิตก็สงบ แมวิตกวจิารก็สงบ  
ธรรมท่ีเปนไปในสวนแหงวชิชาแมท้ังส้ินก็ถึงความเจริญบริบูรณ ฯ 
         [๒๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว 
 อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมไมเกิดข้ึนไดเลย และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมละเสียได  
ธรรมขอหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกรภิกษุท้ังหลายเมื่อธรรมขอหนึ่งนีแ้ล บุคคล 
เจริญแลว กระทําใหมากแลว อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมไมเกิดข้ึนไดเลย และอกุศลธรรม 
ข้ึนแลว ยอมละเสียได ฯ 
         [๒๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว กุศลธรรม 
ท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ ไพบูลยยิ่ง  
ธรรมขอหนึ่ง คืออะไร คือกายคตาสติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือธรรมขอหนึ่งนีแ้ล บุคคล 
เจริญแลว กระทําใหมากแลว กุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ฯ 
         [๒๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม 
ละอวิชชาเสียได วิชชายอมเกิดข้ึน ยอมละอัสมิมานะเสียไดอนุสัยยอมถึงความเพิกถอน  
ยอมละสังโยชนเสียได ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือกายคตาสติ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ือ 
ธรรมขอหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมละอวิชชาเสียได วิชชายอมเกิดข้ึน 
 ยอมละอัสมิมานะเสียไดอนสัุยยอมถึงความเพิกถอน ยอมละสังโยชนเสียได ฯ  
         [๒๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม 
เปนไปเพื่อความแตกฉานแหงปญญา ยอมเปนไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ธรรมขอหนึ่งคืออะไร  
คือกายคตาสติ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมขอหนึ่งนีแ้ล บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือความแตกฉานแหงปญญา ยอมเปนไปเพ่ืออนุปาทาปรินิพพาน ฯ 
         [๒๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม 
มีการแทงตลอดธาตุมากหลาย ยอมมีการแทงตลอดธาตุตางๆ ยอมมีความแตกฉานในธาตุมาก  
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หลาย ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ือธรรมขอหนึ่งนีแ้ล  
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีการแทงตลอดธาตุมากหลาย ยอมมีการแทงตลอดธาตุ 
ตางๆ ยอมมีความแตกฉานในธาตุมากหลาย ฯ 
         [๒๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม 
เปนไปเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทํา 
อนาคามิผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําอรหัตผลใหแจงธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมขอหนึ่งนีแ้ลบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ 
ทําโสดาปตติผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําอนาคามิผล 
ใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําอรหัตผลใหแจง ฯ 
         [๒๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม 
เปนไปเพื่อไดปญญา ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา ยอมเปนไปเพ่ือความไพบูลยแหง 
ปญญา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาใหญ ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญามาก ยอม 
เปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาไพบูลยยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาลึกซ้ึง ยอมเปนไป 
เพื่อความเปนผูมีปญญาสามารถยิ่ง ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญากวางขวาง ยอมเปนไปเพื่อ 
ความเปนผูมากดวยปญญา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาวองไว ยอมเปนไปเพื่อความเปน 
ผูมีปญญาเร็ว ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาราเริง ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาแลน  
ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาคม ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาชําแรกกิเลส ธรรมขอ 
หนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมขอหนึ่งนีแ้ล บุคคลเจริญแลว กระทํา 
ใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาชําแรกกิเลส ฯ 
         [๒๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชนเหลาใดไมบริโภคกายคตาสติ ชนเหลานั้นช่ือวายอม 
ไมบริโภคอมตะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชนเหลาใดบริโภคกายคตาสติชนเหลานั้นช่ือวายอม 
บริโภคอมตะ ฯ 
         [๒๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมบริโภคแลว  อมตะช่ือวาอัน 
ชนเหลานั้นไมบริโภคแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดบริโภคแลว อมตะช่ือ 
วาอันชนเหลานั้นบริโภคแลว ฯ 
         [๒๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติของชนเหลาใดเส่ือมแลว อมตะของชนเหลา 
นั้นช่ือวาเส่ือมแลว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย กายคตาสติของชนเหลาใดไมเส่ือมแลว อมตะของ 
ชนเหลานั้นช่ือวาไมเส่ือมแลว ฯ  
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         [๒๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดเบ่ือแลว อมตะช่ือวาอันชน 
เหลานั้นเบ่ือแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดชอบใจแลว อมตะช่ือวาอันชน 
เหลานั้นชอบใจแลว ฯ 
         [๒๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชนเหลาใดประมาทกายคตาสติ ชนเหลานั้นช่ือวาประมาท 
อมตะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชนเหลาใดไมประมาทกายคตาสติ ชนเหลานัน้ช่ือวาไมประมาทอมตะ ฯ 
         [๒๔๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดหลงลืม อมตะช่ือวาอันชนเหลา 
นั้นหลงลืม ดกูรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมหลงลืมอมตะช่ือวาอันชนเหลานั้น 
ไมหลงลืม ฯ 
         [๒๔๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมซองเสพแลว  อมตะช่ือวาอัน 
ชนเหลานั้นไมซองเสพแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดซองเสพแลว อมตะ 
ช่ือวาอันชนเหลานั้นซองเสพแลว ฯ 
         [๒๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมเจริญแลว อมตะช่ือวาอันชน 
เหลานั้นไมเจริญแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดเจริญแลว อมตะ 
ช่ือวาอันชนเหลานั้นเจริญแลว ฯ 
         [๒๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมทําใหมากแลว อมตะช่ือวา 
อันชนเหลานัน้ไมทําใหมากแลว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดทําใหมากแลว  
อมตะช่ือวาอันชนเหลานัน้ทําใหมากแลว ฯ 
         [๒๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมรูดวยปญญาอันยิ่ง อมตะช่ือ 
วาอันชนเหลานั้นไมรูดวยปญญาอันยิ่ง ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสตอัินชนเหลาใดรูดวย 
ปญญาอันยิ่ง อมตะช่ือวาอันชนเหลานัน้รูดวยปญญาอันยิ่ง ฯ 
         [๒๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมกําหนดรูแลว อมตะช่ือวาอันชน 
เหลานั้นไมกําหนดรูแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสตอัินชนเหลาใดกําหนดรูแลว อมตะช่ือ 
วาอันชนเหลานั้นกําหนดรูแลว ฯ 
         [๒๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมทําใหแจงแลวอมตะช่ือวาอัน 
ชนเหลานั้นไมทําใหแจงแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดทําใหแจงแลว อมตะ 
ช่ือวาอันชนเหลานั้นทําใหแจงแลว ฯ 
                   เอกนิบาต ๑,๐๐๐ สูตร จบบริบูรณ  
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                       ทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย 
                           ปฐมปณณาสก 
         [๒๔๗] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้ 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุหลานั้นทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย โทษ ๒ อยางนี้โทษ ๒ อยางเปนไฉน คือ โทษท่ีเปนไปในปจจุบัน ๑ โทษ 
ท่ีเปนไปในภพหนา ?ดูกรภกิษุท้ังหลาย กโ็ทษท่ีเปนไปในปจจุบันเปนไฉน บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี เห็นโจรผูประพฤติความช่ัว พระราชาจับไดแลว รับส่ังใหทํากรรมกรณนานาชนิด  
คือเฆ่ียนดวยหวายบาง เฆีย่นดวยเชือกบาง ทุบดวยไมตะบองบาง ตัดมือบาง ตัดเทาบาง ตัด 
ท้ังมือท้ังเทาบาง ตัดหูบาง ตดัจมูกบาง ตดัท้ังหูท้ังจมูกบาง ทําใหเปนภาชนะสําหรับใสน้ําสม 
ผะอูมบาง ทําใหเล่ียนเหมือนสังขบาง ทําใหมีหนาเหมือนราหูบาง ทําใหมีพวงดอกไมไฟบาง  
ทําใหมีมือมีไฟลุกโชติชวงบาง ทําใหมีเกลียวหนังเนื้อทรายบาง ทําใหนุงผาข้ีร้ิวบาง ทําให 
เปนเลียงผาบาง ทําใหมีเนื้อเหมือนเปดบาง ทําใหเปนกหาปณะบาง ทําใหรับน้ําดางบาง ทํา 
ใหหมุนเหมือนกลอนเหล็กบาง ทําใหเปนตั่งทําดวยฟางบาง เอาน้ํามันรอนๆ ราดบาง ให 
สุนัขกัดบาง แมยังมีชีวิตอยูกใ็หนอนบนหลาวบาง เอาดาบตัดหัวเสียบาง เขามีความคิดเห็น 
เชนนี้วา เพราะบาปกรรมเชนใดเปนเหตุ โจรผูทําความช่ัวจึงถูกพระราชาจับแลวทํากรรมกรณ 
นานาชนิด คือ เฆ่ียนดวยหวายบาง ฯลฯ เอาดาบตัดหวัเสียบาง ก็ถาเรานี้แหละ จะพึงทํา 
บาปกรรมเชนนั้น ก็พึงถูกพระราชาจับแลวทํากรรมกรณนานาชนิด คือ เอาหวายเฆ่ียนบาง ฯลฯ  
เอาดาบตัดหวัเสียบาง ดังน้ีเขากลัวตอโทษท่ีเปนไปในปจจุบัน ไมเท่ียวแยงชิงเคร่ืองบรรณาการ 
ของคนอ่ืนดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาโทษท่ีเปนไปในปจจุบัน ฯ    
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็โทษที่เปนไปในภพหนาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี ้
 สําเหนียกดังนี้วา วิบากอันเลวทรามของกายทุจริต เปนโทษที่บุคคลจะพึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ  
วิบากอันเลวทรามของวจีทุจริต เปนโทษท่ีบุคคลจะพึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ วิบากอันเลวทราม 
ของมโนทุจริต เปนโทษท่ีบุคคลจะพึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ ก็ถาเราจะพึงประพฤติทุจริตดวย 
กาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจทุจริตบางขอนั้น พงึเปนเหตุใหเราเม่ือ 
แตกกายตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดังนี้ เขากลัวตอโทษท่ีเปนไปในภพหนา 
จึงละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต ละมโนทุจริต  เจริญมโนสุจริต  
บริหารตนใหสะอาด ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีเ้รียกวาโทษเปนไปในภพหนา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
โทษ ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เพราะฉะนัน้แหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้าเรา 
จักกลัวตอโทษท่ีเปนไปในปจจุบันจกักลัวตอโทษเปนไปในภพหนา จกัเปนคนขลาดตอโทษ 
 มีปรกติเห็นโทษโดยความเปนของนากลัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล 
  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุเปนเคร่ืองหลุดพนจากโทษท้ังมวลอันบุคคลผูขลาดตอโทษ มีปรกติเห็น 
โทษโดยความเปนของนากลัวจะพึงหวังได ฯ 
         [๒๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในโลกมีความเพยีรซ่ึงเกิดไดยาก ๒ อยาง๒ อยางเปน 
ไฉน คือ ความเพียรเพื่อทําใหเกิดจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  
ของคฤหัสถผูอยูครองเรือน ๑ ความเพยีรเพื่อสละคืนอุปธิท้ังปวง ของผูท่ีออกบวชเปนบรรพชิต ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในโลกมีความเพยีร ซ่ึงเกิดไดยาก ๒ อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดา 
ความเพยีร ๒ อยางนี้ความเพียรเพื่อสละคืนอุปธิท้ังปวงเปนเลิศ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะ 
ฉะนั้นแหละเธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเร่ิมต้ังความเพยีรเพื่อสละคืนอุปธิท้ังปวง 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
         [๒๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความเดือดรอน ๒ อยาง  ๒ อยางเปน 
ไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําแตกายทุจริต มิไดทํากายสุจริตทําแตวจีทุจริต มิได 
ทําวจีสุจริต ทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต เขาเดือดรอนอยูวา เรากระทําแตกายทุจริต 
 มิไดทํากายสุจริต ทําแตวจทุีจริต มิไดทําวจีสุจริตทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความเดือดรอน ๒ อยางนี้แล ฯ  
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         [๒๕๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมไมเปนท่ีตั้งแหงความเดือดรอน ๒ อยาง๒ อยางเปน 
ไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําแตกายสุจริต มิไดทํากายทุจริตทําแตวจีสุจริต มิได 
ทําวจีทุจริต ทําแตมโนสุจริต มิไดทํามโนทุจริต เขาไมเดอืดรอนวา เรากระทําแตกายทุจริต 
 มิไดทํากายสุจริต ทําแตวจทุีจริต มิไดทําวจีสุจริต ทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ธรรมไมเปนท่ีตั้งแหงความเดือดรอน ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๒๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรารูท่ัวถึงคุณของธรรม ๒ อยาง ๒ อยางเปนไฉน?  คือ  
ความเปนผูไมสันโดษในกุศลธรรม ๑ ความเปนผูไมยอหยอนในความเพียร ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ไดยินวา เราเร่ิมต้ังความเพยีรอันไมยอหยอนวาจะเหลืออยูแตหนัง เอ็น และกระดกู ก็ตามที  
เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด ยงัไม บรรลุผลท่ีบุคคลพึงบรรลุไดดวยเร่ียวแรงของ 
บุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบ่ันของบุรุษแลว จกัไมหยุดความเพียรเสีย ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย โพธิญาณ อันเรานั้นไดบรรลุแลวดวยความไมประมาท ธรรมอันเปนแดนเกษมจาก 
โยคะอัน      ยอดเยีย่ม อันเรานั้นไดบรรลุแลวดวยความไมประมาท ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาแมเธอ 
ท้ังหลายจะพึงเร่ิมต้ังความเพยีรอันไมยอหยอนวา จะเหลืออยูแตหนัง เอ็น และกระดกูก็ตามที  
เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด ยงัไมบรรลุผลท่ี บุคคลพึงบรรลุไดดวยเร่ียวแรงของ 
บุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความ บากบ่ันของบุรุษแลว จกัไมหยุดความเพียรเสีย ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายแมเธอ      ท้ังหลายก็จกัทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ัง 
หลาย   ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตตองการนั้น ดวยความรูยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยูตอกาล 
ไมนานเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนัน้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า จักเร่ิมต้ังความ 
เพียรอันไมยอหยอนวา จะเหลืออยูแตหนัง เอ็น และกระดกูก็ตามที เนื้อและเลือดในสรีระ 
จงเหือดแหงไปเถิด ยังไมบรรลุผลท่ีบุคคลพึงบรรลุไดดวยเร่ียวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของ 
บุรุษ ดวยความบากบ่ันของบุรุษแลว จกัไมหยุดความเพียรเสีย ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
         [๒๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ  ความตามเหน็ 
โดยความพอใจในธรรมอันเปนปจจยัแหงสังโยชน ๑ ความพิจารณาเหน็ดวยอํานาจความหนาย 
ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชน ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลผูตามเห็นโดยความ 
พอใจในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจยัแหงสังโยชนอยู ยอมละราคะไมได ยอมละโทสะไมได 
 ยอมละโมหะไมได เรากลาววา บุคคลยังละราคะไมได ยังละโทสะไมได ยังละโมหะไมไดแลว   
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ยอมไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ยอมไมพนไปจาก 
ทุกข ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลผูพิจารณาเหน็ดวยอํานาจความหมายในธรรมท้ังหลาย อันเปน 
ปจจัยแหงสังโยชนอยู ยอมละราคะได ยอมละโทสะได ยอมละโมหะได เรากลาววา บุคคล 
ละราคะ ละโทสะ ละโมหะไดแลวยอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข  
โทมนัส อุปายาส ยอมพนจากทุกขได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๒๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมฝายดํา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉนคือ อหิริกะ ๑  
อโนตตัปปะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมฝายดํา ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๒๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมฝายขาว ๒ อยางนี ้๒ อยางเปนไฉนคือ หิริ ๑  
โอตตัปปะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมฝายขาว ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
         [๒๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมฝายขาว ๒ อยางนี ้ยอมคุมครองโลก  ๒ อยางเปน 
ไฉน คือหิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมฝายขาว ๒อยางนีแ้ล ถาธรรมฝาย 
ขาว ๒ อยางนี ้ไมพึงคุมครองโลก ใครๆ ในโลกน้ีจะไมพึงบัญญัติ วามารดา วานา วาปา  
วาภรรยาของอาจารย หรือวาภรรยาของครู โลกจักถึงความสําสอนกนั เหมือนกับพวกแพะ  
พวกแกะ พวกไก พวกหมพูวกสุนัขบาน และพวกสุนัขจ้ิงจอก ฉะนัน้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ก็เพราะธรรมฝายขาว ๒ อยางนี้ ยังคุมครองโลกอยู ฉะนัน้ โลกจึงบัญญัติคําวามารดา วานา 
วาปา วาภรรยาของอาจารย หรือวาภรรยาของครูอยู ฯ 
         [๒๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย วัสสูปนายิกา ๒ อยางนี ้๒ อยางเปนไฉนคือ วัสสู 
ปนายิกาตน ๑ วัสสูปนายิกาหลัง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย วสัสูปนายิกา ๒อยางนี้แล ฯ 
                        จบกัมมกรณวรรคท่ี ๑ 
         [๒๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือปฏิสังขานพละ ๑  
ภาวนาพละ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ปฏิสังขานพละเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม 
พิจารณาดังนี้วา วิบากของกายทุจริตแล ช่ัวชาท้ังในชาตินีแ้ละในภพเบ้ืองหนา วิบากของวจี 
ทุจริต ช่ัวชาท้ังในชาตินีแ้ละในภพหนาวิบากของมโนทุจริต ช่ัวชาท้ังในชาตินี้และในภพหนา 
 คร้ันเขาพิจารณาดังนีแ้ลวยอมละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ยอมละวจทุีจริต เจริญวจสุีจริต   
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ยอมละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต บริหารตนใหบริสุทธ์ิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา 
ปฏิสังขานพละ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็าวนาพละเปนไฉน ในพละ ๒ อยางนั้น ภาวนาพละของพระ 
เสขะ ก็บุคคลนั้นอาศัยพละท่ีเปนของพระเสขะ ยอมละราคะ ละโทสะ ละโมหะเสียไดเด็ดขาด  
คร้ันละราคะ ละโทสะ ละโมหะได เดด็ขาดแลว ยอมไมทํากรรมท่ีเปนอกุศล ยอมไมเสพกรรม 
ท่ีเปนบาป ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาภาวนาพละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พละ ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๒๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ปฏิสังขานพละ ๑ 
 ภาวนาพละ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ปฏิสังขานพละเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม 
พิจารณาดังนี้วา วิบากของกายทุจริตแล ช่ัวชาท้ังในชาตินีแ้ละในภพเบ้ืองหนา วิบากของวจีทุจริต  
ช่ัวชาท้ังในชาตินี้และในภพเบ้ืองหนา วิบากของมโนทุจริต ช่ัวชาท้ังในชาตินี้และในภพเบ้ืองหนา 
 คร้ันเขาพิจารณาดังนีแ้ลว ยอมละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ยอมละวจทุีจริต เจริญวจสุีจริต  
ยอมละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต บริหารตนใหบริสุทธ์ิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาปฏิสังขาน 
พละ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็าวนาพละเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค 
อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค ...  
ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญปตสัิมโพชฌงค ... ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ...  
ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ...ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย 
นิโรธ นอมไปในการสละ ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาภาวนาพละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พละ ๒ 
อยางนี้แล ฯ 
         [๒๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือปฏิสังขานพละ ๑  
ภาวนาพละ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิสังขานพละเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม 
พิจารณาดังนี้วา วิบากของกายทุจริต ช่ัวชาท้ังในชาตินีแ้ละในภพเบ้ืองหนา วิบากของวจีทุจริต 
 ช่ัวชาท้ังในชาตินี้และในภพเบ้ืองหนา วิบากของมโนทุจริต ช่ัวชาท้ังในชาตินี้และในภพเบ้ือง 
หนา คร้ันเขาพิจารณาดังนี้แลว ยอมละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ยอมละวจีทุจริต เจริญ 
วจีสุจริต ยอมละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต บริหารตนใหบริสุทธ์ิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียก 
วาปฏิสังขานพละ ฯ  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็าวนาพละเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัด 
จากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน ไมมี  
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วิตกไมมีวิจาร เพราะวติกวิจารสงบไป มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน  
มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยูมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะ 
ปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยู 
เปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดบัโสมนัสโทมนัส 
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาภาวนาพละ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย พละ ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๒๖๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การแสดงธรรมของพระตถาคต ๒ อยางนี้๒ อยางเปนไฉน  
คือ โดยยอ ๑ โดยพิสดาร ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การแสดงธรรมของพระตถาคต ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๒๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในอธิกรณใด ท่ีภิกษุผูตองอาบัติและภิกษุผูเปนโจทก ยัง 
มิไดพิจารณาตนดวยตนเองใหดี ในอธิกรณนั้น พึงหวังไดวาจักเปนไปเพื่อความยดืเยื้อ เพื่อการมี 
วาจาหยาบคาย เพื่อความรายกาจ และภิกษุท้ังหลายจักอยูไมผาสุก ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนใน 
อธิกรณใด ท่ีภกิษุผูตองอาบัติและภกิษุผูเปนโจทก พจิารณาตนดวยตนเองใหดี ในอธิกรณนั้น 
 พึงหวังไดวาจกัไมเปนไปเพือ่ความยืดเยื้อ จักไมเปนไปเพื่อการมีวาจาหยาบ จกัไมเปนไปเพื่อ 
ความรายกาจ และภกิษุท้ังหลายจักอยูผาสุก ดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูตองอาบัติ ยอมพิจารณา 
ตนดวยตนเองใหดีอยางไร คือ ภิกษุผูตองอาบัติในธรรมวนิัยนีย้อมสําเหนียกดังนีว้า เราแล 
ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย แลวฉะนั้น ภกิษุนัน้จงึไดเหน็เราผูตองอาบัติอัน 
เปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกายถาเราจะไมพึงตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวย 
กาย ภิกษนุั้นกจ็ะไมพึงเห็นเราผูตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย ก็เพราะเหตุท่ี 
เราตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย ภกิษุนั้นจึงไดเหน็เราผูตองอาบัติอันเปน 
อกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย กแ็หละภกิษุนั้นคร้ันเหน็เราผูตองอาบัติอันเปนอกศุลอยางใด 
อยางหนึ่งดวยกายแลว เปนผูไมชอบใจ ภิกษุนั้นเปนผูไมชอบใจ ไดวากลาวเราผูมีวาจาไมชอบใจ 
 เราผูมีวาจาไมชอบใจถูกภกิษุนั้นวากลาวแลว ยอมไมชอบใจ เม่ือไมชอบใจ ไดบอกแกผูอ่ืนวา  
ดวยเหตนุี้ โทษในเหตุนีจ้ึงครอบงํา แตเฉพาะเราคนเดียวเทานั้น เหมือนกับในเร่ืองสินคา โทษ 
ครอบงํา ผูจําตองเสียภาษี ฉะนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุตองอาบัติยอมพิจารณาตนดวยตนเอง  
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ใหดดีวยประการฉะน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูเปนโจทก ยอมพจิารณาตนดวยตนเองใหด ี
อยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูเปนโจทกในธรรมวินยันี้ ยอมสําเหนยีกดังนี้วา ภิกษุนี้แล 
ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกายแลว ฉะนั้น เราจึงไดเห็นภกิษนุี้ตองอาบัติอัน 
เปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย ถาภิกษุนี้จะไมพึงตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่ง 
ดวยกาย เราจะไมพึงเหน็ภกิษุนี้ตองอาบัตอัินเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย แตเพราะเหตุ 
ภิกษนุี้ตองอาบัติอันเปนอกศุลอยางใดอยางหนึ่งดวยกายเราจึงไดเหน็ภิกษนุี้ตองอาบัติอันเปน 
อกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย กแ็หละเราคร้ันไดเหน็ภกิษุนี้ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใด 
อยางหนึ่งดวยกายแลว เปนผูไมชอบใจ เราเม่ือเปนผูไมชอบใจ ไดวากลาวภิกษุนี้ผูมีวาจาไม 
ชอบใจ ภกิษุนีมี้วาจาไมชอบใจ เม่ือถูกเราวากลาวอยูเปนผูไมชอบใจ เม่ือเปนผูไมชอบใจ  
ไดบอกแกผูอ่ืนวา ดวยเหตนุี้ โทษในเหตุนี้จึงครอบงําแตเฉพาะเราคนเดียวเทานัน้เหมือนกับใน 
เร่ืองสินคา โทษครอบงําผูจําตองเสียภาษี ฉะนั้น ดูกรภกิษท้ัุงหลายภกิษผูุเปนโจทกยอม 
พิจารณาตนดวยตนเองใหดดีวยประการฉะนี้แล ดกูรภกิษุท้ังหลาย ในอธิกรณใด ท่ีภกิษุผูตองอาบัติ 
และภกิษุผูเปนโจทก ยังไมไดพิจารณาตนดวยตนเองใหดี ในอธิกรณนั้น พึงหวังไดวาจักเปน 
ไปเพื่อความยดืเยื้อ เพื่อความมีวาจาหยาบคาย เพื่อความรายกาจ และภกิษุท้ังหลายจักอยูไม 
ผาสุก สวนในอธิกรณใด ท่ีภกิษุผูตองอาบัติและภกิษุผูเปนโจทก พจิารณาตนดวยตนเองใหด ี
ในอธิกรณนั้น พึงหวังไดวาจกัไมเปนไปเพือ่ความยืดเยื้อ จักไมเปนไปเพื่อความมีวาจาหยาบคาย  
จักไมเปนไปเพื่อความรายกาจ และภิกษุท้ังหลายจักอยูผาสุก ฯ 
         [๒๖๒] คร้ังนั้นแล พราหมณคนหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจยั 
 ใหสัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก พระผูมี 
พระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติไมสมํ่าเสมอ คือ ประพฤติเปน 
อธรรม สัตวบางพวกในโลกนี้ เม่ือแตกกายตายไป จึงเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ฯ 
     พ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบางพวกในโลกน้ี  
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ  
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     ภ. ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติสมํ่าเสมอ คือ ประพฤติเปนธรรม สัตว 
บางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป จึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
     พ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน 
หงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมี 
จักษุจกัเห็นรูป ฉะนั้นขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กบัท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆเปน 
สรณะ ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตัง้แตวันนี ้
เปนตนไป ฯ 
         [๒๖๓] คร้ังนั้นแล พราหมณชานุสโสณเีขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปน 
ปจจัย ใหสัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ เพราะกระทําดวย เพราะไมกระทําดวย สัตวบางพวก 
ในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไป จึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบางพวกในโลกน้ี  
เม่ือแตกกายตายไป เขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ เพราะกระทําดวย เพราะไมกระทําดวย สัตวบางพวกในโลกน้ี  
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
     ชา. ขาพระองคยอม ไมรูท่ัวถึง เนื้อความแหงภาษิต ท่ีทานพระโคดมตรัสแลวโดยยอไดโดย 
พิสดาร ขอประทานพระวโรกาส ขอทานพระโคดมจงทรงแสดงธรรม โดยท่ีขาพระองคจะพึงรู 
ท่ัวถึงเนื้อความแหงภาษิตท่ีทานพระโคดมตรัสแลวโดยยอไดโดยพิสดารเถิด ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้น ทานจงฟง  จงต้ังใจใหดี   เราจักกลาว   พราหมณชานสุ 
โสณีไดทูลสนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธวจนะดังนีว้า  
ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนีย้อมทําแตกายทุจริต มิไดทํากายสุจริต ยอมทําแตวจีทุจริต  
มิไดทําวจีสุจริต  ยอมทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต ดูกรพราหมณ เพราะกระทําดวย 
 เพราะไมกระทําดวย สัตวบางพวกในโลกนี้ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต   
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นรก ดูกรพราหมณ สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมทําแตกายสุจริต มิไดทํากายทุจริต ยอม 
ทําแตวจีสุจริต มิไดทําวจีทุจริต ยอมทําแตมโนสุจริต มิไดทํามโนทุจริต ดูกรพราหมณ เพราะ 
กระทําดวย เพราะไมกระทําดวย สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน 
บุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา 
 คนมีจักษจุักเห็นรูป ฉะนัน้ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆเปน 
สรณะ ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนี ้
เปนตนไป ฯ 
         [๒๖๔] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาน 
พระอานนทวา ดูกรอานนท เรากลาวกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต วาเปนกิจไมควรทําโดย 
สวนเดยีว ทานพระอานนททูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลทํากายทุจริต วจีทุจริต 
 มโนทุจริต ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวาเปนกจิไมควรทําโดยสวนเดียว โทษอะไรอันผูนัน้พึงหวังได ฯ 
     พ. ดูกรอานนท เม่ือบุคคลทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ท่ีเรากลาววาเปนกจิไม 
ควรทําโดยสวนเดียว โทษอยางนี้ อันผูนัน้พึงหวังได คือ  ๑. แมตนก็ติเตียนตนเองได  
๒. ผูรูใครครวญแลวยอมติเตียนได ๓. กิตติศัพทช่ัวยอมกระฉอนไป ๔. เปนคนหลงทํากาละ 
 ๕. เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
     ดูกรอานนท เม่ือบุคคลทํากายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจริต ท่ีเรากลาววาเปนกิจไมควร 
ทําโดยสวนเดยีว โทษอยางนี้อันผูนั้นพึงหวังได ดูกรอานนท เรากลาวกายสุจริต วจสุีจริต  
มโนสุจริต วาเปนกิจควรทําโดยสวนเดยีว ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ท่ีพระผูมี 
พระภาคตรัสวาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว อานิสงสอะไรอันผูนั้นพึงหวังได ฯ  
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     พ. ดูกรอานนท เม่ือบุคคลทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ท่ีเรากลาววาเปนกจิ 
ควรทําโดยสวนเดียว อานิสงสอยางนี้ อันผูนั้นพึงหวังได คือ๑. แมตนกต็ิเตียนตนเอง 
ไมได ๒. ผูรูใครครวญแลวยอมสรรเสริญ ๓. กิตติศัพทอันดียอมกระฉอนไป ๔. ไมเปน 
คนหลงทํากาละ ๕. เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
     ดูกรอานนท เม่ือบุคคลทํากายสุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต    ท่ีเรากลาววา   เปนกิจ 
ควรทําโดยสวนเดียว อานิสงสอยางนี้อันผูนั้นพึงหวังได ฯ 
         [๒๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละอกุศล   อกุศลอันบุคคลอาจละได  
ถาบุคคลไมอาจละอกุศลได เราไมพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เธอท้ังหลายจงละอกุศล 
 ดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะอกุศลอันบุคคลอาจละได ฉะนั้น เราจึงกลาวอยางนี้วา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละอกุศลดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาอกุศลนี้อันบุคคลละไดแลว  
จะพึงเปนไปเพื่อไมเปนประโยชน เพื่อทุกขไซร เราไมพึงกลาวอยางนี้วา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  
เธอท้ังหลายจงละอกุศล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะอกุศลอันบุคคลละไดแลว ยอมเปนไปเพื่อ 
ประโยชน เพือ่ความสุข ฉะนั้น เราจึงกลาวอยางนีว้า ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละ 
อกุศล ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงยังกุศลใหเกิด ดกูรภิกษุท้ังหลาย กุศลอันบุคคลอาจ 
ใหเกดิได ถาบุคคลไมอาจใหเกิดไดเราไมพงึกลาวอยางนีว้า ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
จงยังกุศลใหเกิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะกุศลอันบุคคลอาจใหเกิดได ฉะนั้น เราจึงกลาว 
อยางนี้วาดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงยังกุศลใหเกดิ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถากุศลนี้อัน 
บุคคลใหเกิดแลว จะพึงเปนไปเพื่อไมเปนประโยชน เพื่อทุกขไซร เราไมพึงกลาวอยางนี้วา 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงยังกุศลใหเกิด ดูกรภิกษท้ังหลาย ก็เพราะกุศลอันบุคคลให 
เกิดแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ฉะนั้น เราจึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุท้ังหลาย  
เธอท้ังหลายจงยังกุศลใหเกดิ ฯ 
         [๒๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอนเลือนหาย 
แหงสัทธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ บทพยญัชนะท่ีตั้งไวไมดี ๑อรรถท่ีนํามาไมดี ๑   
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แมเนื้อความแหงบทพยัญชนะท่ีตั้งไวไมดี ก็ยอมเปนอันนํามาไมดี ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒  
อยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอนเลือนหายแหงสัทธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒  
อยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งม่ัน ไมฟนเฟอน ไมเลือนหายแหงสัทธรรม ๒ อยางเปน 
ไฉน คือบทพยัญชนะท่ีตั้งไวดี ๑ อรรถท่ีนํามาดี ๑ แมเนื้อความแหงบทพยัญชนะ 
ท่ีตั้งไวดแีลว ก็ยอมเปนอันนํามาดี ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความต้ังม่ัน ไมฟนเฟอน ไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม ฯ 
                         จบอธิกรณวรรคท่ี ๒ 
         [๒๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉนคือ คนท่ีไม 
เห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ คนท่ีไมรับรองตามธรรม เม่ือผูอ่ืนแสดงโทษ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 คนพาล ๒ จําพวกนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลายบัณฑิต ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนท่ี 
เห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ คนท่ีรับรองตามธรรม เม่ือผูอ่ืนแสดงโทษ ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
 บัณฑิต ๒ จําพวกนี้แล ฯ 
         [๒๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกนี้ยอมกลาวตูตถาคต๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ คนเจาโทสะซ่ึงมีโทษอยูภายใน ๑ คนที่เช่ือโดยถือผิด ๑  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย คน ๒ จําพวกนี้  
ยอมกลาวตูตถาคต ฯ 
         [๒๖๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกนี้ ยอมกลาวตูตถาคต ๒ จําพวกเปนไฉน  
คือ คนท่ีแสดงส่ิงท่ีตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดตรัสไววา ตถาคตไดภาษิตไว ไดตรัสไว ๑  
คนท่ีแสดงส่ิงท่ีตถาคตภาษติไว ตรัสไววา ตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดตรัสไว ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
คน ๒ จําพวกนี้แล ยอมกลาวตูตถาคต ดูกรภิกษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกนี้ ยอมไมกลาว 
ตูตถาคต๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนท่ีแสดงส่ิงท่ีตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดตรัสไววา 
ตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดตรัสไว ๑ คนท่ีแสดงส่ิงท่ีตถาคตภาษิตไว ตรัสไววาตถาคตภาษิต 
ไว ตรัสไว ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกนี้แล ยอมไมกลาวตูตถาคต ฯ 
         [๒๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกนี้ ยอมกลาวตูตถาคต ๒ จําพวกเปนไฉน  
คือ คนท่ีแสดงพระสุตตันตะท่ีมีอรรถจะพึงนําไปวา พระสุตตันตะมีอรรถนําไปแลว ๑ คนท่ี  
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แสดงพระสุตตันตะท่ีมีอรรถอันนําไปแลววา  พระสุตตันตะมีอรรถที่จะพึงนําไป ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย คน ๒ จําพวกนี้แลยอมกลาวตูตถาคต ดูกรภกิษท้ัุงหลาย คน ๒ จําพวกนี้  
ยอมไมกลาวตูตถาคต๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนท่ีแสดงพระสุตตันตะท่ีมีอรรถจะพึงนํา 
ไปวา พระสุตตันตะมีอรรถที่จะพึงนําไป ๑ คนท่ีแสดงพระสุตตันตะท่ีมีอรรถอันนําไปแลววา 
 พระสุตตันตะมีอรรถอันนําไปแลว ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกนี้แลยอมไมกลาวตู 
ตถาคต ฯ 
         [๒๗๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คติ ๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตวดรัิจฉานอยางใด 
อยางหนึ่ง อันผูมีการงานลามกพึงหวังได ดูกรภกิษุท้ังหลาย คติ ๒ อยาง คือเทวดาหรือมนุษย 
อยางใดอยางหน่ึง อันผูมีการงานไมลามกพึงหวังได ฯ 
         [๒๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คติ ๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตวดรัิจฉานอยางใด 
อยางหนึ่ง อันคนมิจฉาทิฐิพงึหวังได ดูกรภิกษุท้ังหลาย คติ ๒ อยาง คือ เทวดาหรือมนุษยอยางใด 
อยางหนึ่ง อันคนสัมมาทิฐิพึงหวังได ฯ 
         [๒๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฐานะท่ีตอนรับคนทุศีลมี ๒ อยาง คือนรกหรือกําเนดิ 
สัตวดิรัจฉาน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฐานะท่ีตอนรับคนมีศีล ๒ อยางคือ มนุษยหรือเทวดา ฯ 
         [๒๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราพิจารณาเหน็อํานาจประโยชน ๒ ประการ  จึงเสพ 
เสนาสนะอันสงัด คือ ปาและปาเปล่ียว อํานาจประโยชน ๒ ประการ เปนไฉน คือ เห็นการ 
อยูสบายในปจจุบันของตน ๑ อนุเคราะหหมูชนในภายหลัง ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราเห็นอํานาจ 
ประโยชน ๒ ประการนี้แล จึงเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและปาเปล่ียว ฯ 
         [๒๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวนแหงวิชชา  ธรรม ๒ อยาง 
เปนไฉน คือ สมถะ ๑ วิปสสนา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมถะท่ีภิกษุเจริญแลว ยอมเสวย 
ประโยชนอะไร ยอมอบรมจิต จิตท่ีอบรมแลว ยอมเสวยประโยชนอะไร ยอมละราคะได  
วิปสสนาท่ีอบรมแลวยอมเสวยประโยชนอะไร ยอมอบรมปญญา ปญญาที่อบรมแลว ยอม 
เสวยประโยชนอะไรยอมละอวิชชาได ฯ  
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         [๒๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จิตท่ีเศราหมองดวยราคะ ยอมไมหลุดพนหรือปญญาท่ี 
เศราหมองดวยอวิชชา ยอมไมเจริญดวยประการฉะน้ีแล ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะสํารอก 
ราคะได จึงช่ือวาเจโตวิมุติ เพราะสํารอกอวิชชาไดจึงช่ือวาปญญาวิมุติ ฯ 
                          จบพาลวรรคที่ ๓ 
         [๒๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงภูมิอสัตบุรุษและสัตบุรุษแกเธอท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุท้ังหลายน้ันทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาค 
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลายก็ภูมิอสัตบุรุษเปนไฉน อสัตบุรุษยอม 
เปนคนอกตัญูอกตเวที ก็ความเปนคนอกตัญูอกตเวทีนี้ อสัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ความเปนคนอกตัญูอกตเวทีนี้ เปนภูมิอสัตบุรุษท้ังส้ิน ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 สวนสัตบุรุษยอมเปนคนกตัญูกตเวที ก็ความเปนคนกตัญูกตเวทีนี้ สัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนคนกตัญูกตเวทีท้ังหมดนี้เปนภูมิสัตบุรุษ ฯ 
         [๒๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวการกระทําตอบแทนไมไดงายแกทานท้ัง ๒ ทาน 
ท้ัง ๒ คือใคร คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุตรพึงประคับประคองมารดา 
ดวยบาขางหน่ึง พึงประคับประคองบิดาดวยบาขางหนึ่งเขามีอายุ มีชีวติอยูตลอดรอยป และเขา 
พึงปฏิบัติทานท้ัง ๒ นั้นดวยการอบกล่ิน การนวด การใหอาบน้ํา และการดัด และทาน 
ท้ัง ๒ นั้น พึงถายอุจจาระปสสาวะบนบาทั้งสองของเขาน่ันแหละ ดกูรภิกษุท้ังหลาย การกระทํา 
อยางนั้นยังไมช่ือวาอันบุตรทําแลวหรือทําตอบแทนแลวแกมารดาบิดาเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อันเปนอิสราธิปตย ในแผนดินใหญอันมีรตนะ  
๗ ประการมากหลายนี้ การกระทํากจิอยางนั้น ยังไมช่ือวาอันบุตรทําแลวหรือทําตอบแทนแลว 
แกมารดาบิดาเลย ขอนั้นเพราะเหตไุร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเล้ียง แสดง 
โลกน้ีแกบุตรท้ังหลาย สวนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผูไมมีศรัทธา ใหสมาทานต้ังม่ันในศรัทธา 
สัมปทา ยังมารดาบิดาผูทุศีล ใหสมาทานต้ังม่ันในศีลสัมปทา ยังมารดาบิดาผูมีความตระหนี่  
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 ใหสมาทานต้ังม่ันในจาคสัมปทา ยังมารดาบิดาทรามปญญา ใหสมาทานต้ังม่ันในปญญาสัมปทา 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยเหตุมีประมาณเทานีแ้ล การกระทําอยางนั้นยอมช่ือวาอันบุตรนัน้ทําแลว  
และทําตอบแทนแลว แกมารดาบิดา ฯ 
         [๒๗๙] คร้ังนั้นแล พราหมณคนหน่ึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับไดปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดมมีวาทะวาอยางไร กลาววาอยางไร  
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณเรามีวาทะวาควรทํา และมีวาทะวาไมควรทํา ฯ 
     พ. ทานพระโคดม มีวาทะวาควรทํา และมีวาทะวาไมควรทําอยางไร ฯ 
     ภ. ดูกรพราหมณ เรากลาววา ไมควรทํากายทุจริต วจีทุจริต  มโนทุจริต เรากลาววา 
 ไมควรทําอกศุลธรรมอันลามกหลายอยาง และเรากลาววา ควรทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต  
เรากลาววา ควรทํากุศลธรรมหลายอยาง ดูกรพราหมณ เรากลาววาควรทําและกลาววาไมควรทํา 
อยางนี้แล ฯ  
     พ. ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ... ขอทานพระโคดมจงทรงจํา 
ขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
         [๒๘๐] คร้ังนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดี ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูเจริญ ในโลกมีทักขิไณยบุคคลกี่จําพวก และควรใหทานในเขตไหน พระผูมี 
พระภาคตรัสตอบวา ดูกรคฤหบดีในโลกมีทักขิไณยบุคคล ๒ จําพวก คือ พระเสขะ ๑ 
 พระอเสขะ ๑ ดูกรคฤหบดี ในโลกน้ีมีทักขไิณยบุคคล ๒ จําพวกนี้แล และควรใหทานใน 
เขตน้ี 
     คร้ันพระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดาไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปอีกในภายหลังวา  
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           "ในโลกน้ี พระเสขะกับพระอเสขะเปนผูควรแกทักษิณาของทายก 
ผูบูชาอยู พระเสขะและอเสขะเหลานัน้เปนผูตรงท้ังทางกาย ทางวาจา  
และทางใจ นี้เปนเขตบุญของทายกผูบูชาอยู ทานท่ีใหแลวในเขตนี้มี 
ผลมาก" ฯ 
         [๒๘๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั  อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรอยูท่ีปราสาทของนาง 
วิสาขา มิคารมารดาในบุพพาราม ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียก 
ภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษเุหลานั้นตอบรับทานพระสารีบุตรแลว ทาน 
พระสารีบุตรไดกลาววาดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เราจักแสดงบุคคลท่ีมีสังโยชนในภายใน และบุคคล 
ท่ีมีสังโยชนในภายนอก ทานท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษเุหลานั้นตอบรับ 
ทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรผูมีอายุท้ังหลายก็บุคคลท่ีมีสังโยชน 
ในภายในเปนไฉน ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีลสํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอม 
ดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภยัในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย  
เม่ือแตกกายตายไปภกิษนุั้นยอมเขาถึงหมูเทพหมูใดหมูหนึ่ง คร้ันจุตจิากอัตภาพนั้นแลว เปน 
อนาคามีกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ นี้เรียกวาบุคคลผูมีสังโยชนในภายใน เปนอนาคามีกลับ 
มาสูความเปนผูเชนนี้ ฯ 
     ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็บุคคลผูมีสังโยชนในภายนอกเปนไฉน ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้  
เปนผูมีศีล สํารวมแลวในพระปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยใน 
โทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ภกิษุนัน้ยอมบรรลุเจโตวิมุติอันสงบ 
อยางใดอยางหน่ึง เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงหมูเทพหมูใดหมูหนึ่ง คร้ันจุติจากอัตภาพ 
นั้นแลว เปนอนาคามีไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ นีเ้รียกวา บุคคลผูมีสังโยชนในภายนอก 
เปนอนาคามี ไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ ฯ 
     ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย อีกประการหน่ึง ภกิษุเปนผูมีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร  
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเหน็ภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ท้ังหลาย ภกิษนุั้นยอมปฏิบัตเิพื่อความหนาย เพื่อคลาย เพือ่ความดับกามท้ังหลาย ยอมปฏิบัติ  
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เพื่อความหนาย เพื่อคลาย เพือ่ความดับภพทั้งหลาย ยอมปฏิบัติเพื่อส้ินตัณหา เพื่อส้ินความโลภ 
ภิกษนุั้นเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงหมูเทพหมูใดหมูหนึ่ง คร้ันจุตจิากอัตภาพนั้นแลว เปน 
อนาคามี ไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ ดกูรผูมีอายุท้ังหลายน้ีเรียกวา บุคคลมีสังโยชนใน 
ภายนอก เปนอนาคามี ไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ ฯ  
     คร้ังนั้นแล เทวดาท่ีมีจิตเสมอกันมากองคเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระสารีบุตรนั่นกําลังเทศนาถึงบุคคลท่ีมีสังโยชนในภายใน และบุคคล 
ท่ีมีสังโยชนในภายนอกแกภิกษุท้ังหลาย อยูท่ีปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาในบุพพาราม  
ขาแตพระองคผูเจริญ บริษัทราเริง ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณา 
 เสด็จไปหาทานพระสารีบุตรจนถึงท่ีอยูเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับคําอาราธนาดวยดุษณภีาพ  
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคทรงหายจากพระเชตวนัวหิารไปปรากฏเฉพาะหนาทานพระสารีบุตร 
 ท่ีปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาในบุพพาราม เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขน 
ท่ีเหยยีดฉะนัน้ พระผูมีพระภาคประทับนัง่บนอาสนะท่ีปูลาดไว แมทานพระสารีบุตรก็ไดถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่งลง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัส 
กะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร เทวดาท่ีมีจิตเสมอกนัมากองคเขาไปหาเราจนถึงท่ีอยู  
ไหวเราแลวยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวบอกวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระ 
สารีบุตรกําลังเทศนาถึงบุคคลท่ีมีสังโยชนในภายในและบุคคลท่ีมีสังโยชนในภายนอก แกภิกษ ุ
ท้ังหลาย อยูท่ีปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาในบุพพาราม ขาแตพระองคผูเจริญ บริษัทราเริง  
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาเสด็จไปหาทานพระสารีบุตรจนถึงท่ี 
อยูเถิด ดูกรสารีบุตร ก็เทวดาเหลานั้นยืนอยูในโอกาสแมเทาปลายเหล็กแหลมจดลง ๑๐ องค 
บาง ๒๐ องคบาง ๓๐ องคบาง ๔๐ องคบาง ๕๐ องคบาง ๖๐องคบาง แตก็ไมเบียดกัน 
และกัน ดูกรสารีบุตร ก็เธอพึงมีความคิดอยางนี้วาจิตอยางนั้น ซ่ึงเปนเหตุใหเทวดาเหลานั้น 
ยืนอยูไดในโอกาสแมเทาปลายเหล็กแหลมจดลง ๑๐ องคบาง ... ๖๐ องคบาง เปนจิตอันเทวดา 
เหลานั้นอบรมแลวในภพนัน้แนนอน ดกูรสารีบุตร ก็ขอนั้นเธอไมควรเห็นเชนนี้ ดกูรสารีบุตร 
ก็จิตอยางนั้น ซ่ึงเปนเหตุใหเทวดาเหลานั้นยืนอยูไดในโอกาสแมเทาปลายเหล็กแหลมจดลง  
๑๐ องคบาง ฯลฯ แตก็ไมเบียดกนัและกัน เทวดาเหลานัน้ไดอบรมแลวในศาสนานี้เอง   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาท่ี 62 
เพราะฉะนั้นแหละสารีบุตร เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จกัเปนผูมีอินทรียสงบ มีใจระงับอยู  
เธอควรศึกษาเชนนี้แหละ สารีบุตร กายกรรมวจีกรรม มโนกรรมของผูมีอินทรียสงบ  
มีใจระงับ เพราะฉะน้ันแหละ สารีบุตร เธอพึงศึกษาวา จักนํากายและจิตท่ีสงบระงับแลวเทานัน้ 
เขาไปในพรหมจารีท้ังหลาย ดูกรสารีบุตร เธอควรศึกษาเชนนี้แหละ ดกูรสารีบุตร พวก 
อัญญเดียรถียปริพาชกท่ีไมไดฟงธรรมบรรยายน้ี ไดพากนัฉิบหายเสียแลว ฯ 
         [๒๘๒] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะอยูท่ีฝงแมน้ํากัททมทหะ  ใกลพระนครวรรณะ  
คร้ังนั้นแล พราหมณอารามทัณฑะไดเขาไปหาทานพระมหาท่ีกัจจานะถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทาน 
พระมหากัจจานะ คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลวไดถามวา ดูกรทานกัจจานะ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจยั เคร่ืองใหกษัตริยกบักษัตริย  
พราหมณกับพราหมณ คฤหบดีกับคฤหบด ีวิวาทกัน ทานมหากัจจานะตอบวา ดูกร 
พราหมณ  เพราะเหตุเวยีนเขาไปหากามราคะ ตกอยูในอํานาจกามราคะ กําหนัดยินดใีนกามราคะ 
 ถูกกามราคะกลุมรุม และถูกกามราคะทวมทับ แมกษัตริยกับกษัตริยพราหมณกบัพราหมณ  
คฤหบดีกับคฤหบดี ววิาทกนั ฯ 
     อา. ดูกรทานกัจจานะ ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจยั เคร่ืองใหสมณะกบัสมณะ 
วิวาทกัน ฯ 
     มหา. ดูกรพราหมณ เพราะเหตุเวยีนเขาไปหาทิฐิราคะ ตกอยูในอํานาจทิฐิราคะ  
กําหนดัยินดีในทิฐิราคะ ถูกทิฐิราคะกลุมรุม และถูกทิฐิราคะทวมทับ แมสมณะกับสมณะ 
ก็ววิาทกัน ฯ  
     อา. ดูกรทานกัจจานะ ก็ในโลก ยังจะมีใครบางไหม ท่ีกาวลวงการเวียนเขาไปหากาม 
ราคะ การตกอยูในอํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดใีนกามราคะ การถูกกามราคะกลุมรุม และ 
การถูกกามราคะทวมทับนี้ และกาวลวงการเวียนเขาไปหาทิฐิราคะ การตกอยูในอํานาจทิฐิราคะ  
การกําหนดัยนิดีในทิฐิราคะการถูกทิฐิราคะกลุมรุม และการถูกทิฐิราคะทวมทับนี้เสียได ฯ 
     มหา. ดูกรพราหมณ ในโลก มีทานที่กาวลวงการเวียนเขาไปหากามราคะ การตกอยูใน 
อํานาจกามราคะ การกําหนดัยินดีในกามราคะ การถูกกามราคะกลุมรุม และการถูกกามราคะ  
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ทวมทับนี้เสียได และกาวลวงความเวยีนเขาไปหาทิฐิราคะ การตกอยูในอํานาจทิฐิราคะ  
การกําหนดัยนิดีในทิฐิราคะ การถูกทิฐิราคะกลุมรุม และการถูกทิฐิราคะทวมทับนี้ ฯ 
     อา. ดูกรทานกัจจานะ ใครในโลกเปนผูกาวลวงการเวยีนเขาไปหากามราคะ ... และการ 
ถูกทฐิิราคะทวมทับนี้ ฯ 
     มหา. ดูกรพราหมณ ในชนบทดานทิศบูรพา มีพระนครช่ือวาสาวัตถี  ณ พระนคร 
สาวัตถีนั้นทุกวันนี้ พระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นกําลังประทับอยู ดกูร 
พราหมณ ก็พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงกาวลวงการเวียนเขาไปหากามราคะ ... และการถูก 
ทิฐิราคะทวมทับนี้ดวย 
     เม่ือทานพระมหากจัจานะตอบอยางนี้แลว พราหมณอารามทัณฑะลุกจากท่ีนั่ง หมผา 
เฉวียงบาขางหนึ่งแลว คุกมณฑลเขาขางขวาลงบนแผนดิน ประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาค 
ประทับอยูแลวเปลงอุทาน ๓ คร้ังวา ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอม 
แดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ ผูกาวลวงการเวียนเขาไปหากามราคะ  
การตกอยูในอํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดใีนกามราคะ การถูกกามราคะกลุมรุม และ 
การถูกกามราคะทวมทับนีแ้ลว กับท้ังไดกาวลวงการเวียนเขาไปหาทิฐริาคะการตกอยูใน 
อํานาจทิฐิราคะ การกําหนัดยินดใีนทิฐิราคะ การถูกทิฐิราคะกลุมรุมและการถูกทิฐิราคะ 
ทวมทับนี้ดวย ขาแตทานกจัจานะ ภาษิตของทานแจมแจงนักขาแตทานกัจจานะ ภาษติของ 
ทานแจมแจงนัก ทานกัจจานะประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของ 
ท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวาคนมีจักษ ุ
จักเหน็รูป ฉะนั้น ขาแตทานกัจจานะ ขาพเจานี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น กบัท้ัง 
พระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานกัจจานะจงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึงสรณะ 
ตลอดชีวิตจําเดิมแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
         [๒๘๓] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะอยูท่ีปาคุนทาวัน ใกลเมืองมธุรา คร้ังนั้นแล  
พราหมณกัณฑรายนะเขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระมหากจัจานะ  
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 คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามวา  
ดูกรทานกัจจานะ ขาพเจาไดฟงมาดังนีว้า ทานสมณะกัจจานะหาอภวิาท ลุกข้ึนตอนรับพวก 
พราหมณท่ีชราแกเฒาลวงกาลผานวัย หรือเช้ือเชิญดวยอาสนะไม ดกูรทานกัจจานะ ขาวท่ีได 
ฟงมานั้นจริงแท เพราะทานกจัจานะหาอภิวาท ลุกข้ึนตอนรับพวกพราหมณท่ีชราแกเฒาลวงกาล 
ผานวัย หรือเช้ือเชิญดวยอาสนะไม  ดูกรทานกัจจานะ   การกระทําเชนนี้นั้น  เปนการไม 
สมควรแท ฯ 
     ทานมหากจัจานะตอบวา   ดูกรพราหมณ   ภูมิคนแกและภูมิเด็ก   ท่ีพระผูมี 
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงรูทรงเห็นพระองคนั้นตรัสไวมีอยู ดูกรพราหมณ ถึงแม 
จะเปนคนแกมีอายุ ๘๐ ป ๙๐ ป หรือ ๑๐๐ ป แตกําเนิดกด็ี แตเขายังบริโภคกาม อยูในทาม 
กลางกาม ถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผา---ถูกกามวติกเค้ียวกินอยู ยังเปนผูขวนขวายเพื่อ 
แสวงหากาม เขาก็ยอมถึงการนับวาเปนพาล ไมใชเถระโดยแท ดูกรพราหมณ ถึงแมวาจะเปน 
เด็กยังเปนหนุมมีผมดําสนิท ประกอบดวยความเปนหนุมอันเจริญ ยังต้ังอยูในปฐมวยั แต 
เขาไมบริโภคกาม ไมอยูในทามกลางกาม ไมถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผา ไมถูกกามวติก 
เค้ียวกิน ไมขวนขวายเพื่อแสวงหากาม เขาก็ยอมถึงการนบัวาเปนบัณฑติเปนเถระแนแท 
ทีเดียวแล 
     ทราบวา เม่ือทานพระมหากัจจานะกลาวอยางนีแ้ลว พราหมณกัณฑรายนะไดลุกจาก 
ท่ีนั่งแลวหมผาเฉวียงบาขางหน่ึง ไหวเทาของภิกษุท่ีหนุมดวยเศียรเกลากลาววา พระผูเปนเจาแก  
ตั้งอยูแลวในภมิูคนแก เรายังเด็ก ตั้งอยูในภมิูเด็กขาแตทานกัจจานะ ภาษิตของทานแจมแจง 
นัก ขาแตทานกัจจานะ ภาษติของทานแจมแจงนกั ทานพระกัจจานะประกาศธรรมโดยอเนก 
ปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสอง 
ประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษจุักเห็นรูป ฉะนัน้ ขาแตทานกจัจานะ  ขาพเจานี้ ขอถึง 
พระโคดมผูเจริญพระองคนั้น กับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆเปนสรณะ ขอทานพระกัจจานะ 
จงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
         [๒๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด พวกโจรมีกําลัง สมัยนั้นพระเจาแผนดินยอม 
ถอยกําลัง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในสมัยเชนนัน้ พระเจาแผนดินยอมไมสะดวกท่ีจะเสดจ็ผานไป  
เสด็จออกไป หรือจะออกคําส่ังไปยังชนบทชายแดนในสมัยเชนนั้น แมพวกพราหมณและ  
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คฤหบดีก็ไมสะดวกท่ีจะผานไป จะออกไปหรือเพ่ือตรวจตราการงานภายนอก ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใดพวกภิกษุเลวทรามมีกําลัง สมัยนั้น พวกภิกษท่ีุมีศีลเปนที่รักยอม 
ถอยกําลัง  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในสมยัเชนนั้น ภกิษุพวกท่ีมีศีลเปนที่รัก เปนผูนิ่งเงียบทีเดียว 
 นั่งในทามกลางสงฆ หรือคบชนบทชายแดน ขอนี้นัน้ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนของชนมาก 
 เพื่อมิใชสุขของชนมาก เพือ่ความฉิบหาย เพื่อมิใชประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อทุกขแก 
เทวดาและมนษุยท้ังหลาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด พระเจาแผนดินมีกําลัง สมัยนั้น พวก 
โจรยอมถอยกําลังดูกรภิกษุท้ังหลาย ในสมยัเชนนัน้ พระเจาแผนดนิยอมสะดวกท่ีจะเสด็จ 
ผานไปเสด็จออกไป หรือท่ีจะออกคําส่ังไปยังชนบทชายแดน ในสมยัเชนนั้น แมพวก 
พราหมณและคฤหบดียอมสะดวกท่ีจะไป ออกไป หรือตรวจการงานภายนอกดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด พวกภิกษุท่ีมีศีลเปนท่ีรัก มีกาํลังสมัยนั้น พวกภิกษุท่ีเลวทราม  
ยอมถอยกําลัง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในสมัยเชนนั้นพวกภิกษุท่ีเลวทราม เปนผูนิ่งเงียบทีเดียว  
นั่งในทามกลางสงฆ หรือออกไปทางใดทางหน่ึง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอนี้ยอมเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนของชนมากเพ่ือสุขของชนมาก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อ 
ความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
         [๒๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมสรรเสริญความปฏิบัติผิดของคน ๒ จําพวก คือ  
คฤหัสถ ๑ บรรพชิต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแลว ยอมไมยัง 
กุศลธรรมท่ีนําออกใหสําเร็จก็ได เพราะการปฏิบัติผิดเปนเหตุ ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราสรรเสริญ 
ความปฏิบัติชอบของคน ๒ จําพวก คือคฤหัสถ ๑ บรรพชิต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถ 
หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแลวยอมยังกุศลธรรมท่ีนําออกใหสําเร็จได เพราะการปฏิบัติชอบเปน 
เหตุ ฯ 
         [๒๘๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุพวกท่ีหามอรรถและธรรมโดยสูตรซ่ึงตนเรียนไวไมดี  
ดวยพยัญชนะปฏิรูปนั้น ช่ือวาปฏิบัติแลวเพื่อมิใชประโยชนของชนมาก เพื่อมิใชสุขของชนมาก  
เพื่อความฉิบหาย เพื่อมิใชประโยชนแกชนเปนอันมาก เพือ่ทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
 อนึ่ง ภิกษุพวกน้ันยังจะประสพบาปเปนอันมาก และท้ังช่ือวาทําสัทธรรมนี้ใหอันตรธานไปอีก  
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ดวย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษพุวกที่อนุโลมอรรถและธรรม โดยสูตรซ่ึงตนเรียนไวดี ดวย 
พยัญชนะปฏิรูปนั้น ช่ือวาปฏิบัติแลวเพื่อประโยชนของชนมาก เพื่อความสุขของชนมาก เพื่อ 
ประโยชน เพือ่เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อนึ่ง ภิกษพุวกนั้นยงัประสพบุญเปนอันมาก ท้ังชื่อวาดํารงสัทธรรมนี้ไวอีกดวย ฯ 
                         จบสมจิตตวรรคท่ี ๔ 
         [๒๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จาํพวกเปนไฉน คือ บริษัทต้ืน ๑ 
 บริษัทลึก ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษทัต้ืนเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย บริษัทใดในธรรมวินัย 
นี้ มีภิกษุฟุงซานเชิดตัว มีจิตกวัดแกวง ปากกลาพูดจาอ้ือฉาว หลงลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ  
มีจิตไมตั้งม่ัน คิดจะสึก ไมสํารวมอินทรีย บริษัทเชนนี้เรียกวาบริษัทต้ืน ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ก็บริษัทลึกเปนไฉนดกูรภิกษุท้ังหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีภกิษุไมฟุงซาน ไมเชิดตัว 
 มีจิตไมกวัดแกวง ปากไมกลา ไมพูดจาอ้ือฉาว ดํารงสติม่ัน มีสัมปชัญญะ มีใจตั้งม่ัน มีจิต 
เปนเอกัคคตา สํารวมอินทรีย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทลึก ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒  
จําพวกนี้แล บรรดาบริษัท ๒ จําพวกน้ี บริษัทลึกเปนเลิศ ฯ 
         [๒๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จาํพวกเปนไฉน คือ บริษัทท่ีแยก 
ออกเปนพวก ๑ บริษัทท่ีสามัคคีกัน ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีแยกออกเปนพวกเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัทใดในธรรมวินยันี้ มีภิกษุหมายม่ันทะเลาะววิาทกัน ตางเอาหอก คือปาก 
ท่ิมแทงกันและกันอยู บริษัทเชนนี-้--เรียกวาบริษัทท่ีแยกกันเปนพวก ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก ็
บริษัทท่ีสามัคคีกันเปนไฉนดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัทใดในธรรมวินยันี้ มีภิกษุพรอมเพรียง 
กัน ช่ืนชมกันไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาเปน 
ท่ีรักอยูบริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทท่ีสามัคคีกัน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บริษทั ๒ จําพวกนีแ้ล  
บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทท่ีสามัคคีกันเปนเลิศ ฯ 
         [๒๘๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จาํพวกเปนไฉน คือบริษัทท่ีไมมี 
อัครบุคคล ๑ บริษัทท่ีมีอัครบุคคล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีไมมีอัครบุคคลเปนไฉน ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีพวกภิกษเุถระเปนคนมักมาก เปนคนยอหยอน เปน 
หัวหนาในการกาวไปสูทางตํ่า ทอดท้ิงธุระในปวเิวก ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง 
 เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง ประชุมชนภายหลัง  
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ตางถือเอาภิกษุเถระเหลานัน้เปนตัวอยาง ถึงประชุมชนนั้นก็เปนผูมักมาก ยอหยอน เปนหวัหนา 
ในการกาวไปสูทางตํ่า ทอดท้ิงธุระในปวเิวก ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อ 
บรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท 
เชนนี้ เรียกวาบริษัทไมมีอัครบุคคลดูกรภิกษุท้ังหลาย กบ็ริษัทท่ีมีอัครบุคคลเปนไฉน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีพวกภิกษเุถระเปนคนไมมักมาก ไมยอหยอน ทอด 
ท้ิงธุระในการกาวไปสูทางตํ่า เปนหวัหนาในปวเิวก ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อ 
บรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง ประชุมชนภายหลังตาง 
ถือเอาภิกษุเถระเหลานัน้เปนตัวอยาง ถึงประชุมชนนัน้ก็เปนผูไมมักมาก ไมยอหยอน ทอดท้ิง 
ธุระในการกาวไปสูทางตํ่า เปนหัวหนาในปวิเวก ปรารภความเพยีรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อ 
บรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท 
เชนนี้ เรียกวาบริษัทมีอัครบุคคล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บริษทั ๒ จําพวกนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทท่ีมีอัครบุคคลเปนเลิศ ฯ 
         [๒๙๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จาํพวกเปนไฉน คือ  บริษัทท่ีมิใช 
อริยะ ๑ บริษทัท่ีเปนอริยะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีมิใชอริยะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษใุนบริษทัใดในธรรมวนิัยนี้ ไมรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทกุข นี้ความดับ 
ทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทท่ีมิใช 
อริยะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีเปนอริยะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในบริษัทใดใน 
ธรรมวินัยนี้ รูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทกุข นี้ความดับทุกขนี้ขอปฏิบัติใหถึง 
ความดับทุกข ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัทเชนนี้เรียกวา บริษัทท่ีเปนอริยะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
บริษัท ๒ จําพวกน้ีแล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกน้ี บริษัทท่ีเปนอริยะเปนเลิศ ฯ 
         [๒๙๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จาํพวกเปนไฉน คือ  บริษัทหยาก 
เยื่อ ๑ บริษัทใสสะอาด ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทหยากเยื่อเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนบริษัทใดในธรรมวนิยันี้ ยอมถึงฉันทาคติโทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทหยากเยื่อ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทใสสะอาดเปนไฉน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายภิกษใุนบริษัทใดในธรรมวนิยันี้ ยอมไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทใสสะอาด ดูกรภกิษุท้ังหลายบริษัท ๒ จําพวก 
นี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บรรดาบริษัท ๒ จาํพวกนี้ บริษัทใสสะอาดเปนเลิศ ฯ  
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         [๒๙๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จาํพวกเปนไฉน คือ  บริษัทท่ีดื้อ 
ดานไมไดรับการสอบถามแนะนํา ๑ บริษทัท่ีไดรับการสอบถามแนะนําไมดื้อดาน ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีดื้อดานไมไดรับการสอบถามแนะนําเปนไฉน ภกิษใุนบริษัทใดในธรรมวินัย 
นี้ เม่ือผูอ่ืนกลาวพระสูตรท่ีตถาคตภาษิตไวซ่ึงลึกลํ้า มีอรรถอันลึกลํ้า เปนโลกุตระ ปฏิสังยุต 
ดวยสุญญตธรรม ไมตั้งใจฟงใหดี ไมเง่ียหลูงสดับ ไมเขาไปต้ังจิตไวเพือ่จะรูท่ัวถึง อนึ่ง ภิกษุ 
เหลานั้นไมเขาใจธรรมท่ีตนควรเลาเรียนทองข้ึนใจ แตเม่ือผูอ่ืนกลาวพระสูตรท่ีกวีไดรจนาไว  
เปนคํากวี มีอักษรวจิิตร มีพยัญชนะวิจิตร มีในภายนอก ซ่ึงสาวกไดภาษิตไว ยอมต้ังใจฟง 
เปนอยางดี เง่ียหูลงสดับ เขาไปต้ังจิตไวเพื่อจะรูท่ัวถึงอนึ่ง ภิกษเุหลานั้นยอมเขาใจธรรมท่ี 
ตนควรเลาเรียน ทองข้ึนใจ ภิกษเุหลานั้นเรียนธรรมนั้นแลว ไมสอบสวน ไมเท่ียวไตถามกัน 
และกันวา พยญัชนะนี้อยางไร อรรถแหงภาษิตนีเ้ปนไฉน ภิกษุเหลานั้นไมเปดเผยอรรถท่ีล้ีลับ 
 ไมทําอรรถที่ลึกซ้ึงใหตื้น และไมบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความสงสัยหลายอยาง 
เสีย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บริษทันี้เรียกวาบริษัทดื้อดานไมไดรับการสอบถามแนะนํา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีไดรับการสอบถามแนะนําไมดื้อดานเปนไฉน ภิกษใุนบริษัทใดในธรรมวินัยนี้  
เม่ือผูอ่ืนกลาวพระสูตรท่ีกวรีจนาไวเปนคํากวี มีอักษรวจิิตร มีพยัญชนะวจิิตร มีในภายนอก  
เปนสาวกภาษติ ไมตั้งใจฟงดวยดี ไมเง่ียหลูงสดับ ไมเขาไปต้ังจิตไวเพือ่จะรูท่ัวถึง  อน่ึง ภิกษุ 
เหลานั้นไมเขาใจธรรมท่ีตนควรเลาเรียน ทองข้ึนใจ แตวา เม่ือผูอ่ืนกลาวพระสูตรท่ีตถาคตภาษิต 
ไว ซ่ึงลึกลํ้า มีอรรถลึกลํ้า เปนโลกุตระปฏิสังยุตดวยสุญญตธรรม ยอมต้ังใจฟงเปนอยางดี  
เง่ียหูลงสดับ เขาไปต้ังจิตเพือ่จะรูท่ัวถึง และภิกษุเหลานัน้ยอมเขาใจธรรมท่ีตนควรเลาเรียน ทอง 
ข้ึนใจ ภิกษเุหลานั้นเรียนธรรมนั้นแลว ยอมสอบสวนเท่ียวไตถามกันและกันวา พยัญชนะนี ้
อยางไร อรรถแหงภาษิตนีเ้ปนไฉน ภกิษุเหลานั้นยอมเปดเผยอรรถท่ีล้ีลับ ทําอรรถท่ีลึกซ้ึง 
ใหตื้น และบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความสงสัยหลายอยางเสีย ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
บริษัทนี้เรียกวา บริษัทผูไดรับการสอบถามแนะนํา ไมดือ้ดาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒  
จําพวกเหลานีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกน้ี บริษัทท่ีไดรับการสอบถามแนะ 
นํา ไมดื้อดาน เปนเลิศ ฯ 
         [๒๙๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จาํพวกเปนไฉน คือบริษัทท่ีหนัก 
ในอามิส ไมหนักในสัทธรรม ๑ บริษัทท่ีหนักในสัทธรรม ไมหนกัในอามิส ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ก็บริษัทท่ีหนกัในอามิส ไมหนักในสัทธรรมเปนไฉน ภกิษุบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ตาง  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาท่ี 69 
สรรเสริญคุณของกันและกนัตอหนาคฤหสัถผูนุงหมผาขาววา ภิกษุรูปโนนเปนอุภโตภาควิมุต รูป 
โนนเปนปญญาวิมุตรูปโนนเปนกายสักขี รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ รูปโนนเปนสัทธาวมุิต รูป 
โนนเปนธรรมานุสารี รูปโนนเปนสัทธานสุารี รูปโนนมีศีล มีกัลยาณธรรม รูปโนนทุศีล มี 
ธรรมเลวทราม เธอตางไดลาภดวยเหตุนัน้ คร้ันไดแลว ตางก็กําหนัดยินดี หมกมุน ไมเห็น 
โทษ ไรปญญาเปนเหตุออกไปจากภพบริโภคอยู ดกูรภกิษุท้ังหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทผูหนัก 
ในอามิส ไมหนักในสัทธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีหนักในสัทธรรม ไมหนักในอามิส 
เปนไฉน ภิกษใุนบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ตางไมพูดสรรเสริญคุณของกันและกัน ตอหนา 
คฤหัสถผูนุงหมผาขาววา ภกิษุรูปโนนเปนอุภโตภาควิมุต รูปโนนเปนปญญาวิมุต รูปโนน 
เปนกายสักขี รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ รูปโนนเปนสัทธาวิมุต รูปโนนเปนธรรมานุสารี เปน 
สัทธานุสารี รูปโนนมีศีล มีกัลยาณธรรม รูปโนนทุศีลมีธรรมเลวทราม เธอตางไดลาภดวย 
เหตุนั้น คร้ันไดแลวกไ็มกําหนัด ไมยินดีไมหมกมุน มักเหน็โทษ มีปญญาเปนเหตุออกไปจาก 
ภพบริโภคอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทผูหนักในสัทธรรม ไมหนักในอามิส  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้บริษัท 
ท่ีหนักในสัทธรรม ไมหนักในอามิสเปนเลิศ ฯ 
         [๒๙๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จาํพวกเปนไฉน คือ  บริษัทไม 
เรียบรอย ๑ บริษัทเรียบรอย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บริษัทไมเรียบรอย  เปนไฉน ในบริษัทใด 
ในธรรมวินยันี้ กรรมฝายอธรรมเปนไป กรรมฝายธรรมไมเปนไป กรรมท่ีไมเปนวนิัยเปนไป กรรม 
ท่ีเปนวนิัยไมเปนไป กรรมฝายอธรรมรุงเรือง กรรมฝายธรรมไมรุงเรือง กรรมท่ีไมเปนวินยัรุงเรือง  
กรรมท่ีเปนวนิัยไมรุงเรือง ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทไมเรียบรอย ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
เพราะบริษัทเปนผูไมเรียบรอย กรรมฝายอธรรมจึงเปนไป กรรมฝายธรรมจึงไมเปนไป กรรมท่ีไม 
เปนวินยัจึงเปนไป กรรมท่ีเปนวินยัจึงไมเปนไป กรรมฝายอธรรมจึงรุงเรือง กรรมท่ีเปนธรรมจึง 
ไมรุงเรือง กรรมท่ีไมเปนวนิัยจึงรุงเรืองกรรมท่ีเปนวินยัจึงไมรุงเรือง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บริษัท 
เรียบรอยเปนไฉน ในบริษัทใดในธรรมวินยันี้ กรรมฝายธรรมเปนไป กรรมฝายอธรรมไม 
เปนไป กรรมท่ีเปนวนิัยเปนไป กรรมท่ีไมเปนวินยัไมเปนไป กรรมฝายธรรมรุงเรือง กรรมฝาย 
อธรรมไมรุงเรือง กรรมท่ีเปนวินยัรุงเรือง กรรมท่ีไมเปนวินัยไมรุงเรือง  กรรมท่ีไมเปนวินยัไม 
รุงเรือง  ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทเรียบรอย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะบริษัท 
เรียบรอย กรรมฝายธรรมจึงเปนไป กรรมฝายอธรรมจึงไมเปนไป กรรมท่ีเปนวนิัยจึงเปนไป   
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กรรมท่ีไมเปนวินัยจึงไมเปนไป กรรมฝายธรรมจึงรุงเรืองกรรมฝายอธรรมจึงไมรุงเรือง กรรมท่ี 
เปนวินยัจึงรุงเรือง กรรมท่ีไมเปนวินยัจึงไมรุงเรือง ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ีแล 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทท่ีเรียบรอยเปนเลิศ ฯ 
         [๒๙๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จาํพวกเปนไฉน คือ บริษัทท่ีไร 
ธรรม ๑ บริษัทท่ีประกอบดวยธรรม ๑ ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลายบริษัท ๒ จําพวกนี้แล ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย บรรดาบริษัท ๒ จาํพวกนี้ บริษัทท่ีประกอบดวยธรรมเปนเลิศ ฯ 
         [๒๙๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จาํพวกเปนไฉน คือ อธรรมวาที 
บริษัท ๑ ธรรมวาทีบริษัท ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อธรรมวาทีบริษัทเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
 ในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ภิกษุท้ังหลายยึดถืออธิกรณ เปนธรรมหรือไมเปนธรรมกต็าม ภิกษ ุ
เหลานั้น คร้ันยึดถืออธิกรณนั้นแลว ไมยังกันและกันใหยินยอม ไมเขาถึงความตกลงกัน ไม 
ยังกันและกนัใหเพงโทษตน และไมเขาถึงการเพงโทษตน ภิกษุเหลานัน้มีการไมตกลงกัน 
เปนกําลัง มีการไมเพงโทษตนเปนกําลัง คิดไมสละคืน ยดึม่ันอธิกรณนัน้แหละดวยกําลัง  
ดวยรูปคลํา แลวกลาววา "คํานี้เทานั้นจริง คําอ่ืนเปลา" ดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัทนี้ 
เรียกวา "อธรรมวาทีบริษัท" ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมวาทีบริษัทเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในบริษัทใดใน 
ธรรมวินัยนี้ ภกิษุท้ังหลายยึดถืออธิกรณ เปนธรรมหรือไมเปนธรรมก็ตาม ภิกษเุหลานั้นคร้ันยดึถือ 
อธิกรณนั้นแลว ยังกันและกนัใหยินยอม เขาถึงความตกลงกัน ยังกนัและกันใหเพงโทษ เขาถึง 
การเพงโทษตน ภิกษุเหลานัน้มีความตกลงกันเปนกําลัง มีการเพงโทษตนเปนกําลัง คิดสละคืน  
ไมยึดม่ันอธิกรณนั้นดวยกําลัง ดวยการลูบคลํา แลวกลาววา "คําน้ีเทานั้นจริง คําอ่ืนเปลา" 
ดังนี้ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บริษทันี้เรียกวา "ธรรมวาทีบริษัท" ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บริษัท ๒  
จําพวกนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ ธรรมวาทีบริษัทเปนเลิศ ฯ 
                          จบปริสวรรคท่ี ๕ 
                          จบปฐมปณณาสก   
                        ____________________  
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                           ทุติยปณณาสก 
         [๒๙๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ี เม่ือเกิดข้ึนในโลกยอมเกิดข้ึนเพือ่ 
ประโยชนเกื้อกูลของชนมาก เพื่อสุขของชนมาก เพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก  
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ๒ จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้แล เม่ือเกดิข้ึนในโลก 
 ยอมเกิดข้ึนเพือ่ประโยชนเกือ้กูลของชนมาก เพื่อสุขของชนมาก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล 
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
         [๒๙๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ี เม่ือเกิดข้ึนในโลก  ยอมเกิดข้ึนเปน 
อัจฉริยมนุษย ๒ จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระเจาจักร 
พรรดิ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ีแลเม่ือเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเปนอัจฉริย 
มนุษย ฯ 
         [๒๙๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กาลกิริยาของบุคคล ๒ จําพวกน้ี เปนความเดือดรอนแก 
ชนเปนอันมาก กาลกิริยาของบุคคล ๒ จําพวกเปนไฉน คือ ของพระตถาคตอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา ๑ ของพระเจาจกัพรรดิ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กาลกิริยาของบุคคล ๒ จําพวกน้ีแล  
เปนความเดือดรอนแกชนเปนอันมาก ฯ 
         [๓๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถูปารหบุคคล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ พระ 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถูปารหบุคคล ๒  
จําพวกนี้แล ฯ 
         [๓๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระพุทธเจา ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ พระ 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจกพุทธเจา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระพุทธเจา ๒ 
 จําพวกน้ีแล ฯ 
         [๓๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ๒ จําพวกนี้ เม่ือฟาผายอมไมสะดุง ๒ จําพวกเปนไฉน  
คือ พระภิกษุขีณาสพ ๑ ชางอาชาไนย ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย๒ จําพวกนีแ้ล เม่ือฟาผายอมไม 
สะดุง ฯ  
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         [๓๐๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ๒ จําพวกนี้ เม่ือฟาผายอมไมสะดุง ๒ จําพวกเปนไฉน คือ 
 พระภกิษุขีณาสพ ๑ มาอาชาไนย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย๒ จาํพวกนี้แล เม่ือฟาผายอมไมสะดุง ฯ 
         [๓๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ๒ จําพวกนี้ เม่ือฟาผายอมไมสะดุง ๒ จําพวกเปนไฉน  
คือ พระภิกษุขีณาสพ ๑ สีหมฤคราช ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย๒ จําพวกนี้แล เม่ือฟาผายอมไมสะดุง ฯ 
         [๓๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กินนรเหน็อํานาจประโยชน ๒ ประการนี้  จึงไมพูดภาษา 
มนุษย อํานาจประโยชน ๒ ประการเปนไฉน คือ เราอยาพูดเท็จ ๑เราอยาพูดตูผูอ่ืนดวยคํา 
ไมจริง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กินนรเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการนีแ้ล จึงไมพูดภาษามนุษย ฯ 
         [๓๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามไมอ่ิม ไมระอาตอธรรม ๒ ประการ  ทํากาลกิริยา  
ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ การเสพเมถุนธรรม ๑ การคลอดบุตร ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย  
มาตุคามไมอ่ิม ไมระอาตอธรรม ๒ ประการนี้แลทํากาลกิริยา ฯ 
         [๓๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงการอยูรวมของอสัตบุรุษ ๑การอยูรวมของ 
สัตบุรุษ ๑ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหด ีเราจักกลาว ภกิษุเหลานั้นทูลรับ 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กก็ารอยูรวมของอสัตบุรุษ 
เปนอยางไร และอสัตบุรุษยอมอยูรวม อยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุท่ีเปนเถระในธรรม 
วินัยนี้ ยอมคิดเชนนี้วา ถึงภิกษุท่ีเปนเถระกไ็มควรวากลาวเรา ถึงภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะกไ็มควร 
วากลาวเรา ถึงภิกษุท่ีเปนนวกะก็ไมควรวากลาวเรา แมเราก็ไมพึงวากลาวภกิษุท่ีเปนเถระ ภิกษ ุ
ท่ีเปนมัชฌิมะ ภิกษุท่ีเปนนวกะ ถาแมภิกษท่ีุเปนเถระจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปราถนาส่ิงท่ี 
ไมเปนประโยชน ไมใชปรารถนาส่ิงท่ีเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา จกัไมทําละ  
ดังนี้ แมเราก็พงึเบียดเบียนเขาบาง เราแมเหน็อยูก็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา แมหากภิกษ ุ
ท่ีเปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปรารถนาแตส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ไมใชปรารถนา 
ส่ิงท่ีเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังนี้ แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง 
 เราแมจะเห็นอยู ก็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา แมภกิษุท่ีมัชฌิมะก็คิดอยางนี้ ฯลฯ แมภิกษุท่ี 
นวกะก็คิดเชนนี้วา ถึงภกิษุท่ีเปนเถระก็ไมควรวากลาวเรา ถึงภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะกไ็มควรวากลาว 
เรา ถึงภิกษุท่ีเปนนวกะก็ไมควรวากลาวเรา แมเราก็ไมพงึวากลาวภิกษท่ีุเปนเถระ ภกิษุท่ีเปนมัชฌิมะ   
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ภิกษุท่ีเปนนวกะ ถาแมภิกษท่ีุเปนเถระจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปรารถนาส่ิงท่ีไมเปนประโยชน 
 ไมปรารถนาส่ิงท่ีเปนประโยชนวากลาวเราเราพึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังนี้ แมเราก็พึงเบียดเบียน 
เขาบาง เราแมจะเห็นอยูก็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา ถาแมภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเราไซร ...  
ถาแมภิกษุท่ีเปนนวกะจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปรารถนาแตส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ไมปรารถนา 
ส่ิงท่ีเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังนี้ แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง  
เราแมจะเห็นอยู ก็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การอยูรวมของอสัตบุรุษเปน 
เชนนี้แล และอสัตบุรุษยอมอยูรวมเชนนี้แลดูกรภิกษุท้ังหลาย การอยูรวมของสัตบุรุษเปน 
อยางไร และสัตบุรุษยอมอยูรวมอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุท่ีเปนเถระในธรรมวนิัยนี้  
ยอมคิดเชนนี้วา ถึงภิกษุท่ีเปนเถระก็พึงวากลาวเรา ถึงภกิษุท่ีเปนมัชฌิมะก็พึงวากลาวเรา ถึง 
ภิกษุท่ีเปนนวกะก็พึงวากลาวเรา แมเราก็พงึวากลาวภิกษท่ีุเปนเถระ ภกิษุท่ีเปนมัชฌิมะภกิษ ุ
ท่ีเปนนวกะถาภิกษุท่ีเปนเถระจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปรารถนาส่ิงท่ีเปนประโยชน ไมใช 
ปรารถนาส่ิงท่ีไมเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา ดีละ ดังนี้ แมเรากไ็มพึงเบียด 
เบียนเขา เราแมเห็นอยู ก็ควรทําตามถอยคําของเขา ถาแมภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเรา 
ไซร ... ถาแมภิกษุท่ีเปนนวกะจะพึงวากลาวเราไซร ก็พงึปรารถนาแตส่ิงท่ีเปนประโยชน ไม 
ปรารถนาส่ิงท่ีไมเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา ดีละ ดังนี้ แมเรากไ็มพึงเบียด 
เบียนเขา เราแมเห็นอยู ก็ควรทําตามถอยคําของเขา แมภกิษุท่ีเปนมัชฌิมะก็คิดเชนนี้ ฯลฯ  
แมภิกษุท่ีเปนนวกะก็คิดเชนนี้วา ถึงภกิษุท่ีเปนเถระก็พึงวากลาวเรา ถึงภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะก็พึง 
วากลาวเรา ถึงภิกษุท่ีเปนนวกะก็พึงวากลาวเรา เราก็พึงวากลาวภกิษุท่ีเปนเถระ ท่ีเปนมัชฌิมะ 
 ภิกษุท่ีเปนนวกะ ถาแมภิกษท่ีุเปนเถระจะพึงวากลาวเรา ก็พึงปรารถนาแตส่ิงท่ีเปนประโยชน  
ไมปรารถนาส่ิงท่ีไมเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา ดีละ ดงันี้ แมเรากไ็มพึง 
เบียดเบียนเขา เราแมเหน็อยูกค็วรทําตามถอยคําของเขา ถาแมภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะจะพึงวากลาว 
เราไซร ... ถาแมภิกษุท่ีเปนนวกะจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปรารถนาแตส่ิงท่ีเปนประโยชน ไมใช 
ปรารถนาส่ิงท่ีไมเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา ดีละ ดังนี้ แมเราไมพึงเบียดเบียน 
เขา เราแมเหน็อยู ก็ควรทําตามถอยคําของเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การอยูรวมของสัตบุรุษเปน 
เชนนี้แล และสัตบุรุษยอมอยูรวมเชนนี้ ฯ  
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         [๓๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในอธิกรณใด การดาโตตอบกัน ความแขงดีกันเพราะทิฐ ิ
ความอาฆาตแหงใจ ความไมพอใจ ความข้ึงเคียด ยังไมสงบระงับไป ณ ภายใน ความมุงหมาย 
นี้ในอธิกรณนัน้ จักเปนไปเพื่อความเปนอธิกรณยืดเยื้อ กลาแข็งรายแรง และภกิษุท้ังหลายจัก 
อยูไมผาสุก ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนในอธิกรณใดแล การดาโตตอบกัน ความแขงดกีันเพราะ 
ทิฐิความอาฆาตแหงใจ ความไมพอใจ ความข้ึงเคียด สงบระงับดีแลว ณ ภายใน  ความ 
มุงหมายนีใ้นอธิกรณนั้น จกัไมเปนไปเพือ่ความเปนอธิกรณยดืเยื้อ กลาแข็งรายแรง และภกิษ ุ
ท้ังหลายจักอยูเปนผาสุก ฯ 
                         จบปุคคลวรรคท่ี ๑ 
         [๓๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขของคฤหัสถ ๑  
สุขเกิดแตบรรพชา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนีแ้ลดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒  
อยางนี้ สุขเกิดแตบรรพชาเปนเลิศ ฯ 
         [๓๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ  กามสุข ๑  
เนกขัมมสุข ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้  
เนกขัมมสุขเปนเลิศ ฯ 
         [๓๑๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขเจือกิเลส ๑  
สุขไมเจือกิเลส ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สุข ๒ อยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยาง 
นี้ สุขไมเจือกิเลสเปนเลิศ ฯ 
         [๓๑๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขมีอาสวะ ๑ 
 สุขไมมีอาสวะ ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย สุข ๒ อยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้  
สุขไมมีอาสวะเปนเลิศ ฯ 
         [๓๑๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขอิงอามิส ๑  
สุขไมอิงอามิส ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สุข ๒ อยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี ้
 สุขไมอิงอามิสเปนเลิศ ฯ   
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         [๓๑๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขของพระอริยเจา ๑ 
 สุขของปุถุชน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้แลดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี ้
 สุขของพระอริยเจาเปนเลิศ ฯ 
         [๓๑๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ กายิกสุข ๑  
เจตสิกสุข ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้  
เจตสิกสุขเปนเลิศ ฯ 
         [๓๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขอันเกิดแต 
ฌานท่ียังมีปติ ๑ สุขอันเกิดแตฌานท่ีไมมีปติ ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลายสุข ๒ อยางนี้แล ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขอันเกิดแตฌานไมมีปตเิปนเลิศ ฯ 
         [๓๑๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขเกิดแตความ 
ยินดี ๑ สุขเกิดแตความวางเฉย ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย สุข ๒อยางนีแ้ล ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขเกิดจากการวางเฉยเปนเลิศ ฯ 
         [๓๑๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขท่ีถึงสมาธิ ๑ 
 สุขท่ีไมถึงสมาธิ ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สุข ๒ อยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้  
สุขท่ีถึงสมาธิเปนเลิศ ฯ 
         [๓๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขเกิดแตฌาน 
มีปติเปนอารมณ ๑ สุขเกิดแตฌานไมมีปตเิปนอารมณ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้แล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขเกิดแตฌานไมมีปติเปนอารมณเปนเลิศ ฯ 
         [๓๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขท่ีมีความยินดี 
เปนอารมณ ๑ สุขท่ีมีความวางเฉยเปนอารมณ ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  สุข ๒ อยางนีแ้ล ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขท่ีมีความวางเฉยเปนอารมณเปนเลิศ ฯ 
         [๓๒๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขท่ีมีรูปเปน 
อารมณ ๑ สุขท่ีไมมีรูปเปนอารมณ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขท่ีไมมีรูปเปนอารมณเปนเลิศ ฯ 
                          จบสุขวรรคท่ี ๒  
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         [๓๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีนิมิตจึงเกดิข้ึนไมมีนิมิตไมเกดิ 
ข้ึน เพราะละนิมิตนั้นเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมีดวยประการดังนี้ ฯ 
         [๓๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีนิทานจึงเกิดข้ึนไมมีนิทานไม 
เกิดข้ึน เพราะละนิทานนัน้เสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ 
         [๓๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีเหตุจึงเกิดข้ึนไมมีเหตุไมเกดิข้ึน  
เพราะละเหตุนั้นเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกศุลเหลานั้นจึงไมมีดวยประการดังนี้ ฯ 
         [๓๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกศุล มีเคร่ืองปรุงจึงเกิดข้ึน ไมมีเคร่ือง 
ปรุงไมเกิดข้ึน เพราะละเคร่ืองปรุงนั้นเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี ดวยประการ 
ดังนี้ ฯ 
         [๓๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีปจจัยจึงเกดิข้ึนไมมีปจจยัไมเกิด 
ข้ึน เพราะละปจจัยนั้นเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลานัน้จึงไมมีดวยประการดังนี้ ฯ  
         [๓๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีรูปจึงเกิดข้ึน ไมมีรูปไมเกิดข้ึน  
เพราะละรูปนัน้เสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ 
         [๓๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีเวทนาจงึเกิดข้ึนไมมีเวทนาไม 
เกิดข้ึน เพราะละเวทนานั้นเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ 
         [๓๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีสัญญาจึงเกิดข้ึนไมมีสัญญาไมเกิดข้ึน  
เพราะละสัญญาน้ันเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ 
         [๓๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีวิญญาณจึงเกดิข้ึน ไมมีวิญญาณ 
ไมเกิดข้ึน เพราะละวิญญาณนั้นเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกศุลเหลานั้นจึงไมมี ดวยประการดงันี้ ฯ 
         [๓๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีสังขตธรรมเปนอารมณจึงเกดิข้ึน 
 ไมมีสังขตธรรมเปนอารมณไมเกิดข้ึน เพราะละสังขตธรรมน้ันเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลานั้น 
จึงไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ 
                         จบสนิมิตตวรรคท่ี ๓ 
         [๓๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือเจโตวิมุติ ๑  
ปญญาวิมุติ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ  
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         [๓๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือความเพียร ๑  
ความไมฟุงซาน ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
         [๓๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ  นาม ๑ รูป ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ  
         [๓๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ วิชชา ๑ วิมุตติ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๓๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ภวทิฏฐิ ๑  
วิภวทิฏฐิ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๓๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความไมละอาย ๑ 
 ความไมเกรงกลัว ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
         [๓๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๓๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนคน 
วายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรช่ัว ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
         [๓๔๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ  ความเปนคน 
วางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
         [๓๔๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผูฉลาด 
ในธาตุ ๑ ความเปนผูฉลาดในมนสิการ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๓๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ  ความเปนผู 
ฉลาดในอาบัต ิ๑ ความเปนผูฉลาดในการออกจากอาบัติ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี ้
แล ฯ 
                         จบธรรมวรรคท่ี ๔ 
         [๓๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉนคือ คนท่ีนาํ 
เอาภาระท่ียังไมมาถึงไป ๑ คนท่ีไมนําเอาภาระท่ีมาถึงไป ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวก 
นี้แล ฯ  
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         [๓๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ี ๒ จาํพวกเปนไฉน  คือ คนท่ีนํา 
ภาระท่ีมาถึงไป ๑ คนท่ีไมนาํเอาภาระท่ียังไมมาถึงไป ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ี 
แล ฯ 
         [๓๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน คือ  คนท่ีเขาใจ 
วาควรในของท่ีไมควร ๑ คนที่เขาใจวาไมควรในของท่ีควร ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย คนพาล ๒  
จําพวกนี้แล ฯ 
         [๓๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ี ๒ จาํพวกเปนไฉน คือ คนท่ีเขาใจ 
วาไมควรในของท่ีไมควร ๑ คนท่ีเขาใจวาควรในของท่ีควร ๑ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บัณฑิต ๒  
จําพวกนี้แล ฯ 
         [๓๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวก เปนไฉนคือ คนท่ี 
เขาใจวาเปนอาบัติในขอท่ีไมเปนอาบัติ ๑ คนท่ีเขาใจวาไมเปนอาบัติในขอท่ีเปนอาบัติ ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้แล ฯ 
         [๓๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ี ๒ จาํพวกเปนไฉน  คือ คนท่ีเขาใจ 
วาไมเปนอาบัติในขอท่ีไมเปนอาบัติ ๑ คนท่ีเขาใจวาเปนอาบัติขอท่ีเปนอาบัติ ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้แล ฯ 
         [๓๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนท่ีเขาใจ 
วาเปนธรรมในขอท่ีไมเปนธรรม ๑ คนที่เขาใจวาไมเปนธรรมในขอท่ีเปนธรรม ๑ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้แล ฯ 
         [๓๕๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ี ๒ จาํพวกเปนไฉน  คือ คนท่ี 
เขาใจวาไมเปนธรรมในขอท่ีไมเปนธรรม ๑ คนท่ีเขาใจวาเปนธรรมในขอท่ีเปนธรรม ๑ ดูกรภกิษุ 
ท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้แล ฯ 
         [๓๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉนคือ คนท่ีเขาใจ 
วาเปนวินยัในขอท่ีไมเปนวนิัย ๑ คนท่ีเขาใจวาไมเปนวนิัยในขอท่ีเปนวินยั ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 คนพาล ๒ จําพวกนี้แล ฯ    
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         [๓๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ี ๒ จาํพวกเปนไฉน คือ คนท่ีเขาใจ 
วาไมเปนวินยัในขอท่ีไมเปนวินยั ๑ คนท่ีเขาใจวาเปนวนิัยในขอท่ีเปนวินยั ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 บัณฑิต ๒ จําพวกนี้แล ฯ 
         [๓๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน  
คือ ผูท่ีรังเกียจส่ิงท่ีไมนารังเกียจ ๑ ผูท่ีไมรังเกียจส่ิงท่ีนารังเกียจ ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะ 
ยอมเจริญแกคน ๒ จําพวกนีแ้ล ฯ 
         [๓๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ ผูท่ีไมรังเกียจส่ิงท่ีไมนารังเกียจ ๑ ผูท่ีรังเกียจสิ่งท่ีนารังเกียจ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะ 
ยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ 
         [๓๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน  
คือ ผูท่ีเขาใจวาควรในของท่ีไมควร ๑ ผูท่ีเขาใจวาไมควรในของท่ีควร ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จาํพวกนี้แล ฯ 
         [๓๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ ผูท่ีเขาใจวาไมควรในของท่ีไมควร ๑ ผูท่ีเขาใจวาควรในของท่ีควร ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
         [๓๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน  
คือ ผูท่ีเขาใจวาเปนอาบัติในขอท่ีไมเปนอาบัติ ๑ ผูท่ีเขาใจวาไมเปนอาบัติในขอท่ีเปนอาบัติ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ 
         [๓๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน  
คือ ผูท่ีเขาใจวาไมเปนอาบัตใินขอท่ีไมเปนอาบัติ ๑ ผูท่ีเขาใจวาเปนอาบัติในขอท่ีเปนอาบัติ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวกนีแ้ล ฯ  
         [๓๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน  
คือ ผูท่ีเขาใจวาเปนธรรมในขอท่ีไมเปนธรรม ๑ ผูท่ีเขาใจวาไมเปนธรรมในขอท่ีเปนธรรม ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ 
         [๓๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก๒ จําพวกเปนไฉน  
คือ ผูท่ีเขาใจวาไมเปนธรรมในขอท่ีไมเปนธรรม ๑ ผูท่ีเขาใจวาเปนธรรมในขอท่ีเปนธรรม ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน๒ จําพวกนีแ้ล ฯ  
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         [๓๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ ผูท่ีเขาใจวาเปนวนิัยในขอท่ีไมเปนวนิยั ๑ ผูท่ีเขาใจวาไมเปนวนิัยในขอท่ีเปนวนิยั ๑ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จาํพวกนี้แล ฯ 
         [๓๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ ผูท่ีเขาใจวาไมเปนวนิัยในขอท่ีไมเปนวินัย ๑ ผูท่ีเขาใจวาเปนวินัยในขอท่ีเปนวนิัย ๑ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒จําพวกนี้แล ฯ 
                          จบพาลวรรคที่ ๕ 
                          จบทุติยปณณาสก 
                        ___________  
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                           ตติยปณณาสก 
         [๓๖๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความหวัง ๒ อยางนี้ละไดยาก ๒ อยางเปนไฉน คือ  
ความหวังในลาภ ๑ ความหวังในชีวิต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความหวัง๒ อยางนี้แลละไดยาก ฯ 
         [๓๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ีหาไดยากในโลก ๒ จําพวกเปนไฉน 
คือ บุพพการีบุคคล ๑ กตัญูกตเวทีบุคคล ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคล ๒ จําพวกนี้แลหาได 
ยากในโลก ฯ 
         [๓๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ีหาไดยากในโลก ๒ จําพวก เปนไฉน  
คือ คนท่ีพอใจ ๑ คนท่ีอ่ิมหนาํ ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคล ๒จําพวกนีแ้ลหาไดยากในโลก ฯ 
         [๓๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ีใหอ่ิมไดยาก ๒ จําพวกเปนไฉน คือ  
บุคคลผูเก็บส่ิงท่ีไดไวแลวๆ ๑ บุคคลผูสละส่ิงท่ีไดแลวๆ ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๒  
จําพวกนี้แลใหอ่ิมไดยาก ฯ 
         [๓๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ีใหอ่ิมไดงาย ๒ จําพวก เปนไฉน คือ  
บุคคลผูไมเก็บส่ิงท่ีตนไดไวแลวๆ ๑ บุคคลผูไมสละส่ิงท่ีตนไดแลวๆ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
บุคคล ๒ จําพวกน้ีแลใหอ่ิมไดงาย ฯ 
         [๓๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดข้ึนแหงราคะ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปน 
ไฉน คือ สุภนมิิต ๑ อโยนิโสมนสิการ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายปจจัยเพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
ราคะ ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๓๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปจจยัเพ่ือความเกดิข้ึนแหงโทสะ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปน 
ไฉน คือ ปฏิฆนิมิต ๑ อโยนโิสมนสิการ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายปจจัยเพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
โทสะ ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๓๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดข้ึนแหงมิจฉาทิฐิ ๒ อยางนี้ ๒ อยาง 
เปนไฉน คือ การโฆษณาแตบุคคลอ่ืน ๑ อโยนิโสมนสิการ ๑ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปจจยัเพ่ือ 
ความเกิดข้ึนแหงมิจฉาทิฐ ิ๒ อยางนี้แล ฯ  
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         [๓๗๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดข้ึนแหงสัมมาทิฐิ ๒ อยางนี้ ๒ อยาง 
เปนไฉน คือ การโฆษณาแตบุคคลอ่ืน ๑ โยนิโสมนสิการ ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปจจยัเพื่อ 
ความเกิดข้ึนแหงสัมมาทิฐิ ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
         [๓๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ลหุกาบัติ ๑  
ครุกาบัติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๓๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ อาบัติช่ัวหยาบ ๑  
อาบัติไมช่ัวหยาบ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย อาบัติ ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
         [๓๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คืออาบัติท่ีมีสวน 
เหลือ ๑ อาบัตท่ีิไมมีสวนเหลือ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาบัติ ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
                         จบอาสาวรรคท่ี ๑ 
         [๓๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีศรัทธา เม่ือออนวอนโดยชอบ พึงออนวอนอยางนี ้
วา ขอเราจงเปนเชนพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุสารีบุตร 
และภกิษุโมคคัลลานะนี้ เปนตราชูมาตรฐานของภิกษุสาวกของเรา ฯ 
         [๓๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย นางภกิษณุีผูมีศรัทธา เม่ือออนวอนโดยชอบ  พึงออนวอน 
อยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนภกิษุณเีขมาและอุบลวัณณาเถิดดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุีเขมาและ 
ภิกษณุีอุบลวณัณานี้ เปนตราชูมาตรฐานของภิกษณุีสาวกิาของเรา ฯ 
         [๓๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสกผูมีศรัทธา เม่ือออนวอนโดยชอบ  พึงออนวอน 
อยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนจติตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 จิตตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีนี้เปนตราชูมาตรฐานของอุบาสกสาวกของเราแล ฯ 
         [๓๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธา เม่ือออนวอนโดยชอบ  พึงออนวอน 
อยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนอุบาสิกาขุชชุตตราและนางเวฬุกณัฏกีนันทมารดาเถิด ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อุบาสิกาขุชชุตตราและนางเวฬุกณัฏกีนันทมารดาเปนตราชูมาตรฐานของอุบาสิกาของ 
เรา ฯ 
         [๓๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒  
ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน   
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ท้ังไดประสบบาปเปนอันมาก ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ไมพิจารณาไตรตรองพูดสรรเสริญ 
คุณของคนท่ีควรติเตียน ๑ไมพิจารณาไตรตรองพูดติโทษของคนท่ีควรสรรเสริญ ๑ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมบริหารตน 
ใหถูกกําจัดถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบาปเปนอันมาก 
อีกดวย ดกูรภกิษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลมประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอม 
บริหารตนไมใหถูกจํากดั ไมใหถูกทําลายเขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบุญ 
เปนอันมากอีกดวย ธรรม๒ ประการเปนไฉน คือ พิจารณาไตรตรองแลวพูดติเตียนคนท่ีควร 
ติเตียน ๑พิจารณาไตรตรองแลวพูดสรรเสริญคนท่ีควรสรรเสริญ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  สัตบุรุษ 
ผูฉลาด เฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจดั ไมให 
ถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ฯ 
         [๓๘๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒ 
 ประการ ยอมบริหารตนใหถูกจํากัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน 
 ท้ังไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย ธรรม ๒ประการเปนไฉน คือ ไมพิจารณาไตรตรองแลว 
 เกิดเล่ือมใสในฐานะอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใส ๑ ไมพิจารณาไตรตรองแลว เกิดไมเล่ือม 
ใสในฐานะอันเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใส ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม  
ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัดถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับ 
ดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย สัตบุรุษผูฉลาด 
เฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจดั ไมใหถูกทําลาย เขา 
ยอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ธรรม ๒ ประการเปนไฉน 
คือ พิจารณาไตรตรองแลว เกิดไมเล่ือมใสในฐานะอันเปนท่ีตั้งแหงความไมเล่ือมใส ๑ พิจารณา 
ไตรตรองแลว เกิดเล่ือมใสในฐานะอันเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใส ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษ 
ผูฉลาดเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม๒ ประการนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูกจํากัด ไมให 
ถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษไมถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ฯ 
         [๓๘๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติผิดในบุคคล ๒  
จําพวก ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน  
ท้ังไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒จําพวกเปนไฉน คือ มารดา ๑ บิดา ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูเขลาไมเฉียบแหลม ปฏิบัติผิดในบุคคล ๒ จําพวกนี้แล ยอม  
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บริหารตนใหถูกกําจัดใหถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบ 
บาปเปนอันมากอีกดวย ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม ปฏิบัติชอบในบุคคล  
๒ จําพวก ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจดั ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน  
ท้ังไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒ จําพวกเปนไฉน คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลมปฏิบัติชอบในบุคคล ๒ จําพวกน้ีแล ยอมบริหาร 
ตนไมใหถูกกาํจัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบุญเปน 
อันมากอีกดวย ฯ 
         [๓๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติผิดในบุคคล ๒ 
 จําพวก ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน  
ท้ังไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคต ๑ สาวก 
ของพระตถาคต ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลายอสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติผิดในบุคคล ๒  
จําพวกนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกจํากัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปนไปกบัดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน 
 ท้ังไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาดเฉียบแหลมปฏิบัติชอบ 
ในบุคคล ๒ จาํพวก ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลายเขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรู 
ติเตียน ท้ังไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒จาํพวกเปนไฉน คือ พระตถาคต ๑  
สาวกของพระตถาคต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลายสัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม ปฏิบัติชอบในบุคคล 
 ๒ จําพวกนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูกจํากัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน 
 ท้ังไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ฯ 
         [๓๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การชําระจิต 
ของตนใหผองแผว ๑ การไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๓๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑  
ความผูกโกรธ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
         [๓๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การกําจัดความ 
โกรธ ๑ การกาํจัดความผูกโกรธ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒อยางนีแ้ล ฯ 
                        จบอายาจนวรรคท่ี ๒  
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         [๓๘๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาน ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ อามิสทาน ๑ 
 ธรรมทาน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาน ๒ อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาทาน ๒ อยางนี้  
ธรรมทานเปนเลิศ ฯ 
         [๓๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การบูชา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ  การบูชาดวย 
อามิส ๑ การบูชาดวยธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การบูชา ๒อยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
บรรดาการบูชา ๒ อยางนี้ การบูชาดวยธรรมเปนเลิศ ฯ 
         [๓๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การสละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ  การสละ 
อามิส ๑ การสละธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย การสละ ๒ อยางนี้แลดกูรภิกษุท้ังหลาย  
บรรดาการสละ ๒ อยางนี้ การสละธรรมเปนเลิศ ฯ 
         [๓๘๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การบริจาค ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉนคือ การบริจาค 
อามิส ๑ การบริจาคธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การบริจาค ๒อยางนีแ้ล  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
บรรดาการบริจาค ๒ อยางนี ้การบริจาคธรรมเปนเลิศ ฯ 
         [๓๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การบริโภค ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน  คือ การบริโภค 
อามิส ๑ การบริโภคธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การบริโภค ๒อยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
บรรดาการบริโภค ๒ อยางนี้ การบริโภคธรรมเปนเลิศ ฯ 
         [๓๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การสมโภค ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การสมโภค 
อามิส ๑ การสมโภคธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การสมโภค ๒อยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 บรรดาการสมโภค ๒ อยางนี้ การสมโภคธรรมเปนเลิศ ฯ 
         [๓๙๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การจําแนก ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การจําแนก 
อามิส ๑ การจําแนกธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การจําแนก ๒อยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
บรรดาการจําแนก ๒ อยางนี้ การจําแนกธรรมเปนเลิศ ฯ 
         [๓๙๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การสงเคราะห ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การ 
สงเคราะหดวยอามิส ๑ การสงเคราะหดวยธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลายการสงเคราะห ๒ อยาง 
นี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บรรดาการสงเคราะห ๒ อยางนีก้ารสงเคราะหดวยธรรมเปนเลิศ ฯ  
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         [๓๙๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การอนุเคราะห ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน  คือ การ 
อนุเคราะหดวยอามิส ๑ การอนุเคราะหดวยธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลายการอนุเคราะห ๒ อยาง 
นี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บรรดาการอนุเคราะห ๒ อยางนีก้ารอนุเคราะหดวยธรรมเปนเลิศ ฯ 
         [๓๙๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเอ้ือเฟอ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความ 
เอ้ือเฟอดวยอามิส ๑ ความเอ้ือเฟอดวยธรรม ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลายความเอื้อเฟอ ๒ อยางนี้แล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาความเอ้ือเฟอ ๒ อยางนี ้
ความเอ้ือเฟอดวยธรรมเปนเลิศ ฯ 
                          จบทานวรรคท่ี ๓ 
         [๓๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สันถาร ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ  อามิสสันถาร ๑  
ธรรมสันถาร ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สันถาร ๒ อยางนีแ้ลดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสันถาร ๒  
อยางนี้ ธรรมสันถารเปนเลิศ ฯ  
         [๓๙๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิสันถาร ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ อามิส 
ปฏิสันถาร ๑ ธรรมปฏิสันถาร ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสันถาร ๒อยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
บรรดาปฏิสันถาร ๒ อยางนี ้ธรรมปฏิสันถารเปนเลิศ ฯ 
         [๓๙๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เอสนา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ  อามิสเอสนา  
การเสาะหาอามิส ๑ ธรรมเอสนาการเสาะหาธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เอสนา ๒ อยางนี้แล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาเอสนา ๒ อยางนี้ธรรมเอสนาเปนเลิศ ฯ 
         [๓๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปริเยสนา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ อามิส 
ปริเยสนา การแสวงหาอามิส ๑ ธรรมปริเยสนา การแสวงหาธรรม๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ปริเยสนา ๒ อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาปริเยสนา ๒ อยางนี้ ธรรมปริเยสนาเปนเลิศ ฯ 
         [๔๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปริเยฏฐิ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ อามิสปริเยฏฐิ  
การแสวงหาอามิสอยางสูง ๑ ธรรมปริเยฏฐิ การแสวงหาธรรมอยางสูง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ปริเยฏฐิ ๒ อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลายบรรดาปริเยฏฐิ ๒ อยางนี้ ธรรมปริเยฏฐิเปนเลิศ ฯ 
         [๔๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การบูชา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ อามิสบูชา ๑  
ธรรมบูชา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย การบูชา ๒ อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาการบูชา ๒  
อยางนี้ ธรรมบูชาเปนเลิศ ฯ 
         [๔๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ของตอนรับแขก ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ  
ของตอนรับ คือ อามิส ๑ ของตอนรับ คือ ธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ของตอนรับแขก  
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 ๒ อยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาของตอนรับแขก ๒ อยางนี้ ของตอนรับแขก คือ 
 ธรรมเปนเลิศ ฯ 
         [๔๐๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความสําเร็จ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความ 
สําเร็จ คือ อามิส ๑ ความสําเร็จ คือ ธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายความสําเร็จ ๒ อยางนีแ้ล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาความสําเร็จ ๒ อยางนี้ความสําเร็จ คือ ธรรมเปนเลิศ ฯ 
         [๔๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเจริญ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความ 
เจริญดวยอามิส ๑ ความเจริญดวยธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเจริญ ๒ อยางนีแ้ล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาความเจริญ ๒ อยางนี้ ความเจริญดวยธรรมเปนเลิศ ฯ 
         [๔๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รัตนะ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ รัตนะคืออามิส ๑  
รัตนะคือธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย รัตนะ ๒ อยางนีแ้ลดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดารัตนะ ๒ 
 อยางนี้ รัตนะคือธรรมเปนเลิศ ฯ 
         [๔๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความสะสม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความ 
สะสมอามิส ๑ ความสะสมธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความสะสม ๒อยางนี้แล ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย บรรดาความสะสม ๒ อยางนี้ ความสะสมธรรมเปนเลิศ ฯ 
         [๔๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความไพบูลย ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความ 
ไพบูลยแหงอามิส ๑ ความไพบูลยแหงธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายความไพบูลย ๒ อยางนี้แล 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาความไพบูลย ๒ อยางนี้ความไพบูลยแหงธรรมเปนเลิศ ฯ 
                         จบสันถารวรรคท่ี ๔ 
         [๔๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผู 
ฉลาดในสมาบัติ ๑ ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาบัติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒  
อยางนี้แล ฯ 
         [๔๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ  ความเปนผูซ่ือ 
ตรง ๑ ความเปนผูออนโยน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
         [๔๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ  ขันติ ๑ 
 โสรัจจะ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ  
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         [๔๑๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผูมี 
วาจาออนหวาน ๑ การตอนรับแขก ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒อยางนี้แล ฯ 
         [๔๑๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความไมเบียด 
เบียน ๑ ความเปนคนสะอาด ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
         [๔๑๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผูไม 
คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูไมรูจักประมาณในการบริโภค ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๔๑๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผู 
คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภค ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๔๑๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ กําลังคือการ 
พิจารณา ๑ กําลังคือการอบรม ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
         [๔๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ กาํลังคือสติ ๑  
กําลังคือสมาธิ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ฯ  
         [๔๑๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สมถะ ๑  
วิปสสนา ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๔๑๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ศีลวิบัติ ๑  
ทิฐิวิบัติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๔๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ศีลสมบัติ ๑ 
 ทิฐิสมบัติ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๔๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ศีลบริสุทธ์ิ ๑  
ทิฐิบริสุทธ์ิ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๔๒๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ทิฐิบริสุทธ์ิ ๑  
ความเพยีรท่ีสมควรแกทิฐิ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
         [๔๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผูยัง 
ไมพอในกุศลธรรม ๑ ความเปนผูไมทอถอยในความเพียร ๑ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ  
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         [๔๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยาง ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนคน 
หลงลืมสติ ๑ ความไมรูสึกตวั ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
         [๔๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สติ ๑  
สัมปชัญญะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
                        จบสมาปตติวรรคท่ี ๕ 
                          จบตติยปณณาสก  
                      _______________________  
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                     พระสูตรท่ีไมจัดเขาในปณณาสก 
         [๔๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑  
ความผูกโกรธไว ๑ ... ความลบหลูคุณทาน ๑ ความตีเสมอ ๑ ...ความริษยา ๑ ความตระหนี่ ๑ ...  
มายา ๑ โออวด ๑ ... ความไมละอาย ๑ความไมเกรงกลัว ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
         [๔๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ 
 ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑  
ความไมตระหนี่ ๑ ... ความไมมายา ๑ ความไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
         [๔๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอมอยูเปนทุกข  
ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑ ความผูกโกรธไว๑ ... ลบหลูคุณทาน ๑  
ตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑ ความตระหนี่ ๑ ... มายา ๑โออวด ๑ ... ความไมละอาย ๑  
ความไมเกรงกลัว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมอยู 
เปนทุกข ฯ 
         [๔๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอมอยูเปนสุข  
ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณ 
ทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑ความไมตระหนี่ ๑ ... ความไมมายา ๑ ความไม 
โออวด ๑ ... หริิ ๑ โอตตัปปะ ๑ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี ้
แล ยอมอยูเปนสุข ฯ 
         [๔๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ เปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุท่ียังเปน 
เสขะ ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑ ความผูกโกรธไว ๑ ... ความลบหลูคุณทาน ๑  
ความตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑ ความตระหนี่ ๑ ...มายา ๑ โออวด ๑ ... ความไมละอาย ๑ 
 ความไมเกรงกลัว ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลายธรรม ๒ อยางนีแ้ล ยอมเปนไปเพ่ือความเส่ือมแกภกิษ ุ
ท่ียังเปนเสขะ ฯ  
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         [๔๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภิกษุท่ียัง 
เปนเสขะ ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไม 
ลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑ความไมตระหนี่ ๑ ... ความไมมายา ๑  
ความไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ยอมไมเปน 
ไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุท่ียังเปนเสขะ ฯ 
         [๔๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการต้ังอยู ในนรกเหมือน 
ดังถูกนํามาฝงไว ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑ความผูกโกรธไว ๑ ... ความ 
ลบหลูคุณทาน ๑ ความตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑ความตระหนี่ ๑ ... มายา ๑ โออวด ๑ ...  
ความไมละอาย ๑ ความไมเกรงกลัว ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒  
ประการนี้แล ตั้งอยูในนรกเหมือนถูกนํามาฝงไว ฯ 
         [๔๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ตั้งอยูในสวรรค 
เหมือนดังถูกนํามาต้ังลงไว ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ...   
ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑... ความไมริษยา ๑ ความไมตระหนี่ ๑ ... ไมมายา ๑  
ไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ อยาง 
นี้แล ตั้งอยูในสวรรคเหมือนถูกนํามาต้ังลงไว ฯ 
         [๔๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๒ อยาง เม่ือ 
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก ธรรม๒ อยางเปนไฉน คือ ความ 
โกรธ ๑ ความผูกโกรธไว ๑ ... ความลบหลูคุณทาน ๑ ความตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑ ความ 
ตระหนี่ ๑ ... มายา ๑ โออวด ๑ …ความไมละอาย ๑ ความไมเกรงกลัว ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบดวยธรรม ๒ อยางนีแ้ล เม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย  
ทุคติวินิบาต นรก ฯ 
         [๔๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๒ อยาง เม่ือ 
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๒อยางเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑  
ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑ ความ 
ไมตระหนี่ ๑ ... ไมมายา ๑ ไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบาง 
คนในโลกน้ี ประกอบดวยธรรม ๒ อยางนีแ้ล เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ  
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         [๔๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้เปนอกศุล ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ 
 อยางนี้เปนกุศล ... ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ธรรม ๒ อยางนี้มีโทษ ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒  
อยางนี้ไมมีโทษ ... ดูกรภิกษท้ัุงหลายธรรม ๒ อยางนี้มีทุกขเปนกําไร ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ธรรม ๒ อยางนี้มีสุขเปนกําไร ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนีมี้ทุกขเปนวิบาก ... ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลายธรรม ๒ อยางนี้มีสุขเปนวิบาก ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้เปนไปกับดวยความ 
เบียดเบียน ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ไมมีความเบียดเบียนธรรม ๒ อยางเปนไฉน 
 คือ ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ...  
ความไมริษยา ๑ ความไมตระหนี่ ๑... ไมมายา ๑ ไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ธรรม๒ อยางนี้แล ไมมีความเบียดเบียน ฯ 
         [๔๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยางนี้ พระตถาคตจึงทรง 
บัญญัติสิกขาบทแกสาวก อํานาจประโยชน ๒ อยางเปนไฉน คือ เพื่อความดีแหงสงฆ ๑  
เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ ... เพื่อความขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปน 
ท่ีรัก ๑ ... เพื่อปองกนัอาสวะอันจกับังเกดิในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกดิในอนาคต ๑ ...  
เพื่อปองกันเวรอันจักเกดิในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดเวรอันจกับังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกัน 
โทษอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจดัโทษอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ...เพื่อปองกันภยัอัน 
จักบังเกดิในปจจุบัน ๑ เพื่อกาํจัดภยัอันจกับังเกิดในอนาคต ๑ ...เพื่อปองกันอกุศลธรรมอันจัก 
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่ออนุเคราะหแกคฤหัสถ ๑ 
 เพื่อเขาไปตัดรอนฝกฝายของภิกษุผูมีความปรารถนาลามก ๑ ... เพื่อความเล่ือมใสของผูท่ียังไม 
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของผูท่ีเล่ือมใสแลว ๑ ... เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ 
เพื่ออนุเคราะหพระวินยั ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒อยางนี้แล พระ 
ตถาคตจึงไดทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก ฯ 
         [๔๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยางนี้ พระตถาคตจึงทรง 
บัญญัติปาติโมกขแกสาวก ... ทรงบัญญัติปาติโมกขขุทเทส ...ทรงบัญญัติการต้ังปาติโมกข ...  
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 ทรงบัญญัติปวารณา ... ทรงบัญญัติการต้ังปวารณา ...ทรงบัญญัติตัชชนียกรรม ... ทรงบัญญัติ 
นิยัสสกรรม ... ทรงบัญญัติปพพาชยกรรม... ทรงบัญญัติปฏิสารณียกรรม ... ทรงบัญญัติอุกเข 
ปนียกรรม ... ทรงบัญญัติการใหปริวาส ... ทรงบัญญัติการชักเขาหาอาบัติเดิม ... ทรงบัญญัติการ 
ใหมานัต ...ทรงบัญญัติอัพภาน ... ทรงบัญญัติการเรียกเขาหมู ... ทรงบัญญัติการขับออกจากหมู...  
ทรงบัญญัติการอุปสมบท ... ทรงบัญญัติญัตติกรรม ... ทรงบัญญัติญัตติทุติยกรรม... ทรงบัญญัติ 
ญัตติจตุตถกรรม ... ทรงบัญญัติสิกขาบทท่ียังไมไดทรงบัญญัติ ...ทรงบัญญัติเพิ่มเติมในสิกขาบทท่ีทรง 
บัญญัติไวแลว ... ทรงบัญญัติสัมมุขาวินัย ... ทรงบัญญัติสติวินยั ... ทรงบัญญัติอมุฬหวินัย ...  
ทรงบัญญัติปฏิญญาตกรณะ ...ทรงบัญญัติเยภยุยสิกา ... ทรงบัญญัติตัสสปาปยสิกา ... ทรงบัญญัติ 
ติณวัตถารกวนิัยอํานาจประโยชน ๒ อยางเปนไฉน คือ เพื่อความดแีหงสงฆ ๑ เพื่อความ 
สําราญแหงสงฆ ๑ ... เพื่อความขมขูบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ ...  
เพื่อปองกันอาสวะอันจกับังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจกับังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อ 
ปองกันเวรอันจักบังเกดิในปจจุบัน ๑ เพื่อกาํจัดเวรอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกันโทษ 
อันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดโทษอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกันภัยอันจักบังเกิด 
ในปจจุบัน ๑เพ่ือกําจัดภัยอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกันอกศุลธรรมอันจักบังเกิดใน 
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอกุศลธรรมอันจักบังเกดิในอนาคต ๑ ... เพื่ออนุเคราะหแกคฤหัสถ ๑  
เพื่อเขาไปตัดรอนฝกฝายของภิกษุท่ีมีความปรารถนาลามก ๑ ... เพื่อความเล่ือมใสของผูท่ียังไม 
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของผูท่ีเล่ือมใสแลว ๑... เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑  
เพื่ออนุเคราะหพระวินยั ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยางนี้แล พระ 
ตถาคตจึงทรงบัญญัติติณวัตถารกวินัยไวแกสาวก ฯ 
         [๔๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพื่อรูดวยปญญาอันยิ่งซ่ึงราคะ จึงควรอบรมธรรม ๒ อยาง  
ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ สมถะ ๑ วิปสสนา ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพือ่รูดวยปญญาอันยิ่ง 
ซ่ึงราคะ จึงควรอบรมธรรม ๒ อยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพื่อกําหนดรูราคะ ... เพือ่ความ 
ส้ินไปรอบแหงราคะ ...เพื่อละราคะเดด็ขาด ... เพื่อความส้ินไปแหงราคะ ... เพื่อความเส่ือมไป 
แหงราคะ... เพือ่ความสํารอกราคะ ... เพื่อความดับสนิทแหงราคะ ... เพือ่สละราคะ ...เพื่อ 
ปลอยราคะเสีย จึงควรอบรมธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ    
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         [๔๓๙] เพื่อรูดวยปญญาอันยิ่ง ... เพื่อกําหนดรู ... เพือ่ความส้ินไปรอบ ... เพื่อสละ ...  
เพื่อความส้ินไป ... เพื่อความเส่ือมไป ... เพือ่ความสํารอก ... เพื่อความดบัสนิท ... เพื่อสละ ...  
เพื่อปลอยวางซึ่งโทสะ ... ซ่ึงโมหะ... ซ่ึงความโกรธ ... ซ่ึงความผูกโกรธไว ... ซ่ึงการลบหลูคุณ 
ทาน ... ซ่ึงการตีเสมอ ... ซ่ึงความริษยา ... ซ่ึงความตระหนี ่... ซ่ึงมายา ... ซ่ึงความโออวด ... 
ซ่ึงความหัวดื้อ ... ซ่ึงความแขงดี ... ซ่ึงการถือตัว ... ซ่ึงการดูหม่ินทาน ... ซ่ึงความมัวเมา ...  
ซ่ึงความประมาท ... จึงควรอบรมธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
                            จบทุกนิบาต 
                           ________  
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                           ปฐมปณณาสก 
                           พาลวรรคท่ี ๑ 
                             ภยสูตร 
         [๔๔๐] ๑. ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ฯ 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภัยท่ีจะเกิดข้ึนท้ังส้ินนั้น ยอมเกิดข้ึนแตคนพาล หาเกดิข้ึนแตบัณฑิตไม อันตรายท่ีจะเกดิข้ึน 
ท้ังส้ินนั้น ยอมเกิดข้ึนแตคนพาล หาเกดิข้ึนแตบัณฑิตไม อุปสรรคท่ีจะเกดิข้ึนท้ังส้ินนั้น 
 ยอมเกิดข้ึนแตคนพาล หาเกิดข้ึนแตบัณฑิตไม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฟอันลุกลามมาจากเรือนไมออ 
หรือเรือนหญา ยอมไหมแมซ่ึงเรือนยอดท่ีเขาโบกท้ังภายในภายนอกลมพัดเขาไมได มีบานประตู 
มิดชิด มีหนาตางปดแนน แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภัยท่ีจะเกดิข้ึนท้ังส้ินนั้น ยอมเกดิข้ึน 
แตคนพาล หาเกิดข้ึนแตบัณฑิตไม อันตรายท่ีจะเกิดข้ึนท้ังส้ินนั้น ยอมเกิดข้ึนแตคนพาล  
หาเกิดข้ึนแตบัณฑิตไม อุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนท้ังส้ินนั้น ยอมเกิดข้ึนแตคนพาล หาเกดิข้ึนแต 
บัณฑิตไม ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพาลมีภัยเฉพาะหนา บัณฑิตหาภัย 
เฉพาะหนามิได คนพาลมีอันตราย บัณฑติหาอันตรายมิได คนพาลมีอุปสรรคบัณฑิตหา 
อุปสรรคมิได ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภัยไมมีมาแตบัณฑติ อันตรายไมมีมาแตบัณฑิต อุปสรรค 
ไมมีมาแตบัณฑิต ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เพราะฉะนัน้แหละเธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บุคคล 
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขาพึงรูวาเปนคนพาล เราจกัประพฤติเวนธรรม 
 ๓ ประการนัน้ บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขาพงึรูวาเปนบัณฑิต เราจัก 
ประพฤติสมาทานธรรม ๓ ประการนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ  
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                            ลักขณสูตร 
         [๔๔๑] ๒. ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาลมีกรรมเปนเคร่ืองกําหนด บัณฑิตมีกรรมเปน 
เคร่ืองกําหนด ปญญางดงามในความประพฤติเนืองๆ ดูกรภิกษุท้ังหลายบุคคลผูประกอบดวย 
ธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑  
วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนีแ้ล พึง 
ทราบวาเปนคนพาล บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม 
 ๓ ประการเปนไฉนคือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคล 
ผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เพราะฉะนัน้ 
แหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขาพึง 
รูวาเปนคนพาล เราจักประพฤติเวนธรรม ๓ ประการนั้นบุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
เหลาใด อันเขาพึงรูวาเปนบัณฑิต เราจักประพฤติสมาทานธรรม ๓ ประการนั้น ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                            จินตาสูตร 
         [๔๔๒] ๓. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลักษณะคนพาล นิมิตคนพาล ความประพฤติไมขาด 
สายของคนพาล ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย คนพาลในโลกน้ี  
ยอมเปนผูคิดเร่ืองท่ีคิดช่ัว ๑ พูดคําท่ีพูดช่ัว ๑---ทํากรรมท่ีทําช่ัว ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ถาคนพาล 
จักไมเปนคนคิดเร่ืองท่ีคิดชั่ว ๑พูดคําท่ีพูดช่ัว ๑ ทํากรรมท่ีทําช่ัว ๑ เชนนั้น บัณฑิตจะพึงรู 
เขาดวยเหตุอยางไรวา ผูนี้เปนคนพาล ไมใชคนดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะคนพาลยอมเปน 
ผูคิดเร่ืองท่ีคิดช่ัว พูดคําท่ีพดูช่ัว ทํากรรมท่ีทําช่ัว ฉะนัน้ บัณฑิตจึงรูจกัเขาวา ผูนี้เปนคนพาล  
ไมใชคนดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลักษณะคนพาล นิมิตคนพาล ความประพฤติไมขาดสายของ 
คนพาล ๓ ประการนีแ้ล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลักษณะบัณฑิตนิมิตบัณฑติ ความประพฤติไม 
ขาดสายของบัณฑิต ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย บัณฑิตในโลกนี้   
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ยอมเปนผูคิดเร่ืองท่ีคิดดี ๑ พูดคําท่ีพูดดี ๑ ทํากรรมท่ีทําดี ๑  เชนนั้น บัณฑิตจะพึงรูเขาได 
ดวยเหตุอะไรวาผูนี้เปนบัณฑิต เปนคนดี ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เพราะบัณฑิตยอมเปนผูคิด 
เร่ืองท่ีคิดดี พดูคําท่ีพูดดี และทํากรรมท่ีทําดี ฉะนั้น บัณฑิตจึงรูจักเขาวา ผูนี้เปนบัณฑิต 
 เปนคนดี ดกูรภิกษุท้ังหลาย ลักษณะบัณฑติ นิมิตบัณฑิต ความประพฤติไมขาดสายของ 
บัณฑิต ๓ ประการนีแ้ล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา  
บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขารูวาเปนคนพาล เราจักประพฤติเวน 
ธรรม ๓ ประการนั้น บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขารูวาเปนบัณฑิต 
 เราจักประพฤติสมาทานธรรม ๓ ประการนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                            อัจจยสูตร 
         [๔๔๓] ๔. ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  พึงทราบวาเปน 
คนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ไมเห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ เห็นโทษโดยความ 
เปนโทษแลว แตไมทําคืนตามธรรม ๑ เม่ือผูอ่ืนช้ีโทษอยู ไมรับรูตามธรรม ๑ ดูกรภกิษุ 
ท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนีแ้ล พึงทราบวาเปนคนพาล ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ  
เห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ เห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ยอมทําคืนตามธรรม ๑ เมื่อผูอ่ืน 
ช้ีโทษอยู ยอมรับรูตามธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ประการนี้แล  
พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯ 
                           อโยนิโสสูตร 
         [๔๔๔] ๕. ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  พึงทราบวา 
เปนคนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ตั้งปญหาโดยไมแยบคาย ๑   เฉลยปญหาโดย 
ไมแยบคาย ๑ ไมอนุโมทนาปญหาท่ีผูอ่ืนเฉลยโดยแยบคายดวยบทพยญัชนะท่ีเหมาะสม   
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สละสลวย เขารูป ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวา 
เปนคนพาล ดกูรภิกษุท้ังหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พงึทราบวาเปนบัณฑิต 
 ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ตั้งปญหาโดยแยบคาย ๑ เฉลยปญหาโดยแยบคาย ๑  
อนุโมทนาปญหาท่ีผูอ่ืนเฉลยโดยแยบคาย ดวยบทพยัญชนะท่ีเหมาะสม สละสลวยเขารูป ๑ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯ 
                            อกุสลสูตร 
         [๔๔๕] ๖. ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  พึงทราบวาเปน 
คนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมเปนอกุศล ๑ วจีกรรมเปนอกุศล ๑  
มโนกรรมเปนอกุศล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึง 
ทราบวาเปนคนพาล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวา 
เปนบัณฑติ ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมเปนกุศล ๑ วจกีรรมเปนกุศล ๑  
มโนกรรมเปนกุศล ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวา 
เปนบัณฑติ ฯ 
                            สาวัชชสูตร 
         [๔๔๖] ๗. ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปน 
คนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมท่ีเปนโทษ ๑วจีกรรมท่ีเปนโทษ ๑  
มโนกรรมท่ีเปนโทษ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบ 
วาเปนคนพาล ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต  
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมท่ีไมเปนโทษ ๑ วจกีรรมท่ีไมเปนโทษ ๑ มโนกรรม 
ท่ีไมเปนโทษ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล  พึงทราบวาเปน 
บัณฑิต ฯ  
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                           สัพยาปชชสูตร 
         [๔๔๗] ๘. ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปน 
คนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมท่ีเปนการเบียดเบียน ๑ วจีกรรมท่ีเปนการ 
เบียดเบียน ๑ มโนกรรมท่ีเปนการเบียดเบียน ๑ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม  
๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนคน---พาล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมท่ีไมเปนการเบียดเบียน ๑ 
วจีกรรมท่ีไมเปนการเบียดเบียน ๑ มโนกรรมท่ีไมเปนการเบียดเบียน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิตดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะ 
ฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด  
อันเขาพึงรูวาเปนคนพาล เราจักประพฤติเวนธรรม ๓ ประการนั้น บุคคลประกอบดวยธรรม  
๓ ประการเหลาใด อันเขาพงึรูวาเปนบัณฑิต เราจักประพฤติสมาทานธรรม ๓ ประการนั้น  
ดูกรภกิษุท้ังหลายเธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางน้ีแล ฯ 
                             ขตสูตร 
         [๔๔๘] ๙. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพาลไมฉลาด เปนอสัตบุรุษประกอบดวยธรรม  
๓ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจดั ถูกทําลาย เปนผูเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน  
และประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๓ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจทุีจริต ๑  
มโนทุจริต๑ ดกูรภิกษุท้ังหลายคนพาลไมฉลาด เปนอสัตบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
นี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย เปนผูเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน 
 และประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดกูรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิตผูฉลาด เปนสัตบุรุษประกอบดวย 
ธรรม ๓ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลายเปนผูไมมีโทษ ผูรูไมติเตียน  
และประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ 
 มโนสุจริต ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายบัณฑิตผูฉลาด เปนสัตบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนีแ้ล 
 ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจดั ไมใหถูกทําลาย เปนผูไมมีโทษ ผูรูไมติเตียน และประสบบุญ 
เปนอันมาก ฯ  
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                             มลสูตร 
         [๔๔๙] ๑๐. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ไมละมลทิน  
๓ ประการ จะตองถูกเก็บไวในนรก เหมือนถูกขังฉะน้ัน ธรรม ๓ประการเปนไฉน คือ  
เปนผูทุศีล และไมละมลทินแหงความเปนผูทุศีล ๑ เปนผูริษยา และไมละมลทินแหงความ 
ริษยา ๑ เปนผูตระหนี่ และไมละมลทินแหงความตระหนี ่๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลประกอบ 
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล  ไมละมลทิน ๓ ประการนี้ จะตองตกนรก เหมือนถูกนําไปฝงไว 
ฉะนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ละมลทิน ๓ ประการเสีย 
ยอมจะประดิษฐานบนสวรรค เหมือนถูกนําเอามาวางไว ฉะนัน้ ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ  
เปนผูมีศีล และละมลทินแหงความเปนผูทุศีล ๑ เปนผูไมริษยาและละมลทินแหงความริษยา ๑  
เปนผูไมตระหนี่ และละมลทนิแหงความตระหน่ี๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวย 
ธรรม ๓ ประการนี้ และละมลทิน ๓ ประการนี้แล ยอมจะตองไดข้ึนสวรรค เหมือนกับเชิญไป 
วางไว ฉะนัน้ ฯ 
                          จบพาลวรรคที่ ๑ 
                         ___________ 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. ภยสูตร                 ๒. ลักขณสูตร  
๓. จินตาสูตร         ๔. อัจจยสูตร 
๕. อโยนิโสสูตร         ๖. อกุสลสูตร  
๗. สาวัชชสูตร         ๘. สัพยาปชชสูตร 
๙. ขตสูตร                 ๑๐. มลสูตร   
                        ______________  
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               รถกาวรรคท่ี ๒ 
                            ญาตกสูตร 
         [๔๕๐] ๑๑. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุมีช่ือเสียงประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอม 
ปฏิบัติเพื่อมิใชประโยชนเกือ้กูล เพื่อมิใชสุขแกชนเปนอันมากเพื่อความพินาศแกชนเปนอันมาก 
 เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพือ่ทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน  
คือ ชักชวนในกายกรรมท่ีไมสมควร ๑ ชักชวนในวจีกรรมท่ีไมสมควร ๑ ชักชวนในธรรม 
ท่ีไมสมควร ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีช่ือเสียงประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอม 
ปฏิบัติเพื่อมิใชประโยชนเกือ้กูล เพื่อมิใชสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความพินาศแกชนเปน 
อันมาก เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูมีช่ือเสียงประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อประโยชนแกชนหมูมาก เพื่อเกื้อกูล เพื่อ 
สุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉนคือ ชักชวนในกายกรรม 
ท่ีสมควร ๑ ชักชวนในวจีกรรมท่ีสมควร ๑ ชักชวนในธรรมที่สมควร ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ภิกษุผูมีช่ือเสียงประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขแก 
ชนเปนอันมาก เพื่อประโยชนแกชนหมูมาก เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ฯ 
                            สรนียสูตร 
         [๔๕๑] ๑๒. ดกูรภิกษท้ัุงหลาย สถานท่ี ๓ แหงนี้ ยอมเปนสถานท่ี อันกษัตราธิราช 
ผูไดรับมูรธาภิเษกแลว พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ สถานท่ี ๓ แหงเปนไฉน คือ 
 กษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ประสูติ ณ ท่ีใดท่ีนี้เปนสถานท่ี ๑ อันกษัตราธิราชพึงทรง 
ระลึกตลอดพระชนมชีพ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง กษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ณ ท่ีใด ท่ีนี้เปนสถานท่ี ๒ อัน 
กษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง กษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ทรงชํานะสงครามคร้ังใหญ มีชัย  
ทรงครอบครองสนามรบ ณ ท่ีใด ท่ีนี้เปนสถานท่ี ๓ อันกษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว  
พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สถานท่ี ๓ แหงน้ีแล เปนสถานท่ีอันกษัตราธิราช  ผูไดรับมูรธา 
ภิเษกแลว พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สถานท่ี ๓ แหงน้ี เปนสถานท่ีอันภกิษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล สถานท่ี ๓ แหงเปนไฉน คือ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุปลงผมและ 
หนวด นุงหมผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ณ ท่ีใด ท่ีนี้เปนสถานท่ี ๑ อันภิกษุพึง 
ระลึกถึงตลอดชีวิต ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ณ ท่ีใด ท่ีนี้เปนสถานท่ี ๒ อันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวติ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวมุิติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
ส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ณ ท่ีใด ท่ีนี้เปนสถานที่ ๓ อันภิกษพุึงระลึกถึง 
ตลอดชีวิต ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สถานท่ี ๓ แหงน้ีแล เปนสถานท่ีอันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวติ ฯ 
                             ภิกขุสูตร 
         [๔๕๒] ๑๓. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวก 
เปนไฉน คือ บุคคลผูหมดหวัง ๑ บุคคลผูมีหวัง ๑ บุคคลผูปราศจากความหวัง ๑ ฯ  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูหมดหวังเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้  
บังเกิดในสกุลตํ่า คือ สกุลจัณฑาล สกุลคนเปาป (ขอทาน)สกุลนายพรานปา สกุลชางรถ  
หรือสกุลกุลีเทหยากเยื่อ ซ่ึงเปนสกุลท่ียากจน มีขาวน้ําโภชนาหารนอย มีความเปนไปฝดเคือง  
มีของกินและเคร่ืองนุงหมหาไดโดยฝดเคือง และเขาเปนคนมีผิวพรรณหมนหมองไมนาดู ต่ําเต้ีย  
มากดวยความปวยไข เปนคนบอด เปนคนงอย เปนคนกระจอก หรือเปนโรคอัมพาต   
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หาขาวน้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก และเคร่ืองตามประทีป 
ไมได เขาไดฟงขาววา กษัตริยผูมีพระนามอยางนี้ ถูกพวกกษัตริยอภิเษกแลวดวยการอภิเษก 
ใหเปนกษัตริย เขาหาคิดอยางนี้ไมวา ถึงตัวเราก็จักถูกพวกกษัตริยอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปน 
กษัตริยสักคร้ังหนึ่งแนแท ดกูรภิกษุท้ังหลายนี้เรียกวา "บุคคลผูหมดหวัง" ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมีหวังเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พระโอรสของพระราชา 
มหากษัตริยผูไดรับมูรธาภิเษกแลวในโลกนี้ เปนผูควรอภิเษก แตยังไมไดรับการอภิเษก ถึงความ 
ไมหวัน่ไหว เขาไดฟงขาววา กษัตริยผูมีพระนามอยางนีถู้กพวกกษัตริยอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปน 
กษัตริย เขายอมคิดดังนีว้า ถึงตัวเราก็จกัถูกพวกกษัตริยอภิเษกใหเปนกษัตริยสักคราวหนึ่ง 
โดยแท ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีเ้รียกวา "บุคคลผูมีหวัง" ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย    ก็บุคคลผูปราศจากความหวังเปนไฉน    ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
พระราชาในโลกนี้ เปนกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลว พระองคไดสดับขาววา กษัตริยผูมีพระนาม 
อยางนี้ ถูกพวกกษัตริยอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปนกษตัริย พระองคหาทรงพระดําริดังนี้ไมวา  
ถึงตัวเราก็จกัถูกพวกกษัตริยอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปนกษัตริยสักคราวหน่ึง ขอน้ันเพราะเหตุใด  
เพราะพระองคซ่ึงแตกอนยงัมิไดรับการอภิเษก ไดมีการอภิเษกสงบไปแลว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
นี้เรียกวา "บุคคลผูปราศจากความหวัง" ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก 
 แมฉันใด ฯ  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูภิกษกุ็มีบุคคลอยู ๓ จําพวก ปรากฏฉันนั้น เหมือนกนัแล  
บุคคล ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูหมดหวัง ๑ บุคคลผูมีหวัง ๑ บุคคลผูปราศจาก 
ความหวัง ๑ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูหมดหวังเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนคนทุศีล  
มีธรรมเลวทราม ไมสะอาด มีสมาจารที่พึงระลึกดวยความรังเกียจมกีารงานปกปด ไมใช 
สมณะ แตปฏิญาณวาเปนสมณะ ไมใชพรหมจารี แตปฏิญาณวาเปนพรหมจารี เนาในภายใน  
ชุมดวยราคะ เปนดังหยากเยือ่ เธอไดสดับขาววา ภิกษุช่ือนี้ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ  
อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอหาคิดดังนี ้
ไมวาแมเราก็จกัทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป  
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบุัน เขาถึงอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา"บุคคลผูหมดหวัง" ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมีหวังเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล 
 มีกัลยาณธรรม เธอไดสดับขาววา ภิกษุช่ือนี้ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู เธอยอมคิดดังนีว้า แมเราก็จัก 
ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
ปจจุบัน เขาถึงอยูสักคราวหนึ่งโดยแท ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา "บุคคลผูมีหวัง" ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูปราศจากความหวังเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน 
พระอรหันตขีณาสพ เธอไดสดับขาววา ภกิษุช่ือนี้ทําใหแจงซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ อันหา 
อาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอยอมไมคิด 
ดังนี้วา ถึงเราก็จักทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป  
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบัุน เขาถึงอยู สักคราวหนึ่งโดยแท ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
ความหวังในวมุิติของเธอผูยังไมหลุดพนในกอนนัน้ระงับแลว ดกูรภิกษุท้ังหลายน้ีเรียกวา  
"บุคคลผูปราศจากความหวัง" ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูภิกษุ มีบุคคล ๓ จําพวกน้ีแล ปรากฏอยู ฯ 
                           จักกวัตติสูตร 
         [๔๕๓] ๑๔. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชา ทรงยัง 
จักรมิใชของพระราชาอ่ืนใหเปนไป เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเลา เปนราชาของพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม  
เปนธรรมราชา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวาดูกรภิกษุ ธรรมเปนราชาของพระเจาจกัรพรรดิ 
ผูทรงธรรม เปนธรรมราชาดั่งนี้ แลวไดตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุ พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม 
 เปนธรรมราชาในโลกน้ีทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม 
 มีธรรมเปนธงมีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษา ปองกนัและคุมครอง 
ท่ีประกอบดวยธรรมไวในอันโตชน ฯ 
     ดูกรภกิษุ อีกประการหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชา  ทรงอาศัยธรรม 
นั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธงมีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ   
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ทรงจัดการรักษา ปองกัน และคุมครองท่ีประกอบดวยธรรมไวในพวกกษัตริย ผูท่ีตามเสด็จ 
 ในหมูพล ในพราหมณและคฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท ในสมณะและพราหมณ ในเน้ือ 
และนกดูกรภกิษุ พระเจาจกัรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชา พระองคนั้นแล ซ่ึงอาศัยธรรม 
นั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยาํเกรงธรรม มีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตรา มีธรรม 
เปนใหญ คร้ันทรงจัดการรักษา ปองกัน และคุมครองท่ีประกอบ ดวยธรรมไวในอันโตชน ใน 
พวกกษัตริยผูตามเสด็จ ในหมูพล ในพราหมณและคฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท  
ในสมณะและพราหมณ ในเนื้อและนกแลว ยอมทรงใชจักรใหเปนไปโดยธรรมเทานั้น จักเปน 
อันมนุษย ขาศึกหรือสัตวไรๆ ใหเปนไปไมได ฉันใด ฯ 
     ดกูรภกิษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงธรรม เปนธรรมราชา  ก็ฉันนัน้ 
เหมือนกนั ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง 
 มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษาปองกนั และคุมครองท่ีประกอบดวยธรรมไว 
ในกายกรรม วากายกรรมเชนนี้ควรเสพ กายกรรมเชนนีไ้มควรเสพ ฯ 
     ดูกรภกิษุ อีกประการหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพทุธเจาผูทรงธรรม เปนธรรม 
ราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม ทรงมีธรรมเปนธง  
มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษปองกัน และคุมครองท่ีประกอบดวยธรรมไว 
ในวจีกรรมวา วจีกรรมเชนนีค้วรเสพวจีกรรมเชนนี้ไมควรเสพ ฯ 
     ดูกรภกิษุ อีกประการหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงธรรม ผูเปน 
ธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรมยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง 
 มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษาปองกนั และคุมครองท่ีประกอบดวยธรรมไว 
ในมโนกรรมวา มโนกรรมเชนนี้ควรเสพ มโนกรรมเชนนี้ไมควรเสพ ฯ 
     ดูกรภกิษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นผูทรงธรรม  เปนธรรมราชา 
 ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรมมีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตรา 
 มีธรรมเปนใหญ คร้ันทรงจัดการรักษา ปองกันและคุมครองท่ีประกอบดวยธรรมไวในกายกรรม  
วจกีรรม มโนกรรมแลว ทรงยังธรรมจักรอันยอดเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรมเทานั้น จกัรนั้น  
อันสมณะ พราหมณเทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ใหเปนไปดวยไมได ฯ  
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                            ปเจตนสูตร 
         [๔๕๔] ๑๕. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับ ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระ 
นครพาราณสี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
เหลานั้น ทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว มีพระราชาพระองคหนึ่งพระนามวาปเจตนะ คร้ังนั้น  
พระเจาปเจตนะไดรับส่ังกะนายชางรถวา ดูกรนายชางรถผูสหายแตนีไ้ปอีก ๖ เดือน ฉันจักทํา 
สงคราม ทานสามารถจะทําลอคูใหมของฉันไดไหมนายชางรถไดทูลรับรองตอพระเจาปเจตนะ 
วา ขอเดชะ  ขาพระองคสามารถจะทําถวายได คร้ังนัน้แล นายชางรถไดทําลอสําเร็จขางหนึ่ง  
โดย ๖ เดือน หยอน๖ ราตรี คร้ังนั้นแล พระเจาปเจตนะตรัสเรียกนายชางรถมาถามวา ดูกร 
ชายชางรถผูสหาย แตนี้ไปอีก ๖ วนั ฉันจักทําสงคราม ลอคูใหมสําเร็จแลวหรือ ฯ 
     นายชางรถกราบทูลวา ขอเดชะ โดย ๖ เดือน หยอนอยูอีก ๖ ราตรีนีแ้ล ลอไดเสร็จ 
ไปแลวขางหนึ่งฯ 
     พระเจาปเจตนะตรัสถามวา ดูกรนายชางรถผูสหาย ๖ วันนี้ทานสามารถจะทําลอขางท่ีสอง 
ของฉันใหเสร็จไดหรือ ฯ 
     นายชางรถไดกราบทูลรับรองตอพระเจาปเจตนะวา ขอเดชะ ขาพระองคสามารถจะทําให 
เสร็จได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล นายชางรถทําลอขางท่ีสองเสร็จโดย ๖ วันแลว นําเอา 
ลอคูใหมเขาไปเฝาพระเจาปเจตนะถึงท่ีประทับ แลวกราบทูลวา ขอเดชะลอคูใหมของพระองค 
นี้สําเร็จแลว 
     พระเจาปเจตนะรับส่ังถามวา ดูกรนายชางรถผูสหาย ลอของทานขางท่ีเสร็จโดย ๖ 
เดือนหยอน ๖ ราตรี กับอีกขางหนึ่งเสร็จโดย ๖ วันนี้ เหตุอะไรเปนเคร่ืองทําใหแตกตางกัน 
 ฉันจะเห็นความแตกตางของมันไดอยางไร ฯ 
     นายชางรถกราบทูลวา ขอเดชะ ความแตกตางของมันมีอยู ขอพระองค จงทรงทอดพระ 
เนตรความแตกตางกันของมัน ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแล นายชางรถยังลอขางท่ีเสร็จโดย ๖ วัน ใหหมุนไป  
ลอนั้นเม่ือนายชางรถหมุนไป ก็หมุนไปไดเทาท่ีนายชางรถหมุนไปแลวหมุนเวียนลมลงบนพ้ืน 
ดิน นายชางรถไดยังลอขางท่ีเสร็จโดย ๖ เดือนหยอนอยู ๖ ราตรีใหหมุนไป ลอนั้น เม่ือนาย 
ชางรถหมุนไป ก็หมุนไปไดเทาท่ีนายชางรถหมุนไป แลวตั้งอยูเหมือนอยูในเพลา ฉะนั้น ฯ 
     พระเจาปเจตนะตรัสถามวา ดูกรนายชางรถผูสหาย อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย ลอ 
ขางท่ีเสร็จโดย ๖ วันนี้ เม่ือถูกทานหมุนไปแลว จึงหมุนไปเพียงเทาทานหมุนไปได แลวหมุน 
เวียนลมลงบนพ้ืนดิน ก็อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจยัลอขางท่ีเสร็จโดย ๖ เดือนหยอนอยู ๖  
ราตรีนี้ เม่ือทานหมุนไป จึงหมุนไปเทาท่ีทานหมุนไปได แลวไดตั้งอยูเหมือนกับอยูในเพลา 
 ฉะนั้น ฯ 
     นายชางรถกราบทูลวา ขอเดชะ กงก็ดี กําก็ดี ดมุก็ดี ของลอขางท่ีเสร็จแลวโดย ๖ 
 วันนี้ มันคดโคง มีโทษ มีรสฝาด เพราะกงก็ดี กําก็ดี ดุมก็ดี คดโคง มีโทษ มีรสฝาด  
ฉะนั้นเม่ือขาพระองคหมุนไป จึงหมุนไเทาท่ีขาพระองคหมุนไป แลวหมุนเวียนลมบนพื้น 
ดิน ขอเดชะ สวนกงก็ดกีําก็ด ีกุมก็ดี ของลอขางท่ีเสร็จโดย ๖ เดือนหยอนอยูอีก ๖ ราตรี 
นี้ ไมคดโคงหมดโทษ ไมมีรสฝาด ฉะนั้น เม่ือขาพระองคหมุนไป จึงหมุนไปไดเทาท่ีขา 
พระองคหมุนไป แลวไดตั้งอยูเหมือนกับอยูในเพลา ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทานท้ังหลายจะพึงคิดอยางนีว้า สมัยนั้น คนอ่ืนไดเปนนายชางรถ 
 แตขอนี้ไมควรเห็นดังนั้น สมัยนั้น เราไดเปนนายชางรถดูกรภกิษุท้ังหลาย คราวนั้น เราเปน 
คนฉลาดในความคดโคงแหงไม ในโทษแหงไม ในรสฝาดแหงไม แตบัดนี้เราเปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา ฉลาดในความคดโกงแหงกาย ในโทษแหงกาย ในรสฝาดแหงกาย ฉลาด 
ในความคดโกงแหงวาจา ในโทษแหงวาจา ในรสฝาดแหงวาจา ฉลาดในความคดโกงแหงใจ 
ในโทษแหงใจ ในรสฝาดแหงใจ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษหุรือภิกษณุีรูปใดรูปหนึ่ง ไมละความคดโกงแหงกาย โทษแหง 
กาย รสฝาดแหงกาย ไมละความคดโกงแหงวาจา โทษแหงวาจา รสฝาดแหงวาจา ไมละความ 
คดโกงแหงใจ โทษแหงใจ รสฝาดแหงใจเขาไดพลัดตกไปจากธรรมวินยันี้ เหมือนกับลอขางท่ี 
เสร็จโดย ๖ วนั ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษหุรือภิกษณุีรูปใดรูปหนึ่ง ละความคดโกงแหงกายโทษแหงกาย  
รสฝาดแหงกาย ละความคดโกงแหงวาจา โทษแหงวาจารสฝาดแหงวาจา ละความคดโกง  
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แหงใจ โทษแหงใจ รสฝาดแหงใจได เขาดํารงม่ันอยูในธรรมวินัยนี้ เหมือนกับลอขางท่ีเสร็จ 
โดย ๖ เดือนหยอนอยู ๖ ราตรี ฉะนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอท้ังหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักละความคดโกงแหงกาย โทษแหงกาย รสฝาดแหงกาย 
จักละความคดโกงแหงวาจา โทษแหงวาจา รสฝาดแหงวาจา จักละความคดโกงแหงใจ  
โทษแหงใจ รสฝาดแหงใจ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                            อปณณกสูตร 
         [๔๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการช่ือวาเปนผูปฏิบัติไมผิด 
 และช่ือวาเธอปรารภปญญาเพ่ือความส้ินอาสวะท้ังหลายธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ เปนผูรูจักประมาณใน 
โภชนะ ๑ เปนผูประกอบความเพียร ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวารใน 
อินทรียท้ังหลายอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยตาแลวไมถือ 
เอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลว 
จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย  
ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหูแลว ฯลฯ ดมกล่ินดวยจมูกแลว ฯลฯ  
ล้ิมรสดวยล้ินแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว  
ยอมไมถือเอาโดยนิมิต โดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพือ่สํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไม 
สํารวมแลวจะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภชิฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษา 
มนินทรีย ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวาร 
ในอินทรียท้ังหลายอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุช่ือวาเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ 
อยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้พจิารณาโดยแยบคายแลว ฉันอาหารไม 
ใชเพื่อเลน ไมใชเพื่อจะมัวเมา ไมใชเพื่อจะประดับ ไมใชเพื่อจะประเทืองผิว เพียง 
เพื่อกายนี้ตั้งอยู เพื่อจะใหกายน้ีเปนไปเพื่อจะกําจัดความเบียดเบยีนลําบาก เพื่อจะอนุเคราะห 
พรหมจรรยดวยคิดเหน็วาเราจักกําจดัเวทนาเกาเสีย และจักไมใหเวทนาใหมเกดิข้ึน ความที่กาย 
จักเปนไปไดนาน ความเปนผูไมมีโทษและความอยูสําราญจักเกิดมีแกเรา ดังนี้ ดูกรภกิษุ  
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ท้ังหลาย ภกิษช่ืุอวาเปนผูรูจกัประมาณในโภชนะอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย  กภ็ิกษช่ืุอวาเปน 
ผูประกอบความเพียรอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิ 
จากอาวรณิยธรรม ดวยการเดินจงกรม ดวยการนั่งตลอดวัน ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจาก 
อาวรณยิธรรม ดวยการเดนิจงกรมดวยการนั่งตลอดยามตนแหงราตรี ตลอดยามกลางแหง 
ราตรี ยอมสําเร็จสีหไสยาโดยขางเบ้ืองขวา ซอนเทาเหล่ือมเทา มีสติสัมปชัญญะ ทําความหมาย 
ในอันจะลุกข้ึนไวในใจ ยอมลุกข้ึนชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอาวรณยิธรรม ดวยการเดนิจงกรม 
 ดวยการนั่งตลอดปจฉิมยาม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุช่ือวาเปนผูประกอบความเพียรอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แลยอมช่ือวาเปนผูปฏิบัติไมผิด  
และช่ือวาเธอปรารภปญญาเพ่ือความส้ินอาสวะท้ังหลาย ฯ 
                             อัตตสูตร 
         [๔๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ เปนไปทั้งเพื่อเบียดเบียนตนเอง  
เปนไปทั้งเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน เปนไปทั้งเพื่อเบียดเบียนตนและคนอ่ืนท้ังสองฝาย ธรรม  
๓ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล เปนไปทั้งเพือ่เบียดเบียนตนเอง เปนไปทัง้ 
เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน เปนไปทัง้เพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนท้ังสองฝาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการน้ี ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง  ไมเปนไป 
เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอ่ืนท้ังสองฝายธรรม ๓ ประการ 
เปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจสุีจริต ๑ มโนสุจริต ๑ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ไมเปนไปเพือ่เบียดเบียนตนเอง ไมเปน 
ไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอ่ืนท้ังสองฝาย ฯ 
                             เทวสูตร 
         [๔๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย จะพึงถามทานท้ังหลายเชนนีว้า  
ดูกรอาวุโส พระสมณโคดมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อจะเขาถึงพรหมโลกหรือ ทานท้ังหลาย  
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เม่ือถูกถามเชนนี้ พึงอึดอัด ระอา รังเกียจ  มิใชหรือ เม่ือภิกษเุหลานั้นทูลรับวา เปนเชนนั้น  
พระเจาขา จึงไดตรัสตอไปวาดูกรภกิษุท้ังหลาย ไดยนิวา ทานท้ังหลายอึดอัด ระอา รังเกียจ  
ดวยอายุทิพยดวยวรรณะทิพย ดวยสุขทิพย ดวยยศทิพย ดวยอธิปไตยทิพย ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
แตทานท้ังหลายควรอึดอัด ระอา รังเกียจ ดวยกายทุจริต ดวยวจีทุจริต ดวยมโนทุจริตกอน 
ทีเดียว ฯ  
                          ปาปณิกสูตรท่ี ๑ 
         [๔๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการ ไมควรจะไดโภคทรัพย 
ท่ียังไมได หรือเพ่ือทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีข้ึน องค ๓ประการเปนไฉน ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย พอคาในโลกนี้ เวลาเชาไมจัดแจงการงานโดยเอ้ือเฟอ เวลาเท่ียงไมจัดแจงการงาน 
โดยเอ้ือเฟอ เวลาเย็นไมจดัแจงการงานโดยเอ้ือเฟอ ดูกรภกิษุท้ังหลาย พอคาผูประกอบดวย 
องค ๓ ประการนี้แล ไมควรจะไดโภคทรพัยท่ียังไมได หรือเพ่ือทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีข้ึน 
 ฉันใดดกูรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ก็ฉันน้ันเหมือนกนั เปนผูไม 
ควรจะบรรลุกศุลธรรมท่ียังไมไดบรรลุ หรือเพ่ือทํากุศลธรรมท่ีไดบรรลุแลวใหเจริญมากข้ึน ธรรม 
 ๓ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้ เวลาเชาไมอธิษฐานสมาธินิมิต 
โดยเคารพ เวลาเท่ียงไมอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ เวลาเย็นไมอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย---ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้ เปนผูไมควรจะบรรลุกุศลธรรมท่ียัง 
ไมไดบรรลุ หรือเพ่ือทํากุศลธรรมท่ีไดบรรลุแลวใหเจริญมากข้ึน ดูกรภกิษุท้ังหลายพอคา 
ผูประกอบดวยองค ๓ ประการนี้แล สมควรจะไดโภคทรัพยท่ียังไมได หรือเพ่ือทําโภคทรัพย 
ท่ีไดแลวใหทวีมากข้ึน องค ๓ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย พอคาในโลกนี้ เวลาเชาจัด 
แจงการงานโดยเอ้ือเฟอ เวลาเท่ียงจัดแจงการงานโดยเอ้ือเฟอ เวลาเย็นจดัแจงการงานโดยเอ้ือเฟอ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลายพอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการนีแ้ล สมควรจะไดโภคทรัพยท่ียังไมได 
หรือเพ่ือทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีมากข้ึน ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวย  
ธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนัน้เหมือนกนั สมควรจะไดบรรลุกุศลธรรมท่ียังไมไดบรรลุ หรือทํา 
กุศลธรรมท่ีไดบรรลุแลวใหเจริญมากข้ึนธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ เวลาเชาอธิษฐานสมาธินมิิตโดยเคารพ เวลาเท่ียงอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ   
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เวลาเยน็อธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม๓ ประการ 
นี้แล สมควรจะบรรลุกุศลธรรมท่ียังไมบรรลุ หรือเพ่ือทํากุศลธรรมท่ีไดบรรลุแลวใหเจริญมากข้ึน ฯ 
                          ปาปณิกสูตรท่ี ๒ 
         [๔๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการ ยอมถึงความมี 
โภคทรัพยมากมายเหลือเฟอไมนานเลย องค ๓ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย พอคา 
ในโลกน้ี เปนคนท่ีมีตาดี ๑ มีธุระดี ๑ ถึงพรอมดวยบุคคลท่ีจะเปนท่ีพึง่ได ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย พอคาช่ือวาเปนคนมีตาดีอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย  พอคาในโลกนี้ 
ยอมรูส่ิงท่ีจะพึงซ้ือขายวา ส่ิงท่ีพึงขายนี้ ซ้ือมาเทานี้ ขายไป เทานี้ จักไดทุนเทานี้ มีกําไร 
เทานี้ ดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พอคาช่ือวาเปนคนมีตาดี ดวยอาการอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
พอคาช่ือวามีธุระดีอยางไรดกูรภิกษุท้ังหลาย พอคาในโลกนี้ เปนคนฉลาดท่ีจะซ้ือและขาย 
ส่ิงท่ีตนจะพึงซ้ือขาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย พอคาช่ือวาเปนคนมีธุระดี ดวยอาการอยางนี้แล ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย พอคาช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยคนซ่ึงจะเปนท่ีพึ่งไดอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
พอคาในโลกนี้ อันคฤหบดหีรือบุตรคฤหบดีผูม่ังคั่ง ผูมีทรัพยมากมีโภคะมาก ทราบไดเชนนี ้
วาทานพอคาผูนี้แล เปนคนมีตาดี มีธุระดี สามารถที่จะเล้ียงบุตรภรรยา และใชคืนใหแกเราตาม 
เวลาได เขาตางก็เช้ือเชิญพอคานั้นดวยโภคะวา แนะทานพอคาผูสหาย แตนีไ้ปทานจงนําเอา 
โภคะไปเล้ียงดูบุตรภรรยา และใชคืนใหแกเราตามเวลา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พอคาช่ือวาเปนผูถึง 
พรอมดวยบุคคลซ่ึงเปนท่ีพึ่งไดดวยอาการอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย พอคาผูประกอบดวยองค  
๓ ประการนี้แล ยอมจะถึงความมีโภคะมากมายเหลือเฟอไมนานเลย ฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมถึงความเปนผูมากมูนไพบูลยใน 
กุศลธรรมไมนานเลย ธรรม๓ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้  
เปนผูมีจักษุ ๑มีธุระดี ๑ ถึงพรอมดวยภิกษพุอจะเปนท่ีพึง่ได ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุช่ือวาเปนผูมีจกัษุอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษใุนธรรม 
วินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุช่ือวาเปนผูมีจักษุอยางนี้แล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุช่ือวาเปนผูมีธุระดีอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุในธรรม 
วินัยนี้ เปนผูปรารภความเพยีร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม เปนผูมี 
กําลัง มีความบากบ่ันม่ัน ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุช่ือวาเปนผูมีธุระดี 
อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยภิกษุพอจะเปนท่ีพึ่งไดอยางไร ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เธอเขาไปหาภิกษุ ผูเปนพหูสูต เรียนจบคัมภีร ทรงธรรม  
ทรงวินัย ทรงมาติกา ตามเวลา แลวไตถาม สอบสวนวา ทานผูเจริญ พระพุทธพจนนี ้
อยางไร ความแหงพระพุทธพจนนี้อยางไร ทานเหลานั้น ยอมเปดเผยธรรมท่ียังไมเปดเผย  
ยอมทําธรรมท่ียังมิไดทําใหตืน้แลวใหตื้น และยอมบรรเทาความสงสัยในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหง 
ความสงสัยมิใชนอยแกภกิษนุั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษช่ืุอวาเปนผูถึงพรอมดวยภกิษุพอจะเปน 
ท่ีพึ่งไดอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมถึงความ 
เปนผูมากมูนไพบูลยในกุศลธรรมท้ังหลายไมนานเลย ฯ 
                                         จบรถการวรรคท่ี ๒ 
                                       __________________________ 
                                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. ญาตกสูตร                 ๒. สรณียสูตร 
๓. ภิกขุสูตร                         ๔. จักกวัตติสูตร 
๕. ปเจตนสูตร                 ๖. อปณณกสูตร  
๗. อัตตสูตร                         ๘. เทวสูตร  
๙. ปาปณิกสูตรท่ี ๑ ปาปณิกสูตรท่ี ๒ ฯ 
                                                       ______________  
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                                               ปุคคลวรรคท่ี ๑ 
                                                            สวิฏฐสูตร 
         [๔๖๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั  อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระสวิฏฐะกับทานพระมหาโกฏฐิตะ  
ไดพากนัไปหาทานพระสารีบุตรจนถึงท่ีอยูไดปราศรัยกบัทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัย 
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาว 
กะทานพระสวิฏฐะวา ดูกรอาวุโสสวิฏฐะ บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๓ จาํพวกเปน 
ไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ ดูกรทานผูมีอายุ  
บุคคล ๓ จําพวกนีแ้ล มีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกน้ี ทานชอบใจบุคคลจําพวก 
ไหนซ่ึงเปนผูงามกวาและประณีตกวา ทานพระสวิฏฐะไดตอบวา ขาแตทานพระสารีบุตร  
บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก๓ จาํพวกเปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตต 
บุคคล ๑ สัทธาวิมุตบุคคล ๑ ขาแตทานผูมีอายุ บุคคล ๓ จําพวกน้ีแลมีปรากฏอยูในโลก  
บรรดาบุคคล ๓ จําพวกน้ี กระผมชอบใจบุคคลผูสัทธาวิมุตต ซ่ึงเปนผูงามกวาแลประณีตกวา 
 ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสัทธินทรียของบุคคลน้ีมีประมาณยิ่งลําดบันั้นแล ทานพระสารีบุตร 
ไดถามทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดกูรอาวุโสโกฏฐิตะบุคคล ๓ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก 
 ๓ จําพวกเปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ ดูกร 
ทานผูมีอายุ บุคคล ๓ จําพวกน้ีแลมีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกน้ี ทานชอบใจ 
บุคคลจําพวกไหซ่ึงเปนผูงามกวาและประณีตกวา ทานพระมหาโกฏฐิตะไดตอบวา ขาแต 
ทานพระสารีบุตร บุคคล ๓ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ 
 ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ บุคคล ๓ จําพวกนีแ้ลมีปรากฏอยูในโลก บรรดา 
บุคคล ๓ จําพวกนี้ กระผมชอบใจบุคคลกายสักขีซ่ึงเปนผูงามกวาและประณีตกวา ขอนั้น  
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เพราะเหตุไร เพราะสมาธินทรียของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะ 
ไดถามทานพระสารีบุตรบางวา ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก 
 ๓ จําพวกเปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑  บุคคล  
๓ จําพวกน้ีแลมีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกน้ี ทานชอบใจบุคคลจําพวกไหน ซ่ึง 
เปนผูงามกวาและประณีตกวา ทานพระสารีบุตรไดตอบวาดูกรทานโกฏฐิตะ บุคคล ๓ จําพวก 
นี้มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือกายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธา 
วิมุตตบุคคล ๑ บุคคล ๓ จําพวกนีแ้ลมีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกน้ี ผมชอบใจ 
บุคคลผูทิฏฐิปตตะซ่ึงเปนผูงามกวาและประณีตกวา ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะปญญินทรีย 
ของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง คร้ังน้ันแล ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระสวิฏฐะและทาน 
พระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรอาวุโส เราท้ังหมดดวยกนัตางไดพยากรณตามปฏิภาณของตน มาไป 
ดวยกันเถอะ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับแลวกราบทลูขอความนี้ พระผูมีพระภาค 
จักทรงพยากรณแกเราอยางไร เราจักทรงจําพระพุทธพยากรณนั้นไวอยางนั้น ทานพระสวิฏฐะ 
กับทานพระมหาโกฏฐิตะไดรับคําทานพระสารีบุตรแลว ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตร  
ทานพระสวิฏฐะ และทานพระมหาโกฏฐิตะ ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวทานพระสารีบุตรไดกราบทูลการ 
เจรจาปราศรัยกับทานพระสวิฏฐะและทานมหาโกฏฐิตะท้ังหมดแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสวา ดกูรสารีบุตร---การท่ีจะพยากรณในขอนี้โดยสวนเดยีววา บรรดาบุคคล ๓ จําพวกน้ี  
บุคคลนี้เปนผูงามกวาและประณีตกวา ดังนี้ ไมใชจะทําไดโดยงายเลย เพราะขอนี้เปนฐานะท่ี 
จะมีได คือ บุคคลผูสัทธาวิมุตตน้ี เปนผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหนัต บุคคลผูเปนกายสักขี 
 ผูเปนทิฏฐิปตตะ ก็พึงเปนพระสกทาคามี หรือพระอนาคามี ดูกรสารีบุตร การท่ีจะพยากรณใน 
ขอนี้โดยสวนเดียววา บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้ บุคคลนี้เปนผูงามกวาและประณีตกวา ดังนี้  
ไมใชจะทําไดโดยงายเลย เพราะขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ บุคคลผูทิฏฐิปตตะ เปนผูปฏิบัติ 
เพื่อความเปนพระอรหันต บุคคลผูสัทธาวิมุตตเปนพระสกทาคามี หรือพระอนาคามี และแมบุคคล 
ผูกายสักขีก็พึงเปนพระสกทาคามี หรือพระอนาคามีดูกรสารีบุตร การท่ีจะพยากรณในขอนี้โดย 
สวนเดยีววา บรรดาบุคคล ๓ จําพวกน้ี บุคคลน้ีเปนผูงามกวาและประณีตกวาไมใชจะทําไดโดย 
งายเลย ฯ 
                            จบสูตรท่ี ๑  
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                            คิลานสูตร 
         [๔๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย คนไข ๓ จาํพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน  
คือ คนไขบางคนในโลกน้ี ไดโภชนะท่ีสบายหรือไมไดกต็าม ไดเภสัชท่ีสบายหรือไมไดก็ตาม  
ไดอุปฏฐากท่ีสมควรหรือไมไดก็ตามยอมไมหายจากอาพาธนั้นไดเลย คนไขบางคนในโลกนี้  
ไดโภชนะท่ีสบายหรือไมไดก็ตาม ไดเภสัชท่ีสบายหรือไมไดก็ตาม ไดอุปฏฐากท่ีสมควรหรือ 
ไมไดก็ตามยอมหายจากอาพาธนั้นได คนไขบางคนในโลกน้ี ไดโภชนะที่สบายจึงหายจากอาพาธ 
นั้น เม่ือไมไดยอมไมหาย ไดเภสัชท่ีสบายจึงหายจากอาพาธนั้น เม่ือไมไดยอมไมหาย ได 
อุปฏฐากท่ีสมควรจึงหายจากอาพาธน้ัน เม่ือไมไดยอมไมหาย ดกูรภกิษุท้ังหลาย บรรดาคนไข  
๓ จาํพวกนั้น เพราะอาศัยคนไขผูท่ีได ---โภชนะที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้น เม่ือไมไดยอมไมหาย 
 ไดเภสัชท่ีสบายจึงหายจากอาพาธนั้น เม่ือไมไดยอมไมหาย ไดอุปฏฐากท่ีสมควรจึงจะหายจาก 
อาพาธนั้น เม่ือไมไดยอมไมหาย นีเ้ราจึงอนุญาตคิลานภตั อนุญาตคิลานเภสัช อนุญาตคิลานุ 
ปฏฐากไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย และก็เพราะอาศัยคนไขเชนนี้ ถึงคนไขอ่ืนก็ควรไดรับการบํารุง 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนไข ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือน 
กัน บุคคลซ่ึงเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก บุคคลผูเปรียบดวยคนไข ๓  
จําพวกนั้นเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคตหรือไมไดเห็นก็ตาม ได 
ฟงธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลวหรือไมไดฟงก็ตาม ยอมไมหยัง่ลงสูความเหน็ชอบในกุศล 
ธรรม คือ จตุรมรรคไดเลย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเหน็พระตถาคตหรือไมไดเห็นก็ตาม  
ไดฟงธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแลวหรือไมไดฟงก็ตาม ยอมหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศล 
ธรรม คือจตุรมรรค บุคคลบางคนในโลกน้ี ไดเหน็พระตถาคต จึงหยั่งลงสูความเห็นชอบ 
ในกุศลธรรม คือ จตุรมรรค เม่ือไมไดเห็นยอมไมหยั่งลงสูความเห็นชอบไดฟงธรรมวนิัยท่ี 
พระตถาคตประกาศแลว จึงหยั่งลงสูความเห็นชอบในกศุลธรรมคือ จตุรมรรค เม่ือไมไดฟง 
ยอมไมหยั่งลงสูความเห็นชอบ ดูกรภกิษุท้ังหลายบรรดาบุคคลท้ัง ๓ จําพวกน้ัน เพราะอาศัย 
บุคคลผูท่ีไดเห็นพระตถาคต จึงหยั่งลงสูความเหน็ชอบในกุศลธรรม คือจตุรมรรค เม่ือไมได 
เห็นยอมไมหยัง่ลงสูความเหน็ชอบ ไดฟงธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว จึงหยั่งลงสู 
ความเหน็ชอบในกุศลธรรม คือ จตุรมรรค เม่ือไมไดฟงยอมไมหยั่งลง นี้แล เราจึงอนญุาต  
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การแสดงธรรมไว ดกูรภิกษท้ัุงหลาย และก็เพราะอาศัยบุคคลนี้ จึงควรแสดงธรรมแมแกบุคคล 
อ่ืนๆ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลซ่ึงเปรียบดวยคนไข๓ จําพวกนีแ้ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                            จบสูตรท่ี ๒   
                            สังขารสูตร 
         [๔๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขารท่ีมีความเบียดเบียน ปรุงแตง 
วจีสังขารท่ีมีความเบียดเบียน ปรุงแตงมโนสังขารท่ีมีความเบียดเบียน คร้ันแลวเขายอมเขาถึง 
โลกท่ีมีความเบียดเบียนผัสสะท่ีเปนไปกบัดวยความเบียดเบียน ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลก 
ท่ีมีความเบียดเบียนนัน้ เขาผูอันผัสสะท่ีเปนไปกับดวยความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอมเสวย 
เวทนาอันมีความเบียดเบียน เปนทุกขโดยสวนเดยีวเหมือนพวกสัตวนรกฉะน้ัน บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี ยอมปรุงแตงกายสังขารท่ีไมมีความเบียดเบียนปรุงแตงวจีสังขารท่ีไมมีความเบียดเบียน  
ปรุงแตงมโนสังขารท่ีไมมีความเบียดเบียน คร้ันแลวเขายอมเขาถึงโลกท่ีไมมีความเบียดเบียน  
ผัสสะอันไมมีความเบียดเบียน ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลกอันไมมีความเบียดเบียนนั้น เขาผูอัน 
ผัสสะท่ีไมมีความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนาอันไมมีความเบียดเบียนเปนสุขโดย 
สวนเดยีว เหมือนพวกเทวดาสุภกิณหะ ฉะนั้น บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขาร 
ท่ีมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบางปรุงแตงวจีสังขารท่ีมีความเบียดเบียนบาง  
ไมมีความเบียดเบียนบาง ปรุงแตงมโนสังขารท่ีมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง  
คร้ันแลวเขายอมเขาถึงโลกท่ีมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ผัสสะท่ีมีความ 
เบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ยอมถูกตองบุคคลนั้น บุคคลนั้นผูอันผัสสะท่ีมีความ 
เบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน 
บาง ไมมีความเบียดเบียนบาง เจือปนดวยสุขและ ทุกขเหมือนมนษุย เทวดาบางพวก และ 
วินิปาติกสัตวบางพวก ฉะนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                            จบสูตรท่ี ๓  
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                            พหุการสูตร 
         [๔๖๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี เปนผูมีอุปการะมากแกบุคคลผูอาศัย 
 ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว เปนผูถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้เปนผูมีอุปการะมากแกบุคคลผูอาศัย 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี ้
ทุกขสมุทัย นีทุ้กขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้เปนผูมีอุปการะ 
มากแกบุคคลผูอาศัย 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ อันหา 
อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิง่เองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลนี้เปนผูมีอุปการะมากแกบุคคลผูอาศัย 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล เปนผูมีอุปการะมากแกบุคคล  ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เรากลาววา บุคคลอ่ืนจากบุคคล ๓ จําพวกน้ี จะเปนผูมีอุปการะมากแกบุคคลนี้ หามิ 
ได ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมกลาววา บุคคลน้ีทําการตอบแทน คือ ดวยการกราบไหว การ 
ลุกรับ การประนมมือไหว สามีจิกรรมการใหผานุงหม อาหาร ท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรค แก 
บุคคล ๓ จําพวกนี้มิใชงายแล ฯ 
                            จบสูตรท่ี ๔   
                             วชิรสูตร 
         [๔๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก๓ จําพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลท่ีมีจิตเหมือนแผลเกา ๑ บุคคลท่ีมีจิตเหมือนฟาแลบ ๑ บุคคลท่ีมีจิตเหมือนเพชร ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีมีจิตเหมือนแผลเกาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูโกรธ  
มากดวยความแคนใจเม่ือถูกเขาวาแมเล็กนอยก็ของใจ โกรธเคือง พยาบาท ข้ึงเคียด ทําความ 
โกรธความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏ แผลเกาถูกไมหรือกระเบ้ืองกระทบเขา ยอม 
ใหความหมักหมมมากกวาประมาณ แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนีก้็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผู  
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โกรธ มากดวยความแคนใจ เม่ือถูกเขาวาแมเล็กนอยก็ของใจ โกรธเคือง พยาบาท ข้ึงเคียด 
 ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้เรียกวา 
บุคคลมีจิตเหมือนแผลเกา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลมีจิตเหมือนฟาแลบเปนไฉน บุคคล 
บางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นีทุ้กขสมุทัย นีทุ้กขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ 
คามินีปฏิปทา บุรุษผูมีจักษุเห็นรูปในขณะฟาแลบ ในเวลากลางคืนซ่ึงมืดมิด ฉันใด บุคคลบาง 
คนในโลกน้ี กฉั็นนั้นเหมือนกัน ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นีทุ้กขสมุทัย นีทุ้กข 
นิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลน้ีเรียกวาบุคคลผูมีจิตเหมือนฟาแลบ  
ดูกรภกิษุท้ังหลายก็บุคคลท่ีมีจิตเหมือนเพชรเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เอง 
ในปจจุบันเขาถึงอยู แกวมณหีรือวาหนิชนดิใดท่ีเพชรจะทําลายไมได ไมมีแมฉันใด บุคคลบาง 
คนในโลกน้ี กฉั็นนั้นเหมือนกัน ยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวมุิติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
 เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
นี้เรียกวาบุคคลมีจิตเหมือนเพชรดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                            จบสูตรท่ี ๕ 
                             เสวิสูตร 
         [๔๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน  
คือ ๑. บุคคลท่ีไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล มีอยู ๒. บุคคลท่ีควรเสพ ควรคบ  
ควรเขาไปนั่งใกล มีอยู๓. บุคคลท่ีจะตองสักการะเคารพ แลวจึงเสพ คบหา เขาไปนั่งใกล  
มีอยูดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็บุคคลท่ีไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกลเปนไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเลวโดยศีล สมาธิ ปญญา บุคคลเห็นปานนี้ ไมควรเสพ ไม 
ควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล นอกจากจะเอ็นดูอนุเคราะหกัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีควร 
เสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกลเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเชนเดียวกับตน 
 โดยศีล สมาธิปญญา บุคคลเห็นปานนี้ ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล ขอนั้นเพราะ 
เหตุไร เพราะการสนทนา ปรารภศีล จักมีแกพวกเราซึ่งเปนคนเสมอกนัโดยศีลดวย การ  
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สนทนาของเรานั้น จักเปนถอยคําเปนไปดวย และจักเปนความสําราญของเราดวย การสนทนา 
ปรารภสมาธิ จักมีแกพวกเราซ่ึงเปนคนเสมอกันโดยสมาธิดวย การสนทนาของเรานั้น จักเปน 
ถอยคําเปนไปดวย และจักเปนความสําราญของเราดวย การสนทนา ปรารภปญญา จักมีแกเราซ่ึง 
เปนคนเสมอกนัโดยปญญาดวย การสนทนาของเรานั้น จกัเปนถอยคําเปนไปดวย และจักเปน 
ความสําราญของเราดวย ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้ จึงควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีจะตองสักการะ เคารพแลวจงึเสพคบหา เขาไปนั่งใกล เปนไฉน 
 บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูยิ่งโดยศีล สมาธิปญญา บุคคลเห็นปานนี้ จักตองสักการะเคารพ 
แลวจึงเสพ คบหา เขาไปนั่งใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะอาการเชนนี้ จักบําเพ็ญศีลขันธ 
ท่ียังไมสมบูรณใหสมบูรณ หรือจักอนุเคราะหศีลขันธท่ีบริบูรณดวยปญญาในท่ีนั้นๆ จักบําเพ็ญ 
สมาธิขันธท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือจักอนุเคราะหสมาธิขันธบริบูรณดวยปญญาในท่ีนั้นๆ 
 จักบําเพ็ญปญญาขันธท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือจักอนุเคราะหปญญาขันธท่ีบริบูรณดวยปญญา 
ในท่ีนั้นๆ ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้จึงควรสักการะเคารพ แลวเสพ คบหา เขาไปนั่งใกล  
ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก 
     คร้ันแลวพระผูมีพระภาคผูสุคตพระศาสดา ตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้บลงแลว จึงไดตรัส 
คาถาประพันธตอไปอีกวา 
           บุรุษคบคนเลว ยอมเลวลง คบคนท่ีเสมอกัน ยอมไมเส่ือมในกาลไหนๆ  
คบคนท่ีสูงกวา ยอมพลันเดนข้ึน ฉะนัน้   จึงควรคบคนท่ีสูงกวาตน  
ดังนี้ ฯ 
                            จบสูตรท่ี ๖ 
                            ชิคุจฉสูตร 
         [๔๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน  
คือ ๑. บุคคลท่ีนาเกลียด ไมควรเสพ ไมควรคบไมควรเขาไปนั่งใกล มีอยู ๒. บุคคลท่ี 
ควรวางเฉย ไมควรเสพ ไมควรคบไมควรเขาไปนั่งใกล มีอยู ๓. บุคคลท่ีควรเสพ ควรคบ  
ควรเขาไปนั่งใกลมีอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลท่ีนาเกลียด ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควร  
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เขาไปนั่งใกลเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีธรรมเลวทราม  ไมสะอาด 
 มีความประพฤตินารังเกียจ มีการงานลึกลับ ไมใชสมณะ แตปฏิญาณตนวาเปนสมณะ ไมใช 
พรหมจารีบุคคล แตปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีบุคคล เนาในภายใน ชุมดวยราคะ เปนเหมือน 
หยากเยื่อ บุคคลเห็นปานนี้ควรเกลียด ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล ขอนั้น 
เพราะเหตุไรเพราะแมบุคคลจะไมถึงทิฏฐานุคติของบุคคลเห็นปานนีก้็จริง แตกิตติศัพทท่ีไม 
ดีของเขา ก็ยอมระบือไปวา เปนผูมีคนชั่วเปนมิตร มีคนช่ัวเปนสหาย มีคนชั่วเปนเพือ่น  
เปรียบเหมือนงูท่ีจมอยูในคูถ ถึงแมจะไมกดัแตก็ทําใหเปอนไดฉันใด ฉันนั้นเหมือนกนั แม 
บุคคลจะไมถึงทิฏฐานุคติ ของบุคคลเห็นปานนี้ก็จริงแตกติติศัพทท่ีไมดขีองเขา ยอมระบือไป 
วา เปนผูมีคนชั่วเปนมิตร มีคนช่ัวเปนสหาย มีคนช่ัวเปนเพื่อน ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้  
จึงนาเกลียด ไมควรเสพไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลท่ีควรวาง 
เฉย ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกลเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูโกรธ  
มากดวยความแคนใจ เม่ือถูกวาแมเพียงเล็กนอยก็ของใจ โกรธเคืองพยาบาท ข้ึงเคียด ทํา 
ความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนสัใหปรากฏเปรียบเหมือนแผลเกา ถูกไมหรือ 
กระเบ้ืองกระทบเขา ยอมใหความหมักหมมยิ่งกวาประมาณ แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี ้
 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูโกรธมากดวยความแคนใจ เม่ือถูกวาแมเพียงเล็กนอยก็ของใจ โกรธ 
เคือง พยาบาทข้ึงเคียด ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏ เปรียบ 
เหมือนถานไมมะพลับ ถูกไมหรือกระเบ้ืองกระทบเขา ยอมแตกเสียงดังจิๆ แมฉันใด  บุคคล 
บางคนในโลกนี้ ก็ฉันนัน้เหมือนกัน เปนผูโกรธ มากดวยความแคนใจเม่ือถูกวาแมเพยีงเล็ก 
นอยก็ของใจ โกรธเคือง พยาบาท ข้ึงเคียด ทําความโกรธและความโทมนัสใหปรากฏ เปรียบ 
เหมือนหลุมคูถ ถูกไมหรือกระเบ้ืองกระทบเขายอมมีกล่ินเหม็นฟุงข้ึน แมฉันใด บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูโกรธ มากดวยความแคนใจ แมถูกวาเพียงเล็กนอยก็ของใจ 
 โกรธเคืองพยาบาท ข้ึงเคียด ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเห็นปานนี้ ควรวางเฉย ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล  
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาพึงดาบาง บริภาษบาง ทําความพินาศใหเราบาง ฉะนั้น บุคคล 
เห็นปานนี้ จึงควรวางเฉย ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลท่ีควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปน่ังใกล เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล มี 
กัลยาณธรรมบุคคลเห็นปานนี้ ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร  
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เพราะแมจะไมถึงทิฏฐานุคติของบุคคลเห็นปานนี้กต็าม ถึงกระนั้น ช่ือเสียงท่ีดีงามของเขาก็จะ 
ระบือไปวา เปนผูมีคนดีเปนมิตร มีคนดีเปนสหาย มีคนดเีปนเพื่อนฉะนัน้ บุคคลเห็นปานนี้  
จึงควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกนีแ้ล มีปรากฏอยู 
ในโลก ฯ 
           บุรุษคบคนเลว ยอมเลวลง คบคนท่ีเสมอกัน ยอมไมเส่ือมในกาล 
ไหนๆ คบคนท่ีสูงกวา ยอมพลันเดนข้ึน เพราะฉะน้ัน จงึควรคบ 
คนท่ีสูงกวาตน ฯ 
                            จบสูตรท่ี ๗ 
                            คูถภาณีสูตร 
         [๔๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน 
 คือ บุคคลท่ีพูดถอยคําเหม็นเหมือนคูถ ๑ บุคคลท่ีพูดถอยคําหอมเหมือนดอกไม ๑ บุคคลท่ีพูดถอย 
คําหวานปานน้ําผ้ึง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กบุ็คคลผูพูดถอยคําเหม็นเหมือนคูถเปนไฉน บุคคลบาง 
คนในโลกน้ีไปในสภากด็ี ไปในบริษัทกด็ ีไปในทามกลางหมูญาติก็ดี ไปในทามกลางเสนา ก็ดี  
ไปในทามกลางราชสกุลก็ดี ถูกเขาอางเปนพยาน ถามวา แนะบุรุษผูเจริญทานรูอยางใด 
จงกลาวอยางนั้น เขาไมรูกก็ลาววารู หรือรูก็กลาววาไมรู ไมเห็นกลาววาเห็น หรือเหน็กลาววา 
ไมเห็น แกลงกลาวเท็จท้ังท่ีรู เพราะเหตุแหงตนเพราะเหตุแหงคนอ่ืน หรือเพราะเหน็แกอามิส 
เล็กนอย ดวยประการฉะนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวาบุคคลผูพูดดวยถอยคําเหม็นเหมือนคูถ  
ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลผูพูดดวยถอยคําหอมเหมือนดอกไมเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ไป 
ในสภากด็ี ไปในบริษัทกด็ี ไปในทามกลางหมูญาติก็ดี ไปในทามกลางเสนาก็ดีไปในทามกลาง 
ราชสกุลก็ดี ถูกเขาอางเปนพยาน ถามวา แนะบุรุษผูเจริญ ทานรูอยางใด จงกลาวอยางนั้น  
เขาเม่ือไมรูกลาววาไมรู หรือเม่ือรูก็กลาววารู เม่ือไมเห็นกก็ลาววาไมเหน็ หรือเม่ือเหน็ก็กลาว 
วาเหน็ ยอมไมแกลงกลาวเท็จท้ังท่ีรูเพราะเหตุแหงตน เพราะเหตุแหงคนอ่ืน หรือเพราะเหน็ 
แกอามิสเล็กนอย ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นีเ้รียกวาบุคคลพูดถอยคําหอมเหมือน 
ดอกไมดกูรภกิษุท้ังหลาย กบุ็คคลผูพูดถอยคําหวานปานน้ําผ้ึงเปนไฉน บุคคลบางคนในโลก  
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นี้ เปนผูละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ พูดแตวาจาท่ีไมมีโทษ เสนาะโสต เปนท่ีรัก จับ 
หัวใจ เปนวาจาชาวเมือง เปนถอยคําท่ีชนเปนอันมากพอใจชอบใจ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียก 
วาบุคคลผูพูดถอยคําหวานปานน้ําผ้ึง ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกนีแ้ล มีปรากฏอยูใน 
โลก ฯ 
                            จบสูตรท่ี ๘ 
                             อันธสูตร 
         [๔๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน  
คือ คนตาบอด ๑ คนตาเดยีว ๑ คนสองตา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลตาบอดเปนไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมมีนัยนตาอันเปนเหตุไดโภคทรัพยท่ียังไมได  หรือทําโภคทรัพยท่ีไดแลว 
ใหทวีมากข้ึน ไมมีนัยนตาเคร่ืองรูธรรมท่ีเปนกุศลและอกุศล รูธรรมท่ีมีโทษและไมมีโทษ รูธรรม 
ท่ีเลวและประณีตรูธรรมท่ีมีสวนเปรียบดวยธรรมฝายดําและฝายขาว ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียก 
วาคนตาบอด ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลตาเดียวเปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกนี้  มีนยันตา 
อันเปนเหตุไดโภคทรัพยท่ียงัไมได หรือทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีมากข้ึน แตไมมีนัยนตาเปน 
เคร่ืองรูธรรมท่ีเปนกุศลและอกุศล รูธรรมท่ีมีโทษและไมมีโทษ รูธรรมท่ีเลวและประณีต รูธรรม 
ท่ีมีสวนเปรียบดวยธรรมฝายดําและฝายขาว ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาคนตาเดยีว ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ก็บุคคลสองตาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ มีนัยนตาเปนเหตุไดโภคทรัพยท่ียัง 
ไมไดทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีมากข้ึน ท้ังมีนัยนตาเปนเคร่ืองรูธรรมท่ีเปนกุศลและอกุศล  
รูธรรมท่ีมีโทษและไมมีโทษ รูธรรมท่ีเลวหรือประณีต รูธรรมท่ีมีสวนเปรียบดวยธรรมฝายดําและ 
ฝายขาว ดกูรภกิษุท้ังหลาย นีเ้รียกวาคนสองตา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มี 
ปรากฏอยูในโลก ฯ 
           โภคทรัพยเหน็ปานดั่งนั้น ยอมไมมีแกคนตาบอดเลย และคนตาบอด 
ยอมไมทําบุญอีกดวย โทษเคราะห ยอมมีแกคนตาบอดเสียจักษใุนโลก 
ท้ังสอง ตอมา เราไดกลาวถึงคนตาเดียวนีไ้วอีกคนหนึ่ง คนตาเดยีว 
นั้นเปนผูคลุกเคลากับธรรมและอธรรม แสวงหาโภคทรัพยโดยการคด  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาท่ี 123 
โกง และการพดูเท็จ อันเปนสวนแหงความเปนขโมย ท้ังสองอยาง  
ก็มาณพผูบริโภคกาม ยอมเปนคนฉลาดท่ีจะรวบรวมโภคทรัพย  เขาผู 
เปนคนตาเดยีว จากโลกนี้แลวไปนรกยอมเดือดรอน  อนึ่ง คนสองตา  
เรากลาววาเปนบุคคลท่ีประเสริฐสุด คนสองตานั้น ยอมใหทรัพยท่ีตน 
ไดมาดวยความหมั่นเปนทาน  แตโภคะท่ีตนหาไดโดยชอบธรรม เพราะ 
เปนผูมีความดาํริประเสริฐสุด มีใจไมสงสัย ยอมเขาถึงฐานะอันเจริญ  
ซ่ึง  บุคคลไปถึงแลวไมเศราโศก บุคคลควรเวนคนตาบอด กับ คนตาเดยีว 
เสียใหหางไกล แตควรคบคนสองตา ซ่ึงเปนบุคคลผูประเสริฐสุด ฯ 
                            จบสูตรท่ี ๙ 
                           อวกุชชิตาสูตร 
         [๔๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลมีปญญาคว่ํา ๑ บุคคลมีปญญาเชนกับตัก ๑บุคคลมีปญญากวางขวาง ๑ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลท่ีมีปญญาคว่ําเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกน้ี หม่ันไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานัก 
ของภิกษุเสมอ ภิกษยุอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศ 
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิงแกเขา เขาน่ังบนอาสนะนัน้ 
จําเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุดของกถานั้นไมได ถึงลุกจากอาสนะแลว ก็จําเบ้ืองตน ทามกลาง  
ท่ีสุดของกถานั้นไมได เปรียบเหมือนหมอคว่ํา ถึงจะเอาน้ํารดลงท่ีหมอนั้น ยอมราดไป หาขัง 
อยูไม แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนีก้็ฉันนั้นเหมือนกนั หม่ันไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานัก 
ของภิกษุเสมอ ภิกษยุอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศ 
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะน้ัน 
จําเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุดของกถานั้นไมได แมลุกจากอาสนะน้ันแลว ก็จําเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ี 
สุดของกถานั้นไวไมได ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาบุคคลมีปญญาคว่ํา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคล 
ท่ีมีปญญา เหมือนตักเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ หม่ันไปวัดเพือ่ฟงธรรมในสํานักของภิกษุ 
เสมอ ภิกษยุอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหม 
จรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะนัน้ จาํเบ้ืองตน   
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ทามกลาง ท่ีสุดของกถานั้นได คร้ันลุกจากอาสนะน้ันแลว ก็จําเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุดของ 
กถานั้นไมได เปรียบเหมือนบนตักของบุรุษมีของเค้ียวนานาชนิด คือ งา ขาวสาร ขนมตม 
 พุทรา เกล่ือนกลาด เขาลุกจากอาสนะน้ัน พึงทําเร่ียราด เพราะเผลอสติ แมฉันใด บุคคล 
บางคนในโลกนี้ ก็ฉันนัน้เหมือนกันหมั่นไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษเุสมอ ภิกษยุอม 
แสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ 
ท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิงแกเขา เขาน่ังบนอาสนะนัน้ จําเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุด 
ของกถานั้นได คร้ันลุกจากอาสนะน้ันแลว จําเบ้ืองตน ทามกลางท่ีสุดของกถานั้นไวไมได  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวาบุคคลมีปญญาเหมือนตัก ดกูรภิกษุท้ังหลายก็บุคคลท่ีมีปญญากวาง 
ขวางเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ หม่ันไปวดัเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษ ุ
ยอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ัง 
อรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะนัน้ จาํเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุด 
ของกถานั้นได แมลุกจากอาสนะน้ันแลว ก็จําเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุดของกถานั้นได เปรียบ 
เหมือนหมอหงาย เอาน้ําเทใสไปในหมอนัน้ ยอมขังอยูหาไหลไปไม แมฉันใด บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน หม่ันไปวัดเพือ่ฟงธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอมแสดง 
ธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ัง 
พยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะน้ัน จําเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุดของ 
กถานั้นได ถึงลุกจากอาสนะนั้นแลว ก็จําเบ้ืองตน ทามกลางท่ีสุดของกถานั้นได  ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย นี้เรียกวาบุคคลมีปญญากวางขวาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏ 
อยูในโลก ฯ 
           บุรุษมีปญญาคว่ํา เปนคนเขลา ไรปญญาเปนเคร่ืองพิจารณา บุรุษเชนนั้น  
แมหากจะหม่ันไปในสํานกัของภิกษุเสมอ ก็ไมอาจจะเลาเรียนเบ้ืองตน  
ทามกลางและท่ีสุดของกถาได เพราะเขาไมมีปญญา บุรุษมีปญญาเหมือน 
ตัก เรากลาววาดีกวาบุรุษท่ีมีปญญาคว่ํา บุรุษเชนนัน้ถึงแมจะไปใน 
สํานักของภิกษุเสมอ นั่งบนอาสนะน้ัน เรียนเบ้ืองตน ทามกลางและ 
ท่ีสุดของกถาได คร้ันลุกมาแลว กําหนดจดจําพยัญชนะไมได เพราะ 
พยัญชนะท่ีเขาเรียนแลวเลอะเลือนไป สวนบุรุษผูมีปญญากวางขวาง  
เรากลาววาดีกวาบุรุษท่ีมีปญญาเหมือนตักบุรุษเชนนั้น แมไปในสํานัก  
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ของภิกษุเสมอ นั่งบนอาสนะน้ัน  เลาเรียนเบื้องตน ทามกลาง และ 
ท่ีสุดของกถาได แลวจําพยัญชนะไว เปนคนมีความดําริประเสริฐสุด 
 มีใจไมสงสัยปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พึงทําท่ีสุดแหงทุกขได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบปุคคลวรรคท่ี ๓ 
                       ______________ 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. สวิฏฐสูตร         ๒. คิลานสูตร  
๓. สังขารสูตร         ๔. พหกุารสูตร 
๕. วชิรสูตร                 ๖. เสวิสูตร  
๗. ชิคุจฉสูตร         ๘. คูถภาณีสูตร  
๙. อันธสูตร                ๑๐. อวกุชชิตาสูตร 
                      ______________  
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                          เทวทูตวรรคท่ี ๔ 
                            พรหมสูตร 
         [๔๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน  สกุลนั้นมีพรหม สกุล 
ใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน สกุลนั้นมีบุรพาจารยสกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน สกุล 
นั้นมีอาหุไนยบุคคล ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวาพรหมนี้ เปนช่ือของมารดาและบิดา คําวา 
บุรพาจารยนี้ เปนช่ือของมารดาและบิดา คําวาอาหุไนยบุคคลนี้ เปนช่ือของมารดาและบิดา  
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเล้ียง แสดงโลกน้ีแกบุตร ฯ 
           มารดาบิดาผูอนุเคราะหบุตร ทานเรียกวาพรหม วาบุรพาจารย   และวา 
อาหุไนยบุคคล เพราะฉะน้ัน บัณฑิตพึงนมัสการและ  สักการะ มารดาบิดา  
ดวยขาว น้ํา ผา ท่ีนอน การ  อบกล่ิน การใหอาบน้ํา และการลาง 
เทาท้ังสอง เพราะการปรนนบัิติในมารดาบดิา นั้นแล บัณฑิตยอม 
สรรเสริญเขาในโลกน้ีเอง เขาละไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค ฯ 
                            อานันทสูตร 
         [๔๗๑] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ในกายอันมีวิญญาณน้ีและในสรรพนิมิตภายนอก ไมพงึมีอหังการ มมังการ 
 และมานานุสัย อนึ่ง อหังการมมังการ และมานานุสัย ยอมไมมีแกภิกษผูุเขาเจโตวิมุต ิ 
ปญญาวิมุติอยู ภิกษพุึงเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตินั้นอยูดวยประการใด การไดสมาธิดวยประการ 
นั้น พึงมีแกภกิษุหรือหนอ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ในกายอันมีวิญญาณน้ีและ 
ในสรรพนิมิตภายนอก ไมพงึมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย อนึ่งอหังการ มมังการ   
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และมานานุสัย ยอมไมมีแกภกิษุผูเขาเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติอยู ภกิษุพึงเขาเจโตวิมุติ ปญญา 
วิมุตินั้นอยูดวยประการใด การไดสมาธิดวยประการน้ัน พึงมีแกภิกษุได ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ในกายอันมีวญิญาณน้ีและในสรรพนิมิตภายนอก ไมพึงมี 
อหังการ มมังการ และมานานุสัย อนึ่ง อหงัการ มมังการและมานานุสัย ยอมไมมีแก 
ภิกษุผูเขาเจโตวิมุติ ปญญาวมุิติอยู ภกิษุพึงเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตินัน้อยูดวยประการใด การ 
ไดสมาธิดวยประการนั้น พึงมีแกภกิษไุดอยางไร ฯ 
     ภ.  ดูกรอานนท ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมคิดเชนนีว้า คุณชาตินี้  เปนท่ีสงบระงับ 
 ประณีต คือ ความสงบสังขารท้ังปวง การสละคืนอุปธิท้ังมวลธรรมเปนท่ีส้ินตัณหา ความ 
สํารอกกิเลส ความดับสนิท นิพพาน ดูกรอานนทในกายอันมีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิต 
ภายนอก ไมพงึมีอหังการ มมังการและมานานุสัย อนึ่ง อหังการ มมังการ และมานานุสัย  
ยอมไมมีแกภกิษุผูเขาเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติอยู ภกิษุพึงเขาเจโตวิมุติและปญญาวิมุตนิั้นอยูดวย 
ประการใด การไดสมาธิดวยประการน้ัน พงึมีแกภกิษไุดดวยประการฉะนี้แล  กแ็หละเราหมาย 
เอาเชนนี้ ไดภาษิตไวแลวในปุณณกปญหาในปารายนสูตร ดังนี้วา 
           บุคคลใดรูอัตภาพของผูอ่ืน และอัตภาพของตนเปนตนในโลก  ไมมีกิเลส 
เปนเหตุใหหวัน่ไหวในโลกไหนๆ เรากลาววา  บุคคลนัน้ สงบระงับ 
แลว ไมมีทุจริตอันทําใหจิตกลุมมัวดุจควนัไฟ ไมมีกิเลสอันกระทบใจ 
 หาความทะเยอทะยานมิไดหามชาติและชราไดแลว ฯ 
                           สาริปุตตสูตร 
         [๔๗๒] คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาน 
พระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร เราพึงแสดงธรรมโดยสังเขปก็มี โดยพิสดารก็มี ท้ังโดยสังเขป 
และพิสดารกมี็ แตบุคคลผูท่ีจะรูท่ัวถึงธรรมหาไดยาก ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาแต 
พระผูมีพระภาค ขาแตพระสุคต บัดนี้ เปนการสมควรท่ีพระผูมีพระภาคจะพึงทรงแสดงธรรม 
โดยสังเขปบาง โดยพิสดารบาง ท้ังโดยสังเขป ท้ังโดยพสิดารบาง จักมีผูท่ีรูท่ัวถึงธรรมได  
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     ภ. ดูกรสารีบุตร เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายควรศึกษาอยางนี้วา ในกายอันมี 
วิญญาณน้ีและในสรรพนิมิตภายนอก จกัไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย อนึ่ง อหังการ  
มมังการ และมานานุสัย ยอมไมมีแกภิกษผูุเขาเจโตวิมุตปิญญาวิมุติอยู เราจักเขาเจโตวิมุติ  
ปญญาวิมุตินัน้อยู ดกูรสารีบุตร เธอท้ังหลายควรศึกษาอยางนี้แล เพราะภกิษุไมมีอหังการ 
 มมังการ และมานานุสัย ในกายท่ีมีวิญญาณน้ีและในสรรพนิมิตภายนอก กับภกิษุท่ีเขาถึงเจโตวิมุต ิ
และปญญาวิมุติ ซ่ึงเปนท่ีไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ภกิษุนีเ้รากลาววา ตดัตัณหา  
ถอนสังโยชนท้ิงกระทําท่ีสุดแหงทุกขได เพราะการรูดวยปญญาอันยิ่งดวยการละมานะโดยชอบ 
ดูกรสารีบุตร ก็เราหมายเอาขอนี้ ไดกลาวไวในอุทยปญหาในปารายนสูตร ดังนี้วา 
           เรากลาวธรรมสําหรับละกามสัญญา และโทมนัสท้ังสองและธรรมเปน 
เหตุบรรเทาความงวง และธรรมเปนเคร่ืองหามกันความรําคาญ อันมี 
อุเบกขากับสติเปนธรรมชาติบริสุทธ์ิมีความตรึกประกอบดวยธรรมแลน 
ไปในเบ้ืองหนาวา เปนธรรมสําหรับทําลายลางอวิชชา เปนเคร่ืองพน 
กิเลสดวยปญญาท่ีรูท่ัวถึง ฯ  
                            นิทานสูตร 
         [๔๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ ประการนี้ เปนเหตุใหเกิดกรรม ๓ ประการ 
เปนไฉน คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กรรมท่ีถูกโลภะครอบงํา เกิด 
แตโลภะ มีโลภะเปนเหตุ มีโลภะเปนแดนเกิด ยอมใหผลในท่ีท่ีเกดิอัตภาพของเขา กรรม 
นั้นใหผลในขันธใดในขันธนั้น เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนั้น ในลําดับท่ีเกิดหรือตอๆ ไป 
ในปจจุบันนั่นเอง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กรรมท่ีถูกโทสะครอบงํา เกิดแตโทสะ มีโทสะเปนเหตุ  
มีโทสะเปนแดนเกดิ ยอมใหผลในท่ีท่ีเกดิอัตภาพของเขา กรรมนั้นใหผลในขันธใด ในขันธนัน้  
เขาจตองเสวยวิบากของกรรมนั้น ในลําดบัท่ีเกิดหรือตอๆ ไปในปจจุบันนั่นเอง ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย กรรมท่ีถูกโมหะครอบงําเกิดแตโมหะ มีโมหะเปนเหตุ มีโมหะเปนแดนเกดิ ยอม 
ใหผลในท่ีท่ีเกดิอัตภาพของเขา กรรมนั้นใหผลในขันธใด ในขันธนัน้ เขาจะตองเสวยวิบาก 
ของกรรมนั้นในลําดับท่ีเกิดหรือตอๆ ไปในปจจุบันนั่นเอง เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท่ีไมแตก  
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หักเสียหาย ไมถูกลมแดดกระทบ มีสาระ เก็บงําไวดี เขาหวานลงบนพืน้ดินท่ีพรวนไวดีแลว 
ในไรท่ีดี ท้ังฝนก็ตกดีตามฤดูกาล เมล็ดพชืเหลานั้นยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยโดยแทที 
เดียว แมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล กรรมท่ีถูกโลภะครอบงํา เกิดแต 
โลภะ มีโลภะเปนเหตุ มีโลภะเปนแดนเกิด ยอมใหผลในท่ีท่ีเกิดอัตภาพของเขา กรรมนั้นให 
ผลในขันธใด ในขันธนั้น เขาจะตองเสวยวบิากของกรรมนั้น ในลําดับท่ีเกิดหรือตอๆ ไปใน 
ปจจุบันนัน่เอง กรรมท่ีถูกโทสะครอบงํา ฯลฯ กรรมท่ีถูกโมหะครอบงํา เกิดแตโมหะมีโมหะ 
เปนเหตุ มีโมหะเปนแดนเกดิ ยอมใหผลในท่ีท่ีเกิดอัตภาพของเขากรรมน้ันใหผลในขันธใด  
ในขันธนั้น เขาจะตองเสวยวบิากของกรรมนั้น ในลําดับท่ีเกิดหรือตอๆ ไปในปจจุบันนั่นเอง 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ ประการนีแ้ล เปนเหตุใหเกิดกรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ  
อโลภะ ๑ อโทสะ อโมหะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรมท่ีถูกอโลภะครอบงํา เกิดแตอโลภะ  
มีอโลภะเปนเหตุ มีอโลภะเปนแดนเกิด เม่ือโลภะปราศไปแลว ยอมเปนอันบุคคลละไดเด็ด 
ขาด ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา 
 กรรมท่ีถูกอโทสะครอบงํา ฯลฯ กรรมท่ีถูกอโมหะครอบงํา เกิดแตอโมหะ มีอโมหะเปนเหต ุ
 มีอโมหะเปนแดนเกิด เม่ือโมหะปราศไปแลว ยอมเปนอันบุคคลละไดเด็ดขาด ถอนรากข้ึน 
แลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือน 
บุรุษพึงเอาไฟเผาเมล็ดพืชท่ีไมแตกหกัเสียหาย ยังไมถูกลมแดดกระทบ มีสาระถูกเกบ็งําไวด ี
แลว คร้ันแลวพึงทําใหเปนเขมา แลวโปรยลงไปในลมพายุ หรือลอยเสียในแมน้ําท่ีมีกระแส 
น้ําไหลเช่ียว พึงเปนพืชถูกถอนรากข้ึน ถูกทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมีไมใหเกิด 
ข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา แมฉันใดดกูรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกนัแล กรรมท่ีถูกอโลภะ 
ครอบงํา เกิดแตอโลภะมีอโลภะเปนเหตุ มีอโลภะเปนแดนเกิด เม่ือโลภะปราศไปแลว 
 ยอมเปนอันบุคคลละได ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด 
ข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา กรรมท่ีถูกอโทสะครอบงํา ฯลฯ กรรมท่ีถูกอโมหะครอบงํา เกิดแกอโมหะ  
มีอโมหะเปนเหตุ มีอโมหะเปนแดนเกิด เม่ือโมหะปราศไปแลว ยอมเปนอันบุคคลละไดเด็ด 
ขาด ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวนทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปน 
ธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ประการนี้แล เปนเหตุใหเกิดกรรม ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาท่ี 130 
           ผูรูจักกรรมอันเกิดแตโลภะ เกดิแตโทสะและเกิดแตโมหะ เขาทํากรรม 
ใด จะนอยหรือมากก็ตาม เขาจะตองเสวยผลกรรมนั้นในอัตภาพนี ้
แหละ วัตถุชนดิอ่ืนยอมไมมี เพราะฉะนั้น ภิกษุผูรูแจงความโลภ  
ความโกรธ และความหลงทําใหวิชชาบังเกดิข้ึน พึงละทุคติเสียได 
ท้ังหมด ฯ 
                            หัตถกสูตร 
         [๔๗๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูบนท่ีลาดใบไม ในสีสปาวัน ขางทาง 
โค ใกลเมืองอาฬวี คร้ังน้ันแล หัตถกราชกมุารชาวเมืองอาฬวี เท่ียวเดนิพักผอนอยู เม่ือ 
กําลังเดินพกัผอน ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งอยูบนท่ีลาดใบไมในปาสีสปาวันขางทางโค 
 ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ พระองคทรงเปน 
สุขดีหรือ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกุมาร ฉันอยูเปนสุขดี ก็แหละฉันเปนคนหนึ่ง 
ในจํานวนคนท่ีเปนสุขในโลก ฯ 
     ห. ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีฤดูเหมันตเยือกเย็น ระหวาง ๘ วัน เปนสมัยหิมะตก  
พื้นดินแข็งแตกระแหง ท่ีลาดใบไมบาง ใบตนไมหาง ผากาสายะเย็น ท้ังลมเวรัมพวาตอัน 
เยือกเย็นก็กําลังพัด ฯ 
     ก็แหละลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสอยางนี้วา อยางนั้นกุมารฉันเปนสุขดี ก ็
แหละฉันเปนคนหนึ่งในจํานวนคนท่ีอยูเปนสุขในโลก แลวตรัสตอไปวา ดูกรกุมาร ถาเชนนั้น 
ฉันจักยอนถามทานในขอนี้ ทานพึงพยากรณปญหานัน้ตามท่ีทานชอบใจ ดูกรกุมาร ทานจะ 
สําคัญความขอนั้นเปนไฉนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีในโลกน้ี พึงมีเรือนยอดท่ีเขาฉาบทาท้ัง 
ภายในภายนอกลมพัดเขาไมได มีบานประตูมิดชิด มีหนาตางปดสนิท ในเรือนยอดนัน้พึงมี 
บัลลังก ซ่ึงลาดดวยผาลาดมีขนยาว ลาดดวยเคร่ืองลาดขาว ทอดวยขนสัตวยาว ลาดดวยเคร่ือง 
ลาดขาวดวยดอกไม ลาดดวยเคร่ืองลาดช้ันสูงคือหนังชมด ขางบนมีเพดาน มีหมอนสีแดง  
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วางไวท้ังสองขาง ตามประทีปน้ํามันไวสวางไสว ปชาบดีส่ีนางพึงบํารุงบําเรอดวยวิธีท่ีนา 
ชอบอกชอบใจ ดูกรกุมาร ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น  
อยูเปนสุขหรือหาไม หรือทานมีความคิดเห็นเปนไฉนในเร่ืองนี้ ฯ 
     ห. ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น พึงอยูเปนสุข  และเขาเปนคน 
หนึ่งในจํานวนคนท่ีอยูเปนสุขในโลก ฯ 
     พ. ดูกรกุมาร ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี พึงเกดิ 
ความเรารอนท่ีเปนไปทางกายหรือทางจิต ซ่ึงเกิดแตราคะอันเปนเหตุทําใหผูท่ีถูกมันเผาอยูเปน 
ทุกขมิใชหรือ 
     ห. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรกุมาร คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น ถูกความเรารอนอันเกิดแตราคะใดแผด 
เผาอยู จึงอยูเปนทุกข ราคะนัน้ตถาคตละไดเด็ดขาดแลว ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเหมือนตาล 
ยอดดวน ไมใหมีไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดาเพราะฉะน้ัน เราจงึอยูเปนสุข ดกูรกุมาร 
 ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น พึงเกิดความเรารอนท่ีเปนไป 
ทางกายหรือทางจิต ซ่ึงเกิดแตโทสะ ฯลฯ ซ่ึงเกิดแตโมหะ อันเปนเหตุทําใหผูท่ีถูกมนัเผาอยู 
เปนทุกขมิใชหรือ ฯ 
     ห. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรกุมาร คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น ถูกความเรารอนอันเกิดแตโทสะ ฯลฯ  
เกิดแตโมหะใดแผดเผาอยู จงึอยูเปนทุกข โทสะ โมหะนัน้ตถาคตละไดเด็ดขาดแลว ถอน 
รากข้ึนแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมีไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน  
เราจึงอยูเปนสุข ฯ   
           พราหมณผูดับกิเลสไดแลว อยูสบายทุกเม่ือแล ผูใดไมติดอยูในกาม  
ผูนั้นเปนผูเยือกเย็นหมดอุปธิ ตัดธรรมชาติเคร่ืองมาของเสียทุกอยาง  
ปราบปรามความกระวนกระวายในหทัยได เขาไปสงบแลว ถึงความ 
สงบใจอยูสบาย ฯ  
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                                  ทูตสูตร 
         [๔๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวทูต ๓ จําพวกน้ี ๓ จาํพวกเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจา ประพฤติทุจริตทางใจ  
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เขายอมถูกนายนิรยบาลฉุดแขนไป 
แสดงตอพระยายมวา ขอเดชะ ชายผูนี้เปนคนไมเกื้อกูลแกมารดา ไมเกือ้กูลแกบิดา ไมเกื้อกูล 
แกสมณะ ไมเกื้อกูลแกพราหมณ ไมออนนอมตอผูหลักผูใหญในสกุล ขอพระองคจงลงอาชญา 
แกชายผูนี้เถิด เขายอมถูกพระยายมสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตท่ีหนึ่งวา ดกูรพอ ทาน 
ไมไดพบเทวทูตท่ีหนึ่งซ่ึงปรากฏในหมูมนุษยหรือ เขาไดตอบวา ไมพบ พระเจาขา พระยายม 
จึงไดถามเขาตอไปวา ดกูรพอ สตรีหรือบุรุษมีอายุได ๘๐ ป ๙๐ ป หรือ ๑๐๐ ปก็ดี อันเปนคนเรา 
 มีโครงคดเหมือนกลอน หลังโกง ถือไมเทา เดินงกๆ เง่ินๆ ผานความเปนหนุมสาวแลว  
ฟนหักผมหงอก ศีรษะลาน หนังเหีย่ว ตัวตกกระ ทานไมไดพบในพวกมนุษยบางหรือ 
ชายน้ันไดตอบวา ไดพบ พระเจาขา พระยายมจึงถามตอไปวา ดกูรพอ ทานซ่ึงเปนผูรูเดียงสา 
เปนผูใหญไมไดคิดเหน็เชนนี้บางหรือวา แมเราก็จกัตองมีความแกเปนธรรมดา ไมลวง 
พนความแกไปได มิฉะนัน้ เราจักทําความดีทาง กาย วาจาใจ ชายนั้นตอบวา ไมอาจที่ 
จะคิดเห็นไดเชนนั้น เพราะมัวประมาทเสีย พระยายมไดพูดกะเขาเชนนี้วา ดกูรพอ ทานไม 
ทําความดีทาง กาย วาจา ใจ เพราะมัวประมาทเสีย ดีละพอ ทานจักถูกทําจนสาสมกับท่ี 
ทานประมาท ก็กรรมช่ัวนีน้ัน้มารดามิไดทําให บิดามิไดทําให พี่ชายนองชายมิไดทําให  
พี่สาวนองสาวมิไดทําให มิตรอํามาตยมิไดทําให ญาติสาโลหิตมิไดทําให เทพยดามิไดทําให 
 สมณพราหมณมิไดทําให ทานทําของทานเอง ทานนั่นแหละจักเสวยวบิากของกรรมช่ัวนั้นเอง 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระยายมคร้ันสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตท่ีหนึ่งกะผูนัน้แลว จึง 
สอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตท่ีสองตอไปวา ดกูรพอ ทานไมไดพบเทวทูตท่ีสองซ่ึงปรากฏ 
ในหมูมนุษยบางหรือ เขาไดตอบวา ไมพบพระเจาขา พระยายมจึงไดถามตอไปวา ดกูรพอ  
สตรีหรือบุรุษท่ีปวย ไดทุกขเปนไขหนัก นอนจมอยูในมูตรคูถของตน อันคนอ่ืนตอง 
ชวยพยุงลุก ชวยปอนอาหาร ทานไมไดพบในพวกมนษุยบางดอกหรือ ชายน้ันไดตอบวา  
ไดพบพระเจาขา พระยายมจงึถามตอไปวา ดูกรพอ ทานนัน้ซ่ึงเปนผูรูเดยีงสา เปนผู 
ใหญ ไมไดคิดเห็นเชนนี้บางหรือวา แมตวัเราก็จักตองปวยไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความ  
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ปวยไขไปได ผิฉะนั้น เราจกัทําความดีทางกาย วาจา ใจ เขาตอบวา ไมอาจท่ีจะคิดเหน็ได 
เชนนั้น เพราะมัวประมาทเสีย พระยายมไดพูดกะเขาเชนนี้วา ดกูรพอ ทานไมทําความดีทางกาย 
 วาจา ใจ เพราะมัวประมาทเสียดีละพอ ทานจักถูกทําจนสาสมกับท่ีทานประมาท ก็บาปกรรม 
นี้นั้น มารดามิไดทําให บิดามิไดทําให พี่ชายนองชายมิไดทําให พี่สาวนองสาวมิไดทําให มิตร 
อํามาตยมิไดทําให ญาติสาโลหิตมิไดทําให เทพยดามิไดทําให สมณพราหมณมิไดทําให ทาน 
ทําของทานเอง ทานนั่นแหละจักเสวยวิบากกรรมช่ัวนัน้เอง ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระยายมคร้ัน 
สอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตท่ีสองกะบุคคลนั้นแลว จึงสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตท่ี 
สามตอไปวา ดูกรพอ ทานไมไดพบเทวทูตท่ีสามซ่ึงปรากฏในพวกมนษุยบางหรือ เขาตอบวา  
ไมพบ พระเจาขาพระยายมจงึถามตอไปวา ดูกรพอ สตรีหรือบุรุษท่ีตายไดวันหนึ่ง สองวัน  
หรือสามวันกด็ี ข้ึนพองเปนสีเขียว ชุมดวยน้ําเหลือง ทานไมไดพบในพวกมนุษยบางหรือ  
ชายน้ันไดตอบวา ไดพบ พระเจาขา พระยายมจึงถามตอไปวา ดกูรพอ ทานนั้นซ่ึงเปนผูรู 
เดียงสา เปนผูใหญ ไมไดคิดเห็นเชนนี้บางหรือวา แมเราก็จะตองมีความตายเปนธรรมดา ไม 
ลวงพนความตายไปได ผิฉะนั้น เราจักทําความดีทางกาย วาจา ใจ เขาตอบวา ไมอาจท่ีจะ 
คิดเห็นไดเชนนั้น เพราะมัวประมาทเสีย พระยายมไดพดูกะเขาเชนนีว้า ดูกรพอ ทานไมทํา 
ความดีทางกาย วาจา ใจ เพราะมัวประมาทเสีย ดีละพอ ทานจักถูกทําจนสาสมกับท่ีทาน 
ประมาท อันบาปกรรมนี้นั้น มารดามิไดทําให บิดามิไดทําให พี่ชายนองชายมิไดทําให พี่สาว 
นองสาวมิไดทําให มิตรอํามาตยมิไดทําให ญาติสาโลหิตมิไดทําใหเทพยดามิไดทําให  
สมณพราหมณมิไดทําให ทานทําของทานเอง ทานนั่นแหละจักเสวยวบิากกรรมช่ัวนั้นเอง ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย พระยายมคร้ันสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตท่ีสามกะบุคคลนั้นดังนีแ้ลว ก ็
นิ่งเสีย 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูนั้นถูกนายนิรยบาลทั้งหลายทํากรรมกรณ อันมีเคร่ืองผูก ๕ อยาง  
คือ เอาตาปูเหล็กแดงตอกท่ีมือ ท่ีเทาท่ีทามกลางอก เขาไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ด 
รอน แตกย็ังไมตายตราบเทาท่ีบาปกรรมน้ันยังไมส้ินเขาถูกนายนิรยบาลท้ังหลายเอาผ่ึงถาก เขาได 
เสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดรอนแตกย็ังไมตายตราบเทาท่ีกรรมนัน้ยังไมส้ิน เขาถูกนาย 
นิรยบาลจับเอาเทาข้ึนเอาหวัลงแลวเอามีดเฉือน เขาถูกนายนิรยบาลยกข้ึนใสในรถ แลวพาแลนไป 
มาบนภูมิภาคอันไฟติดแดงลุกโชน ... เขาถูกนายนิรยบาลไลตอนใหข้ึนบนภูเขาถานเพลิงลูกใหญ 
ซ่ึงไฟติดแดงลุกโชนบาง ไลตอนใหลงจากภูเขาถานเพลิงลูกใหญ ซ่ึงไฟติดแดงลุกโชนบาง เขาถูก  
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นายนิรยบาลทั้งหลายจับเอาเทาข้ึนเอาหัวลง แลวโยนลงในหมอเหล็กแดงไฟติดลุกโชน เขาถูก 
ไฟไหมเดือดเปนฟองน้ําอยูในหมอเหล็กแดงนั้นเม่ือเขาถูกไฟไหมเดอืดเปนฟองน้ําอยูในหมอ 
เหล็กแดงนั้น ลอยข้ึนขางบนคร้ังหนึ่ง---บาง จมลงภายใตคร้ังหนึ่งบาง ไปตามขวางคร้ังหนึ่งบาง  
เขาไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดรอนอยูในหมอเหล็กแดงนั้น แตยงัไมตายตราบเทาท่ีบาป 
กรรมนั้นยังไมส้ิน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็มหานรกนัน้ 
           มี ๔ มุม ๔ ประตู จดัแบงออกเปนหองๆ มีกําแพงเหล็กลอมรอบ  
ครอบดวยฝาเหล็กแดง มีพืน้แลวดวยเหล็ก  ไฟลุกโชนประกอบดวย 
เปลว แผไปไกลรอยโยชนโดยรอบต้ังอยูทุกเมื่อ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว พระยายมไดมีความคิดวา ดกูรทานผูเจริญ ได 
ทราบวาผูใดกระทําบาปกรรมไวในโลก ผูนั้นตองถูกนายนิรยบาลทํากรรมกรณตางๆ เห็นปานนี้  
โอหนอ เราพึงไดความเปนมนุษย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพึงเสด็จอุบัติข้ึนในโลก  
ขอใหเราไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ขอใหพระผูมีพระภาคพระองคนัน้พึงทรงแสดง 
ธรรม และขอใหเราพึงรูท่ัวถึงธรรมของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเถิด ดกูรภกิษุท้ังหลาย ก็เรา 
มิไดฟงขอความนั้นตอสมณะหรือพราหมณอ่ืน แลวจึงกลาวอยางนี้ แตวาเราไดรูมาเอง เห็นมา 
เองทราบมาเอง จึงไดกลาวดงันั้น ฯ 
           มาณพเหลาใดอันเทวทูตทั้งหลายตักเตือนแลว ยังมัวเมาประมาท มาณพ 
เหลานั้น เปนคนเขาถึงหมูท่ีเลวทรามยอมเศราโศกตลอดกาลนาน 
 สวนสัตบุรุษผูสงบระงับในโลก นี้ อันเทวทูตตักเตือนแลว ยอมไม 
มัวเมาประมาทในอริยธรรมในกาลไหนๆ เห็นภัยในความถือม่ัน อัน 
เปนแดนเกดิแหงชาติและมรณะ ยอมหลุดพนในธรรมเปนท่ีส้ินชาติ 
และมรณะ เพราะไมถือม่ัน สัตบุรุษเหลานั้นเปนผูถึงความเกษม  มี 
ความสุข ดับสนิทในปจจุบัน ลวงพนเวรและภัยท้ังปวงขามพนทุกข 
ท้ังส้ิน ฯ 
                           ราชสูตรท่ี ๑  
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         [๔๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในดิถีท่ี ๘ ของปกษ เทวดาผูเปนบริวารของทาวจาตุมหา 
ราชยอมเท่ียวตรวจดูโลกน้ีวา ในหมูมนุษย มนุษยท่ีเกื้อกลูแกมารดา เกือ้กูลแกบิดา เกือ้กูล 
แกสมณะ เกื้อกูลแกพราหมณ ออนนอมตอผูหลักผูใหญในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ 
 ทําบุญ มีอยูมากแลหรือ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในดิถีท่ี ๑๔ ของปกษ พวกโอรสของทาวจาตุ 
มหาราชยอมเที่ยวตรวจดูโลกน้ีวา ในหมูมนุษย มนุษยท่ีเกื้อกูลแกมารดา ... ทําบุญ มีอยูมาก 
แลหรือดูกรภกิษุท้ังหลาย ในวันอุโบสถ ๑๕ คํ่าน้ัน ทาวจาตุมหาราชยอมเท่ียวตรวจดูโลกน้ี 
ดวยตนเองทีเดียววา ในหมูมนุษย มนุษยท่ีเกื้อกูลแกมารดา เกื้อกูลแกบิดาเกื้อกูลแกสมณะ  
เกื้อกูลแกพราหมณ ออนนอมตอผูหลักผูใหญในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทําบุญ มีอยู 
มากแลหรือ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาในหมูมนุษย มนุษยท่ีเกื้อกูลแกมารดา ... ปฏิบัติ ทําบุญมี 
อยูนอย ทาวจาตุมหาราชยอมบอกถึงเหตุท่ีกลาวมานั้น แกพวกเทวดาช้ันดาวดึงสซ่ึงมาประชุม 
กันอยู ณสุธรรมาสภาวา ดกูรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย ในหมูมนุษย มนุษยท่ีเกื้อกูลแกมารดา...  
ปฏิบัติ ทําบุญ มีนอย ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น พวกเทวดาช้ันดาวดึงสยอมพากนั 
เสียใจวา ดกูรผูเจริญท้ังหลาย กายทิพยจักเส่ือมหาย อสุรกายจกัเต็มบริบูรณ ดังนี้ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ก็ถาในหมูมนษุย มนุษยท่ีเกื้อกูลแกมารดา ... ปฏิบัติ ทําบุญ มีอยูมาก ทาวจาต ุ
มหาราชยอมบอกถึงเหตุท่ีกลาวมานั้น แกพวกเทวดาชัน้ดาวดึงสซ่ึงมาประชุมกัน ณ สุธรรมาสภาวา  
ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย ในหมูมนุษย มนุษยท่ีเกื้อกลูแกมารดา เกือ้กูลแกบิดา เกือ้กูลแก 
สมณะ เกื้อกูลแกพราหมณ ออนนอมตอผูหลักผูใหญในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทําบุญ  
มีอยูมากแล เพราะเหตุนัน้ พวกเทวดาชัน้ดาวดึงสยอมพากันดีใจวา ดูกรผูเจริญท้ังหลาย กาย 
ทิพยจกัเต็มบริบูรณ อสุรกายจักเส่ือมสูญ ฯ 
                           ราชสูตรท่ี ๒ 
         [๔๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพเมื่อแนะนําเทวดาช้ัน 
ดาวดึงส ไดตรัสคาถาไวในเวลานั้นวา ฯ  
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           แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจาํอุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘  
ประการ ส้ินดถีิท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ ท่ี ๘ ของปกษและส้ินปาฏิหาริยปกษ 
ดวย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย คาถานีแ้ล ทาวสักกะจอมเทพขับผิด ไมถูก ภาษิตไวผิด ไมถูก  
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทาวสักกะจอมเทพยังเปนผูไมปราศจากราคะ โทสะ และโมหะ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยเสร็จกิจท่ีตองทําแลว ปลงภาระ 
ลงแลว บรรลุถึงประโยชนของตนแลว มีสังโยชนในภพหมดส้ินแลว พนวิเศษแลวเพราะรู 
โดยชอบ ควรที่จะกลาวคาถาวา 
           แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจาํอุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘ 
 ประการ ส้ินดถีิท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ ท่ี ๘ ของปกษและส้ินปาฏิหาริยปกษ 
ดวย ฯ 
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภกิษุนั้นเปนผูปราศจากราคะ โทสะ และโมหะ ดกูรภกิษุท้ังหลาย  
เร่ืองเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพ เม่ือแนะนําเทวดาช้ันดาวดึงส ไดตรัสคาถาไวในเวลานัน้วา 
           แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจาํอุโบสถ อันประกอบดวยองค  
๘ ประการ ส้ินดิถีท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ ท่ี ๘ ของปกษและส้ินปาฏิหาริยปกษ 
ดวย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คาถานี้นั้นแล ทาวสักกะจอมเทพขับผิด ไมถูก  ภาษิตไวผิด 
 ไมถูก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทาวสักกะจอมเทพยังเปนผูไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ  
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยังไมพนจากทุกข ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย กภ็ิกษุผูอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย เสร็จกิจท่ีตองทําแลว ปลงภาระลงแลว 
 บรรลุถึงประโยชนของตนแลว มีสังโยชนในภพหมดส้ินแลว พนวเิศษแลวเพราะรูโดยชอบ  
ควรที่จะกลาวคาถาวา 
           แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจาํอุโบสถ อันประกอบดวยองค  
๘ ประการ ส้ินดิถีท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ ท่ี ๘ ของปกษและส้ินปาฏิหาริยปกษ 
ดวย ฯ 
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภกิษุนั้นเปนผูพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ  ทุกข  
โทมนัส อุปายาส เรากลาววา พนไปจากทุกขแลว ฯ  
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                            สุขุมาลสูตร 
         [๔๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราเปนผูไมมีทุกข ไมมีทุกขอยางยิ่งไมมีทุกขโดยสวนเดยีว  
ไดยินวา พระชนกรับส่ังใหขุดสระโบกขรณีไวเพื่อเราภายในนิเวศน ใหปลูกอุบลไวสระหนึ่ง 
 ปทุมไวสระหนึ่ง ปุณฑริกไวสระหนึ่งเพื่อประโยชนแกเรา แตเราไมไดใชไมจนัทนเมืองกาสี 
เทานั้น ผาโพก เส้ือผานุง ผาหมของเรา ลวนเกิดในเมืองกาสี มีคนคอยกั้นเศวตฉัตรใหเรา 
ตลอดคืนตลอดวัน ดวยหวังวา    หนาว    รอน    ธุลี    หญา    หรือน้ําคาง   อยาเบียดเบียน 
พระองคทานได ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรามีปราสาท ๓ หลัง ปราสาทหน่ึงเปนท่ีอยู ในฤดหูนาว 
 ปราสาทหน่ึงเปนท่ีอยูในฤดรูอน ปราสาทหน่ึงเปนท่ีอยูในฤดูฝนเรานั้นแลถูกบําเรอดวยดนตรี 
ซ่ึงไมมีบุรุษปนตลอด ๔ เดอืนในฤดูฝน บนปราสาทอันเปนท่ีอยูในฤดูฝน มิไดลงมาขางลาง 
ปราสาทเลย ในนิเวศนแหงพระชนกของเรา เขาใหขาวสาลีระคนดวยมังสะแกทาสกรรมกร 
บุรุษ ทํานองเดียวกับท่ีในนิเวศนของเขาอ่ืน เขาใหขาวปนอันมีน้ําสมเปนท่ีสอง ฉะนั้น ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายเรานั้นซ่ึงประกอบดวยความสําเร็จเห็นปานดังนี้ เปนสุขุมาลชาติอยางยิ่ง ก็ยงัคิด 
เห็นดังนี้วา ปุถุชนผูยังไมไดสดับ เม่ือตนเปนผูมีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได  
เห็นคนอ่ืนแก ก็ลวงตนเองเสียแลวอึดอัด ระอา รังเกียจไมคิดวา แมเราก็เปนผูมีความแก 
เปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได กแ็ละการท่ีเราซ่ึงเปนคนมีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพน 
ความแกไปได ไดเหน็คนแกเขาแลว พึงอึดอัด ระอา รังเกยีจ ขอนั้นเปนการไมสมควรแกเราเลย  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเรานัน้สําเหนยีกอยูดังกลาวมา ยอมละความเมาในความเปนหนุมเสียได 
โดยประการทัง้ปวง ปุถุชนผูมิไดสดับ เม่ือตนเปนผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความ 
เจ็บไขไปได เห็นคนอ่ืนเจ็บไข ก็ลวงตนเองเสียแลวอึดอัด ระอา รังเกยีจ ไมคิดวา แม 
เราก็เปนผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจบ็ไขไปได กแ็ละการท่ีเราซ่ึงเปนคนมีความ 
เจ็บไขเปนธรรมดาไมลวงพนความเจ็บไขไปได ไดเหน็คนเจ็บไขเขาแลว พึงอึดอัด ระอา  
รังเกียจขอนัน้เปนการไมสมควรแกเราเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเรานัน้สําเหนยีกอยูดังกลาวมา 
ยอมละความเมาในความไมมีโรคเสียไดโดยประการท้ังปวง ปุถุชนผูมิไดสดับ เม่ือตนเปนผูมี 
ความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได เห็นคนอ่ืนท่ีตายแลว ก็ลวงตนเองเสียแลว   
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อึดอัด ระอา รังเกียจ ไมคิดวา แมเราก็เปนผูมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตาย 
ไปได กแ็ละการท่ีเราซ่ึงเปนคนมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได ไดเห็นคนอ่ืน 
ท่ีตายไปแลวพึงอึดอัด ระอา รังเกียจ ขอนัน้ไมเปนการสมควรแกเราเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
เม่ือเรานั้นสําเหนียกอยูดังกลาวมา ยอมละความเมาในชีวิตเสียไดโดยประการท้ังปวง ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเมา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเมาในความ 
เปนหนุมสาว ๑ ความเมาในความไมมีโรค ๑ ความเมาในชีวิต ๑ดกูรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชน 
ผูมิไดสดับ ผูเมาดวยความเมาในความเปนหนุมสาวยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา  
ทางใจ คร้ันแลว เม่ือกายแตกตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ปุถุชนผูมิไดสดับ ผูเมาแลวดวยความเมาในความเมาไมมีโรค ฯลฯ หรือปุถุชนผูมิไดสดับ 
 ผูเมาแลวดวยความเมาในชีวิต ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ คร้ันแลว เม่ือกาย 
แตกตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูเมาแลวดวยความเมาในความเปนหนุมสาวยอมลาสิกขาสึกไป  
ภิกษุผูเมาแลวดวยความเมาในความไมมีโรค ฯลฯ หรือภกิษุผูเมาแลวดวยความเมาในชีวิตยอม 
ลาสิกขาสึกไป ฯ 
           ปุถุชนเปนผูมีความปวยไข ความแก และความตายเปนธรรมดา มีอยู 
ตามธรรมดา แตพากันรังเกียจ ก็การท่ีเราพงึรังเกียจความปวยไข  
ความแก และความตายน้ี ในหมูสัตวซ่ึงมีธรรมดาอยางนี้ ขอนั้นไม 
สมควรแกเราผูมีปรกติอยูเชนนี้เรานั้นเปนอยูเชนนี้ รูจักธรรมท่ีหมด 
อุปธิ เห็นเนกขัมมะโดยความเปนธรรมเกษม ยอมครอบงําความเมาใน 
ความไมมีโรคในความเปนหนุมสาวและในชีวิตเสียไดท้ังหมด ความ 
           อุตสาหะไดเกิดแลวแกเราผูเห็นนิพพานดวยปญญาอันยิ่ง บัดน้ีเราไมควร 
ท่ีจะกลับไปเสพกาม เราจักเปนผูไมถอยหลัง จัก เปนผูมีพรหมจรรย 
เปนท่ีไปในเบ้ืองหนา ฯ  
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                           อธิปไตยสูตร 
         [๔๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อธิปไตย ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน  คือ อัตตา 
ธิปไตย ๑ โลกาธิปไตย ๑ ธรรมาธิปไตย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อัตตาธิปไตยเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ด ีอยูโคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี ยอม 
สําเหนียกดังนีว้า ก็เราออกบวชเปนบรรพชิตไมใชเพราะเหตุแหงจีวร ไมใชเพราะเหตุแหง 
บิณฑบาต ไมใชเพราะเหตุแหงเสนาสนะ เราออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหง 
ความมีและความไมมีเชนนัน้ ก็แตวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข  
โทมนัสอุปายาส ครอบงําแลว ช่ือวาเปนผูมีทุกขครอบงําแลว มีทุกขทวมทับแลว ไฉนการ 
ทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้จะพงึปรากฏ ก็การท่ีเราจะพึงแสวงหากามท่ีละไดแลวออกบวชเปน 
บรรพชิตนั้น เปนความเลวทรามอยางยิ่ง ขอนั้นไมเปนการสมควรแกเราเลย เธอยอมสําเหนียกวา 
 ก็ความเพยีรท่ีปรารภแลว จกัไมยอหยอนสติท่ีเขาไปต้ังม่ันแลวจะไมหลงลืม กายท่ีสงบระงับ 
แลวจักไมระสํ่าระสาย จิตท่ีเปนสมาธิแลวจักมีอารมณแนวแน ดังนี้ เธอทําตนเองแลให 
เปนใหญ แลวละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ เจริญกรรมท่ีไมมีโทษ บริหารตนให 
บริสุทธ์ิดูกรภิกษุท้ังหลาย นีเ้รียกวาอัตตาธิปไตย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็โลกาธิปไตยเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้  
อยูในปาก็ดี อยูโคนไมกด็ี อยูในเรือนวางกด็ี ยอมสําเหนยีกวา ก็เราออกบวชเปนบรรพชิต  
ไมใชเพราะเหตุแหงจวีร ไมใชเพราะเหตุแหงบิณฑบาตไมใชเพราะเหตุแหงเสนาสนะ เรา 
ออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหง ความมีและความไมมีเชนนั้น กแ็ตวา เราเปนผูอันชาติ  
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว ช่ือวาเปนผูมีทุกข 
ครอบงําแลว มีทุกขทวมทับแลว ไฉนความทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้จะพึงปรากฏ ก็การท่ีเรา 
ออกบวชเปนบรรพชิตเชนนี้ พึงตรึกกามวิตกกด็ี พึงตรึกพยาบาทวิตกก็ดี พึงตรึกวิหงิสาวิตกกด็ี  
ก็โลกสันนิวาสนี้ใหญโต ในโลกสันนิวาสอันใหญโต ยอมจะมีสมณพราหมณท่ีมีฤทธ์ิ มี 
ทิพยจกัษุ รูจิตของคนอ่ืนได สมณพราหมณเหลานัน้ยอมมองเห็นไดแมแตไกล แมใกลๆ  
เราก็มองทานไมเห็น และทานยอมรูชัดซ่ึงจิตดวยจิต สมณพราหมณแมเหลานั้น กพ็งึรูเรา 
ดังนี้วา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลายดูกุลบุตรนี้ซี เขาเปนผูมีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิตแลว  
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 แตเกล่ือนกลนไปดวยธรรมท่ีเปนบาปอกศุลอยู ถึงเทวดาท่ีมีฤทธ์ิ มีทิพยจกัษุ รูจิตของคนอ่ืน 
ไดก็มีอยูเทวดาเหลานั้นยอมมองเห็นไดแตไกล แมใกลๆ เราก็มองทานไมเห็น และทาน 
ยอมรูชัดซ่ึงจิตดวยจิต เทวดาเหลานั้นกพ็ึงรูเราดังนี้วา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ดูกุลบุตรนี้ซี  
เขาเปนผูมีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิตแลว แตเกล่ือนกลนไปดวยธรรมท่ีเปนบาปอกุศลอยู  
เธอยอมสําเหนียกวา ความเพียรท่ีเราปรารภแลวจักไมยอหยอน สติท่ีเขาไปต้ังม่ันแลวจักไม 
หลงลืม กายท่ีสงบระงับแลวจักไมระสํ่าระสาย จิตท่ีเปนสมาธิแลวจักมีอารมณแนวแน ดังนี้  
เธอทําโลกใหเปนใหญ แลวละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ เจริญกรรมท่ีไมมีโทษ  
บริหารตนใหบริสุทธ์ิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นีเ้รียกวาโลกาธิปไตย 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมาธิปไตยเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้  
อยูในปาก็ดี อยูโคนไมกด็ี อยูในเรือนวางกด็ี ยอมสําเหนยีกวา ก็เราออกบวชเปนบรรพชิต  
ไมใชเพราะเหตุแหงจวีร ไมใชเพราะเหตุแหงบิณฑบาตไมใชเพราะเหตุแหงเสนาสนะเรา 
ออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความีและความไมมีเชนนัน้ ก็แตวาเราเปนผูอันชาติ  
ชรา   มรณะ   โสกะ    ปริเทวะ   ทุกข  โทมนัส   อุปายาส   ครอบงําแลว   ช่ือวาเปนผูมีทุกข 
ทวมทับแลว ไฉนความทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้จะพึงปรากฏ พระธรรมอันพระผูมีพระภาค 
ตรัสดีแลวอันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน 
อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ก็เพื่อนสพรหมจารีผูท่ีรูอยู เห็นอยู มีอยูแล ก็และการท่ีเราได 
ออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลวจะพึงเปนผูเกยีจคราน 
มัวเมาประมาทอยางนี้ ขอนัน้ไมเปนการสมควรแกเราเลยดังนี้ เธอยอมสําเหนียกวา กค็วามเพยีรท่ีเรา 
ปรารภแลวจกัไมยอหยอน สติท่ีเขาไปต้ังม่ันแลว  จกัไมหลงลืม กายท่ีสงบระงับแลวจักไม 
ระสํ่าระสายจติท่ีเปนสมาธิแลวจักมี อารมณแนวแน ดังนี้ เธอทําธรรมนั่นแหละใหเปนใหญ 
แลวละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ เจริญกรรมท่ีไมมีโทษ บริหารตนใหบริสุทธ์ิ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวาธรรมาธิปไตย ดูกรภกิษุท้ังหลายอธิปไตย ๓ อยางนี้แล ฯ 
           ข้ึนช่ือวาความลับไมมีในโลก สําหรับผูทําบาปกรรม ดูกรบุรุษ จริง 
หรือเท็จ ตัวของทานเองยอมจะรูได แนะผูเจริญ    ทานสามารถท่ีจะทํา 
ความดีไดหนอ แตทานดหูม่ินตนเองเสีย  อนึ่ง ทานไดปกปดความ 
ช่ัวซ่ึงมีอยูในตนทานนั้นซ่ึงเปนคนพาล ประพฤติตึงๆ หยอนๆ 
 อันเทวดาและพระตถาคตยอมเห็นได เพราะฉะนัน้แหละ คนท่ีมีตน  
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เปนใหญ ควรมีสติเท่ียวไป คนท่ีมีโลกเปนใหญ ควรมีปญญาและ 
เพงพินิจและคนท่ีมีธรรมเปนใหญ ควรเปนผูประพฤติโดยสมควรแก 
           ธรรม มุนีผูมีความบากบ่ันอยางจริงจัง ยอมจะไมเลวลง อนึ่ง บุคคลใด 
มีความเพยีร ขมข่ีมาร ครอบงํามัจจุ ผูทําท่ีสุดเสียไดแลว ถูกตอง 
ธรรมอันเปนท่ีส้ินชาติ บุคคลผูเชนนั้น ยอม เปนผูรูแจงโลก มี 
เมธาดี เปนมุน ีผูหมดความทะยานอยากในธรรมท้ังปวง ฯ 
                       _____________________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
         ๑. พรหมสูตร                 ๒. อานันทสูตร  
๓. สาริปุตตสูตร                 ๔. นิพพานสูตร 
๕. หัตถกสูตร                 ๖. ทูตสูตร  
๗. ราชสูตรท่ี ๑                 ๘. ราชสูตรท่ี ๒ 
๙. สุขุมาลสูตร                 ๑๐. อธิปไตยสูตร ฯ 
                       _____________________________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาท่ี 142 
                           จูฬวรรคท่ี ๕ 
                            สัมมุขีสูตร 
         [๔๘๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเปนผูมีธรรม ๓ ประการ กุลบุตรผูมีศรัทธาจึงประสบ 
บุญเปนอันมาก ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ศรัทธา ๑ไทยธรรม ๑ ทักขิไณยบุคคล ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเปนผูมี ธรรม ๓ประการนี้ กุลบุตรผูมีศรัทธาจึงประสบบุญเปน 
อันมาก ฯ 
                             ฐานสูตร 
         [๔๘๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พึงทราบบุคคลมีศรัทธาเล่ือมใสโดยฐานะ ๓ ประการ  
๓ ประการเปนไฉน คือ เปนผูใครท่ีจะเหน็ทานผูมีศีล ๑ เปนผูใครท่ีจะฟงธรรม ๑ มีใจ 
ปราศจากความตระหน่ีอันเปนมลทิน มีจาคะอันสละแลวมีฝามือชุม ยินดใีนการสละ ควรแก 
การขอ ยินดใีนทานและการแจกจายทาน อยูครองเรือน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย พึงทราบวาคน 
มีศรัทธาเล่ือมใสโดยฐานะ ๓ประการนี้แล ฯ 
           บุคคลผูใครจะเหน็ทานผูมีศีล ปรารถนาจะฟงพระสัทธรรม  ปราบปราม 
ความตระหนีอั่นเปนมลทินนั้นแล เรียกวาผูมีศรัทธา ฯ 
                           ปจจยวัตตสูตร 
         [๔๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีพิจารณาเหน็อํานาจประโยชน ๓ประการ ควรอยางยิ่ง 
ท่ีจะแสดงธรรมแกคนอ่ืนๆ อํานาจประโยชน ๓ ประการเปนไฉน คือ ผูแสดงธรรมรูแจง  
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อรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ผูฟงธรรมรูแจงอรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ผูแสดงธรรมและ 
ผูท่ีฟงธรรมท้ังสองฝาย รูแจงอรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีพิจารณาเหน็ 
อํานาจประโยชน ๓ ประการนี้แล ควรอยางยิ่งท่ีจะแสดงธรรมแกคนอ่ืนๆ ฯ 
                            ปเรสสูตร 
         [๔๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุ ๓ ประการ การเจรจาธรรมเปนไปไดดวยด ี
 เหตุ ๓ ประการเปนไฉน คือ ผูแสดงธรรมรูแจงอรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ผูฟงธรรม 
รูแจงอรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ผูแสดงธรรมและผู  ฟงธรรมท้ังสองฝาย รูแจงอรรถดวย  
รูแจงธรรมดวย ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลายเพราะ   เหตุ ๓ ประการนีแ้ล เร่ืองราวจึงเปนไปได ฯ 
                            ปณฑิตสูตร 
         [๔๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ บัณฑิตไดบัญญัตไิว สัตบุรุษได 
บัญญัติไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ทาน ๑ บรรพชา ๑  มาตาปตุอุปฏฐาน ๑ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล บัณฑิตบัญญัตไิว สัตบุรุษบัญญัติไว ฯ 
           ทาน การไมเบียดเบียน ความสํารวม การฝกตน การบํารุงมารดา 
และบิดา สัตบุรุษบัญญัติไว เหตุท่ีบัณฑติเสพ เปนเหตุของสัตบุรุษ  
ผูเปนคนดี เปนพรหมจารีบุคคล ผูท่ีเปนอริยสมบูรณดวยทัศนะ  
ยอมคบโลกอันเกษม ฯ 
                             ศีลสูตร 
         [๔๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรพชิตผูมีศีล เขาไปอาศัยบานหรือนิคมใดอยู มนษุยใน 
บานหรือนิคมนั้น ยอมประสบบุญเปนอันมากดวยเหตุ ๓ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ   
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กาย ๑ วาจา ๑ ใจ ๑ ดกูรภกิษท้ัุงหลายบรรพชิตผูมีศีล เขาไปอาศัยบานหรือนิคมใดอยู  
มนุษยในบานหรือนิคมนั้น ยอมประสบบุญเปนอันมากดวยเหตุ ๓ ประการนีแ้ล ฯ 
                            สังขตสูตร 
         [๔๘๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังขตลักษณะของสังขตธรรม ๓ประการ ๓ ประการเปน 
ไฉน คือ ความเกิดข้ึนปรากฏ ๑ ความเส่ือมปรากฏ ๑เม่ือต้ังอยูความแปรปรวนปรากฏ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังขตลักษณะของสังขตธรรม ๓ ประการนีแ้ล ฯ 
                            อสังขตสูตร 
         [๔๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม ๓ประการนี้ ๓ ประการ 
เปนไฉน คือ ไมปรากฏความเกิด ๑ ไมปรากฏความเส่ือม ๑ เมื่อต้ังอยูไมปรากฏความแปร 
ปรวน ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
                            ปพพตสูตร 
         [๔๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมแกนขนาดใหญๆ อาศัยขุนเขาหิมวนัต ยอมงอกงาม 
ดวยความเจริญ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ เจริญดวยกิ่ง ใบแก และใบออน ๑  
เจริญดวยเปลือก และกะเทาะ ๑ เจริญดวยกะพีแ้ละแกน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมแกนขนาด 
ใหญๆ อาศัยขุนเขาหิมวันตยอมงอกงามดวยความเจริญ ๓ ประการนี้ ฉันใด ดกูรภกิษุ 
ท้ังหลาย ฉันนั-้เหมือนกัน คนภายในอาศัยพอบานแมเรือนผูมีศรัทธา ยอมเจริญดวยธรรม 
อันเปนเหตุเจริญ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ เจริญดวยศรัทธา ๑ เจริญดวยศีล ๑  
เจริญดวยปญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนภายในอาศัยพอบานแมเรือนผูมีศรัทธา ยอมเจริญ 
ดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๓ ประการนี้แล ฯ  
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           ภูเขาศิลามีอยูในปาใหญ หมูไมไดอาศัยภูเขานั้น เจริญงอกงามเติบโต 
อยูในปา ฉันใด บรรดาบุตรภรรยา เผาพันธุอํามาตย หมูญาติและ 
เหลาชนผูพึ่งพาํนักเล้ียงชีพ ตางอาศัยพอบานแมเรือนผูมีศรัทธา ถึง 
พรอมดวยศีล เจริญอยูฉันนั้น ผูท่ีมีปญญาเปนเคร่ืองพิจารณาเหน็ศีล  
จาคะและสุจริต ของพอบานแมเรือนผูมีศีลนั้นเขา ตางก็พากันทําตาม  
บุคคลประพฤติธรรม คือ ทางที่ยังสัตวใหไปสุคติไวในโลกนี้แลว ยอม 
เปนผูเพลิดเพลิน สมประสงคท่ีนาใครบันเทิงอยูในเทวโลก ฯ 
                            อาตัปปสูตร 
         [๔๘๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลควรทําความเพียรเคร่ืองเผากิเลสดวยเหตุ ๓ ประการ  
๓ ประการเปนไฉน คือเพ่ือความไมเกดิข้ึนแหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงยังไมเกิด ๑ เพื่อ 
ความเกิดข้ึนแหงธรรมท่ีเปนกุศลซ่ึงยังไมเกิด ๑เพื่ออดกล้ันทุกขเวทนาอันมีในสรีระซ่ึงเกิดข้ึน 
แลว กลา แข็ง เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาชอบใจ อาจนําเอาชีวิตไป ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
เพราะวาภิกษทํุาความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความไมเกิดข้ึนแหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงยังไม 
เกิดเพื่อความเกิดข้ึนแหงธรรมท่ีเปนกุศลซ่ึงยังไมเกิด เพื่ออดกล้ันทุกขเวทนาอันมีในสรีระซ่ึง 
เกิดข้ึนแลว กลา แข็ง เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาชอบใจ อาจนําเอาชีวิตไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษนุี้เราเรียกวา มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส มีปญญาเคร่ืองรักษาตน มีสติเพื่อทําท่ีสุดแหง 
ทุกขโดยชอบ ฯ 
                           มหาโจรสูตร 
         [๔๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๓ ประการ  ยอมยองเบาบาง 
 ปลนบาง ทําการลอมเรือนหลังเดียวแลวปลนบาง คอยดักชิงเอาท่ีทางเปล่ียวบาง องค ๓ ประการ  
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เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรในโลกนี้  ยอมอาศัยท่ีอันขรุขระ ๑ ยอมอาศัยปาชัฏ ๑  
ยอมอาศัยบุคคลผูมีกําลัง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มหาโจรยอมอาศัยท่ีอันขรุขระอยางไร ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย มหาโจรในโลกนี้ ยอมอาศัยสถานท่ีอันไมไกลแมน้ํา หรือท่ีท่ีขรุขระแหงภูเขา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย มหาโจรยอมอาศัยท่ีอันขรุขระอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลายก็มหาโจรยอม 
อาศัยปาชัฏอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย มหาโจรในโลกนี ้ยอมอาศัยชัฏหญา  บาง ชัฏตนไมบาง 
 ริมตล่ิงบาง ราวไพรใหญบาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย มหาโจร ยอมอาศัยปาชัฏอยางนี้แล ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ก็มหาโจรยอมอาศัยบุคคลผูมีกําลัง  อยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรในโลกน้ี 
 ยอมอาศัยพระราชาหรือมหาอํามาตย ของพระราชา เขาคิดอยางนีว้า ถาใครจักกลาวหาอะไรกะเรา 
 พระราชาหรือ  มหาอํามาตยของพระราชาเหลานี้ จักชวยกันปกปดโทษของเรา แลววากลาวอรรถคดี  
ดังนี้ ถาใครกลาวหาอะไรกะมหาโจรน้ันเขาพระราชาและมหาอํามาตย ของพระราชาเหลานั้น  
ตางชวยกันปกปดโทษของมหาโจรนั้น แลววากลาว  อรรถคดี ดูกรภิกษท้ัุงหลาย มหาโจรยอม 
อาศัยบุคคลผูมีกําลังอยางนีแ้ล ดูกร  ภกิษท้ัุงหลาย มหาโจรผูประกอบดวยองค ๓ ประการนีแ้ล  
ยอมยองเบาบาง ปลนบาง ทําการลอมเรือนหลังเดยีวแลวปลนบาง คอยดักชิงเอาท่ีทางเปล่ียว 
บางฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุผูลามกประกอบดวยธรรม ๓   ประการ 
 ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลายประกอบดวยโทษ ถูก วิญูชนติเตียน ท้ังจะประสบ 
บาปเปนอันมากอีกดวยธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูลามกในธรรม 
วินัยนี้ยอมอาศัยกรรมอันไมสมํ่าเสมอ ๑อาศัยปาชัฏ ๑ อาศัยบุคคลผูมีกําลัง ๑  ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษผูุลามกยอมอาศัยกรรมอันไมสมํ่าเสมออยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูลามก 
ในธรรมวินยันี้  ประกอบดวยกายกรรมอันไมสมํ่าเสมอดวยวจีกรรมอันไมสมํ่าเสมอ ดวยมโนกรรม 
อันไมสมํ่าเสมอ ดูกรภกิษุท้ังหลายภกิษุผูลามกยอมอาศัยกรรมอันไมสมํ่าเสมออยางนีแ้ล ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูลามกอาศัยปาชัฏอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูลามกในธรรมวินัยนี ้
เปนคนท่ีมีความเห็นผิด ประกอบดวยอันตคาหิกทิฏฐิ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูลามกยอมอาศัย 
ปาชัฏอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูลามกยอมอาศัยบุคคลผูมีกําลังอยางไร ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  ภกิษผูุลามกในธรรมวินัยนี้ยอมอาศัยพระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชา เธอ  คิด 
อยางนี้วา ถาใครจักวากลาวอะไรเรา พระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชาเหลานี ้จักชวย 
ปกปดโทษของเราแลววากลาวคดี ดังนี้ ถาใครไดวากลาวอะไร ภิกษุพวกลามกน้ันพระราชาและ 
มหาอํามาตยของพระราชาเหลานั้น ตางก็ชวยกันปกปดโทษของภิกษุนัน้ไวแลววากลาวคดี ดกูร  
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ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูลามกยอม อาศัยบุคคลผูมีกําลังอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูลามก 
ประกอบดวยธรรม  ๓ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย ประกอบดวยโทษ    
ถูกวิญูชนติเตียน ท้ังจะประสบบาปมากอีกดวย ฯ 
                          จบจูฬวรรคท่ี ๕ 
                               ____________ 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. สัมมุขีสูตร                 ๒. ฐานสูตร  
๓. ปจจยวัตตสูตร                 ๔. ปเรสสูตร 
๕. ปณฑิตสูตร                 ๖. ศีลสูตร  
๗. สังขตสูตร                 ๘. อสังขตสูตร  
๙. ปพพตสูตร                ๑๐. อาตัปปสูตร  
๑๑. มหาโจรสูตร ฯ 
                       ปฐมปณณาสก จบบริบูรณ  
                      ______________  
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                           ทุติยปณณาสก 
                         พราหมณวรรคท่ี ๑ 
                           ชนสูตรท่ี  ๑ 
         [๔๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนัอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พราหมณ๒ คน เปนคนชรา แกเฒา 
 ลวงกาลผานวยัมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิด ไดชวนกันไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกขาพระองคเปนพราหมณ 
ชรา แกเฒา ลวงกาลผานวยัมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิดแตมิไดสรางความดี  
มิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอันเปนท่ีตานทานความขลาดไวขอพระโคดมผูเจริญ ทรงโอวาทส่ังสอน 
พวกขาพระองคถึงขอท่ีจะพงึเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกพวกขาพระองคส้ินกาลนานเถิด  
พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรพราหมณ ท่ีแท พวกทานเปนคนชรา แกเฒา ลวงกาลผานวยัมา 
โดยลําดับมีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิด แตมิไดสรางความดี มิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอันเปน 
ท่ีตานทานความขลาดไว ดกูรพราหมณ โลกน้ีถูกชรา พยาธิ มรณะ นําเขาไปอยูแล เม่ือโลก 
ถูกชรา พยาธิ มรณะ นําเขาไปอยูเชนนี้ ความสํารวมทางกาย ความสํารวมทางวาจา ความ 
สํารวมทางใจในโลกน้ี ยอมเปนท่ีตานทานเปนท่ีเรน เปนเกาะ เปนท่ีพึง่ เปนท่ียึดหนวงของ 
เขาผูละไปแลว ฯ  
             ชีวิตถูกชรานําเขาไปใกลความมีอายุส้ัน ผูท่ีถูกชรานําเขาไปใกลแลว  
ยอมไมมีท่ีตานทาน เม่ือบุคคลเล็งเห็นภยัในความตายนี้ ควรทําบุญ 
ท้ังหลายอันนาํความสุขมาให ความสํารวมทางกาย ทางวาจา และทางใจ   
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ในโลกน้ี ยอม เปนไปเพื่อความสุขแกผูท่ีละโลกน้ีไปแลว ผูซ่ึงสราง 
สมบุญไวแตเม่ือยังมีชีวิตอยู ฯ 
                            ชนสูตรท่ี ๒ 
         [๔๙๒] คร้ังนั้นแล พราหมณ ๒ คน เปนคนชรา แกเฒา ลวงกาลผานวัยมาโดย 
ลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกาํเนิด ไดชวนกนัเขามาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
พวกขาพระองคเปนพราหมณชราแกเฒา ลวงกาลผานวยัมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแต 
กําเนิดแตมิไดสรางความดีมิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอันเปนท่ีตานทานความขลาดไว ขอ 
พระโคดมผูเจริญทรงโอวาทส่ังสอนถึงขอท่ีจะพึงเปนไปเพื่อประโยชน และความสุขแกพวก 
ขาพระองคส้ินกาลนานเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ พวกทานเปนคนชรา แกเฒา 
 ลวงกาลผานวยัมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิดแตมิไดสรางความดี มิไดทํากศุล มิได 
ทํากรรมอันเปนท่ีตานทานความขลาดไวดกูรพราหมณ โลกนี้ถูกชรา พยาธิ มรณะแผดเผาแลว  
ดูกรพราหมณ เม่ือโลกถูกชรา พยาธิ มรณะแผดเผาแลวเชนนี้ ความสํารวมทางกาย ความสํารวม 
ทาง วาจา ความสํารวมทางใจในโลกน้ี ยอมเปนท่ีตานทาน เปนท่ีเรนเปนเกาะ เปนท่ีพึง่ และ 
เปนท่ียึดหนวงแกเขาผูละไปแลว ฯ 
             เม่ือเรือนถูกไฟไหม ส่ิงของท่ีนําออกได ยอมเปนไปเพื่อประโยชนแก 
เขา ส่ิงของท่ีถูกไหมอยูในเรือนนั้น หาเปนไปเพื่อประโยชนแกเขาไม  
ฉันใด เม่ือโลกถูกชราและมรณะแผดเผาแลว ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคล 
ควรนําเอาออกมาดวยการใหทาน ส่ิงท่ีใหไปแลว ยอมเปนอันบุคคล 
นําออกมาดีแลว ความสํารวมทางกาย ทางวาจา และทางใจในโลกน้ี 
             ยอมเปนไปเพื่อความสุขแกผูท่ีละโลกน้ีไป ผูซ่ึงไดสรางสมบุญไวแตเม่ือ 
ยังมีชีวิตอยู ฯ  
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                พราหมณสูตร 
 [๔๙๓] คร้ังนัน้แล พราหมณคนหนึ่งไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคยอมตรัสวา ธรรม 
อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเองธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเหน็เอง ดังนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ดวย 
เหตุเพยีงเทาไรหนอแล ธรรมจึงเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล  
ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูพงึรูเฉพาะตน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกร 
พราหมณ บุคคลผูกําหนัด ถูกราคะครอบงํา มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียน 
ตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอ่ืนบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง และคนอ่ืนท้ังสอง 
ฝายบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิตบาง เม่ือละราคะไดเดด็ขาดแลว ยอมไมคิดแม 
เพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลย ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอ่ืน ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียด 
เบียนตนเองและคนอ่ืนท้ังสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ  
แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะนีแ้ล ธรรมยอมเปนคุณชาติอันผูบรรลุจะพึงเหน็เอง ... ดูกรพราหมณ  
บุคคลผูโกรธ ถูกโทสะครอบงํา มีจิตอันโทสะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพือ่เบียดเบียนตนเองบาง  
ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอ่ืนบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนท้ังสองฝายบาง ยอม 
เสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิตบาง เม่ือละโทสะไดเดด็ขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียด 
เบียนตนเองเลย ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอ่ืน ยอมไมคิดแมเพือ่จะเบียดเบียนตนเอง 
และคนอ่ืนท้ังสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุ 
ดังกลาวมาฉะนี้แล ธรรมยอมเปนคุณชาตอัินผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดูกรพราหมณ บุคคล 
ผูหลงถูกความหลงครอบงํา มีจิตอันความหลงกลุมรุมแลว ยอมคิดเพือ่เบียดเบียนตนเองบาง 
 ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอ่ืนบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนท้ังสองฝายบางยอม 
เสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิตบาง เม่ือละโมหะไดเดด็ขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียด 
เบียนตนเองเลย ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอ่ืน ยอมไมคิดแมเพือ่จะเบียดเบียนตนเอง 
และคนอ่ืนท้ังสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุ 
ดังกลาวมาฉะนี้แล ธรรมยอมเปนคุณชาตอัินผูไดบรรลุพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควร  
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เรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพงึรูเฉพาะตน พราหมณนั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั  
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด  
บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวย หวงัวาคนมีจกัษุจกัเห็นรูป ฉะนัน้ ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้(พรอมท้ัง บุตร ภริยา บริษัท และอํามาตย) ขอถึงพระองค 
กับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปน 
อุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวติ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           ปริพาชกสูตร 
         [๔๙๔] คร้ังนั้นแล พราหมณปริพาชกคนหน่ึงไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ฯลฯ คร้ันแลวทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคยอมตรัสวา ธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเห็น 
เอง ธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเองดังนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล  
ธรรมจึงเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเหน็เอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาด ูควรนอม 
เขามาอันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ บุคคลผูกําหนดั  
ถูกราคะครอบงํา มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อ 
เบียดเบียนคนอ่ืนบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนท้ังสองฝายบาง ยอมเสวยทุกข 
โทมนัสท่ีเปนไปทางจิตบาง เม่ือละราคะไดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลย  
ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอ่ืน ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนท้ังสอง 
ฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ บุคคลผูกําหนัด ถูกราคะครอบงํา  
มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอม 
ประพฤติทุจริตดวยใจ เม่ือละราคะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมไม 
ประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมไมประพฤตทุิจริตดวยใจ ดูกรพราหมณ บุคคลผูกําหนัด ถูกราคะ 
ครอบงํา มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว แมประโยชนของตนก็ไมรูชัดตามความเปนจริง แมประโยชน 
ของคนอ่ืนก็ไมรูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนท้ังสองฝายก็ไมรูชัดตามความเปนจริง เม่ือ  
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ละราคะไดเดด็ขาดแลว แมประโยชนของตนก็รูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนของคนอ่ืน 
ก็รูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนท้ังสองฝายก็รูชัดตามความเปนจริง ดูกรพราหมณ แม 
ดวยเหตดุังกลาวมาฉะนีแ้ล ธรรมยอมเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดกูรพราหมณ  
บุคคลท่ีโกรธ ฯลฯ ดูกรพราหมณ บุคคลผูหลง ถูกโมหะครอบงํา มีจิตอันโมหะกลุมรุมแลว 
 ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอ่ืนบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียน 
ตนเองและคนอ่ืนท้ังสองฝายบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิตบางเม่ือละโมหะได 
เด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพือ่จะเบียดเบียนตนเองเลย ยอมไมคิดแมเพือ่จะเบียดเบียนคน 
อ่ืน ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนท้ังสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสท่ี 
เปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ บุคคลผูหลง ถูกโมหะครอบงํา มีจิตอันโมหะกลุมรุมแลว ยอม 
ประพฤติทุจริตดวยกายยอมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมประพฤติทุจริตดวยใจ  เม่ือละโมหะ 
ไดเด็ดขาดแลว ยอมไมประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมไมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมไมประพฤต ิ
ทุจริตดวยใจ ดูกรพราหมณ บุคคลผูหลง ถูกโมหะครอบงํา มีจิตอันโมหะกลุมรุมแลว แม 
ประโยชนของตนก็ไมรูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนของคนอ่ืนก็ไมรูชัดตามความเปนจริง  
แมประโยชนท้ังสองฝายก็ไมรูชัดตามความเปนจริง เม่ือละโมหะไดเดด็ขาดแลว แมประโยชน 
ของตนก็รูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนของคนอ่ืนก็รูชัดตามความเปนจริง  แมประโยชน 
ท้ังสองฝายก็รูชัดตามความเปนจริง ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะนี้แล ธรรมยอม 
เปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดูควรนอมเขามา  
อันวิญูชนพงึรูเฉพาะตน พราหมณปริพาชกนั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะ 
ตลอดชีวิต จําเดิมแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
                            นิพพุตสูตร 
         [๔๙๕] คร้ังนั้นแล ชานุสโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ  
คร้ันแลวไดทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคยอมตรัสวา นิพพานอันผูไดบรรลุจะพึง  
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เห็นเอง ดังนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอแล นพิพานจึงเปนคุณชาติอัน 
ผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวญิูชนพึง 
รูเฉพาะตน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรพราหมณบุคคลผูกําหนัด อันราคะครอบงํา  
มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอ่ืนบาง  
ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนท้ังสองฝายบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิต 
บาง เม่ือละราคะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเอง ยอมไมคิดแมเพื่อจะ 
เบียดเบียนคนอ่ืน ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนท้ังสองฝาย  ยอมไมเสวย 
ทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะนีแ้ล นิพพานยอมเปน 
คุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดกูรพราหมณบุคคลผูโกรธ ฯลฯ ดูกรพราหมณ บุคคล 
ผูหลง อันโมหะครอบงํา มีจติอันโมหะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิด 
เพื่อเบียดเบียนคนอ่ืนบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนทั้งสองฝายบาง ยอมเสวย  
ทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิตบาง เม่ือละโมหะไดเดด็ขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียน 
ตนเอง ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอ่ืน ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืน 
ท้ังสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตดุังกลาวมา 
ฉะนี้แล นพิพานยอมเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเหน็เอง ... ดูกรพราหมณ ในเม่ือบุคคลนี้ 
เสวยธรรมเปนท่ีส้ินราคะอันไมมีสวนเหลือ เสวยธรรมเปนท่ีส้ินโทสะอันไมมีสวนเหลือ เสวย 
ธรรมเปนท่ีส้ินโมหะอันไมมีสวนเหลือ นพิพานยอมเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไม 
ประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวญิูชนพึงรูเฉพาะตน ดังไดกลาวมา 
แลวแล ฯ 
     ชานุสโสณีพราหมณนั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกัพระองคทรงประกาศธรรมโดย 
อเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ําเปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือ 
สองประทีปในท่ีมืดดวยหวงัวาคนมีจกัษุจกัเห็นรูป ฉะนัน้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้  
[พรอมดวยบุตร ภริยาบริษัทและอํามาตย] ขอถึงพระองคกับท้ังพระธรรม และพระภกิษุสงฆ  
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เปนสรณะขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิม 
แตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                            ปโลภสูตร 
         [๔๙๖] คร้ังนั้นแล พราหมณมหาศาลคนหน่ึงไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ฯลฯ คร้ันแลวไดทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดบัมาตอบุรพพราหมณผูเฒาผูแก  
ผูเปนอาจารยและปาจารยกลาวไววา ไดยนิวา แตกอนโลกน้ี  ยอมหนาแนนดวยหมูมนุษย  
เหมือนอเวจีมหานรก บานนคิมชนบทและราชธานี มีทุกระยะไกบินตก ดังนี้ ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองทําใหมนษุยทุกวันนี้หมดไป ปรากฏวามีนอย แม 
บานก็ไมเปนบาน แมนิคมกไ็มเปนนิคม แมนครก็ไมเปนนคร แมชนบทก็ไมเปนชนบท 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ทุกวันนี้ มนุษยกําหนัดแลวดวยความกําหนัดผิดธรรม  
ถูกความโลภไมสมํ่าเสมอครอบงําประกอบดวยมิจฉาธรรมมนุษยเหลานั้นกําหนัดแลวดวย 
ความกําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไมสมํ่าเสมอครอบงําประกอบดวยมิจฉาธรรม ตางก็ฉวย 
ศาตราอันคมเขาฆาฟนกันและกันเพราะฉะนั้น มนษุยจึงลมตายเสียเปนอันมาก ดกูรพราหมณ  
แมขอนี้ก็เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองทําใหมนษุยทุกวันนี้หมดไป ปรากฏวามีนอย แมบานก็ไมเปน 
บาน แมนิคมกไ็มเปนนิคม แมนครก็ไมเปนนคร แมชนบทก็ไมเปนชนบท ฯ 
     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้ มนุษยกําหนัดแลวดวยความกําหนดัผิดธรรม  
ถูกความโลภไมสมํ่าเสมอครอบงํา ประกอบดวยมิจฉาธรรมเม่ือมนุษยเหลานั้นกําหนดัแลวดวย 
ความกําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไมสมํ่าเสมอครอบงําประกอบดวยมิจฉาธรรม ฝนไมตกตอง 
ตามฤดูกาล ฉะนั้น จึงเกดิทุพภิกขภัย ขาวกลาเสีย เปนเพล้ีย ไมใหผล เพราะเหตุนั้นมนุษย 
จึงลมตายเสียเปนอันมาก ดกูรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองทําใหมนษุยทุกวันนี ้
หมดไป ปรากฏวามีนอย แมบานก็ไมเปนบาน แมนิคมกไ็มเปนนิคม แมนครก็ไมเปนนคร  
แมชนบทกไ็มเปนชนบท ฯ  
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     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้ มนุษยกําหนัดแลวดวยความกําหนดัผิดธรรม  
ถูกความโลภไมสมํ่าเสมอครอบงํา ประกอบดวยมิจฉาธรรมเม่ือมนุษยเหลานั้นกําหนดัแลวดวย 
ความกําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไมสมํ่าเสมอ ครอบงําประกอบดวยมิจฉาธรรม พวกยักษ 
ปลอยอมนุษยท่ีรายกาจลงไวเพราะฉะน้ัน มนุษยจึงลมตายเสียเปนอันมาก ดูกรพราหมณ แม 
ขอนี้ก็เปนเหตุเปนปจจยั  เคร่ืองทําใหมนษุยทุกวันนีห้มดไป ปรากฏวามีนอย แมบานก็ไมเปนบาน 
 แมนิคมก็ไมเปนนิคม แมนครก็ไมเปนนคร แมชนบทก็ไมเปนชนบท ฯ 
     พราหมณมหาศาลนั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  
ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จาํเดิมแต 
วันนี้เปนตนไป ฯ 
                             ชัปปสูตร 
         [๔๙๗] คร้ังนั้นแล ปริพาชกผูวัจฉโคตรไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่งลง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา พระสมณ 
โคดมตรัสวา พึงใหทานแกเราคนเดียว ไมควรใหแกคนอ่ืนๆ พึงใหแกสาวกของเราน้ีแหละ  
ไมควรใหทานแกสาวกของคนอ่ืนๆ ทานท่ีใหแกเราเทานัน้มีผลมาก ท่ีใหแกคนอ่ืนๆ หามีผล 
มากไม ทานท่ีใหแกสาวกของเราเทานั้น มีผลมาก ท่ีใหแกสาวกของคนอื่นๆ หามีผลมากไม  
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชนเหลาใดไดกลาวไวเชนนีพ้ระสมณโคดมตรัสวา พึงใหทานแกเรา 
คนเดียว ไมควรใหแกคนอ่ืนๆ พึงใหทานแกสาวกของเรานี่แหละ ไมควรใหแกสาวกของคนอ่ืน 
 ทานท่ีใหแกเราเทานั้นมีผลมาก ท่ีใหแกคนอ่ืนหามีผลมากไม ทานท่ีใหแกสาวกของเราเทานั้น 
มีผลมาก ท่ีใหแกสาวกของคนอ่ืนหามีผลไม ดังนี้ ชนเหลานั้นช่ือวาพูดตามท่ีทานพระโคดมตรัส 
 ไมพูดตูทานพระโคดมดวยคําไมเปนจริง และช่ือวาพยากรณธรรมสมควรแกธรรม อนึ่ง การ 
คลอยตามคําพูดท่ีชอบธรรมไรๆ ยอมไมมาถึงฐานะท่ีนาติเตียนแหละหรือ เพราะขาพระองคไม 
ประสงคท่ีจะพูดตูทานพระโคดมพระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรวจัฉะ ผูใดพูดวา พระ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาท่ี 156 
สมณโคดมตรัสวา พึงใหทานแกเราคนเดยีว ฯลฯ ทานท่ีใหแกสาวกของคนอ่ืนๆ หามีผลมาก 
ไม ดังนี้ผูนั้นช่ือวาไมพูดตามท่ีเราพูด ท้ังกลาวตูเราดวยคําอันไมดี ไมเปนจริง ดูกรวัจฉะ 
ผูใดแลหามผูอ่ืนซ่ึงใหทานอยู ผูนั้นชื่อวายอมกระทําอันตรายแกวัตถุ ๓ อยางเปนโจรดักปลน 
วัตถุ ๓ อยาง วัตถุ ๓ อยางเปนไฉน คือ ยอมทําอันตรายแกบุญของทายก ๑ ยอมทําอันตราย 
แกลาภของปฏิคาหก ๑ ตนของบุคคลนั้น ยอมเปนอันถูกกําจัดและถูกทําลายกอนทีเดียวแล ๑  
ดูกรวัจฉะ ผูใดแลหามผูอ่ืนซ่ึงใหทานอยู ผูนั้นช่ือวายอมทําอันตรายแกวัตถุ ๓ อยาง เปนโจร 
ดักปลนวัตถุ ๓ อยางนี้ดกูรวัจฉะ ก็เราพูดเชนนี้วาผูใดสาดน้ําลางภาชนะ หรือน้ําลางขันไป  
แมท่ีสัตวซ่ึงอาศัยอยูท่ีบอน้ําคลํา หรือท่ีบอโสโครกขางประตูบานดวยต้ังใจวาสัตวท่ีอาศัยอยูใน 
ท่ีนั้นจงยังอัตภาพใหเปนไปดวยส่ิงนั้นเถิด ดังนี้ ดูกรวัจฉะเรากลาวกรรมซ่ึงมีการลาดน้ําลาง 
ภาชนะนั้นเปนเหตุวา เปนท่ีมาแหงบุญ จะปวยกลาวไปไยถึงในสัตวมนุษยเลา ดูกรวจัฉะ  
อีกประการหนึ่ง เรายอมกลาววา ทานท่ีใหแกทานผูมีศีลมีผลมาก ท่ีใหในคนทุศีล หาเหมือน 
เชนนั้นไม ท้ังทานผูมีศีลนั้นเปนผูละองค ๕ ไดแลว ประกอบดวยองค ๕ ละองค ๕ เหลาไหน 
ได คือ ละกามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑อุทธัจจกกุกุจจะ ๑ วิจกิจิฉา ๑ ทานผูมี 
ศีลละองค ๕ นี้ไดแลว ประกอบดวยองค ๕ เปนไฉน คือ ประกอบดวยศีลขันธท่ีเปนของ 
พระอเสขะ ๑ ประกอบดวยสมาธิขันธท่ีเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยปญญาขันธท่ีเปน 
ของพระ อเสขะ ๑ ประกอบดวยวิมุตติขันธท่ีเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยวิมุตติญาณทัสสน 
ขันธท่ีเปนของพระอเสขะ ๑ ทานผูมีศีลประกอบดวยองค ๕ นี้เรากลาววา ทานท่ีใหในทานท่ี 
ละองค ๕ ได ประกอบดวยองค ๕ ดังกลาวมามีผลมาก ฯ 
           โคอุสุภะที่เขาฝกแลว นําธุระไป สมบูรณดวยกําลัง ประกอบดวยเชาว 
อันดี จะเกิดในสีสรรชนิดใดๆ คือ สีดํา  สีขาว สีแดง สีเขียว สีดาง  
สีตามธรรมชาติของตนสีเหมือนโคธรรมดา หรือสีเหมือนนกพิลาปกด็ี  
ชนท้ังหลายยอมเทียมมันเขาในแอก ไมตองใฝคํานึงถึงสีสรรของมัน 
           ฉันใด ในหมูมนุษยกฉั็นนั้นเหมือนกัน ผูท่ีฝกตนดีแลวมีวัตรเรียบ 
รอย ตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล พดูแตคําสัตย มีใจประกอบ 
ดวยหิริ ละชาติ และมรณะได มีพรหมจรรยบริบูรณ ปลงภาระลงแลว  
พนกิเลส ทํากจิเสร็จแลว หมดอาสวะ รูจบธรรมทุกอยาง ดับสนิท 
แลวเพราะไมถือม่ัน ยอมจะเกิดไดในสัญชาติอยางใดอยางหนึ่ง ใน  
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           บรรดาสัญชาติเหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คน 
           จัณฑาลและคนเทขยะมูลฝอย ในเขตท่ีปราศจากธุลีนั้นแล  ทักษณิายอม 
มีผลมาก สวนคนพาล ไมรูแจง ทรามปญญา  มิไดสดับตรับฟง ยอม 
พากันใหทานในภายนอก ไมเขาไปหา  สัตบุรุษ ก็ศรัทธาของผูท่ีเขาไปหา 
สัตบุรุษ ผูมีปญญายกยองกนัวาเปนปราชญ หยั่งรากลงต้ังม่ันใน 
พระสุคต และเขาเหลานั้นยอมพากันไปเทวโลก หรือมิฉะนั้นก็เกิดใน 
สกุลในโลกนี้ บัณฑิตยอมบรรลุนิพพานไดโดยลําดับ ฯ 
                            ติกรรณสูตร 
         [๔๙๘] คร้ังนั้นแล ติกรรณพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว นั่งลง ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง คร้ันแลวพูดสรรเสริญคุณของพราหมณผูไดวิชชาเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาควา 
 พราหมณผูไดวิชชา ๓ เปนอยางนี้พราหมณผูไดวิชชา ๓ เปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคตรัสถามวา  
ดูกรพราหมณ พวกพราหมณยอมบัญญัติพราหมณวาไดวชิชา ๓ อยางไร ฯ 
     ติ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณในโลกนี้ เปนอุภโตสุชาติ ขางฝายมารดาและ 
บิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิสะอาดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวย 
อางถึงชาติ เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมท้ังคัมภีรนฆัิณฑุ คัมภีรเกฏภะ  
พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสเปนท่ี ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญ 
ในคัมภีรโลกายตะ และตําราทายมหาปุริสลักษณะ ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกพราหมณยอม 
บัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางนี้แล ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ พราหมณท้ังหลายบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยาง หนึ่ง ก็แหละ 
ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวนิัยเปนอีกอยางหนึ่ง ฯ 
     ติ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินยั ยอมมีอยางไร  ขอประทาน 
พระวโรกาส ขอพระองคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคตามทีผูไดวิชชา ๓ มีในอริยวนิัย ฯ  
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     พ. ดูกรพราหมณ ถากระนั้นจงฟง จงใสใจใหดี เราจกักลาว ตกิรรณ พราหมณ 
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดกูรพราหมณภกิษุในธรรมวินัยนี้ สงัด 
จากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู บรรลุ 
ทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวติก ไมมีวิจาร เพราะ 
วิตกวิจารสงบไปมีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวย 
นามกายเพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา 
 มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส 
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ภิกษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิ 
ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้  
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสตญิาณ เธอยอมระลึกชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ  
ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบ 
ชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบางหาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พนัชาติบาง แสนชาติ 
บาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวฏักัปเปนอัน 
มากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี ้มีอาหารอยางนี้ เสวย 
สุขเสวยทุกขอยางนี้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานี้ คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไปเกิดในภพโนน แมใน 
ภพนัน้ เราก็ไดช่ืออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวย 
ทุกขอยางนี้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานี้ คร้ันจุติจากภพนัน้แลว ไดมาเกดิในภพนี้ เธอยอมระลึก 
ถึงชาติกอนไดเปนอันมากพรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ วิชชาขอแรกเปน 
อันเธอไดบรรลุแลว ดังนี้ อวชิชาสูญไป วิชชาเกิดข้ึน ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดข้ึน 
เชนเดยีวกันกบัของภิกษุผูไมประมาท มีความเพยีร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น ภิกษุนั้น เม่ือจิต 
เปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออนควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไม 
หวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัตขิองสัตวท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลัง 
จุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอัน 
บริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวย 
กายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการทําดวยอํานาจ 
มิจฉาทิฐิ เมื่อแตกกายตายไป ตองเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก  สวนสัตวเหลานีป้ระกอบ  
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ดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการทําดวย 
อํานาจสัมมาทิฐิ เม่ือแตกกายตายไปไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลัง 
จุติ กําลังอุปบัติ เลวประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษอัุน 
บริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี วิชชาขอ 
ท่ีสอง ยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังนี้ อวิชชาสูญไป วชิชาเกิดข้ึน ความมืดสูญไป แสง 
สวางเกิดข้ึน เชนเดียวกนักับของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น ภกิษุนัน้  
เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน 
ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวานี้ทุกข  
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ นี ้
ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะเม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จติยอมหลุดพนแมจาก 
กามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวา หลุด 
พนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความ 
เปนอยางนี้มิไดมี วิชชาขอท่ีสาม ยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังนี้ อวชิชาสูญไป  วิชชาเกิดข้ึน 
 ความมืดสูญไป แสงสวางเกดิข้ึน เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไมประมาท มีความเพยีร สงตน 
ไปแลวอยู ฉะนั้น ฯ 
           จิตของพระโคดมองคใดซ่ึงมีศีลไมลุมๆ ดอนๆ มีปญญาและมีความ 
เพงพินิจ เปนจติมีความชํานาญ เปนเอกัคคตา  เปนสมาธิดีแลว  
พระโคดมพระองคนั้นแลบัณฑิตกลาววา  บรรเทาความมืดได เปนนัก 
ปราชญ ไดวิชชา ๓ ละท้ิงมัจจุ  เกื้อกูลแกเทวดาและมนุษย ละบาป 
ธรรมเสียไดทุกอยางสาวกท้ังหลายยอมนมัสการพระโคดมพระองคนัน้  
ผูสมบูรณดวยวิชชา ๓ ไมหลงใหลอยู ผูตืน่แลว มีสรีระเปนคร้ังสุดทาย 
           ผูใดตรัสรูปุพเพนิวาสญาณ เห็นทั้งสวรรคท้ังอบาย บรรลุถึงธรรมเปน 
ที่ส้ินชาติ เปนมุนีผูอยูจบพรหมจรรย เพราะรูดวยปญญาอันยิ่ง เปน 
พราหมณผูไดวิชชา ๓ โดยวชิชา ๓ นี้เรากลาวผูนั้นวาไดวิชชา ๓  
เรายอมไมกลาวถึงคนอ่ืนตามถอยคําท่ีคนอ่ืนกลาววาไดวิชชา ๓ ฯ 
     ดูกรพราหมณ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินยัเปนอยางนี้แล ฯ  
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     ติ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณเปนอยางหน่ึง กแ็หละ 
ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวนิัยเปนอยางหนึ่ง ขาแตพระโคดมผูเจริญ  วิชชา ๓ ในอริยวินยันี้ ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองค 
วา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ  
                           ชานุสโสณีสูตร 
         [๔๙๙] คร้ังนั้นแล ชานสุโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ  
คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูใดมียัญส่ิงท่ีพึงใหดวยศรัทธา อาหารที่จะพึง 
ใหแกคนอ่ืน หรือไทยธรรม ผูนั้นควรใหทานในพราหมณผูไดวิชชา ๓ พระผูมีพระภาคตรัสถาม 
วา ดูกรพราหมณ ก็พราหมณ  ท้ังหลายยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางไร 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณในโลกน้ี เปนอุภโตสุชาติ ท้ังขางฝายมารดาและ 
ฝายบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิ สะอาดดตีลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียน 
ไดดวยอางถึงชาติ เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกฏภะ  
พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสเปนท่ี ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ  
ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พราหมณ 
ท้ังหลายยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางนี้แล ฯ 
     พ.  ดูกรพราหมณ พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางหนึง่ ก็ 
แหละผูไดวิชชา ๓ ในอริยวนิัยเปนอยางหนึ่ง ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินยั ยอมมีอยางไร ขอประทาน 
พระวโรกาส ขอพระองคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคตามท่ีผูไดวิชชา ๓ มีในอริยวนิัย ฯ 
     พ.  ดูกรพราหมณ ถากระนั้นจงฟง จงใสใจใหดี เราจกักลาวชานุสโสณีพราหมณ 
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสวา ดูกรพราหมณ ภิกษใุนธรรมวินัยนี ้
 สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานอยู ภกิษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส  
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 ปราศจากกิเลส ออน ควรแกการงานต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ 
ปุพเพนวิาสานุสติญาณเธอยอมระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก ฯลฯ วิชชาขอแรกเปนอันเธอ 
ไดบรรลุแลว ดังนี้ อวิชชาสูญไป วิชชาเกดิข้ึน ความมืดสูญไป แสงสวางเกดิข้ึนเชนเดียว 
กันกับของภิกษุผูไมประมาท มีความเพยีร สงตนไปแลวอยู ฉะนัน้ภกิษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ  
บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส ออนควรแกการงาน ม่ันคง ไมหวั่นไหว 
อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย เธอยอมเห็นหมูสัตว ฯลฯ 
 ดวยทิพจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย วิชชาขอท่ีสองยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังนี้  
อวิชชาสูญไป วิชชาเกดิข้ึน ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดข้ึน เชนเดยีวกนักับของภกิษผูุไม 
ประมาทมีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะน้ัน ภกิษุนัน้ เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว  
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนม 
นอมจิตไปเพือ่อาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวานี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิ 
ปทา เหลานี้อาสวะ ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เม่ือเธอรูเหน็อยางนี้ จิตยอมหลุด 
พนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรู 
วาหลุดพนแลวรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืน 
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี วิชชาขอท่ีสาม ยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังนี้อวิชชาสูญไป  
วิชชาเกดิข้ึน ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดข้ึน เชนเดยีวกนักับของภกิษผูุไมประมาท มีความ 
เพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนัน้ ฯ 
           ผูใดสมบูรณดวยศีลวตัร สงตนไปแลว มีจิตเปนสมาธิ ผูใดมีจิตมีความ 
ชํานาญ เปนเอกัคคตา ตั้งม่ันดีแลว ผูใดตรัสรูปุพเพนิวาสญาณ เห็น 
สวรรคและอบาย บรรลุถึงธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงชาติเปนมุนีผูอยูจบ 
พรหมจรรย เพราะรูดวยปญญาอันยิ่ง และเปนพราหมณผูไดวิชชา ๓ 
 เรายอมไมกลาวถึงคนอ่ืนตามถอยคําท่ีคนอ่ืนกลาววาไดวิชชา ๓ ฯ 
     ดูกรพราหมณ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินยัเปนอยางนี้แล ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณเปนอยางหนึ่ง กแ็หละ 
ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวนิัยเปนอยางหนึ่ง ขาแตพระโคดมผูเจริญผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณ  
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ไมถึงสวนท่ี ๑๖ ซ่ึงจําแนกเปน ๑๖ คร้ัง ของผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินยันี้ ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปน 
อุบาสกผูถึงสรณะตลอด     ชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           สังคารวสูตร 
         [๕๐๐] คร้ังนั้นแล สังคารวพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกขาพระองคช่ือวาพราหมณ ยอมบูชา 
ยัญเองบาง ใหคนอ่ืนบูชาบางขาแตพระโคดมผูเจริญ ในบรรดาบุคคลเหลานั้น ผูท่ีบูชายัญเอง 
และผูท่ีใชใหคนอ่ืนบูชาทุกคน ช่ือวาเปนผูปฏิบัติปฏิปทาเปนเหตุใหเกิดบุญ อันมียญัเปนเหตุ 
ซ่ึงมีกําเนิดแตสรีระเปนอันมาก อนึ่ง ผูใดออกจากสกุลใด บวชเปนบรรพชิตฝกแตคนเดียว  
ทําตนใหสงบแตคนเดยีว ทําตนใหดับไปแตคนเดียว เม่ือเปนเชนนี้ ผูนัน้ช่ือวามีปฏิปทาเปน 
เหตุใหเกดิบุญอันมีบรรพชาเปนเหตุ ซ่ึงมีกาํเนิดแตสรีระอันเดียว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร 
พราหมณ ถากระนั้นเราจกัขอถามทานในขอนี้ ทานจงเฉลยปญหานั้นตามท่ีทานเหน็ควร ดูกร 
พราหมณ ทานจะ สําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกน้ี เปนพระอรหันต 
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝก 
บุรุษที่ควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลายทรงเบิกบานแลว เปน 
ผูจําแนกธรรม พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นไดตรัสไวอยางนีว้า เราดําเนิน 
ไปแลวตามมรรคนี้ ตามปฏิปทานี้ ทําธรรมอันยอดเยี่ยมซ่ึงเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ใหแจงชัด 
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวสอนประชาชนใหรูตาม มาเถิด ถึงทานท้ังหลายก็จงปฏิบัติตามอาการ 
ท่ีทานทั้งหลายปฏิบัติไดแลว ก็จกัทําธรรมอันยอดเยี่ยมซ่ึงเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรยใหแจงชัดดวย 
ปญญาอันยิ่งของตนแลว เขาถึงอยู พระศาสดาพระองคนี้ทรงแสดงธรรมไว ดังนี้ ท้ังผูอ่ืนตาง 
ปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ ก็ผูแสดงและผูปฏิบัตินั้น มีมากกวารอย มีมากกวาพัน มีมากกวา 
แสน ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนดังท่ีไดกลาวมาแลวนี้ ปุญ 
ปฏิปทาซ่ึงมีบรรพชาเปนเหตุนั้นยอมจะมีกําเนิดแตสรีระเดยีว หรือมีกาํเนิดแตสรีระเปนอันมาก ฯ  
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     สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ เม่ือเปนเชนดังตรัสมาฉะน้ี ปุญปฏิปทาท่ีมีบรรพชาเปน 
เหตุนี้ ยอมมีกาํเนิดแตสรีระเปนอันมาก ฯ 
     เม่ือสังคารวพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดถามสังคารวพราหมณวา 
 ดูกรพราหมณ บรรดาปฏิปทา ๒ อยางนี้ ทานชอบใจปฏิปทาอยางไหนซ่ึงมีความตองการนอย 
กวา มีความริเร่ิมนอยกวา แตวามีผลและอานิสงสมากมายเม่ือทานพระอานนทถามอยางนี้  
สังคารวพราหมณไดกลาววา ทานพระโคดมฉันใด  ทานพระอานนทกฉั็นนั้น ทานท้ัง ๒ นี้  
เราควรบูชา เราควรสรรเสริญแมคร้ังท่ี ๒ ทานพระอานนทไดถามวา ดูกรพราหมณ เรามิได 
ถามทานอยางนี้วาทาน ควรบูชาใคร หรือวาทานควรสรรเสริญใคร แตเราถามทานอยางนี้วา 
 ดูกรพราหมณ บรรดาปฏิปทา ๒ อยางนี้ ทานชอบปฏิปทาอยางไหน ซ่ึงมีความตองการนอยกวา  
   มีความริเร่ิมนอยกวา แตวามีผลและอานิสงสมากมาย ถึงคร้ังท่ี ๒สังคารวพราหมณ ก็ไดกลาววา 
 ทานพระโคดมฉันใด ทานพระอานนทก็ฉันนั้นทานท้ัง ๒ นี้ เรา  ควรบูชา เราควรสรรเสริญ  
แมคร้ังท่ี ๓ ทานพระอานนทไดกลาววา ดกูร พราหมณ เรามิไดถามทานอยางนีว้า ทานควร 
บูชาใคร ทานควสรรเสริญใคร  แตเราถามทานอยางนีว้า ดูกรพราหมณ บรรดาปฏิปทา ๒ อยาง 
นี้ ทานชอบปฏิปทาอยางไหน ซ่ึงมีความตองการนอยกวา มีความริเร่ิมนอยกวาแตวามีผล 
และ อานิสงสมากมาย ถึงคร้ังท่ี ๓ สังคารวพราหมณก็ไดกลาววา ทานพระโคดมฉันใด ทาน 
พระอานนทกฉั็นนั้น ทานท้ัง ๒ นี้ เราควรบูชา เราควรสรรเสริญ ลําดับ นั้นแล พระผูมี 
พระภาคไดทรงดําริวา สังคารวพราหมณถูกอานนทถามปญหาท่ีชอบแลว นิ่งเสีย ไมเฉลยถึง ๓  
คร้ังแล ถากระไร เราควรจะชวยเหลือ จึงได ตรัสถามสังคารวพราหมณวา ดูกรพราหมณ  
วันนีพ้วกท่ีมานั่งประชุมกันในราชบริษัทในราชสํานัก ไดพูดสนทนากนัข้ึนในระหวางวาอยางไร  
 สังคารวพราหมณ กราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ วันนี้ พวกท่ีมานั่งประชุมกันในราชบริษัท 
ในราชสํานัก ไดพูดสนทนากันข้ึนในระหวางวา เขาวาเม่ือกอนภกิษุท่ีแสดงอิทธิปาฏิหาริยไดมี 
นอยมาก และอุตริมนุษยธรรมมีมากมาย ทุกวันนี้ ภกิษท่ีุแสดง  ปาฏิหาริยไดมีมากมาย และ 
อุตริมนุษยธรรมมีนอยมาก ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ทุกวันนี้ พวกท่ีมานั่งประชุมกันในราช 
บริษัทในราชสํานักไดพดูสนทนากันข้ึนใน  ระหวางวาดังนี้แล ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ปาฏิหาริย ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ อิทธิปาฏิหาริย ฤทธ์ิ 
เปนอัศจรรย ๑ อาเทสนาปาฏิหาริย ดกัใจเปนอัศจรรย ๑อนุสาสนีปาฏิหาริย คําสอนเปน  
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อัศจรรย ๑ ดูกรพราหมณ ก็อิทธิปาฏิหาริยเปนไฉน   ดกูรพราหมณ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัย 
นี้ ยอมแสดงฤทธ์ิไดเปนอันมาก  คือ   คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได  
ทําใหปรากฏกไ็ด ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได  
ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ํากไ็ด เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนดินกไ็ด เหาะไป 
ในไปอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือกไ็ด ใช 
อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรพราหมณ นี้เรียกวา อิทธิปาฏิหาริย 
     ดูกรพราหมณ ก็อาเทสนาปาฏิหาริยเปนไฉน ดกูรพราหมณ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัย 
นี้ พูดดกัใจไดโดยนิมิตวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนแมดวยประการฉะน้ี จิต 
ของทานเปนแมดวยประการฉะนี้วา ถึงหากเธอจะพดูดักใจกะคนเปนอันมากกด็ี คําท่ีเธอพูดนั้น 
ก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอ่ืนไปไมดกูรพราหมณ กภ็ิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดกัใจโดย 
นิมิตไมไดเลย ก็แตวาพอไดยินเสียงมนุษย อมนุษย หรือเทวดาเขาแลว ยอมพูดดกัใจไดวา  
ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนแมดวยประการฉะนี้ จิตของทานเปนแมดวยประการฉะน้ี  
ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําท่ีเธอพูดนั้นกเ็ปนเชนนั้น หาเปนอยางอ่ืนไม  
ดูกรพราหมณ ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดักใจโดยนิมิตไมไดเลย ถึงไดยินเสียงมนุษย  
อมนุษย หรือเทวดาเขาแลว ก็พูดดกัใจไมไดเลย แตวาพอไดยินเสียงวิตกวิจารของบุคคลผู 
ตรึกตรองเขาแลว ยอมพูดดักใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนแมดวยประการฉะน้ี  
จิตของทานเปนแมดวยประการฉะนี้ ถึงหากเธอจะพูดดกัใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําท่ีเธอพูดนั้น 
ก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอ่ืนไปไม ดกูรพราหมณ กภ็ิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดกัใจโดย 
นิมิตไมไดเลย ถึงไดยินเสียงมนุษย อมนุษยหรือเทวดาเขาแลว ก็พดูดกัใจไมได ถึงไดยินเสียง 
วิตกวิจารของบุคคลผูตรึกตรองเขาแลวกพ็ูดดักใจไมได ก็แตวา กําหนดรูใจของผูท่ีเขาสมาธิ  
อันไมมีวิตกวจิาร ดวยใจ ของตนวา ทานผูนี้ตั้งมโนสังขารไวดวยประการใด จักตรึกวิตกช่ือ 
โนนในลําดับจิตนี้ดวยประการนั้น ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากกด็ี คําท่ีเธอพูดนั้น 
ก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอ่ืนไปไม ดกูรพราหมณ นี้เรียกวาอาเทสนาปาฏิหาริย ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็อนุสาสนีปาฏิหาริยเปนไฉน ดกูรพราหมณ ภิกษุบางรูปในธรรม 
วินัยนี้ พรํ่าสอนอยูอยางนี้วา จงตรึกอยางนี้ อยาไดตรึกอยางนี้ จงมนสิการอยางนี้ อยาได 
มนสิการอยางนี้ จงละส่ิงนี้ จงเขาถึงส่ิงนี้อยู ดูกรพราหมณนี้เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย ดูกร  
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พราหมณ ปาฏิหาริย ๓ อยางนี้แล ดูกรพราหมณบรรดาปาฏิหาริยท้ัง ๓ อยางนี้ ทานชอบ 
ปาฏิหาริยอยางไหน ซ่ึงงามกวาและประณีตกวา ฯ 
     สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ บรรดาปาฏิหาริย ๓ อยางนั้น ปาฏิหาริยท่ีภิกษุบางรูปใน 
ธรรมวินัยนี้ ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดังน้ีนั้นผูใดแสดงอิทธิปาฏิหาริยนี ้
ได แสดงฤทธ์ิเปนอันมาก ผูนั้นยอมชอบใจปาฏิหาริยนัน้ปาฏิหาริยท่ีผูใดแสดงได และเปน 
ของผูนั้นนี้ ยอมปรากฏแกขาพระองค เหมือนกับรูปลวง ปาฏิหาริยท่ีภกิษุบางรูปในธรรมวินัย 
นี้พูดดกัใจไดยินโดยนิมิตวา ใจของทานเปนเชนนี้ ใจของทานเปนแมดวยประการฉะน้ี จิตของ 
ทานเปนแมดวยประการฉะน้ี ถึงเธอจะพูดดกัใจกะชนเปนอันมากก็ดี คําท่ีเธอพูดนั้นก็เปน 
เชนนั้นหาเปนอยางอ่ืนไม ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ภิกษบุางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดกัใจโดย 
นิมิตไมไดเลย ... แตวาพอไดยินเสียงมนุษย อมนุษยหรือเทวดาเขาแลวก็พูดดกัใจได ... แมวา 
ไดยินเสียงมนษุย อมนษุย หรือเทวดาเขาแลว พูดดกัใจไมได แตวาไดยนิเสียงวิตกวจิารของ 
บุคคลผูตรึกตรองเขาแลว กพ็ูดดักใจได ...ถึงไดยินเสียงวิตกวิจารของบุคคลผูตรึกตรองเขา 
แลว ก็พดูดกัใจไมได แตวากําหนดรูใจของผูอ่ืนท่ีเขาสมาธิ อันไมมีวิตกวิจารดวยใจของตน 
วา ทานผูนี้ตั้งมโนสังขารดวยประการใด จกัตรึกวิตกช่ือโนนในลําดับจตินี้ดวยประการน้ัน ถึง 
หากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากกด็ี คําท่ีเธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอ่ืนไปไม  
ผูใดแสดงปาฏิหาริยนี้ได ผูนัน้ยอมชอบใจปาฏิหาริยนั้น ปาฏิหาริยท่ีผูใดแสดงได และเปนของ 
ผูนั้นนี้ ยอมปรากฏแกขาพระองคเหมือนกบัรูปลวงขาแตพระโคดมผูเจริญ บรรดาปาฏิหาริย 
ท้ัง ๓ อยางนี้ ปาฏิหาริยท่ีภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พรํ่าสอนอยูอยางนี้วา จงตรึกอยางนี้ อยา 
ไดตรึกอยางนี ้จงมนสิการอยางนี้ อยาไดมนสิการอยางนี ้จงละส่ิงนี้เสีย จงเขาถึงส่ิงนี้อยู  
ควรแกขาพระองค ท้ังดีกวาและประณีตกวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีท่ี 
ทานพระโคดมตรัสดีแลว และขาพระองคจะจําไววา ทานพระโคดมประกอบดวยปาฏิหาริย  
๓ อยางนี้ เพราะทานพระโคดมแสดงฤทธ์ิไดเปนอันมาก ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหม 
โลกก็ได เพราะทานพระโคดมกําหนดรูใจของผูท่ีเขสมาธิ อันไมมีวิตกวิจารดวยใจของพระองค 
วา ทานผูนี้ตั้งมโนสังขารไวดวยประการใด จักตรึกวิตกช่ือโนนในลําดับจิตนี้ดวยประการนั้น 
 เพราะทานพระโคดมทรงพรํ่าสอนอยูอยางนี้วา จงตรึกอยางนี้ อยาไดตรึกอยางนี้ จงมนสิการ 
อยางนี้ อยามนสิการอยางนี ้จงละส่ิงนี้เสีย จงเขาถึงส่ิงนี้อยู ฯ  
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     พ.  ดูกรพราหมณ ทานไดกลาววาจาท่ีควรนําไปใกลเราแนแทเทียวแลเออก็เราจัก 
พยากรณแกทานวา เพราะเราแสดงฤทธ์ิไดเปนอันมาก ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหม 
โลกก็ได ดกูรพราหมณ เพราะเรากําหนดรูใจของผูท่ีเขาสมาธิ อันไมมีวิตกวิจารดวยใจของตน 
วา ทานผูนี้ตั้งมโนสังขารไวดวยประการใดจักตรึกวิตกช่ือโนนในลําดับจิตนี้ดวยประการนั้น  
เพราะเราพรํ่าสอนอยูอยางนีว้าจงตรึกอยางนี้ อยาตรึกอยางนี้ จงมนสิการอยางนี้ อยามนสิการ 
อยางนี้ จงละส่ิงนี้เสีย จงเขาถึงส่ิงนี้อยู ฯ 
     สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็แมภกิษุอ่ืนรูปหนึ่งผูประกอบดวยปาฏิหาริย ๓ อยางนี้  
นอกจากทานพระโคดม มีอยูหรือ ฯ  
     พ.  ดูกรพราหมณ ไมใชมีรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอยไมใชส่ีรอย ไม 
ใชหารอย ท่ีแทภิกษุผูประกอบดวยปาฏิหาริย ๓ อยางนี้ มีอยูมากมายทีเดียว ฯ 
     สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็บัดนี้ ภิกษเุหลานั้นอยูไหน ฯ 
     พ.  ดูกรพราหมณ อยูในหมูภิกษุนี้เองแหละ ฯ 
     สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคล 
หงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คน 
มีจักษุจกัมองเห็นรูป ฉะนัน้ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กับท้ัง 
พระธรรมและพระภกิษุสงฆเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผู 
ถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนีเ้ปนตนไป ฯ 
                        จบพราหมณวรรคท่ี ๑ 
                        ___________ 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
     ๑. ชนสูตรท่ี ๑ ๒. ชนสูตรท่ี ๒ ๓. พราหมณสูตร ๔. ปริพาชกสูตร๕. นิพพุต 
สูตร ๖. ปโลภสูตร ๗. ชัปปสูตร ๘. ติกรรณสูตร ๙. ชานสุโสณีสูตร ๑๐. สังคารวสูตร ฯ 
                       ______________  
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                           มหาวรรคท่ี ๒ 
                             ติตถสูตร 
         [๕๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ลัทธิของเดียรถีย ๓ อยางนี้ ถูกบัณฑิตไตถามซักไซไลเลียง 
เขา ยอมอางลัทธิสืบๆ มา ตั้งอยูในอกิริยทิฐิ ๓ อยาง ทิฐ๓ิ อยางเปนไฉน คือ ๑. มี 
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนวีา สุข   ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยาง 
หนึ่ง ท่ีบุคคลเสวยนัน้ ลวนแตมีกรรมท่ีไดทําไวแตกอนเปนเหตุ ๒. สมณพราหมณพวกหนึ่ง  
มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง ท่ีบุคคลเสวยนั้น  
ลวนแตมีการสรางสรรของอิสรชนเปนเหตุ ๓. มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มี 
ทิฐิอยางนีว้า สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง ท่ีบุคคลเสวยนั้น ลวนแตหาเหตุ 
หาปจจยัมิได ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาสมณพราหมณท้ัง ๓ พวกนั้น พวกท่ีมีวาทะอยางนี้ มี 
ทิฐิอยางนีว้า สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง ท่ีบุคคลเสวยนั้น ลวนมีแตกรรม 
ท่ีไดทําไวแตกอนเปนเหตุเราเขาไปหาสมณพราหมณพวกนั้น แลวถามอยางนีว้า ไดยินวาทาน 
ท้ังหลายมีวาทะอยางน้ี มีทิฐอิยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีบุคคล 
เสวยนัน้ ลวนแตมีกรรมท่ีไดทําไวแตกอนเปนเหตุ จริงหรือ ถาสมณพราหมณพวกนั้นถูก 
เราถามอยางนีแ้ลว ปฏิญญาวาจริง เราก็กลาวกะเขาวา ถาเชนนั้น เพราะกรรมท่ีไดทําไวแต 
กอนเปนเหตุ ทานท้ังหลายจักตองฆาสัตว จักตองลักทรัพย จกัตองประพฤติกรรมเปนขาศึก 
แกพรหมจรรย จักตองพูดเท็จ จัก---ตองพูดคําสอเสียด จักตองพูดคําหยาบ จกัตองพูดคํา 
เพอเจอ จกัตองมากไปดวยอภิชฌา จักตองมีจิตพยาบาท จักตองมีความเห็นผิด ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ก็เม่ือบุคคลยึดถือกรรมท่ีไดทําไวแตกอนโดยความเปนแกนสาร ความพอใจหรือความ 
พยายามวา กจินี้ควรทําหรือวากิจนี้ไมควรทํา ยอมจะมีไมได ก็เม่ือไมไดกรณยีกิจและอกรณยีกจิ 
โดยจริงจังม่ันคงดังนี้ สมณวาทะท่ีชอบธรรมเฉพาะตัว ยอมจะสําเร็จไมได แกผูมีสติฟนเฟอน 
 ไรเคร่ืองปองกัน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เรามีวาทะสําหรับขมข่ีท่ีชอบธรรม ในสมณพราหมณพวก 
นั้นผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้อยางนีแ้ลเปนขอแรก ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสมณพราหมณ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาท่ี 168 
ท้ัง ๓ พวกนั้นพวกที่มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยาง 
หนึ่งท่ีบุคคลเสวยน้ัน ลวนแตมีการสรางสรรของอิสรชนเปนเหตุ เราเขาไปหาสมณพราหมณ 
พวกนั้นแลวกลาวอยางนีว้า ไดยินวา ทานท้ังหลายมีวาทะอยางน้ี มีทิฐอิยางนี้วา สุข ทุกข  
หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง ท่ีบุคคลเสวยนัน้ ลวนแตมีการสรางสรรของอิสรชนเปนเหตุ 
 จริงหรือ ถาสมณพราหมณนั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราก็กลาวกะเขาวา ถา 
เชนนั้น เพราะการสรางสรรของอิสรชนเปนเหตุ ทานท้ังหลายจักตองฆาสัตว ฯลฯ จักตองมี 
ความเหน็ผิดดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือบุคคลยึดถือการสรางสรรของอิสรชนไวโดยความเปน 
แกนสาร ความพอใจ หรือความพยายามวา กิจนี้ควรทําหรือวากิจนีไ้มควรทํายอมจะมีไมได  
ก็เม่ือไมไดกรณียกิจและอกรณียกจิโดยจริงจังม่ันคงดังนี ้สมณวาทะท่ีชอบธรรมเฉพาะตน ยอม 
จะสําเร็จไมไดแกผูมีสติฟนเฟอน ไรเคร่ืองปองกัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรามีวาทะสําหรับขมข่ี 
ท่ีชอบธรรม ในสมณพราหมณพวกนัน้ผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้ อยางนี้แลเปนขอท่ี ๒  
ดูกรภกิษุท้ังหลายบรรดาสมณพราหมณท้ัง ๓ พวกนั้น พวกท่ีมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา 
 สุขทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง ท่ีบุคคลเสวยนั้น ลวนแตหาเหตุหาปจจยัมิได  
เราเขาไปหาสมณพราหมณพวกนั้น แลวกลาวอยางนีว้า ไดยนิวาทานท้ังหลายมีวาทะอยางนี้  
มีทิฐิอยางนีว้า สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง ท่ีบุคคลเสวยนั้น ลวนแตหาเหตุ 
หาปจจยัมิได จริงหรือ ถาสมณพราหมณพวกนั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราก็ 
กลาวกะเขาวา ถาเชนนั้น เพราะหาเหตุหาปจจัยมิได ทานท้ังหลายจักตองฆาสัตว ฯลฯ จักตอง 
มีความเหน็ผิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เม่ือบุคคลยึดถือความไมมีเหตุไวโดยความเปนแกนสาร  
ความพอใจหรือความพยายามวา กิจน้ีควรทําหรือวากจินีไ้มควรทํายอมจะมีไมได ก็เม่ือไมได 
กรณียกิจและอกรณียกิจ โดยจริงจังม่ันคงดังนี้ สมณวาทะท่ีชอบธรรมเฉพาะตน ยอมจะสําเร็จ 
ไมได แกผูท่ีมีสติฟนเฟอน ไรเคร่ืองปองกัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรามีวาทะสําหรับขมข่ีท่ีชอบ 
ธรรม ในสมณพราหมณพวกนั้นผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้ อยางนีแ้ลเปนขอท่ี ๓ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลายลัทธิเดียรถีย ๓ อยางนี้แล ถูกบัณฑิตไตถามซักไซไลเรียงเขา ยอมอางถึงลัทธิสืบๆ  
มา ตั้งอยูในอกิริยทิฐิ ดกูรภกิษุท้ังหลาย สวนธรรมท่ีเราแสดงไวนี้แลคนอ่ืนขมข่ีไมได ไม 
มัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคาน โดยสมณพราหมณผูรูกธ็รรมท่ีเราแสดงไวแลว คนอ่ืน 
ขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู เปนไฉน ดกูรภิกษุ 
ท้ังหลาย ธรรมท่ีเราแสดงไววา ธาตุหก คนอ่ืนขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคาน  
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โดยสมณพราหมณผูรูธรรมท่ีเราแสดงวา ผัสสายตนะ ๖ ... มโนปวิจาร ๑๘ ... อริยสัจ ๔ ... 
ธาตุ ๖ คนอ่ืนขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู นี้เราได 
กลาวไวแลวเชนนี้แล เพราะอาศัยอะไรจึงไดกลาวไวดังนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ธาตุ ๖ เหลานี้  
คือ ปถวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาศธาตุ วญิญาณธาตุ เพราะอาศัยคําท่ีเรา 
ไดกลาวไววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเราแสดงไววาธาตุ ๖ คนอ่ืนขมข่ีไมได ไมมัวหมอง  
ไมถูกติ ไมถูกคัดคาน ---โดยสมณพราหมณผูรู ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดังนั้น ก็คําวาธรรมท่ีเรา 
แสดงไววา ผัสสายตนะ ๖ คนอ่ืนขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดย 
สมณพราหมณผูรู นี้เราไดกลาวไวแลวเชนนี้แล เพราะอาศัยอะไรจึงไดกลาวไวดังนั้น ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ผัสสายตนะ ๖ เหลานี้ คือ อายตนะเปนเหตุแหงผัสสะ คือ ตา หู จมูก ล้ิน 
 กาย ใจ เพราะอาศัยคําท่ีเราไดกลาวไววาดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเราแสดงไววา ผัสสาย 
ตนะ ๖ คนอ่ืนขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู ฉะนั้น 
 เราจึงไดกลาวไวดังนั้น ก็คําวา ธรรมท่ีเราแสดงไววา มโนปวิจาร ๑๘ คนอ่ืนขมข่ีไมได ไม 
มัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู นี้เรากลาวไวแลวเชนนีแ้ล เพราะอาศัย 
อะไรจึงไดกลาวไวดังนัน้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเห็นรูปดวยตาแลว ยอมเขาไปไตรตรองรูป 
อันเปนท่ีตั้งแหงโสมนัส เขาไปไตรตรองรูปอันเปนท่ีตัง้แหงโทมนัส เขาไปไตรตรองรูปอันเปน 
ท่ีตั้งแหงอุเบกขา ฟงเสียงดวยหู ... ดมกล่ินดวยจมูก ... ล้ิมรสดวยล้ิน ... ถูกตองโผฏฐัพพะ 
ดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมเขาไปไตรตรองธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงโสมนัส เขา 
ไปไตรตรองธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงโทมนสั   เพราะอาศัยคําท่ีเราไดกลาวไววา ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
 ธรรมท่ีเราแสดงไววา มโนปวิจาร ๑๘ คนอ่ืนขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัด 
คานโดยสมณพราหมณผูรู ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดังนี้ ก็คําวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ธรรมท่ีเรา 
แสดงไววา อริยสัจ ๔ คนอ่ืนขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณ 
ผูรู นี้เราไดกลาวไวแลวเชนนี้แล เพราะอาศัยอะไรจึงไดกลาวไวดังนัน้ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
เพราะถือม่ันธาตุ ๖ สัตวจึงลงสูครรภเม่ือมีการลงสูครรภ จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจยั 
 จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจยั จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา  
เราบัญญัติ  วา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทกุข นี้ความดับทุกข นีข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุกขแกบุคคล 
ผูเสวยเวทนาอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทุกขอริยสัจเปนไฉน คือ แมชาติก็เปนทุกข แมชราก็  
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เปนทุกข แมมรณะกเ็ปนทุกข แมโสกะ ปริเทวะ ทุกข  โทมนัส และอุปายาส เปนทุกข ความ 
ประสบกับส่ิงท่ีไมเปนท่ีรัก เปนทุกขความพลัดพรากจากส่ิงท่ีรักเปนทุกข แมความปรารถนา 
ส่ิงใดไมไดสมหวังกเ็ปนทุกข โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา  
ทุกขอริยสัจ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทุกขสมุทัยอริยสัจเปนไฉน คือ เพราะอวิชชาเปนปจจยั  
จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวญิญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะ 
นามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั 
 จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ 
อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมเกดิข้ึนดวยประการ 
อยางนี้ ดกูรภกิษุท้ังหลาย นีเ้รียกวาทุกขสมุทัยอริยสัจดกูรภิกษุท้ังหลาย ทุกขนิโรธอริยสัจ 
เปนไฉน เพราะอวิชชาดับโดยสํารอกไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ  
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะ 
จึงดับเพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตณัหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ  อุปาทาน 
จึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดบั เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ  
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสจึงดับ กองทุกขท้ังมวลนีย้อมดับดวยอาการอยางนี้ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย นี้เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปน 
ไฉน อริยมรรคมีองค ๘ คือ ความเหน็ชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เล้ียง  
ชีวิตชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจชอบ ดูกรภกิษุท้ังหลายนี้เรียกวา  
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เพราะอาศัยถอยคําท่ีเราไดกลาววา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ธรรมท่ีเราแสดงไววา อริยสัจ ๔ คนอ่ืนขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัด 
คานโดยสมณพราหมณผูรู ฉะนั้นเราจึงไดกลาวไวดังนัน้ ฯ 
                             ภยสูตร 
         [๕๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมกลาวภยั ๓ อยางนี้วา เปน 
อมาตาปุตติกภัย ภัย ๓ อยางเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย  สมัยท่ีมีการเกิดไฟไหมใหญ เม่ือ 
เกิดไฟไหมใหญแลว แมบานก็ถูกไฟเผา แมนิคมก็ถูกไฟเผา แมนครก็ถูกไฟเผา เม่ือบานก็ดี   
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นิคมก็ดี นครกด็ีถูกไฟเผาอยู ในท่ีนั้นๆ แมมารดาก็ไมพบบุตร แมบุตรกไ็มพบมารดา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมกลาวภัยขอท่ี ๑ นี้วา เปนอมาตาปุตติกภยั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยท่ีมหาเมฆตั้งข้ึน มีอยู ก็เม่ือมหาเมฆต้ังข้ึนแลว  ยอมเกิดหวง 
น้ําใหญ เม่ือเกดิหวงน้ําใหญแลว แมบานกถู็กน้ําพัดไป แมนิคมก็ถูกน้ําพัดไป เม่ือบานก็ดี  
นิคมก็ดี นครกด็ี ถูกน้ําพัดไปอยู ในท่ีนั้นๆ แมมารดาก็ไมพบบุตร แมบุตรก็ไมพบมารดา  
ดูกรภกิษุท้ังหลายปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมกลาวภยัขอท่ี ๒ นี้วา เปนอมาตาปุตติกภยั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยท่ีมีภัยคือโจรปากาํเริบ พวกชาวชนบทตางพากันข้ึนยานหนไีป  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เม่ือสมัยท่ีมีภัยคือโจรปากําเริบ เม่ือชาวชนบทตางพากันข้ึนยานหนีไป ในท่ี 
นั้นๆ แมมารดาก็ไมพบบุตร แมบุตรก็ไมพบมารดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ 
ยอมกลาวภัยขอท่ี ๓ นี้วา เปนอมาตาปุตติกภยั ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาว 
ภัย ๓ อยางนี้แลวา เปนอมาตาปุตติกภยั ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาว 
สมาตาปุตติกภัยแทๆ ๓ อยางนี้นั้นแลวา เปนอมาตาปุตติกภยั ภยั ๓ อยางนั้น  เปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยท่ีมีการเกิดไฟไหมใหญ เม่ือเกดิไฟไหมใหญแลว แมบานก็ถูกไฟเผา  
แมนิคมก็ถูกไฟเผา แมนครก็ถูกไฟเผา แมบานก็ดีนิคมกด็ี นครก็ดี ถูกไฟเผาอยู สมัยท่ี 
มารดาก็พบบุตร แมบุตรก็พบมารดา เปนบางคร้ังบางแหง มีอยู ดกูรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชน 
ผูไมไดสดับยอมกลาวสมาตาปุตติกภยัแทๆ  ขอท่ี ๑ นี้วา เปนอมาตาปุตติกภยั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยท่ีมหาเมฆตั้งข้ึนมีอยู ก็เม่ือมหาเมฆต้ังข้ึนแลว  ยอมเกิดหวงน้ํา 
ใหญ เม่ือเกดิหวงน้ําใหญแลว แมบานก็ถูกน้ําพัดไป แมนิคมก็ถูกน้ําพดัไป แมนครกถู็กน้ํา 
พัดไป เม่ือบานก็ดี นิคมก็ดี นครก็ดี ถูกน้ําพัดไปอยู สมัยท่ีมารดาก็พบบุตร แมบุตรกพ็บ 
มารดา เปนบางคร้ังบางแหง มีอยูดูกรภิกษท้ัุงหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาวสมาตาปุต 
ติกภยัแทๆ ขอท่ี ๒นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยท่ีมีภัยคือโจรปากาํเริบ พวกชาวชนบทตางพากันข้ึนยานหนไีป 
 ก็เม่ือภยัคือโจรปากําเริบ เม่ือพวกชาวชนบทตางพากันข้ึนยานหนีไป สมัยท่ีมารดากพ็บบุตร  
แมบุตรก็พบมารดา เปนบางคร้ังบางแหงมีอยูดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาว 
สมาตาปุตติกภัยแทๆ ขอท่ี ๓นี้วา เปนอมาตาปุตติกภยั ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ 
ยอมกลาวภัย ๓อยางนี้แลซ่ึงเปนสมาตาปุตติกภยัแทๆ วา เปนอมาตาปุตติกภยั ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภยั ๓ อยางนี้ เปนอมาตาปุตติกภยั ๓ อยางนั้นเปนไฉน คือ  
ภัยคือความแก ๑ ภัยคือความเจ็บ ๑ ภยัคือความตาย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุตรแก มารดา 
ยอมไมไดตามใจหวังดังนี้วา เราจงแก บุตรของเราอยาไดแก กห็รือวา เม่ือมารดาแก บุตร 
ยอมไมไดตามใจหวังดังนี้วา เราจงแกมารดาของเราอยาไดแก เม่ือบุตรเจ็บไข มารดายอมไมได 
ตามใจหวังดังนี้วา เราจงเจ็บไข บุตรของเราอยาเจ็บไข กห็รือวา เม่ือมารดาเจ็บไข บุตรยอม 
ไมไดตามใจหวังดังนีว้า เราจงเจ็บไข มารดาของเราอยาเจบ็ไข เม่ือบุตรกําลังจะตายมารดายอม 
ไมไดตามใจหวังดังนีว้า เราจงตาย บุตรของเราอยาไดตาย ก็หรือวาเม่ือมารดากําลังจะตาย บุตร 
ยอมไมไดตามใจหวังดังนี้วา เราจงตาย มารดาของเราอยาไดตาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภยั ๓ 
 อยางนี้แล เปนอมาตาปุตติกภยั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย มรรคาปฏิปทาซ่ึงเปนไปเพื่อละ เพือ่กาวลวงสมาตาปุตติกภยั ๓ อยาง 
นี้ และอมาตาปุตติกภยั ๓ อยางนี้ มีอยู ดูกรภิกษุท้ังหลายก็มรรคาปฏิปทาซ่ึงเปนไปเพื่อละ 
 เพื่อกาวลวงสมาตาปุตติกภยั ๓ อยางนี้ และอมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนี้เปนไฉน คืออริยมรรค 
มีองค ๘ นี้แล กลาวคือสัมมาทิฏฐิ ... สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มรรคาปฏิปทาซ่ึงเปนไป 
เพื่อละเพ่ือกาวลวงสมาตาปุตติกภยั ๓ อยาง และอมาตาปุตติกภยั ๓ อยางนี้แล ฯ 
                            เวนาคสูตร 
         [๕๐๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวยภิกษสุงฆ 
เปนอันมาก เสด็จถึงพราหมณคามแหงชาวโกศลช่ือ เวนาคปุระพราหมณคฤหบดีชาวเวนาคปุระ 
ไดสดับขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุลแลว เสด็จมาถึงเวนาคปุระ 
โดยลําดับ กก็ติติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะ 
เหตุนี้ๆพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... ทรงเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม  
พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่ง 
ของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม  
พระองคทรงแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตนไพเราะในทามกลาง ไพเราะในท่ีสุด ทรงประกาศ  
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พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันต 
ท้ังหลายเหน็ปานนั้น ยอมเปนความดแีล คร้ังนั้นแล พราหมณและคฤหบดีชาวเวนาคปุระ 
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่งลง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป 
แลวนั่งลง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกประนมมือไหวไปทางพระผูมีพระภาคแลว นั่งลง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกประกาศช่ือและโคตรแลว นัง่ลง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวก 
นั่งนิ่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พราหมณวัจฉโคตรชาวเวนาคปุระ ไดกราบทูลพระผู 
มีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญไมเคยมีมาแลว  
อินทรียของทานพระโคดมผองใสยิ่งนัก พระฉวีวรรณของทานพระโคดมบริสุทธ์ิผุดผอง ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ อินทรียของทานพระโคดมผองใส พระฉวีวรรณของทานพระโคดมบริสุทธ์ิผุด 
ผอง เหมือนกบัผลพุทราสุกท่ีมีในสรทกาลอันเปนของบริสุทธ์ิผุดผอง ฉะนั้น ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ อินทรียของทานพระโคดมผองใส พระฉววีรรณของทานพระโคดมบริสุทธ์ิผุดผอง เหมือน 
ผลตาลสุกท่ีหลุดจากข้ัวอันเปนของบริสุทธ์ิผุดผอง ฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ  อินทรียของ 
ทานพระโคดมผองใส พระฉวีวรรณของทานพระโคดมบริสุทธ์ิผุดผอง  เหมือนกับแทงทองชมพู 
นุชท่ีบุตรนายชางทองผูขยันหลอมดีแลว อันนายชางทองผูฉลาดบุดีแลว วางไวบนผากัมพลเหลือง 
 สองแสงประกาย สุกสะกาว ฉะนัน้ขาแตพระโคดมผูเจริญ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญเห็นปานนี้  
คือ เตียงมีเทาเกิน ---ประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาดท่ีทําดวย 
ขนแกะวจิิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมีสัณฐานเปนชอ 
ดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะ อันวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน  
เคร่ืองลาดขนแกะมีขนตั้ง เคร่ืองลาดมีขนแกะขางเดียวเคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม เคร่ือง 
ลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจนุางฟอน ๑๖ คนยนืรําได เคร่ืองลาดหลังชาง 
 เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะอันมีขนออนนุม เคร่ือง 
ลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง ทานพระโคดมไดท่ีนอน 
ท่ีนั่งสูงใหญเห็นปานนี้ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบากเปนแนพระผูมีพระภาค 
ตรัสตอบวา ดกูรพราหมณ ท่ีนอนท่ีนั่งอันสูงใหญเหลานั้น คือเตียงมีเทาเกินประมาณ ... 
 เคร่ืองลาดมีหมอนขาง บรรพชิตหาไดยาก และท่ีไดแลวก็ไมควรใชสอย ดูกรพราหมณ ท่ีนั่ง 
ท่ีนอนอันสูงใหญ ๓ ชนิดนี้ ทุกวันนี้เราไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ท่ีนั่ง  
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ท่ีนอนอันสูงใหญ ๓  ชนิด เหลาไหน คือ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญท่ีเปนของทิพย ๑ ท่ีนั่งท่ีนอน 
อันสูงใหญท่ีเปนของพรหม ๑ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญท่ีเปนของพระอริยเจา ๑ ดูกรพราหมณ  
ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ ๓ ชนิดนี้แล ทุกวนันี้ เราไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ฯ 
     วัจฉ. ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ก็ท่ีนัง่ท่ีนอนอันสูงใหญท่ีเปนของทิพย ซ่ึงทุกวนันี ้
ทานพระโคดมไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก เปนไฉน ฯ 
     พ.   ดูกรพราหมณ เราอาศัยบานหรือนคิมแหงใดในโลกน้ีอยู เวลาเชาเรานุงแลว ถือ 
บาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคมแหงน้ันแหละเวลาหลังอาหารกลับจากบิณฑบาต 
แลว เขาไปยังชายปา กวาดหญาหรือใบไมซ่ึง มีอยู ณ ท่ีนั้นเปนกองแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกาย 
ตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนาเราสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก วจิาร 
 มีปติ และสุขเกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน  
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจาร สงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติ 
สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป เขาตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญ 
วา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เขาจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ 
ละสุขละทุกขและดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู  ดูกร 
พราหมณ ถาเราผูเปนเชนนี้เดินจงกรมอยู ท่ีเดินจงกรมในสมัยนั้นของเรา ช่ือวาเปนทิพย ถา 
เราผูเปนเชนนีย้ืนอยู ท่ียืนในสมัยนั้นของเรา ช่ือวาเปนทิพยถาเรา  ผูเปนเชนนีน้ั่งอยู ท่ีนั่งใน 
สมัยนั้นของเรา ช่ือวาเปนทิพย ถาเราผูเปนเชนนีน้อน  อยู ท่ีนอนอันสูงใหญในสมยันั้นของเรา 
 ช่ือวาเปนทิพย ดูกรพราหมณท่ีนั่งท่ีนอน อันสูงใหญอันเปนของทิพยนี้แล ทุกวันนี้ เราไดตาม 
ความปรารถนาไดโดย  ไมยาก ไมลําบาก ฯ 
     วัจฉ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว  
เพราะใครคนอ่ืนยกเวนทานพระโคดมเสีย จักไดท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญท่ีเปนของทิพยเหน็ปาน 
ดังนี้ ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบากขาแตพระโคดมผูเจริญ สวนท่ีนั่งท่ีนอน 
อันสูงใหญท่ีเปนของพรหม ซ่ึงทุกวันนี้ทานพระโคดมไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก 
 ไมลําบาก เปนไฉน ฯ 
     พ.   ดูกรพราหมณ เราอาศัยบานหรือนคิมแหงใดในโลกน้ีอยู เวลาเชาเรานุงแลว ถือ 
บาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคมแหงน้ันแหละเวลาหลังอาหาร กลับจากบิณฑ 
บาตแลว เขาไปยังชายปา กวาดหญาหรือใบไมซ่ึงมีอยู ณ ท่ีนั้นเขาเปนกองแลว นั่งคูบัลลังก   
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ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ 
 ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกนั ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก 
 ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ  
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีใจประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวย 
มุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒  ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือน 
กัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ี 
ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไม 
มีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ดูกรพราหมณ ถาเรานั้นเปนผูเชนนี้เดินจงกรมอยู ท่ีเดนิจงกรม 
ในสมัยนัน้ของเรา ช่ือวาเปนของพรหม ถาเราผูเปนเชนนีย้ืนอยู ... นั่งอยู ... นอนอยู ท่ีนอน 
อันสูงใหญในสมัยนั้นของเรา ช่ือวาเปนของพรหม ดูกรพราหมณ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญท่ี 
เปนของพรหมนี้แล ทุกวันนี้เราไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ฯ 
     วัจฉ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว  
เพราะใครอ่ืนยกเวนทานพระโคดมเสีย จกัไดท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญท่ีเปนของพรหมตามความ 
ปรารถนา จักไดโดยไมยาก ไมลําบาก ขาแตพระโคดมผูเจริญ สวนท่ีนัง่ท่ีนอนอันสูงใหญท่ี 
เปนของพระอริยเจา ซ่ึงทุกวนันี้ ทานพระโคดมไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก  
เปนไฉน ฯ 
     พ.   ดูกรพราหมณ เราอาศัยบานหรือนคิมแหงใดในโลกน้ีอยู เวลาเชานุงแลว ถือบาตร 
และจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคมแหงนัน้แหละ เวลาหลังอาหาร กลับจากบิณฑบาต 
แลว เขาไปยังชายปา กวาดหญาหรือใบไมซ่ึงมีอยู ณ ท่ีนัน้ รวมเขาเปนกองแลว นั่งคูบัลลังก  
ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เรารูชัดอยางนี้วา ราคะเราละไดขาดแลว ถอนรากข้ึนแลว  
ทําใหเปนเหมือน  ตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา โทสะ ... โมหะ 
เราละไดขาดแลว ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึน 
อีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรพราหมณ ถาเราผูเปนเชนนี้เดนิจงกรมอยูท่ีเดินจงกรมในสมัยนั้น 
ของเรา ช่ือวาเปนของพระอริยะ ถาเราผูเปนเชนนีย้ืนอยูนั่งอยู ... นอนอยู ท่ีนอนอันสูงใหญ 
นั้น สมัยนัน้ของเรา ช่ือวาเปนของพระอริยะ ดูกรพราหมณ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญท่ีเปนของ 
พระอริยเจาน้ีแล ทุกวนันี้เราไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ฯ  
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     วัจฉ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว  
เพราะใครอ่ืนยกเวนทานพระโคดมเสีย จกัไดท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญท่ีเปนของพระอริยเจา เห็น 
ปานดังนี้ตามความปรารถนา จักไดโดยไมยาก ไมลําบาก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษติของ 
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ทานพระโคดม 
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปด บอกทาง 
แกคนผูหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา คนมีจักษจุักเหน็รูป ฉะนั้นขาแตพระ 
โคดมผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้ ขอถึงทานพระโคดมกบัท้ังพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปน 
สรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองคท้ังหลายวา   เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต  
จําเดิมแตวันนีเ้ปนตนไป ฯ 
                             สรภสูตร 
         [๕๐๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เขาคิชฌกูฏใกลพระนครราชคฤห  
ก็สมัยนั้นแล ปริพาชกชื่อสรภะหลีกไปจากธรรมวินัยนีไ้ม นาน เขาพูดในบริษัท ณ พระนคร 
ราชคฤหอยางนี้วา ธรรมของพวกสมณศากยบุตรเรารูท่ัวถึงแลว กแ็หละเพราะรูธรรมของพวก 
สมณศากยบุตรท่ัวถึงแลว เราจึงไดหลีกมาเสีย ถามิเชนนัน้ เราก็จะไมหลีกมาจากธรรมวินัยนั้น 
เลย คร้ังนั้นแลเปนเวลาเชา ภกิษุมากรูปดวยกันนุงแลว ถือบาตรและจวีร เขาไปบิณฑบาต 
ยังพระนครราชคฤห ภิกษเุหลานั้นไดยินสรภปริพาชกกําลังพูดอยูในบริษัท  ณ นครราชคฤหอยาง 
นี้วา ธรรมของพวกสมณศากยบุตร เรารูท่ัวถึงแลว กแ็หละเพราะรูธรรมของพวกสมณศากยบุตร 
ท่ัวถึงแลว เราจึงไดหลีกไปเสีย ถามิเชนนั้เราก็จะไมหลีกมาจากธรรมวนิัยนัน้เลย ลําดับนั้น 
แล ภิกษุเหลานั้นเท่ียวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห เวลาหลังอาหาร กลับจากบิณฑบาต 
แลว ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
ปริพาชกชื่อสรภะไดหลีกไปจากธรรมวินยันี้ไมนาน เขาพูดในบริษัท ณ พระนครราชคฤหอยางนี ้
วา ธรรมของพวกสมณศากยบุตรเรารูท่ัวถึงแลว ก็เพราะรูธรรมของพวกสมณศากยบุตรท่ัวถึง 
แลว เราจึงไดหลีกมาเสีย ถามิเชนนั้น เรากจ็ะไมหลีกมาจากธรรมวินัยนัน้เลย ขาแตพระองค  
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ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาสขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาเสด็จไปหาสรภปริพาชกยัง 
ปริพาชการามฝงแมน้ําสัปปนีเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ คร้ังนั้นแล เปนเวลา 
เย็นพระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากท่ีพกัผอน เสด็จไปหาสรภปริพาชกยังปริพาชการาม ฝงแมน้ํา 
สัปปนี ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูไว คร้ันแลวตรัสถามสรภปริพาชกวาดกูรสรภะ ทานพูดวา  
ธรรมของพวกสมณศากยบุตรเรารูท่ัวถึงแลว ก็แหละเพราะรูธรรมของพวกสมณศากยบุตรท่ัวถึง 
แลว เราจึงไดหลีกมาเสีย ถามิเชนนั้นเรากจ็ะไมหลีกมาจากธรรมวินัยนัน้ ดังนี้ จริงหรือ 
 เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสถามเชนนั้น สรภปริพาชกไดนิง่เสีย พระผูมีพระภาคไดตรัสกะสรภ 
ปริพาชกเปนคร้ังท่ี ๒ วา จงพูดเถิดสรภะธรรมของพวกสมณศากยบุตรทานรูท่ัวถึงแลววาอยาง 
ไร ถาความรูท่ัวถึงของทานจกัยังไมบริบูรณ เราก็จกัชวยทําใหบริบูรณ ถาความรูของทานจัก 
บริบูรณ เราก็จกัอนุโมทนา แมคร้ังท่ี ๒ สรภปริพาชกก็ไดนิ่งเสีย แมคร้ังท่ี ๓ พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรสรภะ ธรรมของพวกสมณศากยบุตรเราบัญญัติไว จงพดูเถิดสรภะ ธรรมของพวก 
สมณศากยบุตรทานรูท่ัวถึงแลววาอยางไร ถาความรูท่ัวถึงของทานจักยงัไมบริบูรณ เราก็จักชวยทํา 
ใหบริบูรณ ถาความรูท่ัวถึงของทานจักบริบูรณ เราก็จกัอนุโมทนา แมคร้ังท่ี ๓สรภปริพาชก 
ก็ไดนิ่งเสีย คร้ังนั้นแล ปริพาชกพวกน้ัน ไดกลาวกะสรภปริพาชกวา ดกูรอาวุโสสรภะ พระ 
สมณโคดมทรงประทานโอกาสแกทานทุกคราวท่ีเธอขอพระองคทาน จงพูดเถิดอาวโุสสรภะ ธรรม 
ของพวกสมณศากยบุตรทานรูท่ัวถึงแลวอยางไร ถาความรูท่ัวถึงของทานจักยังไมบริบูรณ พระ 
สมณโคดมก็จกัชวยทําใหบริบูรณ แตถาความรูท่ัวถึงของทานจักบริบูรณ พระสมณโคดมก็จัก 
อนุโมทนาเม่ือปริพาชกเหลานั้นไดพูดเชนนี้แลว สรภปริพาชกนั่งนิ่ง เกอ คอตก หนาคว่ํา 
ซบเซา หมดปฏิภาณ ลําดับนัน้แล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา สรภปริพาชกนั่งนิ่ง เกอ 
 คอตก หนาคว่ํา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงไดตรัสกะปริพาชกเหลานั้นวา ดูกรปริพาชกท้ังหลาย  
ผูใดแลพึงกลาวกะเราอยางนีว้า ทานผูปฏิญาณตนวาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ยังไมไดตรัสรู 
ธรรมเหลานี้ เราพึงไตถามซักไซรไลเลียงผูนั้นในธรรมนั้นไดเปนอยางดี ผูนั้นแล เม่ือถูกเรา 
ไตถามซักไซรไลเลียงเปนอยางดี จะไมพึงถึงฐานะ ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ พูดกลบ 
เกล่ือนเสีย หรือพูดนอกเร่ืองนอกราว ๑ ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความเสียใจให 
ปรากฏ ๑ นั่งนิ่ง เกอ คอตก หนาคว่ํา ซบเซา หมดปฏิภาณ เหมือนกับสรภปริพาชก ๑   
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ขอนี้ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส ดูกรปริพาชกท้ังหลาย ผูใดแล พึงกลาวกะเราเชนนีว้า ทานผู 
ปฏิญาณตนวาเปนพระขีณาสพ มีอาสวะเหลานี้ยังไมส้ินแลว เราพึงไตถามซักไซรไลเลียงผูนั้น 
ในเร่ืองอาสวะนั้นไดเปนอยางดี---ผูนั้นแล เม่ือถูกเราไตถาม ซักไซรไลเลียงเปนอยางดี เขาจะ 
ไมพึงถึงฐานะ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ พูดกลบเกล่ือนเสีย หรือพดูนอกเร่ืองนอกราว ๑ 
ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความเสียใจใหปรากฏ ๑ นั่งนิ่ง เกอ คอตก  หนาคว่ํา  
ซบเซา หมดปฏิภาณ เหมือนกับสรภปริพาชก ๑ ขอนี้มิใชฐานะไมใชโอกาส ดูกรปริพาชก 
ท้ังหลาย ผูใดแล พึงกลาวกะเราเชนนีว้า ก็ทานแสดงธรรมเพ่ือประโยชนอันใด ธรรมท่ีทาน 
แสดงแลวนั้น ไมนําออกเพ่ือความส้ินทุกข โดยชอบแกผูทําตามไดจริง เราพึงไตถาม ซักไซร  
ไลเลียงผูนั้นในเร่ืองนั้นไดเปนอยางดี ผูนัน้แล เม่ือถูกเราไตถาม ซักไซร ไลเลียงเปนอยางด ี
จะไมพึงถึงฐานะ ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ พูดกลบเกล่ือนเสีย หรือพูดนอกเร่ืองนอก 
ราว ๑ ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความเสียใจใหปรากฏ ๑ นั่งนิ่ง เกอ คอตก หนาคว่ํา 
 ซบเซา หมดปฏิภาณ เหมือนกับสรภปริพาชก ๑ ขอนี้ไมใชฐานะไมใชโอกาส 
     คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคไดทรงบันลือสีหนาท ณ ปริพาชการาม  ฝงแมน้ําสัปปนี ๓  
คร้ังแลว เสด็จไปสูเวหาส ลําดับนั้น พวกปริพาชกนั้น เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จไปแลวไม 
นาน ตางชวยกันเอาปฏัก คือ วาจาท่ิมแทงสรภปริพาชกรอบขางวา ดกูรสรภะ สุนัขจิ้งจอกแก 
ในปาใหญคิดวา จักบันลือสีหนาท มันคงบันลือเปนสุนขัจิ้งจอกอยูนัน่เอง บันลือไมตางสุนัข 
จิ้งจอกไปไดเลยแมฉันใด ตวัเธอก็ฉันนัน้เหมือนกนั คิดวา นอกจากพระสมณโคดม เราก็ 
บันลือสีหนาทได บันลือไดเหมือนสุนัขจ้ิงจอก บันลือไมตางสุนัขจ้ิงจอกไปไดเลย  ดกูรสรภะ  
ลูกไกตัวเมียคิดวา จกัขันใหเหมือนพอไก มันคงขันไดอยางลูกไกตวัเมียอยูนัน่เอง แมฉันใด  
ตัวทานก็ฉันนัน้เหมือนกันแล คิดวา นอกจากพระสมณโคดม เราจักขันไดเหมือนพอไก แตก ็
ขันไดเหมือนลูกไกตัวเมียอยูนั้นเอง ดูกรสรภะ โคผูยอมเขาใจวา ในโรงโคท่ีวางเปลา ตนตอง 
บันลือไดอยางลึกซ้ึง แมฉันใด ตัวทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเขาใจวา นอกจากพระสมณ 
โคดม ตนตองบันลือไดอยางลึกซ้ึง คร้ังน้ันแล ปริพาชกพวกนัน้ตางชวยกันเอาปฏักคือ วาจา 
ท่ิมแทงสรภปริพาชกรอบขาง ฯ  
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                           เกสปุตตสูตร 
         [๕๐๕] ๖๖. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆ 
หมูใหญ เสดจ็ถึงนิคมของพวกกาลามะช่ือวา เกสปุตตะพวกชนกาลามโคตร ชาวเกสปุตต 
นิคมไดสดับขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุลแลว เสด็จมาถึงเกส 
ปุตตนิคมโดยลําดับ ก็กิตติศัพทอันงามของพระสมณโคดมพระองคนัน้แล ขจรไปแลวอยางนีว้า 
 แมเพราะเหตุนี้ๆพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... ทรงเบิกบานแลว ทรงจําแนก 
ธรรมพระองคทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย  พระปญญา 
อันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรู 
ตาม พระองคทรงแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในท่ีสุด ทรงประ 
กาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง ก็การไดเห็น 
พระอรหันตท้ังหลายเหน็ปานนั้น ยอมเปนความดีแล คร้ังนั้น ชนกาลามโคตร ชาวเกสปุตต 
นิคมไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงท่ีประทับ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดปราศรัยกบัพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง 
กันไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประนมมือไปทางพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศช่ือและ---โคตรแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกนั่งเฉยๆ ณ 
 ท่ีควรสวนขางหนึ่งเม่ือตางก็นั่งลงเรียบรอยแลว จึงไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา  
มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคม สมณพราหมณพวกนัน้ พดูประกาศแตเฉพาะวาทะ 
ของตัวเทานั้น สวนวาทะของผูอ่ืนชวยกันกระทบกระเทียบ ดูหม่ินพูดกด ทําใหไมนาเช่ือ 
 พระเจาขา มีสมณพราหมณอีกพวกหน่ึงมายังเกสปุตตนิคมถึงพราหมณพวกนัน้ กพ็ูดประกาศ 
แตเฉพาะวาทะของตนเทานัน้ สวนวาทะของผูอ่ืนชวยกนักระทบกระเทียบ ดูหม่ิน พดูกด ทํา 
ใหไมนาเช่ือ พระเจาขา พวกขาพระองคยงัมีความเคลือบแคลงสงสัยในสมณพราหมณเหลานัน้ 
อยูทีเดยีววา ทานสมณพราหมณเหลานัน้ ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกร 
กาลามชนท้ังหลาย ก็ควรแลวท่ีทานท้ังหลายจะเคลือบแคลงสงสัย และทานท้ังหลายเกิดความ 
เคลือบแคลงสงสัยในฐานะท่ีควรแลว มาเถิดทานท้ังหลายทานท้ังหลายอยาไดยึดถือตามถอยคํา 
ท่ีไดยินไดฟงมา อยาไดยึดถือตามถอยคําสืบๆ กันมา อยาไดยึดถือโดยต่ืนขาววา ไดยนิอยางนี้   
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อยาไดยึดถือโดยอางตํารา อยาไดยึดถือโดยเดาเอาเอง อยาไดยึดถือโดยคาดคะเน อยาไดเช่ือ 
ถือโดยความตรึกตามอาการ อยาไดยึดถือโดยชอบใจวาตองกันกับทิฐิของตัว อยาไดยดึถือ 
โดยเช่ือวาผูพดูสมควรจะเช่ือได อยาไดยดึถือโดยความนบัถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา เม่ือใด 
 ทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศลธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ผูรูติเตียน  
ธรรมเหลานี้ใครสมาทานใหบริบูรณแลวเปนไปเพื่อส่ิงไมเปนประโยชน เพื่อทุกขเม่ือนั้น ทาน 
ท้ังหลายควรละธรรมเหลานัน้เสีย ดกูรกาลามชนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปน 
ไฉนความโลภ เม่ือเกดิข้ึนในภายในบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพือ่ประโยชนหรือเพ่ือส่ิงไมเปน 
ประโยชน พวกชนกาลามโคตรตางกราบทูลวา เพื่อส่ิงไมเปนประโยชนพระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ก็บุคคลผูโลภ ถูกความโลภครอบงํา มีจิตอันความโลภ 
กลุมรุมนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยกไ็ด คบชูก็ได พดูเท็จก็ไดส่ิงใดเปนไปเพื่อส่ิงไมเปน 
ประโยชนเพื่อทุกข ส้ินกาลนาน บุคคลผูโลภ ยอมชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปนอยางนัน้ก็ได ฯ 
     กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ.  ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความโกรธเม่ือเกิดข้ึนในภายในบุรุษ  
ยอมเกิดข้ึนเพือ่ประโยชนหรือเพ่ือส่ิงไมใชประโยชน ฯ 
     กา. เพื่อส่ิงไมเปนประโยชน พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ก็บุคคลผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา มีจิตอันความโกรธ 
กลุมรุมนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยกไ็ด คบชูก็ได พดูเท็จก็ไดส่ิงใดเปนไปเพื่อส่ิงไมเปน 
ประโยชน เพือ่ทุกข ส้ินกาลนาน บุคคลผูโกรธยอมชักชวนผูอ่ืน เพื่อความเปนอยางนัน้ก็ได ฯ 
     กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ความหลง  
เม่ือเกิดข้ึนในภายในของบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชนหรือเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน ฯ 
     กา. เพื่อส่ิงไมเปนประโยชน พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย บุคคลผูหลง ถูกความหลงครอบงํา มีจิตอันความหลง 
กลุมรุมนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยกไ็ด คบชูก็ได พดูเท็จก็ไดส่ิงใดเปนไปเพื่อส่ิงไมเปน 
ประโยชนเพื่อทุกข ส้ินกาลนาน บุคคลผูหลง ยอมชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปนอยางนัน้ก็ได ฯ 
     กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ  
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     พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนธรรมเหลานี้ 
เปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ 
     กา. เปนอกศุล พระเจาขา ฯ 
     พ.  มีโทษหรือไมมีโทษ ฯ 
     กา. มีโทษ พระเจาขา ฯ 
     พ.  ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ 
     กา. ทานผูรูติเตียน พระเจาขา ฯ 
     พ.  ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อส่ิงไมเปนประโยชนเพื่อทุกขหรือหาไม  
ในขอนี้ทานท้ังหลายมีความเห็นอยางไร ฯ 
     กา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อส่ิงไมเปนประโยชน เพือ่ทุกข ในขอนี ้
ขาพระองคท้ังหลายมีความเห็นเชนนี้ ฯ 
     พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย เราไดกลาวคําใดไววา ดกูรกาลามชนท้ังหลาย มาเถอะ 
ทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟงมา ... อยาไดยึดถือโดยนับถือวา 
สมณะน้ีเปนครูของเรา เมื่อใด ทานทั้งหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ธรรม 
เหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ทานผูรูติเตียนธรรมเหลานี้ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อ 
ส่ิงไมเปนประโยชนเพื่อทุกขเม่ือนั้น ทานท้ังหลายควรละธรรมเหลานั้นเสีย เพราะอาศัยคําท่ี 
เราไดกลาวไวแลวนั้น เราจึงไดกลาวไวดังนี้ ดูกรกาลามชนท้ังหลาย มาเถอะทานท้ังหลาย  
ทาน  ท้ังหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟงมา ... อยาไดยึดถือโดยความนับถือวา สมณะน้ี 
เปนครูของเรา เมื่อใด ทานทัง้หลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลา นี้เปนกุศล ธรรมเหลานี้ไมมี 
โทษ ธรรมเหลานี้ทานผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลานี้  ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อ 
ประโยชน เพือ่สุข เม่ือนั้น ทานท้ังหลายควรเขาถึงธรรมเหลานั้นอยู ดูกรกาลามชนทั้งหลาย 
 ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความไมโลภเม่ือเกดิข้ึนในภายในบุรุษ ยอมเกิด 
เพื่อประโยชนหรือเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน ฯ 
     กา. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ก็บุคคลผูไมโลภ ไมถูกความโลภครอบงํามีจิตไมถูกความ 
โลภกลุมรุมนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ  ส่ิงใดยอมเปนไปเพื่อประโยชน 
เกื้อกูล เพื่อความสุข ส้ินกาลนาน บุคคลผูไมโลภ ยอมชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปนอยางนั้น ฯ  
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     กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนความไม 
โกรธ เม่ือเกิดข้ึนในภายในของบุรุษ ยอมเกดิข้ึนเพื่อประโยชนหรือเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน ฯ 
     กา. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย บุคคลผูไมโกรธ ไมถูกความโกรธครอบงํามีจิตไมถูกความ 
โกรธกลุมรุมนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จส่ิงใดเปนไปเพื่อประโยชน 
เกื้อกูล เพื่อความสุข ส้ินกาลนาน บุคคลผูไมโลภยอมชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปนอยางนั้น ฯ 
     กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนความไมหลง  
เม่ือเกิดข้ึนในภายในของบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชนหรือเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน ฯ 
     กา. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ก็บุคคลผูไมหลง ไมถูกความหลงครอบงํามีจิตไมถูกความ 
หลงกลุมรุมนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ ส่ิงใดยอมเปนไปเพื่อประโยชน 
เกื้อกูล เพื่อความสุข ส้ินกาลนาน บุคคลผูไมหลง ยอมชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปนอยางนั้น ฯ 
     กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนธรรมเหลานี้ 
เปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ 
     กา. เปนกุศล พระเจาขา ฯ 
     พ.  มีโทษหรือไมมีโทษ ฯ 
     กา. ไมมีโทษ พระเจาขา ฯ 
     พ.  ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ 
     กา. ทานผูรูสรรเสริญ พระเจาขา ฯ 
     พ.  ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขหรือหาไม  
ในขอนี้ ทานท้ังหลายมีความเห็นอยางไร ฯ 
     กา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ในขอนี้  
ขาพระองคท้ังหลายมีความเห็นเชนนี้ ฯ  
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     ดูกรกาลามชนท้ังหลาย เราไดกลาวคําใดไววา ดกูรกาลามชนท้ังหลาย  มาเถอะทาน 
ท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟงมา อยาได ยึดถือตามถอยคําสืบๆ  
กันมา อยาไดยดึถือโดยตื่นขาววา ไดยนิวาอยางนี้อยาไดยดึถือโดยอางตํารา อยาไดยดึถือโดย 
คาดคะเน อยาไดยึดถือโดยตรึกตามอาการ อยาไดยึดถือโดยชอบใจวาตองกันกับทิฐิของตน  
อยาไดยึดถือโดยเช่ือวาผูพูดสมควรเช่ือได อยาไดยึดถือโดยความนับถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา 
เม่ือใด ทานทั้งหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนกศุล ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลานี ้
ทานผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลานี้ใครสมาทานให บริบูรณแลว เปนไปเพือ่ประโยชนเกือ้กูล เพื่อ 
ความสุข เม่ือนั้นทานท้ังหลายควรเขาถึงธรรมเหลานั้นอยู เพราะอาศัยคําท่ีเราไดกลาวไวแลวนั้น 
 เราจึงไดกลาวไวดังนี้ ดูกรกาลามชนท้ังหลาย อริยสาวกนั้น ปราศจากความโลภ ปราศจากความ 
พยาบาท ไมหลงแลวอยางนี้ มีสัมปชัญญะ มีสติม่ันคง มีใจประกอบดวยเมตตา แผไป 
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง  
เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกขเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตา 
อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีใจประกอบ 
ดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒  
ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกนัตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก 
ท่ัวสัตวทุกเหลาในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ 
หาประโยชนมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ดกูรกาลามชนท้ังหลายอริยสาวกน้ันมีจติ 
ไมมีเวรอยางนี้ มีจิตไมมีความเบียดเบียนอยางนี้ มีจิตไมเศราหมองอยางนี้มีจิตผองแผวอยางนี้  
ยอมไดรับความอุนใจ ๔ ประการในปจจุบันวาก็ถาปรโลกมีจริง ผลวิบากของกรรมทําดีทําช่ัวมี 
จริง เหตุนี้เปนเคร่ืองใหเราเม่ือแตกกายตายไป จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี ความอุนใจขอ 
ท่ี ๑ นี้ พระอริยสาวกนั้นไดแลว ก็ถาปรโลกไมมี ผลวิบากของกรรมทําดีทําช่ัวไมมี เราไมมีเวร 
 ไมมีความเบียดเบียน ไมมีทุกขเปนสุข บริหารตนอยูในปจจุบันนี้ ดังนี้ ความอุนใจขอท่ี ๒ นี้  
พระอริยสาวกนั้นไดแลว ก็ถาเม่ือบุคคลทําอยู ช่ือวาทําบาป เราไมไดคิดความช่ัวใหแกใครๆ  
ไหนเลยทุกขจกัมาถูกตองเราผูไมไดทําบาปกรรมเลา ดังน้ี ความอุนใจขอท่ี ๓ นี้ พระอริย 
สาวกนั้นไดแลว ก็ถาเม่ือบุคคลทําอยู ไมช่ือวาทําบาป เราก็ไดพจิารณาเห็น ตนวาเปนคนบริสุทธ์ิ 
แลวท้ังสองสวน ดังนี้ ความอุนใจขอท่ี ๔ นี้ พระอริยสาวกนั้นไดแลว ดกูรกาลามชน  
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ท้ังหลาย อริยสาวกน้ันมีจิตไมมีเวรอยางนี้มีจิตไมมีความเบียดเบียนอยางนี้ มีจิตไมมีเศราหมอง 
อยางนี้ มีจิตผองแผวอยางนี้ ยอมไดรับความอุนใจ ๔ ประการนีแ้ลในปจจุบัน ฯ 
     กา. ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ พระอริยสาวกนัน้ มีจิตไมมีเวรอยางนี้ มีจิตไมมีความเบียดเบียนอยางนี้ มี 
จิตไมเศราหมองอยางนี้ มีจติผองแผวอยางนี้ทานยอมไดความอุนใจ ๔ ประการในปจจุบัน ...  
ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ฯลฯ ขอพระองคโปรดทรงจําพวกขาพระองค 
วา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                            สาฬหสูตร 
         [๕๐๖] ๖๗. สมัยหนึ่ง ทานพระนันทกะ อยูท่ีปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตา ใน 
ปุพพาราม ใกลพระนครสาวตัถี คร้ังนั้นแล นายสาฬหะหลานชายของมิคารเศรษฐี กับนาย 
โรหนะหลานชายของเปขุณยิเศรษฐี ไดชวนกันเขาไปหาทานพระนันทกะจนถึงท่ีอยู กราบไหว 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวทานพระนันทกะไดกลาววา ดกูรสาฬหะและโรหนะ  
มาเถอะทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟงมา ... สมณะนี้เปนครูของ 
เรา ดูกรสาฬหะและโรหนะ เม่ือใด ทานพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล  ธรรม 
เหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ทานผูรูติเตียน ธรรมเหลานี้ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไป 
เพื่อส่ิงไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข เม่ือนั้น ทานท้ังหลายควรละธรรมเหลานั้นเสีย  
ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความในขอนั้นเปนไฉน ความโลภมีอยูหรือ  
นายสาฬหะและนายโรหนะรับรองวามี ขอรับ ฯ 
     น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนีเ้รากลาววา อภชิฌาบุคคลผูโลภมากดวยความ 
อยากไดนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พดูเท็จก็ไดส่ิงใดยอมเปนไปเพื่อส่ิง 
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข ส้ินกาลนานบุคคลผูโลภยอมชักชวนผูอ่ืนเพือ่ความ 
เปนอยางนัน้กไ็ด ฯ 
     สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ  
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     น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ความโกรธมี 
อยูหรือ ฯ 
     สา. มี ขอรับ ฯ 
     น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนีเ้รากลาววา ความพยาบาท บุคคลผูดุรายมีจิต 
พยาบาทนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พดูเท็จก็ไดส่ิงใดยอมเปนไปเพื่อส่ิง 
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ส้ินกาลนาน บุคคลผูโกรธยอมชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปน 
อยางนั้นก็ได ฯ 
     สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ 
     น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนความหลงมี 
อยูหรือ ฯ 
     สา. มี ขอรับ ฯ 
     น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนีเ้รากลาววา อวชิชา บุคคลผูหลงตกอยูใน 
อํานาจอวิชชานี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูกไ็ด พูดเท็จก็ได ส่ิงใดยอมเปนไปเพื่อส่ิงไม 
เปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ส้ินกาลนาน บุคคลผูหลงยอมชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปนอยางนัน้ 
ก็ได ฯ   
     สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ 
     น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ธรรมเหลานี้ 
เปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ 
     สา. เปนอกศุล ขอรับ ฯ 
     น.  มีโทษหรือไมมีโทษ ฯ 
     สา. มีโทษ ขอรับ ฯ 
     น.  ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ 
     สา. ทานผูรูติเตียน ขอรับ ฯ 
     น.  ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อส่ิงไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข 
หรือหาไม ในขอนี้ ทานท้ังหลายมีความเห็นอยางไร ฯ  
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     สา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อส่ิงไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข  
ในขอนี้ ผมมีความเหน็อยางนี้ ฯ 
     น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ เราไดกลาวคําใดไววา ดกูรสาฬหะและโรหนะ มาเถอะ 
ทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟงมา ... อยาไดยึดถือโดยความ 
นับถือวาสมณะน้ีเปนครูของเรา เม่ือใด ทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล 
 ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ทานผูรูติเตียน ธรรมเหลานี้ผูใดสมาทานใหบริบูรณแลว ยอม 
เปนไปเพื่อส่ิงไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข เม่ือนั้น ทานท้ังหลายควรละธรรม 
เหลานี้เสีย ดังนี้ เพราะอาศัยคําท่ีไดกลาวไวแลว ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดังนี้ ดูกรสาฬหะ 
และโรหนะ มาเถอะทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยายึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟงมา ... อยาได 
ยึดถือโดยความนับถือวา สมณะน้ีเปนครูของเราเม่ือใด ทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรม 
เหลานี้เปนกุศล ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลานี้ทานผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลานี้ผูใดสมาทาน 
ใหบริบูรณแลวยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข เม่ือนั้น ทานท้ังหลายควรเขา 
ถึงธรรมเหลานั้นอยู ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความ 
ไมโลภมีอยูหรือ ฯ 
     สา. มี ขอรับ ฯ 
     น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนีเ้รากลาววา อนภิชฌาบุคคลผูไมโลภไมมาก 
ดวยความอยากไดนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ  ส่ิงใดยอมเปนไปเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ส้ินกาลนาน บุคคลผูไมโลภยอมชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปน 
อยางนั้น ฯ 
     สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ 
     น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความไมโกรธ 
มีอยูหรือ ฯ 
     สา. มี ขอรับ ฯ 
     น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนีเ้รากลาววา ความไมพยาบาทบุคคลผูไมโกรธ 
มีจิตใจไมพยาบาทนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ ส่ิงใดยอมเปนไปเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ส้ินกาลนาน บุคคลผูไมโกรธยอมชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปน 
อยางนั้น ฯ 
     สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ  
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     น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนความไมหลง 
มีอยูหรือ ฯ 
     สา. มี ขอรับ ฯ 
     น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนีเ้รากลาววา วิชชา  บุคคลผูไมหลงถึงความรูแจง 
นี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ ส่ิงใดยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล  
เพื่อความสุขส้ินกาลนาน บุคคลผูไมหลง ยอมชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปนอยางนัน้ ฯ 
     สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ 
     น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ธรรมเหลานี้ 
เปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ 
     สา. เปนกุศล ขอรับ ฯ 
     น.  มีโทษหรือไมมีโทษ ฯ 
     สา. ไมมีโทษ ขอรับ ฯ 
     น.  ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ 
     สา. ทานผูรูสรรเสริญ ขอรับ ฯ 
     น.  ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ความสุข  
หรือไมเลา ในขอน้ี ทานท้ังหลายมีความเห็นอยางไร ฯ 
     สา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ความสุข  
ขอรับ ในขอนี ้ผมมีความเหน็เชนนี้ ฯ 
     น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ เราไดกลาวคําใดไววา ดกูรสาฬหะและโรหนะ มาเถอะ 
ทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟงมา อยาไดยึดถือถอยคําสืบๆ 
 กันมา อยาไดยึดถือโดยความตื่นขาววา เขาวาอยางนี้ อยาไดยึดถือโดยอางตํารา อยาไดยึดถือ 
โดยนึกเดาเอาเอง อยาไดยึดถือโดยคาดคะเน อยาไดยึดถือโดยความตรึกตามอาการ อยาไดยึด 
ถือโดยชอบใจวาตองกันกับทิฐิของตัว อยาไดยึดถือโดยเชื่อวาผูพูดสมควรจะเช่ือได อยาไดยึด 
ถือโดยความนบัถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา เม่ือใด ทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้ 
เปนกุศล ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลานี้ผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลานี้ผูใดสมาทานใหบริบูรณ 
แลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข เม่ือนั้น ทานท้ังหลายควรเขาถึงธรรม 
เหลานั้นอยู ดงันี้ เพราะอาศัยคําท่ีไดกลาวไวแลวนั้น  ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดังนี้ ดูกร  
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สาฬหะและโรหนะ อริยสาวกน้ันปราศจากความโลภ ปราศจากความพยาบาท ไมหลงแลว 
อยางนี้ มีสัมปชัญญะ มีสติม่ันคงมีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศท่ี ๒ ทิศ 
ท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ กเ็หมือนกนั ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก 
ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ 
 หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีใจประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวย 
มุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศ ๑อยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือน 
กัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลางเบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ี 
ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมี 
เวร ไมมีความเบียดเบียนอยู พระอริยสาวกนั้นรูชัดอยางนี้วา ขันธ ๕ นีมี้อยู ธรรมชาติชนิด 
ทรามมีอยู ธรรมชาติชนิดประณีตมีอยู การท่ีสัญญานี้สลัดสังขารทุกขเสียไดอยางสูงมีอยู เม่ือ 
เธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะแมจากอวิชชาสวะ เม่ือ 
หลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลวรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว  
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี เธอรูชัดอยางนี้วา เม่ือกอนเรามี 
โลภะ ขอนั้นเปนการไมดี บัดนี้ โลภะนั้นไมมี ความไมมีโลภะเปนความดี เม่ือกอนเรามี 
โทสะ ...เม่ือกอนเรามีโมหะ ขอนั้นเปนการไมดี บัดนี้ โมหะนัน้ไมมี ความไมมีโมหะนั้น 
เปนความดี เธอยอมเปนผูไมมีความทะยานอยาก ดับสนิท เยือกเย็น เสวยสุข มีตนเปน 
ประหนึ่งพรหมอยูในปจจุบัน ฯ  
                           กถาวัตถุสูตร 
         [๕๐๗] ๖๘. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กถาวัตถุ ๓ อยางหนึ่ง ๓ อยางเปนไฉน คือ พูดถอย 
คําปรารภถึงอดีตกาลวา อดีตกาลไดมีแลวอยางนี้ ๑ พดูถอยคําปรารภถึงอนาคตกาลวา อนาคตกาล 
จักมีอยางนี้ ๑ พูดถอยคําปรารภถึงปจจุบันกาลวา ปจจุบันกาลยอมมีอยางนี้ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 จะพึงทราบบุคคลวา ควรพดูหรือไมควรพูด ก็ดวยประชุมสนทนากัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาบุคคล 
ถูกถามปญหา ไมเฉลยโดยสวนเดยีว ซ่ึงปญหาท่ีควรเฉลยโดยสวนเดยีว ไมจําแนกเฉลย ซ่ึง  
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ปญหาท่ีควรจาํแนกเฉลย ไมสอบถามเฉลย ซ่ึงปญหาท่ีควรสอบถามเฉลย ไมหยุดปญหาท่ีควร 
หยุด เม่ือเปนเชนนี้ บุคคลนี้ช่ือวาเปนผูไมควรพูด ดกูรภกิษุท้ังหลาย แตถาบุคคลถูกถามปญหา 
 ยอมเฉลยโดยสวนเดยีวซ่ึงปญหาท่ีควรเฉลยโดยสวนเดยีว ยอมจําแนกเฉลย ซ่ึงปญหาท่ีควร 
จําแนกเฉลยอมสอบถามเฉลย ซ่ึงปญหาท่ีควรสอบถามเฉลย ยอมหยุดปญหาท่ีควรหยดุ 
เม่ือเปนเชนนี้ บุคคลนี้ช่ือวาเปนผูควรพูด ดกูรภิกษุท้ังหลาย จะพึงทราบบุคคลผูควรพูดหรือ 
ไมควรพูด ก็ดวยประชุมสนทนากัน ดกูรภกิษุท้ังหลาย ถาบุคคลเม่ือถูกถามปญหา ไมดํารงอยู 
ในฐานะและอฐานะ ไมดํารงอยูในปริกัป ไมดํารงอยูในวาทะท่ีควรรูท่ัวถึง ไมดํารงอยูในปฏิปทา 
 เม่ือเปนเชนนี ้บุคคลนี้ช่ือวาเปนผูไมควรพดู แตถาบุคคลเม่ือถูกถามปญหา ดํารงอยูในฐานะ 
และอฐานะ ดาํรงอยูในปริกปั ดํารงอยูในวาทะท่ีควรรูท่ัวถึง ดํารงอยูในปฏิปทา เม่ือเปนเชนนี ้
บุคคลนี้ช่ือวาเปนผูควรพูด ดกูรภิกษุท้ังหลาย จะพึงทราบบุคคลวา ควรพูดหรือไมควรพูด 
 ก็ดวยประชุมสนทนากัน ถาบุคคลถูกถามปญหา พูดกลบเกล่ือน พูดนอกเร่ืองนอกราว แสดง 
ความโกรธ ความขัดเคืองและความเสียใจใหปรากฏเม่ือเปนเชนนี้ บุคคลนี้ช่ือวาเปนผูไมควร 
พูด แตถาบุคคลเม่ือถูกถามปญหา ไม---พูดกลบเกล่ือน ไมพูดนอกเร่ืองนอกราว ไมแสดงความ 
โกรธ ความขัดเคืองและความเสียใจใหปรากฏ เม่ือเปนเชนนี้ บุคคลนีช่ื้อวาควรพูด ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลายจะพึงทราบบุคคลวา ควรพูดหรือไมควรพูด กด็วยประชุมสนทนากัน ถาบุคคลถูกถาม 
ปญหา พูดฟุงเฟอ พูดวุนวาย หัวเราะเยาะ คอยจับผิด เม่ือเปนเชนนี้บุคคลนี้ช่ือวาเปนผูไม 
ควรพูด แตถาบุคคลเม่ือถูกถามปญหา ไมพดูฟุงเฟอ ไมพดูวุนวาย ไมหวัเราะเยาะ ไมคอยจับ 
ผิด เม่ือเปนเชนนี้ บุคคลนี้ช่ือวาเปนผูควรพูด ดูกรภิกษท้ัุงหลาย พึงทราบบุคคลวา มีอุปนิสัย 
หรือวาไมมีอุปนิสัย ก็ดวยประชุมสนทนากัน ผูไมเง่ียโสตลงฟง ช่ือวาเปนคนไมมีอุปนิสัย  
ผูท่ีเงี่ยโสตลงฟง ช่ือวาเปนคนมีอุปนิสัย เม่ือเขาเปนผูมีอุปนิสัย ยอมจะรูดวยปญญาอันยิ่ง 
ซ่ึงธรรมอยางหนึ่ง ยอมจะกําหนดรูธรรมอยางหนึ่ง ยอมจะละธรรมอยางหนึ่งยอมจะทําใหแจง 
ซ่ึงธรรมอยางหนึ่ง เม่ือเขารูดวยปญญาอันยิ่งซ่ึงธรรมอยางหนึ่งกําหนดรูธรรมอยางหนึ่ง ละธรรม 
อยางหนึ่ง ทําใหแจงซ่ึงธรรมอยางหนึ่ง ยอมจะถูกตองวิมุตติโดยชอบ ดกูรภิกษุท้ังหลาย การ 
สนทนามีขอนีเ้ปนประโยชน การปรึกษาหารือมีขอนี้เปนประโยชน อุปนิสัยมีขอนี้เปนประโยชน  
การเงี่ยโสตลงฟงมีขอนี้เปนประโยชน คือ จิตหลุดพนเพราะไมถือม่ัน ฯ 
           ชนเหลาใดเปนคนเจาโทสะ ฟุงซาน โออวด เจรจา ชนเหลานั้น มา 
ถึงคุณท่ีมิใชของพระอริยเจา ตางหาโทษ ของกันและกัน ช่ืนชมคํา  
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ทุพภาษิต ความพล้ังพลาด ความหลงลืม และความปราชัยของกัน 
และกัน ก็ถาบัณฑิตรูจกักาลแลว พึงประสงคจะพูด ควรเปนคนมี 
ปญญา ไมเปนคนเจาโทสะ ไมโออวด มีใจไมฟุงซาน ไมใจเบาหนุหนั 
           พลันแลน ไมเพงโทษ กลาวแตถอยคําท่ีบุคคลผูตั้งอยูในธรรมพูดกัน  
และประกอบดวยธรรมซ่ึงพระอริยเจาพดูจากัน เพราะรูท่ัวถึงไดเปน 
อยางดี ฉะนั้น เขาจึงพาทีได บุคคลควรอนุโมทนาคําท่ีเปนสุภาษิต 
 ไมควรรุกรานในถอยคําท่ีกลาวช่ัว ไมควรศึกษาความแขงดี และไมควร 
ยึดถือความพล้ังพลาด ไมควรทับถม ไมควรขมข่ี ไมควรพูดถอยคํา 
           เหลาะแหละ เพื่อรู เพ่ือเล่ือมใส สัตบุรุษท้ังหลายจึงมีการปรึกษา 
หารือกัน พระอริยเจาท้ังหลายยอมปรึกษาหารือกันเชนนัน้แล นี้การ 
ปรึกษาหารือของพระอริยเจาท้ังหลายเมธาวีบุคคลรูเชนนีแ้ลว ไมควร 
ถือตัว ควรปรึกษาหารือกนั ฯ 
                            ติตถิยสูตร 
         [๕๐๘] ๖๙. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ถาพวกอัญญเดยีรถีย ปริพาชกจะพึงถามเชนนี้วา ผูมีอายุ 
ท้ังหลาย ธรรม ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ราคะโทสะ โมหะ ผูมีอายุท้ังหลาย  
ธรรม ๓ อยางนี้แล ผูมีอายุ ธรรม ๓ อยางนี้ผิดแผกแตกตางกันอยางไร เธอท้ังหลายถูกถาม 
อยางนี้แลว จะพึงพยากรณแกพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานี้วาอยางไร ภิกษเุหลานั้นกราบทูล 
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ธรรมของพวกขาพระองคท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน  
มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่งอาศัย ขอประทานพระวโรกาสขอเน้ือความ 
แหงภาษิตนัน้ จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุท้ังหลายไดสดับตอพระผูมีพระภาคแลว 
จักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลายถาเชนนั้น เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจ 
ใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ถาพวกปริพาชกอัญญเดียรถียจะพึงถามเชนนี้วา ผูมีอายุท้ังหลาย ธรรม ๓ อยาง  
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เปนไฉน  คือ ราคะ โทสะ โมหะ ผูมีอายุท้ังหลาย ธรรม ๓ อยางนี้ ผูมีอายุท้ังหลาย  
ธรรม๓ อยางนี้ ผิดแผกแตกตางกันอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเขาถามอยางนี้  พงึ 
พยากรณแกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานัน้อยางนีว้า ผูมีอายุท้ังหลาย ราคะมีโทษนอยคลายชา 
 โทสะมีโทษมากคลายเร็ว โมหะมีโทษมากคลายชา ถาเขาถามตอไป อีกวา ผูมีอายท้ัุงหลาย ก็อะไร 
เปนเหตุ เปนปจจัยเคร่ืองใหราคะท่ียังไมเกดิเกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญ 
ไพบูลยยิ่ง เธอท้ังหลายควรพยากรณวา พึงกลาววา สุภนมิิต คือ ความกาํหนดหมายวางาม 
 เม่ือบุคคลนั้นทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคายถึงสุภนิมิต ราคะท่ียังไมเกิดยอมเกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึน 
แลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ผูมีอายุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ือง 
ใหราคะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง ถาเขาถาม 
ตอไปอีกวา ผูมีอายุท้ังหลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหโทสะท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือ 
ท่ีเกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง เธอท้ังหลายควรพยากรณวา พึงกลาววา 
 ปฏิฆนิมิต คือ ความกําหนดหมายวากระทบกระท่ัง เม่ือบุคคลนั้นทําไวในใจโดยไมแยบคายถึง 
ปฏิฆนิมิตโทสะท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกดิข้ึนแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย 
ยิ่ง ผูมีอายุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหโทสะท่ียังไมเกดิเกิดข้ึน หรือท่ีเกิด 
ข้ึนแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิง่ ถาเขาถามตอไปอีกวา ผูมีอายุท้ังหลาย กอ็ะไรเปน 
เหตุเปนปจจยั เคร่ืองใหโมหะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึนหรือท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญ  
ไพบูลยยิ่ง เธอท้ังหลายควรพยากรณวา พึงกลาววา อโยนิโสมนสิการ เม่ือบุคคลนั้นทําไวใน 
ใจโดยไมแยบคาย โมหะท่ียงัไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญ 
ไพบูลยยิ่งผูมีอายุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหโมหะท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน และ 
ท่ีเกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง ถาเขาถามอีกวา ก็อะไรเปน เหตุเปนปจจยั 
เคร่ืองใหราคะท่ียังไมเกดิ ไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมละไดเธอท้ังหลายควรพยากรณวา  
พึงกลาววา อสุภนิมิต คือ ความกําหนดหมายวาไมงาม เม่ือบุคคลทําไวในใจโดยแยบคายถึง 
อสุภนิมิต ราคะท่ียังไมเกิดยอมไมเกิดข้ึน และท่ีเกดิข้ึนแลวยอมละได ผูมีอายุท้ังหลาย ขอนี ้
แลเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหราคะท่ียังไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมละได  
ถาเขาถามตอไปวา ผูมีอายุท้ังหลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหโทสะท่ียังไมเกดิ ยอม 
ไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมละได เธอท้ังหลายควรพยากรณวา พึงกลาววา เมตตาเจโต 
วิมุติ เม่ือบุคคลนั้นทําไวในใจโดยแยบคายถึงเมตตาเจโตวิมุติโทสะท่ียงัไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึน   
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และท่ีเกดิข้ึนแลวยอมละได ผูมีอายุท้ังหลายขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหโทสะท่ี 
ยังไมเกดิ ไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมละได ถาเขาถามตอไปอีกวา ผูมีอายุท้ังหลาย  
ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหโมหะท่ียังไมเกดิ ไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมละได  
เธอท้ังหลายควรพยากรณวา พึงกลาววา โยนิโสมนสิการ เม่ือบุคคลนั้นทําไวในใจโดยแยบคาย 
 โมหะท่ียังไมเกิด ยอมไมเกดิข้ึน และท่ีเกดิข้ึนแลวยอมละได ผูมีอายท้ัุงหลายขอนีแ้ล 
เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหโมหะท่ียังไมเกดิ ยอมไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมละได ฯ 
                             มูลสูตร 
         [๕๐๙] ๗๐. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อกุศลมูล ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉนคือ โลภ 
อกุศลมูล ๑ โทสอกุศลมูล ๑ โมหอกุศลมูล ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลายโลภะจัดเปนอกุศล  
บุคคลผูโลภ กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนัน้ก็เปนอกุศล บุคคลผูโลภ ถูกความ 
โลภครอบงํา มีจิตอันความโลภกลุมรุม ยอมกอใหเกิดทุกขแกผูอ่ืนโดยไมเปนจริง ดวยการ 
เบียดเบียน การจองจํา ใหเส่ือมติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคน 
มีกําลัง ตั้งอยูในกําลังแมขอนั้นก็เปนอกุศล อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมากท่ีเกดิเพราะ 
ความโลภ มีความโลภเปนเหตุ มีความโลภเปนแดนเกิด มีความโลภเปนปจจยันี้ ยอมเกิดมี 
แกบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย โทสะจัดเปนอกุศล บุคคลผูโกรธ กระทํา 
กรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนอกุศล บุคคลนั้นก็เปนอกุศล  บุคคลผูโกรธ  
ถูกโทสะครอบงํา มีจิตอันโทสะกลุมรุม ยอมกอใหเกิดทุกขแกผูอ่ืนโดยไมเปนจริง ดวยการ 
เบียดเบียน การจองจํา ใหเส่ือม ติเตียน หรือดวยการขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคน 
มีกําลัง ตั้งอยูในกําลัง แมขอนั้นก็เปนอกุศล อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมากท่ีเกดิเฉพาะ 
ความโกรธ มีความโกรธเปนเหตุ มีความโกรธเปนแดนเกิด มีความโกรธเปนปจจัยนี ้ยอมเกิด 
มีแกบุคคลนั้นดวยประการฉะนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย โมหะจัดเปนอกุศล บุคคลผูหลง กระทํา 
กรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนอกุศล บุคคลผูหลงถูกโมหะครอบงํา มีจิตอัน 
โมหะกลุมรุม ยอมกอใหเกดิทุกขแกผูอ่ืนโดยไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน จองจํา ใหเส่ือม  
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 ติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวาฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูในกําลัง แมขอนั้น 
ก็เปนอกุศล อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมาก ท่ีเกิดเพราะความหลง มีความหลงเปนเหตุ 
 มีความหลงเปนแดนเกิดมีความหลงเปนปจจัยนี้ ยอมเกดิมีแกบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้  
ดูกรภกิษุท้ังหลายก็บุคคลเห็นปานนี้เรียกวา พูดไมถูกกาลบาง พูดแตคําไมเปนจริงบาง พูดไม 
อิงอรรถบาง พูดไมอิงธรรมบาง พูดไมอิงวินัยบาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุไร บุคคลเห็น 
ปานนี้จึงเรียกวา พูดไมถูกกาลบาง พูดแตคําไมเปนจริงบาง พูดไมอิงอรรถบาง พูดไมอิง 
ธรรมบาง พูดไมอิงวินยับาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย จริงอยางนั้น บุคคลนี้ยอมกอทุกขใหเกิดแก 
ผูอ่ืนโดยไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน จองจําใหเส่ือม ตเิตียน หรือขับไล ดวยการ 
อวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูในกําลัง และเขาเม่ือถูกกลาวโทษดวยเร่ืองท่ีเปนจริง  
ก็กลาวคําปฏิเสธ ไมยอมรับรูเม่ือถูกกลาวโทษดวยเร่ืองที่ไมเปนจริง กลับไมพยายามท่ีจะปฏิเสธ 
เร่ืองนั้น แมเพราะเหตุนี้ๆ เร่ืองนี้จึงไมแท ไมเปนจริง เพราะฉะน้ัน บุคคลเห็นปานนีจ้ึง 
เรียกวา พูดไมถูกกาลบาง พูดแตคําไมเปนจริงบาง พูดไมอิงอรรถบาง พูดไมอิงธรรมบาง 
 พูดไมอิงวนิัยบาง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลเห็นปานนี้ ถูกธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดเพราะ 
ความโลภครอบงํา มีจิตอันอกุศลธรรมกลุมรุม ในปจจุบันยอมอยูเปนทุกข ลําบาก คับแคน 
 เดือดรอน เม่ือแตกกายตายไปทุคติเปนอันหวังได บุคคลเห็นปานนี้ ถูกธรรมท่ีเปนบาปอกุศล 
ซ่ึงเกิดเพราะความโกรธครอบงํา ฯลฯ ถูกธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดเพราะโมหะครอบงํา มีจิต 
อันอกุศลธรรมกลุมรุม ในปจจุบันยอมอยูเปนทุกข ลําบาก คับแคน เดือดรอนเม่ือแตกกาย 
ตายไป ทุคติเปนอันหวังได ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเห็นปานนี้ถูกธรรมท่ีเปนบาปอกุศล 
ซ่ึงเกิดเพราะโลภะครอบงํา ... เม่ือแตกกายตายไป ทุคติเปนอันหวังได เปรียบเหมือนตนสาละ 
 ตนตะแบก หรือตนสะครอ ท่ีถูกเครือเถายานทราย ๓ ชนิดคลุมยอด พันรอบตน ยอมถึง 
ความเส่ือม ความพินาศ ความฉิบหาย ฉะนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อกุศลมูล ๓ อยางนี้แล 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย   กุศลมูล ๓ อยางนี้  ๓ อยางเปนไฉน คือ อโลภกุศลมูล ๑  
อโทสกุศลมูล ๑ อโมกุศลมูล ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอโลภะก็จัดเปนกศุล บุคคลผูไมโลภ  
 กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนกุศล บุคคลผูไมโลภ ไม   ถูกความโลภ 
ครอบงํา มีจิตอันความโลภไมกลุมรุมไมกอทุกขใหเกิดแกผูอ่ืนโดย   ความไมเปนจริง ดวยการ  
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เบียดเบียน จองจํา ใหเส่ือม หรือโดยการขับไล   ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง 
 ตั้งอยูในกําลัง แมขอนั้นกเ็ปนกุศล กุศล    ธรรมเปนอันมากท่ีเกิดเพราะความไมโลภ มีความไมโลภ 
เปนเหตุ มีความไมโลภ    เปนแดนเกิด มีความไมโลภเปนปจจยั ยอมเกิดมีแกบุคคลนั้น ดวย 
ประการฉะนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอโทสะก็จดัเปนกุศลบุคคลผูไมโกรธ กระทํากรรมใด  ดวย 
กาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนกุศล บุคคลผูไมโกรธ ไมถูกความโกรธครอบ  งํา มีจิตอัน 
ความโกรธไมกลุมรุม ไมกอใหเกดิทุกขแกผูอ่ืนโดยความไมเปนจริง   ดวยการเบียดเบียน จองจํา 
 ใหเส่ือมติเตยีนหรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา   ฉันเปนคนมีกาํลัง ตั้งอยูในกาํลัง  
แมขอนั้นกเ็ปนกุศล กุศลธรรมเปนอันมาก  ท่ีเกิดเพราะความไมโกรธ มีความไมโกรธ 
เปนเหตุ มีความไมโกรธเปนแดนเกิด    มีความไมโกรธเปนปจจยันี้ ยอมเกิดมีแกบุคคลนั้น 
 ดวยประการฉะนี้ ดกูรภิกษ ุ    ท้ังหลาย แมอโมหะก็จัดเปนกุศลบุคคลผูไมหลง กระทํากรรม 
ใดดวยกาย วาจา  ใจ แมกรรมนั้นก็เปนกุศล บุคคลผูไมหลง ไมถูกความหลงครอบงํา มีจิต 
อัน  ความหลงไมกลุมรุม ไมกอใหเกิดทุกขแกผูอ่ืนโดยความไมเปนจริง ดวยการ เบียดเบียน  
จองจํา ใหเส่ือม ติเตียนหรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา  ฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูใน 
กําลัง แมขอนัน้ก็เปนกุศล กศุลธรรมเปนอันมากท่ี     เกดิเพราะความไมหลง มีความไมหลง 
เปนเหตุ มีความไมหลงเปนแดนเกดิ    มีความไมหลงเปนปจจัยนี้ ยอมเกิดมีแกบุคคลนั้น  
ดวยประการฉะนี้ ดกูรภิกษุ        ท้ังหลาย กบุ็คคลเห็นปานนี้เรียกวา พูดถูกกาลบาง พูดแตคําท่ีเปน 
จริงบาง พูดอิง    อรรถบาง พูดอิงธรรมบาง พูดอิงวนิัยบาง ก็เพราะเหตุไร บุคคลเห็นปานนี ้
เรียกวา   พูดถูกกาลบาง พูดแตคําท่ีเปนจริงบาง พูดอิงอรรถบาง พูดอิงธรรมบาง พูดอิงวินยั  บาง  
จริงอยางนั้นบุคคลนี้ยอมไมกอใหเกิดทุกขแกผูอ่ืนโดยไมเปนจริง ดวยการ เบียดเบียน จองจํา 
ใหเส่ือม ติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา  ฉันเปนคนมีกาํลัง ตั้งอยูในกาํลัง  
และเม่ือเขาถูกกลาวโทษดวยเร่ืองท่ีเปนจริง    ก็ยอมรับ ไมกลาวคําปฏิเสธ เม่ือถูกกลาวโทษดวย 
เร่ืองท่ีไมเปนจริง ก็พยายาม     ท่ีจะปฏิเสธขอท่ีถูกกลาวหานัน้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ เร่ืองนี้ 
จึงไมแท ไมจริง     เพราะเหตุนั้น บุคคลเห็นปานนี้จึงเรียกวา พดูถูกกาลบาง พูดแตคําท่ีเปน 
จริงบาง พูดอิงอรรถบางพูดอิงธรรมบาง พูดอิงวินยับาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเห็นปานนี ้
ละธรรมฝายบาปอกุศลท่ีเกิดเพราะโลภะไดแลว ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน  
ทําใหไมมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเปนสุขในปจจุบันไมมีทุกข ไมคับแคน  
ไมเดือดรอน ปรินิพพานในปจจุบัน   นีเ้อง บุคคลเห็นปานนี้ละธรรมฝายบาปอกุศลท่ีเกิดเพราะ  
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โทสะไดแลว ฯลฯ    ละธรรมฝายบาปอกุศลท่ีเกิดเพราะโมหะไดแลว ถอนรากข้ึนแลว ทําให 
เปน    เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเปน สุขใน 
ปจจุบัน ไมมีทุกขไมคับแคน ไมเดือดรอน ปรินิพพานในปจจุบันนี้เองดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เปรียบเหมือนตนสาละ ตนตะแบกหรือตนสะครอ ถูกเครือ เถายานทราย ๓ ชนิดคลุมยอด  
พันจนรอบ คราวนั้น บุรุษพึงถือเอาจอบและ ตะกรามา เขาตัดเครือเถายานทรายนั้นทีร่าก  
แลวพึงขุดจนรอบ แลวถอนเอาราก ข้ึนโดยท่ีสุดแมเพียงเทาตนหญาคา เขาพึงหั่นเครือเถายาน 
ทรายนั้นใหเปนช้ินเล็ก    ช้ินนอย แลวผา แลวเอารวมกนัเขาแลวผ่ึงท่ีลมและแดด แลวพ่ึงเอา 
ไฟเผา  แลวทําใหเปนเขมาและพึงโปรยท่ีลมพาลุ หรือพึงลอยเสียในแมน้ําท่ีมีกระแสไหล เช่ียว 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เครือเถายานทรายเหลานั้น ถูกบุรุษนัน้ตัดรากขาด ทํา ใหไมมีท่ีตัง้ดุจตาลยอดดวน  
ทําใหไมมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลายฉันนั้นเหมือนกัน  
ธรรมฝายบาปอกุศลท่ีเกิดขึน้แต  โลภะ บุคคลเห็นปานนี้ละไดแลว ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเหมือน 
ตาลยอดดวน  ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเปนสุขในปจจุบัน  ไมมีทุกข  
ไมคับแคน ปรินิพพานในปจจุบันนี้เอง ท่ีเกดิแตโทสะ     บุคคลเห็นปานนี้ละไดแลว ถอนราก 
ข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน     ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยู 
เปนสุขในปจจุบัน ไมมี       ทุกข ไมคับแคน ปรินิพพานในปจจุบันนี้เอง ท่ีเกิดแตโมหะ บุคคล 
เห็นปานนี้ ละไดแลว ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด     ข้ึนอีก 
ตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเปนสุขในปจจุบัน ไมมีทุกข ไมคับแคน    ปรินิพพานในปจจุบันนีเ้อง 
 ดูกรภกิษุท้ังหลายกุศลมูล ๓ อยางนี้แล ฯ 
                            อุโปสถสูตร 
         [๕๑๐] ๗๑. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของมิคารมารดา ใน 
บุพพาราม ใกลพระนครสาวตัถี คร้ังนั้น นางวิสาขามิคารมาตาไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ี 
ประทับในวัดอุโบสถ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
 พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรนางวิสาขา ทานมาแตไหนแตยังวันอยู นางวิสาขากราบทูลวา 
 วันนีด้ิฉันเขาจําอุโบสถ เจาขา ฯ  
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     พ. ดูกรนางวิสาขา อุโบสถมี ๓ อยาง ๓ อยางเปนไฉน คือ โคปาลกอุโบสถ ๑  
นิคัณฐอุโบสถ ๑ อริยอุโบสถ ๑ ดูกรนางวิสาขา ก็โคปาลกอุโบสถเปนอยางไร ดูกรนางวิสาขา 
 เปรียบเหมือนนายโคบาล เวลาเย็นมอบฝูงโคใหแกเจาของแลว พิจารณาดังนีว้า วันนี้โคเท่ียวไป 
ในประเทศโนนๆ ดื่มน้ําในประเทศโนนๆ พรุงนี้โคจักเท่ียวไปในประเทศโนนๆ จักดื่ม 
น้ําในประเทศโนนๆ แมฉันใด ดูกรนางวสิาขา ฉันนั้นเหมือนกนั คนรักษาอุโบสถบางคน 
ในโลกน้ี พจิารณาดังนีว้า วนันี้เราเค้ียวของเค้ียวชนิดนี้ๆ กินของชนิดนี้ๆพรุงนี้เราจะ 
เค้ียวของเค้ียวชนิดนี้ๆ จักกนิของกินชนดินี้ๆ เขามีใจประกอบดวยความโลภอยากไดของเขา  
ทําวันใหลวงไปดวยความโลภน้ัน ดูกรนางวิสาขาโคปาลกอุโบสถเปนเชนนี้แล ดกูรนางวิสาขา  
โคปาลกอุโบสถท่ีบุคคลเขาจําแลวอยางนีแ้ล ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมรุงเรืองมาก  
ไมแผไพศาลมาก ดูกรนางวิสาขา ก็นิคัณฐอุโบสถเปนอยางไร ดูกรนางวสิาขา มีสมณนิกายหนึ่ง 
 มีนามวานิครนถ นิครนฐเหลานั้นชักชวนสาวกอยางนี้วา มาเถอะ พอคุณทานจงวางทัณฑะใน 
หมูสัตวท่ีอยูทางทิศบูรพา ในท่ีเลยรอยโยชนไป จงวางทัณฑะในหมูสัตวท่ีอยูทางทิศปจจิมในท่ีเลย 
รอยโยชนไป จงวางทณัฑะในหมูสัตวท่ีอยูทางทิศอุดรในท่ีเลยรอยโยชนไป จงวางทัณฑะในหมู 
สัตวท่ีอยูทางทิศทักษิณในท่ีเลยรอยโยชนไป นิครนถเหลานั้นชักชวนเพ่ือเอ็นดูกรุณาสัตวบางเหลา 
 ไมชักชวนเพือ่เอ็นดูกรุณาสัตวบางเหลา ดวยประการฉะน้ี นิครนถเหลานั้นชักชวนสาวกในอุโบสถ 
เชนนั้นอยางนีว้า มาเถอะ พอคุณ ทานจงท้ิงผาเสียทุกช้ินแลวพูดอยางนีว้า เราไมเปนท่ี 
กังวลของใครๆ ในท่ีไหนๆ และตัวเราก็ไมมีความกังวลในบุคคลและส่ิงของใดๆ ในท่ีไหนๆ  
ดังนี้ แตวามารดาและบิดาของเขารูอยูวา ผูนี้เปนบุตรของเรา แมเขาก็รูวา ทานเหลานี้เปน 
มารดาบิดาของเรา อนึ่ง บุตรและภรรยาของเขาก็รูอยูวา ผูนี้เปนบิดาสามีของเรา แมเขา 
ก็รูอยูวา ผูนีเ้ปนบุตรภรรยาของเรา พวกทาสและคนงานของเขารูอยูวา ทานผูนี้เปนนายของเรา 
 ถึงตัวเขาก็รูวา คนเหลานี้เปนทาสและคนงานของเรา เขาชักชวนในการพูดเท็จ ในสมัยท่ีควร 
ชักชวนในคําสัตย ดวยประการฉะน้ี เรากลาวถึงกรรมของผูนั้นเพราะมุสาวาท พอลวงราตรีนั้นไป 
 เขายอมบริโภคโภคะเหลานัน้ท่ีเจาของไมไดให เรากลาวถึงกรรมของผูนั้นเพราะอทนินาทาน ดกูร 
นางวิสาขา นคัิณฐอุโบสถเปนเชนนีแ้ล ดกูรนางวิสาขา นิคัณฐอุโบสถท่ีบุคคลเขาจําแลวอยางนี้  
ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมรุงเรืองมากไมแผไพศาลมาก ดูกรนางวิสาขา ก็อริยอุโบสถ 
เปนอยางไร ดกูรนางวิสาขา จิตท่ีเศราหมอง ยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ก็จติ  
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ท่ีเศราหมองยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรม 
วินัยนี้ ยอมระลึกถึงพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระ 
อรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปน 
สารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ทรงเบิกบาน 
แลว เปนผูจําแนกธรรมเม่ือเธอหม่ันนึกถึงพระตถาคตอยู จิตยอมผองใส เกิดความปราโมทย  
ละเคร่ืองเศราหมองแหงจิตเสียได ดกูรนางวิสาขา เปรียบเหมือนศีรษะท่ีเปอนจะทําใหสะอาด 
ไดดวยความเพียร ก็ศีรษะท่ีเปอนจะทําใหสะอาดไดดวยความเพียรอยางไรจะทําใหสะอาดได 
เพราะอาศัยข้ีตะกรัน ดนิเหนยีว น้ํา และความพยายามอันเกิดแตเหตนุั้นของบุรุษ ดูกร 
นางวิสาขา ศีรษะท่ีเปอนยอมทําใหสะอาดไดดวยความเพียรอยางนีแ้ล ฉันใด จิตท่ีเศราหมอง 
จะทําใหผองแผวไดดวยความเพียรฉันนัน้เหมือนกนั จิตท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวย 
ความเพยีรอยางไรดูกรนางวสิาขา อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ... ดูกรนางวสิาขา อริยสาวกน้ี 
เรียกวาเขาจําพรหมอุโบสถ อยูรวมกับพรหม และมีจิตผองใสเพราะปรารภพรหม เกดิ 
ความปราโมทย ละเคร่ืองเศราหมองแหงจิตเสียได ดกูรนางวิสาขา จิตท่ีเศราหมองยอม 
ทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางนีแ้ล ดูกรนางวิสาขา จิตท่ีเศราหมองยอมทําใหผองแผว 
ไดดวยความเพียร จิตท่ีเศราหมองยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพยีรอยางไร ดูกรนางวิสาขา 
 อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ ยอมระลึก ถึงธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อัน 
บุคคลผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชน 
พึงรูเฉพาะตน เม่ือเธอหม่ันนึกถึงธรรมอยู จิตยอมผองใส เกิดความปราโมทย ละเคร่ือง 
เศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือนกายท่ีเปอนจะทําใหสะอาดไดดวย 
ความเพยีร ดูกรนางวิสาขา กก็ายท่ีเปอนยอมทําใหสะอาดไดดวยความเพียรอยางไร จะทําให 
สะอาดไดเพราะอาศัยเชือก จุรณสําหรับอาบน้ําและความพยายามท่ีเกดิแตเหตุนั้นของบุรุษ  
ดูกรนางวิสาขา กายท่ีเปอนยอมทําใหสะอาดไดดวยความเพียรอยางนี้แล ฉันใด จิตท่ีเศราหมอง 
ยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ฉันนัน้เหมือนกัน ... ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกนี้เรียกวา 
เขาจําธรรมอุโบสถอยู อยูรวมกับธรรม และมีจิตผองใสเพราะปรารภธรรม เกิดความปราโมทย  
ละเคร่ืองเศราหมองแหงจิตเสียได ดกูรนางวิสาขา จิตท่ีเศราหมองยอมทําใหผองแผวไดดวย 
ความเพยีรอยางนี้แล ดูกรนางวิสาขา จิตท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ก็จิตท่ี 
เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางไร ดกูรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาท่ี 198 
 หม่ันระลึกถึงพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติ 
ตรงแลว เปนผูปฏิบัติเปนธรรม เปนผูปฏิบัติสมควร นี้คือคูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘  
นี้พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของ 
ทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา เม่ือเธอหม่ันระลึกถึง 
พระสงฆอยู จติยอมผองใส เกิดควาปราโมทย ละเคร่ืองเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกร 
นางวิสาขา เปรียบเหมือนผาท่ีเปอนจะทําใหสะอาดไดดวยความเพยีร ก็ผาท่ีเปอนจะทําใหสะอาด 
ไดดวยความเพียรอยางไร จะทําใหสะอาดไดเพราะอาศัยเกลือ น้ําดาง โคมัย น้ํา กับความเพียร  
อันเกิดแตเหตนุั้นของบุรุษ ดกูรนางวิสาขา ผาท่ีเปอนยอมทําใหสะอาดดวยความเพยีรอยางนี้แล  
ฉันใด จิตท่ีเศราหมองยอมทําใหผองแผวไดก็ดวยความเพียร ฉันนัน้เหมือนกัน ... ดกูรนางวิสาขา  
อริยสาวกน้ีเรียกวา เขาจําสังฆอุโบสถ อยูรวมกับสงฆ และมีจิตผองใสเพราะปรารภสงฆ  
เกิดความ ปราโมทย ละเคร่ืองเศราหมองแหงจิตเสียได ดกูรนางวิสาขา จิตท่ีเศราหมองยอมทําให 
ผองแผวดวยความเพียรอยางนี้แล ดูกรนางวิสาขา จิตท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวย 
ความเพยีร ก็จติท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา อริยสาวก 
ในธรรมวินยันี้ ยอมระลึกถึงศีลของตนอันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทยแกตวั  
ทานผูรูสรรเสริญ ไมถูกตัณหา ทิฐิลูบคลํา เปนไปเพื่อสมาธิ เม่ือเธอหม่ันระลึกถึงศีลอยู  
จิตยอมผองใส เกิดความปราโมทย ละเคร่ืองเศราหมองแหงจิตเสียได ดกูรนางวิสาขา 
เปรียบเหมือนกระจกเงาท่ีมัวจะทําใหใสไดดวยความเพียร ก็กระจกเงาท่ีมัวจะทําใหใสไดดวย 
ความเพยีรอยางไร จะทําใหใสไดเพราะอาศัยน้ํามัน เถา แปลงกับความพยายามอันเกิดแต 
เหตุนั้นของบุรุษ ดูกรนางวสิาขา กระจกที่มัวจะทําใหใสไดดวยความเพียรอยางนี้แล ฉันใด  
จิตท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผวไดก็ดวยความเพยีร ฉันน้ันเหมือนกัน ก็จิตท่ีเศราหมองจะทําให 
ผองแผวไดดวยความเพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ ระลึกถึงศีล 
ของตน ...ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกนี้เรียกวาเขาจําศีลอุโบสถ อยูรวมกบัศีล และมีจิตผองใส 
เพราะปรารภศีล เกิดความปราโมทย ละเคร่ืองเศราหมองแหงจิตเสียไดดูกรนางวิสาขา 
 จิตท่ีเศราหมอง ยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางนี้แดกูรนางวสิาขา จิตท่ีเศราหมอง 
จะทําใหผองแผวไดดวยความเพียร กจ็ิตท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางไร 
 ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึงเทวดาวา เทวดาพวกช้ันจาตุมหาราชิกา 
มีอยู เทวดาพวกช้ันดาวดึงสมีอยู เทวดาพวกช้ันยามามีอยู เทวดาพวกชัน้ดุสิตมีอยู   
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เทวดาพวกชัน้นิมมานรดีมีอยู เทวดาพวกช้ันปรินิมมิตวสวัตตีมีอยู เทวดาพวกท่ีนับเนื่อง 
เขาในหมูพรหมมีอยู เทวดาพวกท่ีสูงกวานั้นข้ึนไปมีอยู เทวดาเหลานัน้ประกอบดวยศรัทธา 
เชนใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น ศรัทธาเชนนั้นแมของเราก็มีเทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีล 
เชนใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น ศีลเชนนั้นแมของเราก็มี เทวดาเหลานั้นประกอบดวย 
สุตะเชนใด จตุิจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น สุตะเชนนัน้แมของเราก็มี เทวดาเหลานั้นประกอบ 
ดวยจาคะเชนใด จุติจากภพนีไ้ปเกิดในภพนั้น จาคะเชนนั้นแมของเราก็มี เทวดาเหลานั้น 
ประกอบดวยปญญาเชนใด จุติจากภพนีไ้ปเกิดในภพน้ัน ปญญาเชนนั้นแมของเราก็มี  เม่ือเธอ 
ระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของตนกับของเทวดาเหลานั้นอยู จิตยอมผองใส  
เกิดความปราโมทย ละเคร่ืองเศราหมองแหงจิตเสียได ดกูรนางวิสาขา เปรียบเหมือน 
ทองท่ีหมองจะทําใหสุกไดก็ดวยความเพียรทองท่ีหมองจะทําใหสุกไดดวยความเพียรอยางไร 
 จะทําใหสุกไดเพราะอาศัยเบาหลอมทอง เกลือ ยางไม คีม กับความพยายามท่ีเกดิแตเหตุนั้น 
ของบุรุษ ดูกรนางวิสาขา ทองท่ีหมองจะทําใหสุกไดดวยความเพยีรอยางนี้แล ฉันใด จติท่ี 
เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ฉันนัน้เหมือนกัน ... ดกูรนางวิสาขาอริยสาวกเชนนี ้
เรียกวา เขาจําเทวดาอุโบสถ อยูรวมกับเทวดา มีจิตผองใสเพราะปรารภเทวดา เกดิความ 
ปราโมทย ละเคร่ืองเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวสิาขา จิตท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผว 
ไดดวยความเพียรอยางนีแ้ล ดูกรนางวิสาขา พระอริยสาวกน้ันยอมพจิารณาเห็นดังนีว้า พระ 
อรหันตท้ังหลาย ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตราแลว มีความ 
ละอายมีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยูจนตลอดชีวิต แมเราก็ได 
ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตราแลว มีความละอาย มีความเอ็นดู  
มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยูตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึง่นี้ในวันนี้ แมดวยองค 
อันนี้ เราก็ช่ือวาไดทําตามพระอรหันตท้ังหลาย ท้ังอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันต 
ท้ังหลายละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของท่ีเขาให 
 ไมประพฤติตนเปนคนขโมย เปนผูสะอาดอยูจนตลอดชีวิต แมเราก็ละการลักทรัพย เวนขาด 
จากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนคนขโมย 
 เปนผูสะอาดอยู ตลอดคืนหนึ่งกับวนัหนึ่งนี้ในวันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ช่ือวาไดทําตาม 
พระอรหันตท้ังหลาย ท้ังอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตท้ังหลาย ละกรรมเปน 
ขาศึกแกพรหมจรรยประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของ  
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ชาวบานจนตลอดชีวิต แมเราก็ไดละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย 
ประพฤติหางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน ตลอดคืนหนึ่งกับวนัหนึ่งนี้ในวันนี้  
แมดวยองคอันนี้ เราก็ช่ือวาไดทําตามพระอรหันตท้ังหลาย ท้ังอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว  
พระอรหันตท้ังหลาย ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย พูดเปน 
หลักฐาน ควรเชื่อไดไมพูดลวงโลกจนตลอดชีวิต แมเรากไ็ดละการพดูเท็จ เวนขาดจากการ 
พูดเท็จพดูแตคําจริง ดํารงคําสัตย พูดเปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก ตลอดคืนหนึ่ง 
กับวันหนึ่งนี้ในวันนี้ แมดวยองคอันนี้ เรากช่ื็อวาไดทําตามพระอรหันตท้ังหลาย ท้ังอุโบสถก็จัก 
เปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตท้ังหลาย ละการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
ประมาท เวนขาดจากการด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท แมจน 
ตลอดชีวิต แมเราก็ละการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เวนขาดจาก 
การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึง่นี้ในวันนี้  
แมดวยองคอันนี้ เราก็ช่ือวาไดทําตามพระอรหันตท้ังหลาย ท้ังอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว 
 พระอรหันตท้ังหลาย ฉันหนเดียว เวนการบริโภคในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาลจน 
ตลอดชีวิต แมเราก็บริโภคหนเดียว เวนการบริโภคในราตรี งดจากการบริโภคในเวลาวิกาล 
 ตลอดคืนหนึง่กับวันหนึ่งนีใ้น วนันี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ช่ือวาไดทําตามพระอรหนัตท้ังหลาย 
ท้ังอุโบสถจักเปนอันเราเขาจาํแลว พระอรหันตท้ังหลาย เวนขาดจากฟอนรําขับรอง การประโคม 
ดนตรี และการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล จากการทดัทรงประดับและตกแตงกายดวย 
ดอกไมของหอม และเคร่ืองประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการแตงตัวจนตลอดชีวิต แมเรา 
ก็เวนขาดจากการฟอนรําขับรองการประโคมดนตรีและดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล จากการ 
ทัดทรงประดับตกแตงรางกายดวยดอกไมของหอม และเคร่ืองประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการ 
แตงตัว ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนีใ้นวันนี ้แมดวยองคอันนี้ เราก็ช่ือวาไดทําตามพระอรหันต 
ท้ังหลาย ท้ังอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหนัตท้ังหลาย ละการนั่งนอนบน 
ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ สําเร็จการนอนบน 
ท่ีนอนอันตํ่า คือ บนเตียงหรือบนเคร่ืองปูลาดท่ีทําดวยหญาจนตลอดชีวิต แมเราก็ไดละการ 
นั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ สําเร็จ 
การนอนบนทีน่อนอันตํ่า คือบนเตียงหรือบนเคร่ืองปูลาดท่ีทําดวยหญา ตลอดคืนหนึ่งกับ 
วันหนึ่งในวันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ช่ือวาไดทําตามพระอรหันตท้ังหลาย ท้ังอุโบสถก็จักเปน  
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อันเราเขาจําแลว ดูกรนางวสิาขา อริยอุโบสถเปนเชนนี้แล อริยอุโบสถอันบุคคลเขาจําแลว 
อยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแผไพศาลมาก อริยอุโบสถมี 
ผลมากเพียงไร มีอานิสงสมากเพียงไร มีความรุงเรืองมากเพียงไร มีความแผไพศาลมากเพียงไร  
ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือนผูใดพึงครองราชยเปนอิศราธิบดีแหงชนบทใหญ ๑๖ แควนเหลานี้  
อันสมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ คือ อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจตี 
วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะการครองราชย 
ของผูนั้นยังไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แหงอุโบสถท่ีประกอบดวยองค ๘ ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะ 
ราชสมบัติท่ีเปนของมนุษย เม่ือนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขท่ีเปนทิพย เปนของเล็กนอย  
ดูกรนางวิสาขา ๕๐ ปซ่ึงเปนของมนุษยเปนคืนหนึ่งกับวนัหนึ่งของเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา 
 โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปนหนึง่ป โดยปนั้น ๕๐๐ ป 
อันเปนทิพยเปนประมาณอายุของเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา ดูกรนางวิสาขา ขอนี้เปนฐานะท่ี 
จะมีได คือ สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี ้เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว เม่ือ 
แตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกาดูกรนางวิสาขา เราหมาย 
เอาความขอนีแ้ล จึงกลาววา ราชสมบัติท่ีเปนของมนุษย เม่ือจะนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุข 
อันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๑๐๐ ป อันเปนของมนุษย เปนคืนหนึ่งกับ 
วันหนึ่งของเทวดาช้ันดาวดึงส โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือน 
เปนหนึ่งป โดยปนั้น พันปอันเปนทิพย เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันดาวดึงสื ดูกรนางวิสาขา 
 ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เขาจําอุโบสถอันประกอบดวย 
องค ๘ แลว เม่ือแตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาช้ันดาวดึงส ดกูร 
นางวิสาขา เราหมายเอาความขอนี้แลจึงกลาววา ราชสมบัติของมนุษย เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบ 
กับสุขอันเปนทิพยเปนของเล็กนอย ดกูรนางวิสาขา ๒๐๐ ป อันเปนของมนุษย เปนคืนหนึ่ง 
กับวันหนึ่งของเทวดาช้ันยามา โดยราตรีนัน้ ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือน 
เปนหนึ่งป โดยปนั้น สองพันปอันเปนทิพย เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันมายา ดกูร 
นางวิสาขา ก็ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เขาจําอุโบสถ 
อันประกอบดวยองค ๘ แลว เม่ือแตกกายตายไปพึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาช้ันมายา  
ดูกรนางวิสาขา เราหมายเอาความขอนี้แล จึงกลาววา ราชสมบัติอันเปนของมนุษย เม่ือนํา  
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เขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ดกูรนางวิสาขา ๔๐๐ ป อันเปนของ 
มนุษยเปนคืนหนึ่งกับวันหนึง่ของเทวดาช้ันดุสิต โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดอืนโดย 
เดือนนัน้ ๑๒ เดือนเปนหนึ่งป โดยปนั้น ๔,๐๐๐ ป อันเปนทิพย เปนประมาณอายุของเทวดา 
ช้ันดุสิต ดูกรนางวิสาขา ก็ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี ้เขาจํา 
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว เม่ือแตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดา 
ช้ันดุสิต ดูกรนางวิสาขาเราหมายเอาความขอนี้แล จึงกลาววา ราชสมบัติอันเปนของมนุษย 
 เม่ือนําเขาไปเปรียบเทียบกบัสุขอันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๘๐๐ ปอันเปน 
ของมนุษย เปนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาช้ันนิมมานรดี โดยราตรีนัน้๓๐ ราตรีเปน 
หนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปนหนึง่ป โดยปนั้น ๘,๐๐๐ ปอันเปนทิพย  
เปนประมาณของอายุของเทวดาช้ันนิมมานรดี ดูกรนางวิสาขาก็ขอนีเ้ปนฐานะท่ีจะมีได คือ  
สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว เม่ือแตกกายตายไป 
 พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาช้ันนิมมานรดี ดูกรนางวิสาขา เราหมายเอาความขอนี้แล 
 จึงกลาววาราชสมบัติอันเปนของมนุษย เม่ือนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปนของ 
เล็กนอย ดกูรนางวิสาขา ๑๖,๐๐๐ ป อันเปนของมนุษย เปนคืนหนึ่งกบัวันหนึ่งของเทวดาช้ัน 
ปรนิมมิตวสวสัดี โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือนโดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปนหนึ่งป  
โดยปนั้น ๑๖,๐๐๐ ปอันเปนทิพย เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันปรนมิมิตวสวัสดี ดกูร 
นางวิสาขา ก็ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เขาจําอุโบสถ 
อันประกอบดวยองค ๘แลว เม่ือแตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาช้ัน 
ปรนิมมิตวสวสัดีดูกรนางวิสาขา เราหมายความเอาขอนีแ้ล จึงกลาววา ราชสมบัติอันเปน 
ของมนุษย เม่ือนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ฯ 
           บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงลักทรัพย ไมพึงพูดเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา  
พึงงดเวนเมถุน อันเปนความประพฤติไมประเสริฐ ไมพึงบริโภค 
โภชนะในเวลาวิกาล ในกลางคืนไมพึงทัดทรงดอกไม ไมพึงลูบไล 
ของหอม และพึงนอนบนเตยีง บนพืน้ หรือบนท่ีซ่ึงเขาปูลาด  
บัณฑิตท้ังหลายกลาวอุโบสถท่ีประกอบดวยองค ๘ นี้แลวา อัน 
พระพุทธเจาผูถึงท่ีสุดทุกขทรงประกาศไว พระจันทร พระอาทิตย  
ท้ังสองท่ีนาดู สองแสง โคจรไปท่ัวสถานท่ีประมาณเทาใด และ  
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           พระจันทร พระอาทิตยนั้น กําจัดความมืด ไปในอากาศทําใหทิศ 
รุงโรจน สองแสงอยูในนภากาศ ท่ัวสถานที่มีประมาณเทาใด ทรัพย  
คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย ทองสิงคี และทองคํา  
ตลอดถึงทองชนิดท่ีเรียกวา หฏกะ เทาท่ีมีอยูในสถานท่ีประมาณเทานัน้ 
 ยังไมถึงแมซ่ึงเส้ียวท่ี ๑๖ ของอุโบสถท่ีประกอบดวยองค ๘ และท้ังหมด 
           ยังไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ ของแสงจันทรและหมูดาว เพราะฉะน้ันแหละ  
สตรีบุรุษผูมีศีล เขาจําอุโบสถประกอบดวย องค ๘ ทําบุญซ่ึงมีสุขเปน 
กําไร เปนผูไมถูกนินทา ยอมเขาถึงสัคคสถาน ฯ 
                          จบมหาวรรคที่ ๒ 
                          _________ 
                       รวมสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. ติตถสูตร                         ๒. ภยสูตร  
๓. เวนาคสูตร                 ๔. สรภสูตร 
๕. เกสปุตตสูตร                 ๖. สาฬหสูตร  
๗. กถาวัตถุสูตร                 ๘. ติตถิยสูตร 
๙. มูลสูตร                         ๑๐. อุโบสถสูตร ฯ  
                         ___________  
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                          อานันทวรรคท่ี ๓ 
                             ฉันนสูตร 
         [๕๑๑] ๗๒. สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของ 
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวตัถี คร้ังนั้นแลฉันนปริพาชกไดไปหาทานพระอานนท 
ยังท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนทคร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว นั่ง ณ ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรทานพระอานนท ทานท้ังหลาย 
 บัญญัติการละราคะ บัญญัติการละโทสะ บัญญัติการละโมหะหรือ ทานพระอานนทตอบวา 
 ดูกรทานผูมีอายุ เราบัญญัติการละราคะ บัญญัติการละโทสะ บัญญัติการละโมหะ ฯ 
     ฉ.  ดูกรทานผูมีอายุ ก็ทานท้ังหลายเห็นโทษในราคะอยางไร จึงบัญญัติการละราคะ 
 เห็นโทษในโทสะอยางไร จงึบัญญัติการละโทสะ เหน็โทษในโมหะอยางไร จึงบัญญัติการละ 
โมหะ ฯ 
     อา. ดูกรทานผูมีอายุ บุคคลผูกําหนัด ถูกความกําหนัดครอบงํา รัดรึงจิตไว ยอมคิด 
เพื่อจะเบียดเบียนตนเองบาง คิดเพื่อจะเบียดเบียนผูอ่ืนบางคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและ 
ผูอ่ืนทั้งสองฝายบาง เสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิตบาง เพื่อละราคะไดแลว ยอมไมคิดเพื่อ 
จะเบียดเบียนตนเอง ไมคิดเพื่อจะเบียดเบียนผูอ่ืน ไมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนท้ัง 
สองฝาย ไมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิต บุคคลผูกําหนัด ถูกความกําหนดัครอบงํารัดรึง 
จิตไว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤตทุิจริตดวยใจ เพื่อละ 
ราคะไดแลว ยอมไมประพฤติทุจริตดวยกาย ไมประพฤตทุิจริตดวยวาจา ไมประพฤตทุิจริตดวย 
ใจ บุคคลผูกําหนัด อันความกําหนดัครอบงํา รัดรึงจิตไว ยอมไมรูแมซ่ึงประโยชนตนตาม 
ความเปนจริง ยอมไมรูแมซ่ึงประโยชนผูอ่ืนตามความเปนจริง ยอมไมรูแมซ่ึงประโยชนตนและ 
ผูอ่ืนทั้งสองฝายตามความเปนจริง เม่ือละราคะไดแลว ยอมรูแมซ่ึงประโยชนตนตามความเปน 
จริง ยอมรูแมซ่ึงประโยชนผูอ่ืนตามความเปนจริง ยอมรูแมซ่ึงประโยชนตนและผูอ่ืนตาม 
ความเปนจริง ความกําหนัดแล ทําใหเปนคนมืด ทําใหเปนคนไรจักษุ ทําใหไมรูอะไร   
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ทําปญญาใหดบั เปนไปในฝายความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน บุคคลผูดุราย ฯลฯ บุคคล 
ผูหลง ถูกความหลงครอบงํา รัดรึงจิตไว ยอมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองบาง คิดเพื่อจะ 
เบียดเบียนผูอ่ืนบาง คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนท้ังสองฝายบาง เสวยทุกขโทมนัส 
ท่ีเปนไปทางจติบาง เม่ือละโมหะไดแลว ยอมไมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเอง ไมคิดเพือ่จะ 
เบียดเบียนผูอ่ืน ไมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนท้ังสองฝาย ไมเสวยทุกขโทมนัสท่ี 
เปนไปทางจิต บุคคลผูหลง ถูกความหลงครอบงํา รัดรึงจิตไวยอมประพฤติทุจริตดวยกาย 
 ยอมประพฤตทุิจริตดวยวาจา ยอมประพฤติทุจริตดวยใจ เม่ือละโมหะไดแลว ยอมไมประพฤติ 
ทุจริตดวยกาย ไมประพฤติทุจริตดวยวาจา ไมประพฤติทุจริตดวยใจ บุคคลผูหลง ถูกความ 
หลงครอบงําจิตรัดรึงจิตไว ยอมไมรูแมซ่ึงประโยชนตนตามความเปนจริง ยอมไมรูแมซ่ึง 
ประโยชนผูอ่ืนตามความเปนจริง ยอมไมรูแมซ่ึงประโยชนตนและผูอ่ืนท้ังสองฝายตามความเปน 
จริง เม่ือละโมหะไดแลว ยอมรูแมซ่ึงประโยชนตนตามความเปนจริง ยอมรูแมซ่ึงประโยชน 
ผูอ่ืนตามความเปนจริง ยอมรูแมซ่ึงประโยชนตนและผูอ่ืนท้ังสองฝายตามความเปนจริง ไมหลง 
และทําใหเปนคนมืด ทําใหเปนคนไรจักษุ ทําใหไมรูอะไร ทําปญญาใหดับ เปนไปในฝาย 
ความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน ดูกรผูมีอายุ เราเหน็โทษในราคะเชนนี้แล จึงบัญญัติ 
การละราคะ เห็นโทษในโทสะเชนนี้ จึงบัญญัติการละโทสะ เห็นโทษในโมหะเชนนี้แล 
จึงบัญญัติการละโมหะ ฯ 
     ฉ.  ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ โมหะนั้นมีหรือ ฯ 
     อา. มรรคาปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ โมหะนัน้มีอยู ฯ 
     ฉ.  ก็มรรคาปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ โมหะนัน้เปนไฉน ฯ 
     อา. อริยมรรคมีองค ๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา สัมมา 
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดูกรทานผูมีอายุ นี้แล มรรคา 
ปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ นัน้ ฯ 
     ฉ.  ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ นั้นดแีละสมควรเพ่ือ 
ความไมประมาท ฯ 
                            อาชีวกสูตร  
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         [๕๑๒] ๗๓. สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยูท่ีโฆสิตาราม ใกลกรุงโกสัมพี คร้ังนั้นแล  
คฤหบดีผูเปนสาวกของอาชีวกคนหนึ่ง เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู อภวิาทแลว นั่งลง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามวา ขาแตทานพระอานนท คนพวกไหนเลา ไดกลาว 
ธรรมไวดีแลว พวกไหนปฏิบัติดีแลวในโลก พวกไหนดําเนินไปดีแลวในโลก ทานพระ 
อานนทกลาววาดูกรคฤหบดี ถาเชนนั้นเราจกัยอนถามทานในขอนี้ ทานชอบใจอยางใด ก ็
พึงกลาวแกอยางนั้น ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนพวกใดแสดงธรรมเพ่ือละราคะ  
แสดงธรรมเพ่ือละโทสะ แสดงธรรมเพ่ือละโมหะ คนพวกนั้นกลาวธรรมดีแลวหรือหาไม หรือ 
วาในขอนี้ทานมีความเห็นอยางไร ฯ  
     ค.  ขาแตทานผูเจริญ คนพวกใดแสดงธรรมเพ่ือละราคะ แสดงธรรมเพ่ือละโทสะ  
แสดงธรรมเพ่ือละโมหะ คนพวกนั้นกลาวธรรมดีแลว ในขอนี้ขาพเจามีความเหน็อยางนี้ ฯ 
     อา. ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะ  
ปฏิบัติเพื่อละโทสะ ปฏิบัติเพื่อละโมหะ คนพวกนั้นปฏิบัติดีแลวในโลกใชหรือไม หรือวาใน 
ขอนี้ทานมีความเห็นอยางไร ฯ 
     ค.  ขาแตทานผูเจริญ คนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะ ปฏิบัติเพื่อละโทสะ ปฏิบัติเพื่อ 
ละโมหะ คนพวกน้ันปฏิบัติดแีลวในโลก ในขอนี้ขาพเจามีความเหน็อยางนี้ ฯ 
     อา. ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนพวกใดละราคะไดแลว  
ตัดรากขาดแลว ทําใหไมมีท่ีตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา  
คนพวกใดละโทสะไดแลว ฯลฯ คนพวกใดละโมหะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดุจ 
ตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา คนพวกนัน้ดําเนนิไปดแีลวใน 
โลกใชหรือไมหรือวาในขอนี้ทานมีความเห็นอยางนี้ ฯ 
     ค.  ขาแตทานผูเจริญ คนพวกใดละราคะไดแลว ตัดรากขาดแลวทําใหไมมีท่ีตั้งดจุตาล 
ยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดาคนพวกใดละโทสะไดแลว ฯลฯ คน 
พวกใดละโมหะไดแลว ตดัรากขาดแลวทําไมใหมีท่ีตั้งดจุตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิ 
ข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดาคนพวกน้ันดําเนินไปดแีลวในโลก ในขอนีข้าพเจามีความเห็นอยางไร ฯ 
     อา. ดูกรคฤหบดี ขอนี้ทานไดกลาวแกแลววา คนพวกใดแสดงธรรมเพ่ือละราคะ 
 แสดงธรรมเพ่ือละโทสะ แสดงธรรมเพ่ือละโมหะ คนพวกนั้นกลาวธรรมดีแลว ขอนี้ทานได  
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กลาวแกแลววา คนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะ ปฏิบัติเพื่อละโทสะ ปฏิบัติเพื่อละโมหะ คนพวก 
นั้นปฏิบัติดีแลวในโลก ขอนีท้านไดกลาวแกแลววา คนพวกใดละราคะไดแลว ตดัรากขาด 
แลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา คนพวก 
ใดละโทสะไดแลว ฯลฯ คนพวกใดละโมหะไดแลว ตดัรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตัง้ดุจตาล 
ยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา คนพวกนั้นดาํเนินไปดีแลวในโลก  
ดังนี้แล ฯ 
     ค.  ขาแตทานผูเจริญ ขอนี้นาอัศจรรย ขาแตทานผูเจริญ ไมเคยมีธรรมเทศนาจักไม 
ช่ือวาเปนการยกยองธรรมของตนเอง และจักไมเปนการรุกรานธรรมของผูอ่ืน เปนธรรมเทศนา 
เฉพาะแตในเหตุ ทานกลาวแตเนื้อความ และมิไดนําตนเขาไป ขาแตทานพระอานนท ทาน 
ท้ังหลายแสดงธรรมเพ่ือละราคะแสดงธรรมเพ่ือละโทสะ แสดงธรรมเพ่ือละโมหะ ทาน 
ท้ังหลายกลาวธรรมดีแลวทานท้ังหลายปฏิบัติดีแลวในโลก ทานท้ังหลายละราคะไดแลว ตัด 
รากขาดแลวทําไมใหมีท่ีตั้งดจุตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา 
ทานท้ังหลายละโทสะไดแลว ฯลฯ ทานท้ังหลายละโมหะไดแลว ตดัรากขาดแลว  ทําไมใหมี 
ท่ีตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดาทานท้ังหลายดําเนินไปด ี
แลวในโลก ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนกัขาแตทานผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจง 
นัก พระผูเปนเจาอานนทประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา 
 เปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป  
ฉะนั้นขาแตทานพระอานนท ขาพเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค กับท้ังพระธรรมและพระภิกษุสงฆวา 
เปนสรณะ ขอพระผูเปนเจาอานนทจงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตัง้แตวัน 
นี้เปนตนไป ฯ 
                             สักกสูตร 
         [๕๑๓] ๗๔. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม  ใกลกรุงกบิลพัสดุ  
แควนสักกชนบท ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงเปนไข หายจากความไขไมนาน คร้ัง  
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นั้นแล เจามหานามศากยะเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคแลว ประทับนั่ง ณท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ  
นานมาแลว ท่ีขาพระองครูท่ัวถึงธรรมท่ีพระองคทรงแสดงอยางนี้วา ญาณเกดิแกผูมีใจเปนสมาธิ 
หาเกิดแกผูท่ีมีใจไมเปนสมาธิไม ขาแตพระองคผูเจริญ สมาธิเกิดกอน ญาณเกิดทีหลัง หรือ 
วาญาณเกิดกอน สมาธิเกิดทหีลัง ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทไดมีความดําริวา พระผูมี 
พระภาคทรงเปนไข หายจากความไขไมนานก็เจามหานามศากยะน้ีทูลถามปญหาท่ีลึกซ้ึงกะพระ 
ผูมีพระภาค ถากระไร เราควรนําเอาเจามหานามศากยะหลีกไปในท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวแสดง 
ธรรมคร้ังนั้นแล ทานพระอานนท จับพระพาหาเจามหานามศากยะนําหลีกไป ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง แลวกลาวกะเจามหานามศากยะวา ดกูรมหานามะ พระผูมีพระภาคตรัสศีลท่ีเปนของพระ 
เสขะไวก็มี ตรัสศีลท่ีเปนของพระอเสขะไวก็มีตรัสสมาธิท่ีเปนของพระเสขะไวก็มี ตรัสสมาธิ 
ท่ีเปนของพระอเสขะไวก็มีตรัสปญญาท่ีเปนของพระเสขะไวก็มี ตรัสปญญาท่ีเปนของพระอเสขะ 
ไวก็มีดูกรมหานามะ มีศีลท่ีเปนของพระเสขะเปนไฉน ดกูรมหานามะ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  
เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดกูรมหานามะนี้เรียกวา ศีลท่ีเปน 
ของพระเสขะ ดูกรมหานามะ ก็สมาธิท่ีเปนของพระเสขะเปนไฉน ดกูรมหานามะ ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ เขาจตุตถฌานอยู ดกูรมหานามะ นี้เรียกวาสมาธิท่ีเปนของพระ 
เสขะ ดูกรมหานามะ ก็ปญญาท่ีเปนของพระเสขะเปนไฉน ดูกรมหานามะ ภิกษใุนธรรม 
วินัยนี้ รูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ดูกรมหานามะ 
นี้เรียกวา ปญญาท่ีเปนของพระเสขะ ฯ 
     ดูกรมหานามะ พระอริยสาวกน้ันแล เปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี ้ ถึงพรอมดวย 
ปญญาอยางนี้ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ิน 
ไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรมหานามะ พระผูมีพระภาคไดตรัสศีลท่ีเปน 
ของพระเสขะไวก็มี ตรัสศีลท่ีเปนของพระอเสขะไวก็มี ตรัสสมาธิท่ีเปนของพระเสขะไวก็มี  
ตรัสสมาธิท่ีเปนของพระอเสขะไวก็มี ตรัสปญญาท่ีเปนของพระเสขะไวก็มี ตรัสปญญาท่ีเปน 
ของพระอเสขะไวก็มี ดวยประการฉะนีแ้ล ฯ 
                            นิคัณฐสูตร 
         [๕๑๔] ๗๕. สมัยหนึง่ ทานพระอานนทอยู ณ กุฏาคารศาลาปามหาวัน ใกลเมือง  
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เวสาลี คร้ังนั้นแล เจาอภยัลิจฉวีกับเจาบัณฑิตกุมารลิจฉวีไดพากันเขาไปหาทานพระอานนทยังท่ี 
อยู อภวิาททานพระอานนทแลว นั่ง ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวเจาอภัยลิจฉวีไดกลาวกะทาน 
พระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ นิครณฐนาฏบุตร เปนคนรูเห็นธรรมทุกอยาง ยอมปฏิญญา 
ญาณทัสสนะไวอยางไมมีสวนเหลือวา สําหรับเราจะเดิน จะยนื จะหลับและต่ืนก็ตาม ญาณ 
ทัสสนะก็ปรากฏชั่วกาลนิรันดร เขาบัญญัติวา กรรมเกาหมดไปเพราะความเพียรเผากิเลส ฆา 
เหตุไดเพราะไมทํากรรมใหม ดวยประการฉะนี้  จึงเปนอันวา เพราะกรรมส้ินไป ทุกขจึงหมด 
ไป เพราะทุกขหมดไป เวทนาจึงส้ินไป เพราะเวทนาส้ินไป ทุกขท้ังส้ินจึงจักเส่ือมไปโดยไม 
เหลือ ซ่ึงบุคคลจะพึงเห็นเองนี้ ดวยประการฉะน้ี ขาแตทานผูเจริญ ในขอนี้ พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสไวอยางไร ทานพระอานนทตอบวา ดูกรเจาอภัย ความหมดจดที่ทําใหกเิลสเส่ือมไปโดย 
ไมเหลือ ๓ อยางแล พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรูทรงเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
ตรัสไวชอบแลว เพื่อความหมดจดแหงสัตวท้ังหลาย เพือ่การลวงความโศกและความรํ่าไร เพื่อ 
ความเส่ือมสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมท่ีควรรู เพื่อทํานพิพานใหแจง ความหมด 
จด ๓ อยางเปนไฉน คือ 
     ๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เธอ 
ไมทํากรรมใหมดวย และสัมผัสถูกตองกรรมเกาแลวทําใหส้ินไปโดยคิดเห็นวา ความหมดจดท่ี 
ทําใหกิเลสเส่ือมไปโดยไมเหลือ ซ่ึงผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง เปนของไมประกอบดวยกาล ควร 
เรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพงึรูเฉพาะตน ดงันี้ดวย ฯ 
     ๒. ภกิษุนัน้แล ถึงพรอมดวยศีลอยางนีแ้ลว สงัดจากกาม ฯลฯ เขาจตุตถฌานอยู  
เธอไมทํากรรมใหมดวย และสัมผัสถูกตองกรรมเกาแลวทําใหส้ินไปโดยคิดเห็นวา ความหมด 
จดท่ีทําใหกิเลสเส่ือมไปโดยไมเหลือ ซ่ึงผูบรรลุจะพึงเหน็เอง เปนของไมประกอบดวยกาล  
ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาอันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ดวย ฯ 
     ๓. ภิกษนุั้นแล ถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิอยางนี้แลว กระทําใหแจงซ่ึงเจโต 
วิมุติ ปญญาวมุิติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
ปจจุบันเขาถึงอยู เธอไมทํากรรมใหมดวย สัมผัสถูกตองกรรมเกาแลวทําใหส้ินไปโดยคิดเห็นวา 
 ความหมดจดที่ทําใหกเิลสเส่ือมไปโดยไมเหลือ ซ่ึงผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง เปนของไมประกอบ 
ดวยกาลควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ดวย ฯ  
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     ดูกรเจาอภยั ความหมดจดท่ีทําใหกิเลสเส่ือมโดยไมเหลือ ๓ อยางนี้แล อันพระผูมี 
พระภาคพระองคนั้น ผูทรงรูทรงเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสไวชอบแลว เพื่อ 
ความหมดจดแหงสัตวท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความรํ่าไร เพื่อความเส่ือมสูญแหง 
ทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมท่ีควรรู เพื่อทํานิพพานใหแจง เม่ือทานพระอานนทไดกลาว 
อยางนี้แลวเจาบัณฑิตกุมารลิจฉวีไดพูดกะเจาอภัยลิจฉววีา ดูกรอภยัเพ่ือนรัก ทําไมทานจึงไมช่ืน 
ชมอนุโมทนาคําสุภาษิตของทานพระอานนทโดยคงามเปนสุภาษิตของทานพระอานนทโดยความ 
เปนคําสุภาษิตเลา เจาอภยัลิจฉวีตอบวา เพือ่นรัก ไฉนเราจักไมช่ืนชมอนุโมทนาคําสุภาษิตของ 
ทานพระอานนทโดยความเปนคําสุภาษิตเลา ผูใดไมช่ืนชมอนุโมทนาคําสุภาษิตของทานพระอานนท 
โดยความเปนคําสุภาษิต ความคิดของผูนั้นพึงเส่ือม ฯ 
                           สมาทปกสูตร 
         [๕๑๕] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่งลง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะ 
ทานพระอานนทวา ดกูรอานนท ทานท้ังหลายพึงอนุเคราะหคนใดและคนเหลาใดเปนมิตร อํามาตย  
ญาติ หรือสาโลหิตพึงสําคัญวาเปนคําท่ีควรฟง คนเหลานั้น อันทานท้ังหลายพึงชักชวน พึง 
ใหตั้งอยูเสมอ พึงใหดาํรงอยู ในฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ 
     ๑. พึงชักชวน พึงใหตั้งอยูเสมอ พึงใหดํารงอยูในความเล่ือมใสอยาง ไมหวัน่ไหว 
ในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ... ทรงเบิกบาน 
แลว เปนผูจําแนกธรรม ฯ 
     ๒. พึงชักชวน พึงใหตั้งอยูเสมอ พึงใหดํารงอยูในความเล่ือมใสอยางไมหวัน่ไหวใน 
พระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ... อันวิญูชนพงึรูเฉพาะตน ฯ 
     ๓. พึงชักชวน พึงใหตั้งอยูเสมอ เพื่อใหดํารงอยูในความเล่ือมใสอยางไมหวัน่ไหว 
ในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ... เปนนาบุญของโลก ไม 
มีนาบุญอ่ืนจะยิ่งกวา ฯ  
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     ดูกรอานนท มหาภูต ๔ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑  
พึงเปนอยางอ่ืนได แตพระอริยสาวกผูประกอบดวยความเล่ือมใสอยางไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา  
ไมพึงเปนอยางอ่ืนไปไดเลย นี้ความเปนอ่ืนในขอนัน้ขอท่ีพระอริยสาวกผูประกอบดวยความ 
เล่ือมใสอยางไมหวั่นไหวในพระพุทธเจานัน้จักเขาถึงนรก กําเนดิสัตวดิรัจฉาน หรือเปรตวิสัย  
นี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกรอานนท มหาภตู ๔ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑  
วาโยธาตุ ๑ พงึเปนอยางอ่ืนได แตพระอริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหวั่นไหว 
ในพระธรรม ไมพึงเปนอยางอ่ืนไปไดเลย ฯลฯ แตพระอริยสาวกผูประกอบดวยความเล่ือมใส 
อยางไมหวั่นไหวในพระสงฆ ไมพึงเปนอยางอ่ืนไปไดเลย นี้ความเปนอยางอ่ืนในขอนั้น ขอท่ี 
พระอริยสาวกผูประกอบดวยความเล่ือมใสอยางไมหวั่นไหว ในพระสงฆนั้น จักเขาถึงนรก 
 กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือเปรตวิสัย นี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรอานนท ทานท้ังหลายพึง 
อนุเคราะหคนใด และคนเหลาใด เปนมิตร อํามาตย ญาติหรือสาโลหิต พึงสําคัญวาเปนคํา 
ท่ีควรฟง คนเหลา นั้น อันทานท้ังหลายพึงชักชวน พึงใหตั้งอยูเสมอ พึงใหดํารงอยูในฐานะ 
๓ ประการนี้แล ฯ 
                             นวสูตร 
         [๕๑๖] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา ภพ ภพดงันี้ ภพยอมมีไดดวยเหตุเพยีงไร พระเจาขา 
 พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท กก็รรมท่ีอํานวยผลใหในกามธาตุจักไมมีแลว กามภพ 
พึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ 
     อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงช่ือวาเปนไรนา วิญญาณช่ือวาเปนพืช ตัณหา 
ช่ือวาเปนยาง วิญญาณประดษิฐานแลว เพราะธาตุอยางเลวของสัตว  พวกท่ีมีอวิชชาเปน 
เคร่ืองสกัดกั้น มีตัณหาเปนเคร่ืองผูกใจ ดวยประการฉะน้ี จึงมีการเกดิในภพใหมตอไปอีก  
ดูกรอานนท กก็รรมท่ีอํานวยผลใหในรูปธาตุ จักไมมีแลว รูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ  
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     อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงช่ือวาเปนไรนา วิญญาณจึงช่ือวาเปนพืช   ตัณหาช่ือ 
วาเปนยาง วิญญาณประดิษฐานแลว เพราะธาตุอยางกลางของสัตวพวกที่มีอวิชชาเปนเคร่ือง 
สกัดกั้น มีตณัหาเปนเคร่ืองผูกใจ ดวยประการฉะน้ี  จงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก ดูกร 
อานนท ก็กรรมท่ีอํานวยผลใหในอรูปธาตุจักไมมีแลว อรูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ  
     อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงช่ือวาเปนไรนา วิญญาณช่ือวาเปนพืช ตัณหา 
ช่ือวาเปนยาง วิญญาณประดษิฐานแลวเพราะธาตุอยางประณีต ของสัตวพวกท่ีมีอวิชชาเปน 
เคร่ืองสกัดกั้น มีตัณหาเปนเคร่ืองผูกใจ ดวยประการฉะน้ี จึงมีการเกดิในภพใหมตอไปอีก  
ดูกรอานนท ภพยอมมีไดดวยเหตดุังกลาวมาฉะนี้แล ฯ 
                             ภวสูตร 
         [๕๑๗] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา ภพ ภพ ดงันี้ภพยอมมีไดดวยเหตุเพยีงไร พระเจาขา  
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนทกก็รรมท่ีอํานวยผลใหในกามธาตุจักไมมีแลว กามภพ 
พึงปรากฏบางหรือหนอ ทานพระอานนททูลวา ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงช่ือวาเปนไรนา วิญญาณช่ือวาเปนพืช ตัณหาช่ือ 
วาเปนยาง เจตนา ความปรารถนาประดิษฐานแลว เพราะธาตุอยางเลวของสัตวพวกท่ีมีอวิชชา 
เปนเคร่ืองสกัดกั้น มีตณัหาเปนเคร่ืองผูกใจ ดวยประการฉะน้ี จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก  
ดูกรอานนท กก็รรมท่ีอํานวยผลใหในรูปธาตุจักไมมีแลว รูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ 
     อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ  
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     พ.  ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงช่ือวาเปนไรนา วิญญาณช่ือวาเปนพืช ตัณหา 
ช่ือวาเปนยาง เจตนา ความปรารถนาประดิษฐานแลว เพราะธาตุอยางกลางของสัตวพวกท่ีมี 
อวิชชาเปนเคร่ืองสกัดกั้น มีตณัหาเปนเคร่ืองผูกใจ ดวยประการฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหมตอ 
ไปอีก ดูกรอานนท กก็รรมท่ีอํานวยผลใหอรูปธาตุจักไมมีแลว อรูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ 
     อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงช่ือวาเปนไรนา วิญญาณช่ือวาเปนพืช ตัณหา 
ช่ือวาเปนยาง เจตนา ความปรารถนาประดิษฐานแลว เพราะธาตุอยางประณีตของสัตวพวกท่ีมี 
อวิชชาเปนเคร่ืองสกัดกั้น มีตณัหาเปนเคร่ืองผูกใจดวยประการฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหม 
ตอไปอีก ดูกรอานนท ภพยอมมีไดดวยเหตดุังกลาวมาฉะนี้แล ฯ 
                            สีลัพพตสูตร 
         [๕๑๘] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนท ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลวพระผูมีพระภาคได 
ตรัสถามวา ดูกรอานนท ศีล พรต ชีวิต พรหมจรรยมีการบํารุงดี มีผลทุกอยางไปหรือ  
ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในปญหาขอนี้ ไมควรแกแตแงเดียว ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท ถาเชนนัน้ จงจําแนกไป ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เม่ือบุคคลนั้นเสพศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย  ซ่ึงมีการ 
บํารุงดี อกุศลธรรมเจริญมากยิ่งข้ึน กุศลธรรมเส่ือมไป ศีล พรต ชีวิตพรหมจรรย ซ่ึงมีการ 
บํารุงดี เห็นปานนั้นไมมีผล และเม่ือเขาเสพศีล พรตชีวิต พรหมจรรยซ่ึงมีการบํารุงดี  
อกุศลธรรมเส่ือมไป กุศลธรรมเจริญมากยิง่ข้ึนศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย ซ่ึงมีการบํารุงดี 
 เห็นปานนั้นมีผล 
     ทานพระอานนทไดกราบทูลธรรมปริยายนีแ้ลว พระผูมีพระภาคทรงพอ  พระทัยลําดบั 
นั้นแล ทานพระอานนทคิดวา พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา จึงลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคม  
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พระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณแลวหลีกไป ลําดับนั้นแล  พระผูมีพระภาคพอพระอานนท 
หลีกไปไดไมนาน ไดรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อานนทยังเปนพระเสขะ  
แตจะหาผูท่ีเสมอเธอทางปญญาไมไดงายเลย ฯ 
                             คันธสูตร 
         [๕๑๙] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญ กล่ินหอม ๓ อยางนี้ ฟุงไปแตตามลมอยางเดียว ฟุงทวนลมไปไมได  
กล่ินหอม ๓ อยางนั้นเปนไฉน คือกล่ินท่ีราก ๑ กล่ินท่ีแกน ๑ กล่ินท่ีดอก ๑ กล่ินหอม ๓  
อยางนี้แลฟุงไปแตตามลมอยางเดยีว ฟุงทวนลมไปไมได พระเจาขา กล่ินหอมชนิดท่ีฟุงไป 
ตามลมก็ได ฟุงทวนลมไปกไ็ด ฟุงไปท้ังตามลมและทวนลมก็ได ยังจะมีอยูหรือ พระผูมี 
พระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท กล่ินหอมท่ีฟุงไปตามลมก็ได ฟุงไปทวนลมก็ได ฟุงท้ังไป 
ตามลมและทวนลมก็ได มีอยู ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ กล่ินหอมท่ีฟุงไปตามลมก็ได ฟุงไปทวนลมก็ได ฟุงไป 
ท้ังตามลมและทวนลมก็ได เปนไฉน ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท สตรีหรือบุรุษในบานหรือนิคมใดในโลกน้ี ถึงพระพุทธเจาเปน 
สรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจาก 
การลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการดื่มน้ําเมา  
คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจาก 
ความตระหนีอั่นเปนมลทิน มีไทยธรรมเคร่ืองบริจาคอันปลอยแลว มีมืออันชุม ยินดใีนการ 
เสียสละควรแกการขอ ยินดใีนทานและการแจกจายทาน อยูครองเรือน สมณพราหมณ 
ทุกทิศยอมกลาวสรรเสริญคุณของเขาวา สตรีหรือบุรุษในบานหรือนิคมแหงโนนถึงพระพุทธเจา 
เปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาด 
จากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามเวนขาด จากการพดูเท็จ เวนขาด  
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จากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม  
มีใจปราศจากความตระหนีอั่นเปนมลทินมีไทยธรรมเคร่ืองบริจาคอันปลอยแลว มีมืออันชุม  
ยินดใีนการเสียสละ ควรแกการขอ ยินดใีนทานและการแจกจายทาน อยูครองเรือน แมเทวดา 
ท้ังหลายกก็ลาวสรรเสริญคุณของเขาวา สตรีหรือบุรุษในบานหรือนิคมแหงโนน ถึงพระพุทธเจา 
เปนสรณะ ฯลฯ ควรแกการขอ ยินดีในทานและการแจกจายทาน ดูกรอานนท กล่ินหอมนี ้
นั้นแล ฟุงไปตามลมก็ได ฟุงไปทวนลมกไ็ด ฟุงไปท้ังตามลมและทวนลมก็ได ฯ 
           กล่ินดอกไมฟุงทวนลมไปไมได กล่ินจันทน กล่ินกฤษณา หรือกล่ิน 
กระลําพัก ก็ฟุงทวนลมไปไมได สวนกล่ินสัตบุรุษ ฟุงทวนลมไปได  
เพราะสัตบุรุษฟุงไปทุกทิศ ฯ 
                             จูฬนีสูตร 
         [๕๒๐] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับฟงมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ดูกรอานนท  
สาวกของพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจาซ่ึงมีนามวา อภภิู ยนือยูในพรหมโลก ใหพันแหงโลกธาตุ 
รูแจงไดดวยเสียง พระเจาขา สวนพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเลา ทรงสามารถ 
ท่ีจะทําโลกธาตุเทาไรใหรูแจงไดดวยพระสุรเสียง พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท  
นั้นสาวก สวนพระตถาคตนบัไมถวน ฯ 
     ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาคเปนคร้ังท่ี ๒ วา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขาพระองคไดสดับรับฟงมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควาดูกรอานนท สาวกของพระสิขี 
สัมมาสัมพุทธเจาซ่ึงมีนามวา อภิภู ยืนอยูในพรหมโลก ทําใหพนแหงโลกธาตุรูแจงไดดวยเสียง  
พระเจาขา สวนพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเลา ทรงสามารถท่ีจะทําโลกธาตุ 
เทาไรใหรูแจงไดดวยพระสุรเสียง ฯ  
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     พ.  ดูกรอานนท นั้นเปนสาวก สวนพระตถาคตนับไมถวน 
     ทานพระอานนท ไดทูลถามพระผูมีพระภาคแมเปนคร้ังท่ี ๓ วา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพระองคไดสดับรับฟงมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควาดูกรอานนท สาวกของพระสิขี 
สัมมาสัมพุทธเจาซ่ึงมีนามวา อภิภู สถิตอยูในพรหมโลก ทําใหพนัแหงโลกธาตุรูแจงได 
ดวยเสียง พระเจาขา สวนพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเลา ทรงสามารถท่ีจะทํา 
โลกธาตุเทาไรใหรูแจงไดดวยพระสุรเสียง ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท เธอไดฟงเร่ืองพันโลกธาตุ เพียงเล็กนอย ฯ 
     อา. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาแตพระสุคต บัดนี้เปนกาลเวลาแหงเทศนาท่ีพระองค 
จะพึงตรัส ภกิษุท้ังหลายไดสดับธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวทานพระอานนท 
ทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนท จักรวาลหนึง่ 
มีกําหนดเทากบัโอกาสท่ีพระจันทรพระอาทิตยโคจร ท่ัวทิศสวางไสวรุงโรจน โลกมีอยูพัน 
จักรวาลกอน ในโลกพันจักรวาลนั้น มีพระจันทรพนัดวง มีอาทิตยพันดวง มีขุนเขา 
สิเนรุพันหนึ่ง มีชมพูทวีปพนัหนึ่ง มีอปรโคยานทวีปพันหนึ่ง มีอุตตรกรุุทวีปพันหนึ่ง  
มีปุพพวิเทหทวีปพันหนึ่ง มีมหาสมุทรส่ีพัน มีทาวมหาราชส่ีพัน มีเทวโลกช้ันจาต ุ
มหาราชิกาพันหนึ่ง มีเทวโลกช้ันดาวดึงสพันหนึ่ง มีเทวโลกช้ันยามาพนัหนึ่ง มีเทวโลกช้ัน 
ดุสิตพันหนึ่ง มีเทวโลกช้ันนิมมานรดีพันหนึ่ง มีเทวโลกช้ันปรนิมมิตวสวัสตีพันหนึ่ง 
 มีพรหมโลกพันหนึ่ง ดูกรอานนท นี้เรียกวาโลกธาตุอยางเล็กมีพันจกัรวาล โลกคูณ 
โดยสวนพันแหงโลกธาตุ อยางกลางมีลานจักรวาลนั้น นี้เรียกวาโลกธาตุอยางใหญประมาณ 
แสนโกฏิจักรวาล ดูกรอานนทตถาคตมุงหมายอยู พึงทําโลกธาตุอยางใหญประมาณ 
แสนโกฏิจักรวาลใหรูแจงไดดวยเสียง หรือทําใหรูแจงไดเทาท่ีมุงหมาย ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคพึงทําโลกธาตุอยางใหญประมาณแสน 
โกฏิจักรวาล ใหรูแจงดวยพระสุรเสียง หรือทําใหรูแจงไดเทาท่ีพระองคทรงมุงหมายอยางไร ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท พระตถาคตในโลกน้ี พงึแผรัศมีไปท่ัวโลกธาตุอยางใหญประมาณ 
แสนโกฏิจักรวาล เม่ือใด หมูสัตวพึงจําแสงสวางนั้นได เม่ือนั้นพระตถาคตพึงเปลง  
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พระสุรเสียงใหสัตวเหลานัน้ไดยนิ พระตถาคตพึงทําใหโลกธาตุอยางใหญประมาณแสนโกฏิจักรวาล 
ใหรูแจงไดดวยพระสุรเสียง หรือพึงทําใหรูแจงไดเทาท่ีพระองคทรงมุงหมาย ดวยอาการเชนนีแ้ล ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้แลว ทานพระอานนท ไดกราบทูลวา เปนลาภของ 
ขาพระองคหนอ ขาพระองคไดดีแลวหนอท่ีขาพระองคมีพระศาสดาผูมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยางนี ้
 เม่ือทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท  
ในขอนี้ทานจะไดประโยชนอะไร ถาศาสดาของทานมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมากอยางนี้ เม่ือทาน 
พระอุทายกีลาวอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี เธออยาไดกลาว 
อยางนี้ ถาอานนทยังไมหมดราคะเชนนี้ พึงทํากาละไป เธอพึงเปนเจาแหงเทวดาในหมูเทวดา  
๗ คร้ังพึงเปนเจาจักพรรดใินชมพูทวีปนีแ้หละ ๗ คร้ัง เพราะจิตท่ีเล่ือมใสนั้น ดกูรอุทาย ี
ก็แตวาอานนทจักปรินิพพานในอัตภาพนีเ้อง ฯ 
                         จบอานันทวรรคที่ ๓ 
                        ___________ 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
     ๑. ฉันนสูตร                 ๒. อาชีวกสูตร  
๓. สักกสูตร                         ๔. นิคัณฐสูตร 
๕. สมาทปกสูตร                 ๖. นวสูตร  
๗. ภวสูตร                         ๘. สีลัพพตสูตร  
๙. คันธสูตร                        ๑๐. จูฬนีสูตร ฯ   
                        ____________  
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                           สมณวรรคท่ี ๕ 
                             สมณสูตร 
         [๕๒๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กิจของสมณะท่ีสมณะควรทํา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน 
 คือการสมาทานอธิศีลสิกขา ๑ การสมาทานอธิจิตตสิกขา ๑การสมาทานอธิปญญาสิกขา ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ ทานท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักมีความพอใจอยาง 
แรงกลาในการสมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิจิตตสิกขา  
เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลาย 
พึงศึกษา เชนนี้แล ฯ 
                            คัทรภสูตร 
         [๕๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาติดตามไปเบ้ืองหลังฝูงโค มันรองวา แมเราก็เปนโค 
 แตสี เสียงและรอยเทาของมันหาเหมือนของโคไม มันเปนแตเดนิตามหลังฝูงโครองวา 
 แมเราก็เปนโคๆ ดังนี้เทานัน้ แมฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุบางรูปในธรรมวินยันี้  
ฉันนั้นเหมือนกันแล ติดตามไปเบ้ืองหลังภกิษุสงฆรองประกาศวา แมเราก็เปนภกิษุๆ แตความ 
พอใจในการสมาทานอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขาของเรา หาเหมือนของภิกษ ุ
ท้ังหลายไม เขาเปนแตตดิตามไปเบ้ืองหลังภิกษุสงฆรองประกาศวา แมเราก็เปนภิกษุๆ   
ดังนี้เทานัน้ เพราะฉะน้ันแหละ ภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายพึงศึกษาวา เราจักมีความพอใจ 
อยางแรงกลาในการสมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิจิต 
ตสิกขา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาน 
ท้ังหลายพึงศึกษาเชนนีแ้ล ฯ  
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                            เขตตสูตร 
         [๕๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กิจท่ีควรทําแตแรกของคฤหบดีชาวนา๓ อยางนี้ ๓ อยาง 
เปนไฉน คือ คฤหบดีชาวนาในโลกนี้ กอนอ่ืนจะตองไถคราดนาใหดีกอน แลวก็เพาะ 
พืชลงไปตามกาล คร้ันแลวก็ไขเอาน้ําเขาบางระบายเอาออกเสียบางตามสมัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
กิจท่ีควรทําแตแรกของคฤหบดีชาวนา ๓ อยางนี้แล ฉันใด กิจท่ีควรทํากอนของภกิษุ ๓ อยางนี้  
ฉันนั้นเหมือนกัน๓ อยางเปนไฉน คือ การสมาทานอธิศีลสิกขา ๑ การสมาทานอธิจิตต 
สิกขา ๑การสมาทานอธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กิจท่ีควรทํากอนของภกิษุ ๓ 
อยางนี้แล เพราะฉะน้ันแหละ ทานท้ังหลายพึงศึกษาเชนนี้วา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลา 
ในการสมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิจิตตสิกขา เราจักมี 
ความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายพึงศึกษา 
เชนนี้แล ฯ 
                           วัชชีปุตตสูตร 
         [๕๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กฏูาคารศาลาปามหาวัน ใกลเมือง 
เวสาลี คร้ังนั้นแล ภิกษุวัชชีบุตรรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ สิกขาบท 
 ๑๕๐ ถวนนี้ ยอมมาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน ขาพระองคไมสามารถท่ีจะศึกษาในสิกขาบทนี้  
พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ ก็ทานสามารถจะศึกษาในสิกขา ๓ คืออธิศีล 
สิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ หรือ ฯ 
     ว. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคสามารถจะศึกษาไดในสิกขา ๓คือ อธิศีลสิกขา ๑  
อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ เพราะฉะน้ันแล ทานจงศึกษาในสิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตต 
สิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ เม่ือใด ทานจกัศึกษาอธิศีลสิกขาก็ดี จกัศึกษาอธิจิตตสิกขาก็ดี   
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จักศึกษาอธิปญญาสิกขาก็ดี เม่ือนั้น เม่ือทานนั้นศึกษาอธิศีลสิกขาอยูก็ด ีศึกษาอธิจิตตสิกขา 
อยูก็ดี ศึกษาอธิปญญาสิกขาอยูก็ดจีักละราคะ โทสะ โมหะ เสียได เพราะละราคะ โทสะ  
โมหะ เสียไดทานนั้นจกัไมกระทํากรรมเปนอกุศล จักไมเสพกรรมท่ีเปนบาป คร้ันสมัย 
ตอมาภิกษนุั้นศึกษาแลวท้ังอธิศีลสิกขา ท้ังอธิจิตตสิกขา ท้ังอธิปญญาสิกขา เม่ือภิกษนุั้นศึกษา 
อธิศีลสิกขาก็ดี ศึกษาอธิจิตตสิกขาก็ดี ศึกษาอธิปญญาสิกขาก็ดี ละราคะโทสะ โมหะ ไดแลว  
เพราะละราคะ โทสะ โมหะ เสียได เธอมิไดทํากรรมท่ีเปนอกุศล มิไดเสพกรรมท่ีเปนบาป ฯ 
                           เสขสูตรท่ี ๑ 
         [๕๒๕] คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามวาขาแตพระองคผูเจริญ  
พระองคตรัสวา เสขะๆ ดังนี้ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอ บุคคลจึงช่ือวาเปนเสขะ 
 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภกิษุ ท่ีเรียกช่ือวาเสขะ ดวยเหตวุายังตองศึกษา ศึกษาอะไร 
 ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตตสิกขา และศึกษาอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุ ท่ีเรียกช่ือวาเสขะ 
 ดวยเหตวุายังตองศึกษาแล ฯ 
           สําหรับพระเสขะผูศึกษาอยู ปฏิบัติตามทางตรง เกดิญาณในความ 
ส้ินไปกอน แตนั้น คือ แตมรรคญาณท่ี ๔ อรหัตผลจึงเกดิใน 
ลําดับตอไป ตอจากนั้น ทานผูพนดวยอรหตัผลผูคงท่ี มีญาณเกิดข้ึน 
ในความส้ินภวสังโยชนวา วมุิตติของเราไมกําเริบ ดังนี้ ฯ 
                           เสขสูตรท่ี ๒ 
         [๕๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถวนนี้ มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน ซ่ึงกุลบุตร 
ท้ังหลายผูปรารถนาประโยชนศึกษากันอยู ดูกรภกิษุท้ังหลายสิกขา ๓ นี้ ท่ีสิกขาบท ๑๕๐ นั้น  
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รวมอยูดวยท้ังหมด สิกขา ๓ นั้นเปนไฉน คืออธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญา 
สิกขา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สิกขา ๓นี้แล  ท่ีสิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยท้ังหมด 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําพอประมาณในสมาธิ  
เปนผูทําพอประมาณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัตบิาง 
ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะลวงสิกขาบทนีแ้ตวา 
สิกขาบทเหลาใด เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรยเธอเปนผูมีศีลยั่งยืน 
 และเปนผูมีศีลม่ันคงในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เธอเปน 
พระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ หมดส้ินไปเปนผูมีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงจะ 
ตรัสรูในเบื้องหนา ดกูรภิกษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทํา 
พอประมาณในสมาธิ เปนผูทําพอประมาณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง 
ยอมออกจากอาบัติบาง ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะ 
ลวงสิกขาบทนี้ แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยสมควรแกพรหมจรรย  
เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลม่ันคงในสิกขาบทเหลานั้นสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ท้ังหลาย เธอเปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓หมดส้ินไป และเพราะราคะ โทสะ 
 และโมหะเบาบาง จะมายังโลกนี้อีกคราวเดียวเทานั้น แลวจักทําท่ีสุดทุกขได ดกูรภกิษุท้ังหลาย  
ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทําพอ 
ประมาณในปญญาเธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอน้ันเพราะ 
เหตุไรเพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะลวงสิกขาบทนี้ แตสิกขาบทเหลาใด 
เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยนื และมีศีลม่ันคงใน 
สิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เธอเปนผูผุดขึ้นเกิด จักปรินพิพานใน 
ภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมดส้ินไป ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ  
เปนผูทําใหบรบูิรณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะลวงสิกขาบทนี้ แตวาสิกขาบท  
เหลาใด เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีล 
ม่ันคงในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายเธอทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  
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 ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุทําไดเพียงบางสวน ยอมใหสําเร็จบางสวน ผูทําใหบริบูรณ ยอมให 
สําเร็จไดบริบูรณอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวสิกขาบทท้ังหลายวา ไมเปนหมันเลย ฯ 
                           เสขสูตรท่ี ๓ 
         [๕๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถวนนี้ ยอมมาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน ซ่ึง 
กุลบุตรท้ังหลายผูปรารถนาประโยชนศึกษากันอยู ดูกรภิกษุท้ังหลายสิกขา ๓ นี้ ท่ีสิกขาบท  
๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยท้ังหมด สิกขา ๓ เปนไฉน คืออธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑  
อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สิกขา ๓นี้แล ท่ีสิกขาบท ๑๕๐ นัน้รวมอยูดวยท้ังหมด 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําพอประมาณในสมาธิ  
เปนผูทําพอประมาณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัตบิาง  
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้ แตวา 
สิกขาบทเหลาใด เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน  
และมีศีลม่ันคงในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เธอเปนพระ 
สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ หมดส้ินไปทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยอยาง 
มากเจ็ดคร้ัง แลวจักทําท่ีสุดแหงทุกขไดเธอเปนพระโกลังโกละโสดาบัน เพราะสังโยชน  
๓ หมดส้ินไป ทองเท่ียวไปสู๒ หรือ ๓ ตระกูล (ภพ) แลวจักทําท่ีสุดแหงทุกขได เธอเปน 
พระเอกพิชีโสดาบันเพราะสังโยชน ๓ หมดส้ินไป มาเกดิยังภพนีภ้พเดียวเทานั้นแลว จักทํา 
ท่ีสุดแหงทุกขได เธอเปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ หมดส้ินไป และเพราะราคะ  
โทสะ และโมหะเบาบาง มาสูโลกน้ีอีกคร้ังเดียว แลวจักทําท่ีสุดแหงทุกขได ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีลเปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทําพอ 
ประมาณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะ 
เหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้ แตวาสิกขาบทเหลาใด  
เปนเบ้ืองตน แหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยนื และมีศีลม่ันคงใน  
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สิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมด 
ส้ินไป เธอเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี  
เปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินพิพายี เปนพระอนาคามี 
ผูอันตราปรินิพพายี ดกูรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทํา 
ใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทําใหบริบูรณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออก 
จากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะเหตุลวง 
สิกขาบทนี้ แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยสมควรแกพรหมจรรย 
 เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลม่ันคงในสิกขาบทเหลานั้นสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย 
 เธอทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญา 
อันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูทําไดเพยีงบางสวน ยอมใหสําเร็จได 
บางสวนผูทําใหบริบูรณ ยอมใหสําเร็จไดบริบูรณอยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เรากลาวสิกขา 
บทท้ังหลายวา ไมเปนหมันเลย ฯ 
                           เสขสูตรท่ี ๔ 
         [๕๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถวนนี้ ยอมมาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน ซ่ึง 
กุลบุตรผูปรารถนาประโยชนพากันศึกษาอยู ดูกรภิกษุท้ังหลายสิกขา ๓ นี้ ท่ีสิกขาบท ๑๕๐ นั้น 
รวมอยูดวยท้ังหมด สิกขา ๓ เปนไฉนคือ   อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญา 
สิกขา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สิกขา๓   นี้แล ท่ีสิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยท้ังหมด ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําใหบรบูิรณในสมาธิ เปนผูทํา 
ใหบริบูรณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้แตวาสิกขาบทเหลาใด  
เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรยเธอเปนผูมีศีลยั่งยนื และมีศีลม่ันคงใน 
สิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เธอทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ 
 อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ก็หรือวา  
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เม่ือยังไมถึง ยงัไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิย 
สังโยชน ๕ หมดส้ินไป กห็รือวาเม่ือยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินัน้ เธอเปนพระอนาคามี 
ผูอุปหัจจปรินพิพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕หมดส้ินไป ก็หรือวาเม่ือยังไมถึง ยังไมแทงตลอด 
วิมุตตินั้น เธอเปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมดส้ินไป  
ก็หรือวาเม่ือยงัไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เพราะ 
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมดส้ินไป ก็หรือวาเม่ือยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินัน้  เธอเปน 
พระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕หมด  ส้ินไป กห็รือวาเม่ือ 
ยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระสกทาคามีเพราะสังโยชน ๓ หมดส้ินไป และ 
เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง มาสูโลกน้ีอีกคราวเดียวเทานัน้ แลวจักทําท่ีสุดแหง 
ทุกขได กห็รือวาเม่ือยังไมถึงยังไมแทงตลอดวิมุตตินัน้ เธอเปนพระเอกพิชีโสดาบัน เพราะ 
สังโยชน ๓ หมดส้ินไป มาบังเกิดยังภพมนษุยนี้คร้ังเดียวเทานั้น แลวจักทําท่ีสุดแหงทุกขได  
ก็หรือวาเม่ือยงัไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระโกลังโกละโสดาบันเพราะสังโยชน  
๓ หมดส้ินไป ยังทองเท่ียวไปสู ๒ หรือ ๓ ตระกูล (ภพ) แลวจะทําท่ีสุดแหงทุกขได ก็หรือ 
วาเม่ือยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินัน้ เธอเปนพระสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน เพราะ 
สังโยชน ๓ หมดส้ินไป ยังทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยอยางมากเพียง ๗ คร้ัง แลวจะทํา 
ท่ีสุดแหงทุกขได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุทําไดเพยีงบางสวน ยอมใหสําเร็จไดเพยีงบางสวน ผูทําให 
บริบูรณ ยอมใหสําเร็จไดบริบูรณอยางนีแ้ล ดูกรภิกษุท้ังหลายเรากลาวสิกขาบทท้ังหลายวา 
 ไมเปนหมันเลย ฯ 
                           สิกขาสูตรท่ี ๑ 
         [๕๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สิกขา ๓ นี้ ๓ เปนไฉน คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตต 
สิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อธิศีลสิกขาเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
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 นี้เรียกวาอธิศีลสิกขา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอ็ธิจิตตสิกขาเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุน 
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย นี้เรียกวาอธิจิตตสิกขา 
 ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็อธิปญญาสิกขาเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ 
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 นี้เรียกวาอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ นี้แล ฯ 
                           สิกขาสูตรท่ี ๒ 
         [๕๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สิกขา ๓ นี้ ๓ เปนไฉน คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตต 
สิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อธิศีลสิกขา เปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เรียกวาอธิศีลสิกขา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอ็ธิจิตตสิกขาเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุน 
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย นี้เรียกวาอธิจิตตสิกขา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อธิปญญาสิกขาเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ 
ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญา 
อันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
สิกขา ๓ นี้แล ฯ 
           ภิกษุผูมีความเพยีร มีเร่ียวแรง มีปญญา เพงพินิจ มีสติ  คุมครองอินทรีย  
พึงครอบงําท่ัวทุกทิศ ดวยอัปปมาณสมาธิ  ประพฤติท้ังอธิศีล อธิจิต 
 และอธิปญญา เม่ือกอนฉันใด  ภายหลังกฉั็นนั้น ภายหลังฉันใด 
 เม่ือกอนก็ฉันนั้น เบ้ืองตํ่าฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันนั้น เบ้ืองบนฉันใด  
เบ้ืองตํ่าก็ฉันนัน้ในกลางวันฉันใด ในกลางคืนก็ฉันนัน้ ในกลางคืน 
ฉันใดในกลางวันก็ฉันนั้น ภกิษุเชนนั้น บัณฑิตกลาววา เปน  
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           นักศึกษา เปนนกัปฏิบัติ และเปนผูมีความประพฤติเรียบรอยดี  
ภิกษเุชนนัน้ บัณฑิตกลาววา เปนผูตรัสรูชอบ เปนนักปราชญ เปนผู 
ถึงท่ีสุดของการปฏิบัติในโลก ทานผูประกอบดวยวิมุตติอันเปนท่ีส้ิน 
ตัณหา ยอมมีจติหลุดพนจาก  สังขารธรรม เพราะวิญญาณดับสนิท  
เหมือนความดบัของประทีป ฉะนั้น ฯ   
                            ปงกธาสูตร 
         [๕๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภกิษุสงฆ 
หมูใหญ เสดจ็ถึงนิคมแหงชาวโกศลช่ือปงกธา ไดยินวาสมัยนั้นพระองคประทับอยู ณ นิคม 
แหงชาวโกศลช่ือปงกธา ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุช่ือกัสสปโคตร เปนเจาอาวาสอยู ณ  
ปงกธานิคม ไดยินวา ณ ท่ีนัน้ พระผูมีพระภาคทรงยังภกิษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน  
ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท คร้ังนั้นแล เม่ือพระผูมีพระภาค 
ทรงยังภิกษุท้ังหลายใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุต 
ดวยสิกขาบทอยู ภิกษุกัสสปโคตรไดเกิดความขัดใจไมแชมช่ืนวา สมณะนี้ขัดเกลายิง่นัก  
คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปงกธานิคมตามควรแกอภิรมยแลว เสด็จจาริกกลับไป 
ทางพระนครราชคฤห เม่ือเสด็จจาริกไปโดยลําดับ ไดเสดจ็ถึงพระนครราชคฤหแลว ไดยินวา  
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล ภิกษ ุ
กัสสปโคตรเม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปไดไมนาน ไดเกดิความรําคาญ เดือดรอนวาเราผู 
เกิดความขัดใจ ไมแชมช่ืนวา สมณะน้ีขัดเกลายิ่งนัก ในเมื่อพระผูมีพระภาคทรงยังภกิษุท้ังหลาย 
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีถกาอันปฏิสังยุตดวยสิกขา ช่ือวาเปน 
อันหมดลาภ ไมมีลาภ ไดช่ัว ไมไดดแีลวหนอ ถากระไร เราควรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึง 
ท่ีประทับ แลวพึงแสดงโทษโดยความเปนโทษในสํานักของพระผูมีพระภาคเถิด ลําดับนั้นแล  
ภิกษกุัสสปโคตรเก็บงําเสนาสนะ ถือบาตรและจวีร หลีกไปทางพระนครราชคฤหเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤหโดยลําดบั ถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 แลวนั่งลง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค  
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ประทับอยู ณ นิคมของชาวโกศลช่ือปงกธา ไดยินวา ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุท้ังหลาย 
ใหเห็นแจงใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา อันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท 
พระเจาขา ขณะท่ีพระผูมีพระภาคทรงยังภกิษุท้ังหลายใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ 
 ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบทอยู ขาพระองคนั้นไดเกิดขัดใจไมแชมช่ืนวา  
สมณะน้ีขัดเกลายิ่งนัก คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปงกธานิคมตามควรแกอภิรมย  
เสด็จจาริกกลับไปทางพระนครราชคฤห พระเจาขา ขาพระองคนั้น เม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็ 
หลีกไปแลวไมนานไดเกิดความรําคาญ เดอืดรอนวา เราผูเกิดความขัดใจไมแชมช่ืนวา สมณะน้ี 
ขัดเกลายิ่งนกั ในเม่ือพระผูมีพระภาคทรงยงัภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญ 
 ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท ช่ือวาเปนอันหมดลาภ ไมมีลาภ ไดช่ัว  
ไมไดดแีลวหนอ อยากระนัน้เลย เราควรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวพึง 
แสดงโทษโดยความเปนโทษ ในสํานกัของพระผูมีพระภาค พระเจาขา โทษไดถึงตัวขาพระองค 
ผูเปนคนโงเขลา งมงาย ไมฉลาด ขาพระองคไดเกิดความขัดใจไมแชมช่ืนวา สมณะน้ีขัดเกลา 
ยิ่งนัก ในเม่ือพระผูมีพระภาคทรงยังภิกษท้ัุงหลายใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญใหราเริง  
ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท พระเจาขา ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดทรงรับโทษของ 
ขาพระองคนัน้ โดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมระวงัตอไปเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา  
เอาละ กัสสปะ โทษไดถึงตัวเธอผูเปนคนโงเขลา งมงาย ไมฉลาด เธอใดไดเกิดความ 
ขัดใจไมแชมช่ืนวา สมณะน้ีขัดเกลายิ่งนกั ในเม่ือเรายังภกิษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน  
ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท ก็เพราะเหตุท่ีเธอนัน้เห็นโทษ 
แลวทําคืนตามธรรม ฉะนั้น เราก็รับโทษอันนั้นของเธอ ดูกรกัสสปะ กก็ารท่ีบุคคลเห็นโทษโดย 
ความเปนโทษแลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไปนี้เปนการเจริญในอริยวนิัย ดูกร 
กัสสปะ ถาภิกษุปูนเถระเปนผูไมใครตอการศึกษาไมสรรเสริญการสมาทานการศึกษา เธอยอม 
จะไมชักชวนภิกษุอ่ืนๆ ท่ีไมใครตอการศึกษาในการศึกษา และไมแสดงคุณท่ีมีจริงเปนจริง 
ของภิกษุรูปอ่ืนๆ ที่ใครตอการศึกษาตามกาล ดูกรกัสสปะ ภกิษุปูนเถระเหน็ปานดังนี ้ 
เราไมสรรเสริญขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุอ่ืนๆ จะพึงคบหาเธอโดยเห็นวา พระศาสดา 
สรรเสริญเขา ภิกษพุวกท่ีคบหาภิกษุนัน้ พงึถือเอาภิกษนุัน้เปนแบบอยาง ขอนั้นพึงเปนไป 
เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเธอท้ังหลาย ส้ินกาลนาน ดูกรกัสสปะเพราะเหตุดังกลาว 
มานี้ เราจึงไมสรรเสริญภิกษุปูนเถระเห็นปานดังนี้ ดกูรกัสสปะถาภิกษุปูนกลาง ฯลฯ ถาภิกษุ  
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ใหมเปนผูไมใครตอการศึกษา ไมสรรเสริญการสมาทานการศึกษา เธอยอมจะไมชักชวนภิกษุอ่ืนๆ  
ท่ีไมใครตอการศึกษาในการศึกษาและไมแสดงคุณท่ีเปนจริงมีจริงของภิกษุอ่ืนๆ ท่ีใครตอการ 
ศึกษาตามกาลดูกรกัสสปะ ภกิษุใหมเหน็ปานดั่งนี้ เราไมสรรเสริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะภกิษุอ่ืนๆ จะพึงคบหาเธอโดยเหน็วาพระศาสดาสรรเสริญเขา ภิกษุท่ีคบหาภกิษนุั้น 
พึงถือภิกษนุั้นเปนแบบอยาง ขอนั้นพึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเธอท้ังหลายส้ิน 
กาลนาน ดกูรกัสสปะ เพราะเหตุดังกลาวมาน้ี เราจึงไมสรรเสริญภิกษุใหมเห็นปานนั้น ดกูร 
กัสสปะ ถาภิกษุปูนเถระ ฯลฯ ถาภิกษุปูนกลาง ฯลฯถาภิกษุใหม เปนผูใครตอการศึกษา  
สรรเสริญการสมาทานการศึกษา เธอยอมจะชักชวนภิกษอ่ืุนๆ ท่ีไมใครตอการศึกษา และแสดง 
คุณท่ีมีจริงเปนจริงของภิกษอ่ืุนๆ ท่ีใครตอการศึกษาตามกาล ดูกรกัสสปะ ภกิษุใหมเห็นปานดั่งนี ้
 เราสรรเสริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภกิษุอ่ืนๆ จะพึงคบหาเธอโดยเห็นวา พระศาสดา 
สรรเสริญเขา ภิกษพุวกท่ีคบหาภิกษุนัน้พึงถือเอาภิกษนุั้นเปนแบบอยางขอนั้นพึงเปนไปเพื่อ 
ประโยชน เพือ่ความสุขแกเธอท้ังหลาย ส้ินกาลนาน ดกูรกัสสปะ เพราะเหตุดังกลาวมาน้ี  
เราจึงสรรเสริญภิกษใุหมเหน็ปานดังนี้ ฯ 
                          จบสมณวรรคที่ ๔ 
                         ___________ 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. สมณสูตร                 ๒. คัทรภสูตร  
๓. เขตตสูตร                 ๔. วชัชีปุตตสูตร 
๕. เสขสูตรท่ี ๑         ๖. เสขสูตรท่ี ๒  
๗. เสขสูตรท่ี ๓         ๘. สิกขาสูตรท่ี ๑ 
๙. สิกขาสูตรท่ี ๒         ๑๐. ปงกธาสูตร ฯ 
                         ___________  
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   โลณผลวรรคท่ี ๕ 
                           ปจจายกิสูตร 
         [๕๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กิจท่ีควรรีบดวนทําของคฤหบดีชาวนา ๓ อยางเหลานี้ ๓  
อยางเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย คฤหบดีชาวนาในโลกนีต้องรีบเรงไถนาใหดี คราดนาให 
เรียบรอย คร้ันแลวตองรีบเรงเพาะพืชลงไปคร้ันแลวรีบเรงไขเอาน้ําเขาบาง ระบายเอานํ้าออก 
เสียบาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย กจิท่ีควรรีบดวนทําของคฤหบดีชาวนา ๓ อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
คฤหบดีชาวนาน้ัน ไมมีฤทธ์ิหรืออานุภาพบรรดาลวา ขาวเปลือกของเราจงเกิดในวันนี้ พรุงนี้จง 
มีทอง ปะรืนนีจ้งหุงได ดูกรภิกษุท้ังหลาย โดยท่ีแท สมัยท่ีขาวเปลือกของคฤหบดีชาวนานัน้ 
 มีความแปรของฤดู เกิดกด็ี มีทองก็ดี หุงไดก็ดี มีอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล  
กิจท่ีควรรีบทําของภิกษุ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ การสมาทานอธิศีลสิกขา ๑ การ 
สมาทานอธิจิตตสิกขา ๑ การสมาทานอธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กิจท่ีควรรีบดวนทํา 
ของภิกษุ ๓อยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนั้นไมมีฤทธ์ิหรืออานุภาพบรรดาลวา จติของเรา 
จงพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือม่ันดวยอุปาทานในวันนีแ้หละ หรือมิฉะนั้น กใ็นวันพรุงนี้  
หรือในวันปะรืนนี้ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย โดยที่แท สมัยท่ีจติของภิกษนุั้น ผูศึกษาอธิศีลอยูก็ดี  
ผูศึกษาอธิจิตอยูก็ดี ผูศึกษาอธิปญญาอยูก็ดหีลุดพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือม่ันมีอยู  
เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุท้ังหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้า เราจักมีฉันทะอยางแรงกลา 
ในการสมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีฉันทะอยางแรงกลาในการสมาทานอธิจิตตสิกขา เราจักมี 
ฉันทะ อยางแรงกลาในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึง  ศึกษา 
อยางนี้แล ฯ   
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                            วิวิตตสูตร 
         [๕๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติความสงัดจากกิเลสไว ๓ 
 อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ความสงัดจากกิเลสเพราะจวีร ๑  ความสงัดจากกเิลสเพราะ 
บิณฑบาต ๑ ความสงัดจากกิเลสเพราะเสนาสนะ ๑ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในความสงัดจากกิเลส 
 ๓ อยางนั้น ในความสงัดจากกิเลสเพราะจวีร พวกอัญญเดียรถียปริพาชกปฏิบัติไวดั่งนี้ คือ  
ทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง 
 หนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวย 
ผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยปกนกเคาบางดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอนี้แล  
พวกอัญญเดยีรถียปริพาชกบัญญัติไวในความสงัดจากกิเลสเพราะจีวร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในความ 
สงัดจากกิเลส ๓ อยางนั้น ในความสงัดจากกิเลสเพราะบิณฑบาต พวกอัญญเดียรถียปริพาชก 
บัญญัติไวดังนี ้คือเปนผูมีผักดองเปนภกัษาบาง มีขาวฟางเปนภกัษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษา 
บางมีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง  
มีขาวตังเปนภกัษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบางมีโคมัยเปนภักษาบาง มี 
เหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยยีวยาอัตภาพ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แล 
 พวกอัญญเดยีรถียปริพาชกบัญญัติไวในความสงัดจากกิเลสเพราะบิณฑบาต ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ในความสงัดจากกิเลส ๓อยางนั้น ในความสงัดจากกิเลสเพราะเสนาสนะ พวกอัญญเดียรถีย 
ปริพาชกบัญญัติไวดังนี้ คือปา โคนไม ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง โรงลาน ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ขอนีแ้ล พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติไวในความสงัดจากกิเลส เพราะเสนาสนะ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติความสงัดจากกิเลส ๓ อยางนี้แลไว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนความสงัดจากกิเลสของภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๓ อยาง ๓ อยาง 
เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ๑ เปนผูมีศีลละความเปนผูทุศีล และเปน 
ผูสงัดกิเลส เพราะศีลนั้นดวย ๒ เปนผูมีความเห็นชอบ ละความเห็นผิด และเปนผูสงัดจาก 
กิเลสเพราะความเห็นชอบนัน้ดวย๓ เปนพระขีณาสพ ละอาสวะท้ังหลาย และเปนผูสงัดจาก 
อาสวะท้ังหลายเหลานัน้ดวย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น ภกิษนุี้จงึเรียกวา เปนผูบรรลุ 
สวนอันเลิศ บรรลุสวนท่ีเปนแกนสาร เปนผูบริสุทธ์ิ ตั้งอยูในธรรมท่ีเปนสาระดูกรภิกษุ  
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ท้ังหลาย เปรียบเหมือนคฤหบดีชาวนา พึงใชคนใหรีบเรงเก็บเกีย่วขาวสาลีในนาของเขาซ่ึงถึง 
พรอมแลว คร้ันแลวพึงใชคนใหรีบเรงรวบรวมเขาไวคร้ันแลวพึงใชคนใหรีบเรงขนเอาไปเขา 
ลาน คร้ันแลวพึงใชคนใหรีบเรงลอมไวคร้ันแลวพึงใชคนใหรีบเรงนวดเสีย คร้ันแลวพึงใช 
คนใหรุเอาฟางออกเสีย คร้ันแลวพึงใชคนใหรวมขาวเปลือกเปนกองเขาไว คร้ันแลวพงึใชคนให 
รีบเรงฝดขาวคร้ันแลวพึงใชคนใหรีบเรงขนเอาไป คร้ันแลวพึงใชคนใหรีบเรงซอม คร้ันแลว 
พึงใชคนใหรีบเรงเอาแกลบออกเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเปนเชนนี้ ขาวเปลือกเหลานั้นของ 
คฤหบดีชาวนาน้ัน พึงเปนของถึงสวนอันเลิศ ถึงสวนเปนแกนสารสะอาดหมดจด ตัง้อยูใน 
ความเปนของมีแกนสาร ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลายภกิษุเปนผูมีศีล ละความเปนผูทุศีล และ 
สงัดจากกิเลสแลวเพราะศีลนั้นดวยเปนผูมีความเหน็ชอบ ละความเหน็ผิด และสงัดจากกิเลส 
แลวเพราะความเห็นชอบนัน้ดวย เปนพระขีณาสพ ละอาสวะท้ังหลาย และสงัดจากอาสวะ 
ท้ังหลายน้ันดวย ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเชนนี้เรียกวา เปนผูบรรลุสวนอันเลิศบรรลุสวนท่ีเปน 
แกนสาร เปนผูหมดจด ตั้งอยูในธรรมท่ีเปนแกนสาร ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
                             สรทสูตร 
         [๕๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนในอากาศที่ปราศจากวลาหก ในเม่ือสรทสมัย 
ยังอยูหางไกล อาทิตยสองแสงเงินแสงทองข้ึนไปยังทองฟา ขจัดความมืดมัวท่ีอยูในอากาศเสีย 
ท้ังหมดแลว สองแสง แผดแสงและรุงโรจนอยูฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล  
เม่ือใด ธรรมจกัษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทินเกิดแกอริยสาวก อริยสาวกยอมละสังโยชน  
๓ อยาง คือสักกายทิฏฐิ วจิิกจิฉา สีลัพพตปรามาสเสียไดเด็ดขาด พรอมกับเกิดข้ึนแหง 
ทัศนะ เม่ือนัน้ ธรรมจักษุชนดิอ่ืนอีก ไมประกอบดวยธรรม ๒ ประการ คืออภิชฌา ๑  
พยาบาท ๑ อริยสาวกนั้นสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มี 
ปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ดกูรภิกษุท้ังหลายถาอริยสาวกพึงทํากาละในสมัยนั้น เธอยอมไมมี 
สังโยชนท่ีเปนเหตุทําใหอริยสาวกผูยังประกอบ พึงกลับมายังโลกนี้อีก ฯ  
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                             ปริสสูตร 
         [๕๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท ๓ จําพวกน้ี ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บริษัทท่ีมี 
หัวหนาประเสริฐ ๑ บริษัทท่ีเปนพวกเปนหมู ๑ บริษัทท่ีพรอมเพรียงกัน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ก็บริษัทท่ีมีหวัหนาประเสริฐเปนไฉน ในบริษัทใดในโลกนี้ พวกภกิษุผูเถระเปนคนไมมักมาก  
ไมยอหยอน ทอดธุระในการกาวลง (ไมมีนวิรณเกิดข้ึน) เปนหัวหนาในความสงัด ปรารภความเพียร  
เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพือ่ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง  
ประชุมชนภายหลังตางก็ถือเอาภิกษุเถระพวกน้ันเปนแบบอยางถึงประชุมชนนั้นกไ็มมักมาก ไม 
ยอหยอน ทอดธุระในการกาวลง เปนหวัหนาในความสงัดปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไม 
ถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําไดแจง ดกูรภิกษท้ัุงหลาย 
 นี้เรียกวาบริษทัมีหัวหนาประเสริฐ ก็บริษทัท่ีเปนพวกเปนหมูกนัเปนไฉน ในบริษัทใดใน 
โลกน้ี พวกภกิษุตางบาดหมางกัน ทะเลาะกนั ววิาทกัน ท่ิมแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวาบริษัทท่ีเปนพวกเปนหมูกนั ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีพรอมเพรียง 
กันเปนไฉน บริษัทใดในโลกนี้ พวกภกิษุตางสามัคคีกัน ช่ืนชมยินดี ไมววิาทกัน เปนเหมือน 
น้ํานมกับน้ํา ตางมองดูกันและกันดวยนยันตาอันเปยมดวยความรักอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียก 
วาบริษัทพรอมเพรียงกนั ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด พวกภิกษุตางสามัคคีกัน ช่ืนชมยินดี ไม 
วิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกบัน้ํา ตางมองดูกันและกนัดวยนยันตาอันเปยมดวยความรักอยู  
สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายตางประสบบุญเปนอันมาก ในสมยัเชนนัน้ภกิษท้ัุงหลายตางกอ็ยูเหมือนพรหม  
คือ อยูดวยมุทิตาเจโตวิมุติ ผูท่ีปราโมทยยอมเกิดปติ ผูท่ีมีใจประกอบดวยปติกายยอมสงบ ผูมี 
กายสงบยอมเสวยสุข ผูมีสุขจิตยอมต้ังม่ัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญตกลง 
บนยอดเขา น้ํานั้นไหลไปตามท่ีลุม ทําใหซอกเขา ลําธารและหวยเต็มเปยม ซอกเขา ลําธาร 
และหวยเต็มเปยมแลว ทําใหหนองเต็มเปยม หนองเต็มเปยมแลว ทําใหบึงเต็มเปยม บึงเต็ม 
เปยมแลว ทําใหแมน้ํานอยเต็มเปยม แมน้ํานอยเต็มเปยมแลว  ทําใหแมน้ําใหญๆ เต็ม 
เปยม แมน้ําใหญๆ เต็มเปยมแลว ทําใหสมุทรเต็มเปยมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้น 
เหมือนกนั สมัยใด พวกภกิษตุางสามัคคี ช่ืนชมยินดีกัน ไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับ 
น้ํา ตางมองดูกนัและกนัดวยนัยนตาอันเปยมดวยความรักอยู สมัยนั้น ภกิษุท้ังหลายตางก็อยู  
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เหมือนพรหมคือ อยูดวยมุทิตาเจโตวิมุติ ผูปราโมทยยอมเกิดปติ ผูมีใจประกอบดวยปติกาย 
ยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข ผูมีสุขจิตยอมต้ังม่ัน ดูกรภิกษุท้ังหลายบริษัท ๓ จําพวก 
นี้แล ฯ 
                          อาชานิยสูตรท่ี ๑ 
         [๕๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชาประกอบดวยองค ๓ ประ 
การ ยอมควรแกพระราชาเปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะโดยแท องค ๓ ประการเปนไฉน 
 คือมาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยสี ๑ สมบูรณดวยกําลัง ๑  
สมบูรณดวยฝเทาวิ่งเร็ว ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวย 
องค ๓ ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะโดยแท ฉันใด  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูควรของ 
คํานับ ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่ง 
กวา องค ๓ ประการเปนไฉนคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสมบูรณดวยวรรณะ ๑ เปนผู 
สมบูรณดวยกาํลัง ๑เปนผูสมบูรณดวยเชาวน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเปนผูสมบูรณดวย 
วรรณะอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีลสํารวมแลวดวยความสํารวมในปาติโมกข 
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเหน็ภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ท้ังหลาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษ ุ
เปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม  
เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มีเร่ียวแรง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมอยู  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูสมบูรณ 
ดวยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นีทุ้กข นี้เหตุใหเกิดทุกข  
นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกขดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษเุปนผูสมบูรณดวยเชาวน  
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อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลายภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ 
 ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                          อาชานิยสูตรท่ี ๒ 
         [๕๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๓  
ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะโดยแท ... ฉันใด ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษผูุประกอบดวยธรรม ๓ ประการก็ฉันนัน้เหมือนกนั ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ  
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา องค ๓ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  
เปนผูสมบูรณดวยวรรณะ ๑ เปนผูสมบูรณดวยกําลัง ๑ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน ๑ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนีเ้ปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางนี้แล ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูปรารภความ 
เพียร ฯลฯ ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุปนผูสมบูรณดวย 
กําลังอยางนี้ แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
เปนผูเกิดผุดข้ึน จักปรินพิพานในภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะโอรัมภา 
คิยสังโยชน ๕ ส้ินไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ัง 
หลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๓ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของ 
โลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                          อาชานิยสูตรท่ี ๓ 
         [๕๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๓  
ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะโดยแท ... ฉันใด ดกูรภิกษุ  
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ท้ังหลาย ภกิษปุระกอบดวยธรรม ๓ ประการก็ฉันนัน้เหมือนกนั ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ  
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  
เปนผูสมบูรณดวยวรรณะ ๑ เปนผูสมบูรณดวยกําลัง ๑ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนีเ้ปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางนี้แล ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูปรารภความ 
เพียร ฯลฯ ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูสมบูรณดวย 
กําลังอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญา 
อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษ-ุ-ท้ังหลาย ภกิษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางนี้แล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของ 
ตอนรับควรของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                             นวสูตร 
         [๕๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผาเปลือกไมแมยังใหม ก็เปนของมีสีไมสวย มีสัมผัสไม 
สบาย ท้ังมีราคานอย ผาเปลือกไมแมกลางเกากลางใหมกเ็ปนของมีสีไมสวย มีสัมผัสไมสบาย  
ท้ังมีราคานอย ผาเปลือกไมเปนของเกาก็เปนของมีสีไมสวย มีสัมผัสไมสบาย ท้ังมีราคานอย  
มนุษยท้ังหลาย ยอมทําผาเปลือกไมท่ีเกาแลวใหเปนผาสําหรับเช็ดหมอขาว หรือท้ิงมันเสียท่ี 
กองหยากเยื่อฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย ฉันน้ันเหมือนกันแล ภิกษุแมยังใหม แตเปนคนทุศีล มี 
ธรรมเลวทราม เรายอมกลาวเชนนี้ เพราะภิกษนุั้นเปนผูมีช่ือเสียงไมดดีูกรภกิษุท้ังหลาย  
บุคคลชนิดนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนกบัผาเปลือกไมท่ีมีสีไมสวยฉะน้ัน ชนเหลาใดคบหา  
เขาไปนั่งใกล ถือเอาเขาเปนตัวอยาง กิริยาท่ีคบหาเปนตนนั้น ยอมเปนไปเพ่ือไมเปนประโยชน  
เพื่อทุกขแกชนเหลานั้นส้ินกาลนาน เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนัน้เปนผูมีการติดตอกอใหเกิด 
ทุกข ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลชนิดนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมท่ีมีสัมผัสไม  
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สบายฉะนั้น และภิกษุนั้นรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารของชน 
เหลาใด การรับของนั้นไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมากแกชนเหลานั้น เรากลาวเชนนี้ เพราะ 
ภิกษนุั้นเปนคนมีคานอย บุคคลชนิดนี้เรากลาววามีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมท่ีมีราคานอยฉะนัน้  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุแมปูนกลาง ฯลฯ ภกิษุแมปูนเถระ แตหากวาเปนคนทุศีล มีธรรมเลว 
ทราม เรายอมกลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีช่ือเสียงไมดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลชนิดนี ้
เรากลาววา มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมท่ีมีสีไมสวยฉะน้ัน ชนเหลาใดคบหาเขาไปนั่งใกล  
ถือเอาเขาเปนตัวอยาง กิริยาท่ีคบหาเปนตนนั้น ยอมเปนไปเพ่ือไมเปนประโยชน เพือ่ทุกขแกชน 
เหลานั้นส้ินกาลนาน เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษนุั้นเปนผูมีการติดตอกอใหเกดิทุกข ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลชนิดนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมท่ีมีสัมผัสไมสบายฉะนั้นแล  
และภกิษุนัน้รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขารของชนเหลาใด  
การรับของนั้น ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมากแกชนเหลานั้น เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้น 
เปนคนมีคานอย ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลชนิดนี้ เรากลาววา มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไม 
ซ่ึงเปนของมีราคานอย ฉะนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่งภิกษุผูเปนปูนเถระเหน็ปานนี้ ยอมจะ 
ตองพูดในทามกลางสงฆ ภิกษุท้ังหลายไดกลาวกับเธอนัน้อยางนีว้า ตองการอะไรดวยถอยคําท่ีทาน 
ผูเปนพาลไมเฉียบแหลมไดกลาวไวแลว ถึงทานก็เขาใจถอยคําท่ีทานควรกลาวได เธอโกรธ 
 ขัดเคืองเปลงวาจาที่เปนเหตุทําใหสงฆยกวัตรตนเสีย เหมือนผาเปลือกไมท่ีเขาท้ิงท่ีกองหยากเยื่อ  
ฉะนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลาย ผาแควนกาสีท่ียังใหม เปนของมีสีสวยมีสัมผัสสบาย ท้ังมีราคา 
มาก ผาแควนกาสีกลางเกากลางใหม เปนของมีสีสวยมีสัมผัสสบาย ท้ังมีราคามาก ผาแควน 
กาสีแมเกาแลว ก็เปนของมีสีสวย มีสัมผัสสบาย ท้ังมีราคามาก ดูกรภกิษุท้ังหลาย มนุษย 
ท้ังหลาย ยอมทําผาแควนกาสีแมท่ีเกาเปนผาหอรัตนะ หรือเอาใสไวในหีบของหอม ฉันใด  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภกิษุแมยังใหม เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม เรากลาว 
เชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีช่ือเสียงดี บุคคลเชนนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนกับผาแควนกาสี 
มีสีสวยสดฉะนั้น และชนเหลาใดคบหา เขาไปนั่งใกลถือเอาเขาเปนตัวอยาง กิริยาท่ีคบหา 
เปนตนนัน้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกชนเหลานั้นส้ินกาลนาน เรากลาวเชนนี้  
เพราะภกิษุเชนนั้นเปนผูมีการติดตอกอใหเกิดสุข บุคคลเชนนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนผา 
แควนกาสีมีสัมผัสสบายฉะนั้น และภิกษนุั้นรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยั  
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เภสัชบริขารของชนเหลาใด การรับของนั้นมีผลมาก มีอานิสงสมากแกชนเหลานั้น เรากลาว 
เชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีคามาก บุคคลเชนนี้เรากลาววามีอุปมาเหมือนกับผาแควนกาสีมี 
ราคามากฉะน้ัน ภิกษุแมปูนกลาง ฯลฯ ภิกษุแมปูนเถระ ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษ ุ
เถระเห็นปานดังนี้ ยอมพดูในทามกลางสงฆ ภิกษุท้ังหลายไดกลาวกับเธอนั้นอยางนีว้า จงสงบ 
เสียงเสียเถิดทานท้ังหลาย ภกิษุผูเถระจะกลาวธรรม กลาววนิัย ดังนี้ เพราะเหตุนัน้แหละภิกษ ุ
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนดังผาแควนกาสี จกัไมเปนดังผาเปลือกไม  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                            โลณกสูตร 
         [๕๔๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา บุรุษนี้ทําบาปไวอยางไรๆ เขา 
จะตองเสวยกรรมนั้นอยางนัน้ๆ เม่ือเปนเชนนี้ การอยูประพฤติพรหมจรรยของผูนั้นยอมมีไมได  
โอกาสที่จะทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ ยอมไมปรากฏ สวนผูใดพึงกลาวอยางนี้วา บุรุษนี้ทํากรรม 
ท่ีจะตองเสวยผลไวดวยอาการใดๆ เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนัน้ดวยอาการนัน้ๆ เม่ือเปน 
เชนนี้การอยูประพฤติพรหมจรรยของผูนั้นยอมมีได โอกาสท่ีจะทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบยอม 
ปรากฏ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบาปกรรมแมเล็กนอย บาปกรรมน้ันก็นํา 
เขาเขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบาปกรรมเพียงเล็กนอย เชนนั้นแหละ บาปกรรม 
นั้นยอมใหผลทันตาเห็น แตสวนนอย ไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะสวนท่ีมาก บุคคลเชนไร ทําบาป 
กรรมแมเล็กนอยบาปกรรมนั้นก็นําเขาเขานรก ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้  
เปนผูไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา มีคุณนอย มีอัตภาพเล็กมีปรกติ 
อยูเปนทุกข เพราะวิบากเล็กนอย บุคคลเห็นปานนี้ ทําบาปกรรมแมเล็กนอย บาปกรรมน้ันก ็
นําเขาเขานรก ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเชนไรเลา ทําบาปกรรมเล็กนอยเชนนัน้เหมือนกัน  
บาปกรรมน้ันใหผลทันตาเหน็ แตสวนนอยไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะสวนมาก ดูกรภกิษุท้ัง 
หลาย บุคคลบางคนในโลกนีเ้ปนผูอบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต อบรมปญญา มีคุณไมนอย 
 มีอัตภาพใหญมีธรรมเปนเคร่ืองอยูหาประมาณมิได บุคคลเชนนี้ทําบาปกรรมเล็กนอยเชนนั้น  
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เหมือนกนั บาปกรรมนั้นใหผลทันตาเห็น แตสวนนอยไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะแตสวนมาก  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงใสกอนเกลือลงในขันใบนอย เธอท้ังหลายจะสําคัญ 
ความขอนั้นเปนไฉน น้ําในขันเพียงเล็กนอยนั้น พงึเค็มดืม่กินไมได เพราะกอนเกลือโนนใช 
ไหม ภกิษุเหลานั้นกราบทูลวาใชพระเจาขา ฯ 
     พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ 
     ภิ. เพราะในขันน้ํามีน้ํานดิหนอย ฉะนัน้น้ํานั้นจึงเค็ม ดื่มไมได เพราะกอนเกลือนี ้ 
พระเจาขา ฯ 
     พ. เปรียบเหมือนบุรุษพึงใสกอนเกลือลงในแมน้ําคงคา เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอ 
นั้นเปนไฉน แมน้ําคงคาพึงเค็ม ดื่มไมได เพราะกอนเกลือโนนหรือไม ฯ 
     ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ 
     พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ  
     ภิ. เพราะในแมน้ําคงคานั้น มีหวงน้ําใหญ ฉะนั้น หวงน้ําใหญนั้นจึงไมเค็ม ดื่มได  
เพราะกอนเกลือโนน พระเจาขา ฯ 
     พ. ฉันนั้นเหมือนกนัแล ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบาปกรรมเพียง 
เล็กนอย บาปกรรมนั้นก็นําเขาเขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกน้ีทําบาปกรรมเล็กนอย  
เชนนั้นเหมือนกัน บาปกรรมนั้นใหผลทันตาเห็น สวนนอยไมปรากฏ ปรากฏแตเฉพาะสวน 
มาก ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกจองจําเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะบาง ถูก 
จองจําเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจําเพราะทรัพยรอยกหาปณะบาง สวนบุคคลบางคน 
ในโลกน้ีไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะ ไมถูกจอง 
จําแมเพราะทรัพยตั้งรอยกหาปณะ ก็บุคคลเชนไรเลา ถูกจองจําเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะบาง  
ถูกจองจําเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจําเพราะทรัพยรอยกหาปณะบาง ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนขัดสน มีส่ิงของของตนนอย มีโภคทรัพยนอย บุคคล 
เชนนี้ยอมถูกจองจําเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจาํเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะบาง ถูก 
จองจําเพราะทรัพยรอยกหาปณะบาง บุคคลเชนไรเลา ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะ  
ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะ ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยรอยกหาปณะ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนม่ังค่ัง มีทรัพยเหลือเฟอ มีโภคะมากมาย บุคคลเชนนี้  
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ยอมไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะ ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะ ไมถูก 
จองจําแมเพราะทรัพยรอยกหาปณะ ฉันนัน้เหมือนกันแล ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้  
ทําบาปกรรมไวเพยีงเล็กนอย บาปกรรมน้ันก็นําเขาเขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไดทํา 
บาปกรรมเล็กนอยไวเชนนัน้เหมือนกัน บาปกรรมน้ันใหผลทันตาเหน็ สวนนอยไมปรากฏ  
ปรากฏเฉพาะแตสวนมาก ฯลฯ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเจาของแกะหรือคนฆาแกะบางคนสามารถที่จะฆา  
หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามท่ีตนปรารถนาบางคนไมสามารถท่ีจะฆา หรือ 
จองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามท่ีตนปรารถนาได ดกูรภกิษุท้ังหลาย เจาของ 
แกะหรือคนฆาแกะเชนไรเลา สามารถท่ีจะฆา หรือจองจาํคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทํา 
ตามท่ีตนปรารถนา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เจาของแกะหรือคนฆาแกะบางคนในโลกนี้ เปนคน 
ขัดสน มีส่ิงของของตนนอย มีโภคทรัพยนอย เจาของแกะหรือคนฆาแกะเชนนี้ สามารถท่ี 
จะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามท่ีตนปรารถนา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เจาของแกะหรือคนฆาแกะเชนไรเลา ไมสามารถท่ีจะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา 
 หรือทําตามท่ีตนปรารถนา ดูกรภกิษุท้ังหลายเจาของแกะหรือคนฆาแกะบางคนในโลกน้ี เปน 
คนม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะเหลือเฟอ เปนพระราชา หรือมหาอํามาตยของพระราชา เจาของ 
แกะหรือคนฆาแกะเชนนี้ ไมสามารถที่จะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตาม 
ท่ีตนปรารถนา ความจริงเจาของแกะหรือคนฆาแกะนั้น อันคนผูประนมมือยอมจะขอเขาไดวา 
 ขาแตทาน ขอทานจงใหแกะหรือทรัพยท่ีเปนมูลคาของแกะแกฉันเถิด แมฉันใด ฉันนั้นเหมือน 
กัน ภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนีทํ้าบาปกรรมแมเพียงเล็กนอย บาปกรรมน้ันยอมนํา 
เขาเขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไดทําบาปกรรมเล็กนอยไวเชนนั้นเหมือนกนั บาป 
กรรมนั้นยอมใหผลทันตาเหน็ สวนนอยไมปรากฏ ปรากฏแตเฉพาะสวนมาก ฯลฯ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา บุรุษน้ีทํากรรมไวอยางไรๆเขาจะตอง 
เสวยกรรมนัน้อยางนั้นๆ เม่ือเปนเชนนี้ การอยูประพฤติพรหมจรรยของผูนั้นยอมมีไมได  
โอกาสที่จะทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบยอมไมปรากฏ สวนผูใดพึงกลาวอยางนีว้า บุรุษนี้ทํากรรมท่ี 
จะตองเสวยผลไวดวยอาการใดๆ เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนั้นดวยอาการนั้นๆ เม่ือเปน 
เชนนี้ การอยูประพฤติพรหมจรรยของผูนั้นยอมมีได โอกาสท่ีจะทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบยอม 
ปรากฏ ฯ  
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                             สังฆสูตร 
         [๕๔๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เคร่ืองเศราหมองอยางหยาบของทอง คือ ดินรวน ทราย  
กอนกรวด และกระเบ้ืองมีอยู คนลางฝุนหรือลูกมือของคนลางฝุน  เร่ียรายทองนัน้เทลงไปใน 
รางน้ําแลวลาง ลางแลวลางอีก ลางจนหมด เม่ือลางเคร่ืองเศราหมองอยางหยาบหมดแลว ทํา 
มันใหสุดส้ินแลว ทองยังคงมีเคร่ืองเศราหมองอยางกลาง คือ กอนกรวดอยางละเอียด ทราย 
อยางหยาบ คนลางฝุนหรือลูกมือคนลางฝุนยอมลางทองน้ัน ลางแลวลางอีก ลางจนหมด เม่ือ 
ลางเคร่ืองเศราหมองอยางกลางหมดแลว ทํามันใหสุดส้ินแลว ทองยังคงมีเคร่ืองเศราหมองอยาง 
ละเอียด คือ ทรายอยางละเอียด และสะเก็ดกระลําพัก คนลางฝุนหรือลูกมือของคนลางฝุน  
ยอมลางทองนั้น ลางแลวลางอีก ลางจนหมดเม่ือลางเคร่ืองเศราหมองอยางละเอียดจนหมด 
แลว ทํามันใหส้ินสุดแลว คราวนี้ยงัคงเหลือกองทรายทอง ชางทองหรือลูกมือของชางทอง ใสทอง 
ลงในเบาหลอมแลวเปาทองนั้น เปาแลวเปาเลา เปาจนไดท่ี ยังไมติดสนทิแนบเปนเนื้อเดียวกัน  
ยังไมถูกนําเอารสฝาดออก มันยอมไมออน ไมควรแกการงานไมผุดผอง เปนของแตกงาย  
และเขาไมถึงเพื่อกระทําโดยชอบ ชางทองหรือลูกมือของชางทองยอมเปาทองนั้น เปาแลวเปาเลา  
เปาจนไดท่ี ในสมัยใด สมัยนั้นมีอยู ทองนั้นถูกเปา ถูกเปาแลวเปาเลา ถูกเปาจนไดท่ีติด 
สนิทแนบเปนเนื้อเดยีวกัน ถูกนําเอารสฝาดออกหมด มันยอมเปนของออนควรแกการงาน 
 ผุดผอง ไมแตกหัก เขาถึงเพือ่ทําโดยชอบ เขามุงหมายสําหรับเคร่ืองประดับชนดิใดๆ คือ  
แผนทอง ตางหู เคร่ืองประดับคอ หรือดอกไมทองก็ดี เคร่ืองประดับชนดินั้นยอมสมความ 
ประสงคของเขา ฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล อุปกิเลสอยางหยาบ คือ  
กายทุจริต วจทุีจริตมโนทุจริต ของภิกษุผูประกอบอธิจติ ยังมีอยู ภิกษผูุมีสัญชาติเปนคน 
ฉลาดยอมละท้ิง บรรเทาอุปกิเลสอยางหยาบของใจตนน้ันเสีย ทําใหส้ินไป ใหหมดไป เม่ือละ 
มันไดเดด็ขาด ทําใหมันส้ินไปแลว ภกิษุผูประกอบอธิจิตยงัคงมีอุปกิเลสอยางกลาง คือ กามวิตก  
พยาบาทวติก วิหิงสาวิตก ภกิษุผูมีสัญชาติเปนคนฉลาด ยอมละท้ิง บรรเทาอุปกิเลสอยางกลาง 
ของใจตนน้ันเสีย ทําใหส้ินไป ใหหมดไป เม่ือละมันไดเดด็ขาด ทําใหมันส้ินสุดแลว ภิกษ ุ
ผูประกอบอธิจิตยังคงมีอุปกเิลสอยางละเอียด คือ ความวติกถึงชาติ ความวิตกถึงชนบท และ 
วิตกอันปฏิสังยุตดวยความไมดูหม่ิน ภิกษผูุมีสัญชาติเปนคนฉลาด ยอมละท้ิง บรรเทาอุปกิเลส  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาท่ี 241 
อยางละเอียดของใจตนน้ันเสียทําใหส้ินไปใหหมดไป เม่ือละมันไดเด็ดขาด ทํามันใหส้ินสุดไป 
แลว ยังคงเหลือแตธรรมวิตก (วิปสสนูปกิเลส) ตอไปเทานั้น สมาธินั้นยังไมละเอียด ไม 
ประณีตไมไดความสงบระงับ ยังไมถึงความเปนธรรมเอกผุดข้ึน ยังมีการหามการขมกิเลสดวย 
ธรรมเคร่ืองปรุงแตง ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด จิตดํารงอยูในภายในสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึน 
 ตั้งม่ันอยู สมัยนั้น สมาธินัน้เปนธรรมละเอียด ประณีต ไดความสงบระงับ ถึงความเปนธรรม 
เอกผุดข้ึน ไมมีการหามการขมกิเลสดวยธรรมเคร่ืองปรุงแตง และภิกษนุั้นจะโนมนอมจิตไป เพื่อ 
ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองใดๆ เธอยอม 
สมควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ในเม่ือเหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษนุั้นหวังวา เราพึงแสดงฤทธ์ิ 
หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฏก็ได  
ทําใหหายไปกไ็ด ทะลุกําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางกไ็ด ผุดข้ึนดําลงแมใน 
แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได เหาะไปในอากาศเหมือน 
นกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยางนี้ดวยฝามือกไ็ด ใชอํานาจทาง 
กายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ในเม่ือเหตุมีอยูเปนอยู  
ถาภิกษุนัน้หวงัวา เราพึงฟงเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังในท่ีไกลและใกล  
ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ในเม่ือ 
เหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นหวังวาเราพึงกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนดวยใจของตน  
คือจิตมีราคะพึงรูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะกพ็งึรูวาจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็ 
พึงรูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็พึงรูวา จติปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็พงึรูวา จิต 
มีโมหะ หรือจติปราศจากโมหะกพ็ึงรูวา จติปราศจากโมหะ จิตหดหูกพ็ึงรูวา จิตหดหู หรือจิต 
ฟุงซานก็พึงรูวา จิตฟุงซานจติเปนมหรคตก็พึงรูวา จติเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็พึง 
รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจติอ่ืนยิ่งกวากพ็งึรูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา 
ก็พึงรูวาจติไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็พึงรูวา จติเปนสมาธิหรือจิตไมเปนสมาธิก็พึงรูวา 
 จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็พึงรูวา จติหลุดพน หรือจติไมหลุดพนกพ็ึงรูวา จิตไมหลุดพน  
เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ในเม่ือเหตุมีอยูเปนอยู ถาภกิษุนัน้หวังวา เราพึงระลึก 
ชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ พึงระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง  
หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง   
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รอยชาติบางพนัชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมาก ตลอดววิัฏกัปเปนอันมาก 
บาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้นมีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ 
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติ 
จากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เรากไ็ดมีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มี 
ผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น   
คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพน้ี เราพึงระลึกชาติกอนๆ ไดเปนอันมากพรอมท้ังอาการ  
พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ในเม่ือเหตุมีอยูเปน 
อยู ถาภิกษุนั้นหวังวา เราพึงเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี  
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย พึงรูชัดซ่ึงหมูสัตว 
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา 
 เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เม่ือตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต  
นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา  
เปนสัมมาทิฐิยดึถือการทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เม่ือตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เรา 
พึงเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก  
ดวยทิพจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย พึงรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการ 
ฉะนี้ เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ในเม่ือเหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษนุั้นหวังวา เรา 
พึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ในเม่ือเหตุมีอยู 
เปนอยู ฯ  
                            สมุคคสูตร 
         [๕๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบอธิจิตพึงกําหนดไวในใจซ่ึงนิมิต ๓ ตลอด 
กาลตามกาล คือ พึงกําหนดไวในใจซ่ึงสมาธินิมิต ๑ พึงกาํหนดไวในใจซ่ึงปคคาหนิมิต ๑ พึง 
กําหนดไวในใจซ่ึงอุเบกขานมิิต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวใน 
ใจเฉพาะแตสมาธินิมิตโดยสวนเดยีวเทานั้น พึงเปนเหตุเคร่ืองใหจิตเปนไปเพื่อความเกียจคราน  
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 ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตปคคาหนิมิตโดยสวนเดยีวเทานั้น พึงเปน 
เหตุเคร่ืองใหจติเปนไปเพื่อความฟุงซาน ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกาํหนดไวในใจเฉพาะแต 
อุเบกขานิมิตโดยสวนเดยีว พึงเปนเหตุเคร่ืองใหจติไมตั้งม่ันเพื่อความส้ินอาสวะโดยชอบ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด ภกิษุผูประกอบอธิจติ กําหนดไวในใจซ่ึงสมาธินิมิตตลอดกาลตามกาล  
กําหนดไวในใจซ่ึงปคคาหนิมิตตลอดกาลตามกาล กําหนดไวในใจซ่ึงอุเบกขานิมิตตลอดกาลตาม 
กาล เม่ือนั้น จตินั้นยอมออน ควรแกการงาน ผุดผอง และไมเสียหายแนวแนเปนอยางดี 
เพื่อความส้ินอาสวะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือชางทองตระเตรียมเบา 
แลวติดไฟ แลวเอาคีมคีบทองใสลงท่ีปาเบา แลวสูบเสมอๆ เอาน้ําพรมเสมอๆ เพงดู 
เสมอๆ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาชางทองหรือลูกมือชางทอง พึงสูบทองนั้นแตอยางเดียว พึงเปน 
เหตุใหทองนัน้ไหม ถาชางทองหรือลูกมือชางทอง พึงเอาน้ําพรมแตอยางเดยีว พึงเปนเหตุให 
ทองนั้นเยน็ ถาชางทองหรือลูกมือชางทอง พึงเพงดูทองนั้นแตอยางเดยีวพึงเปนเหตุใหทอง 
นั้นสุกไมท่ัวถึง ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดชางทองหรือลูกมือชางทองสูบทองนั้นเสมอๆ เอาน้ํา 
พรมเสมอๆ เพงดูเสมอๆ เม่ือนั้น ทองนั้นยอมเปนของออน ควรแกการงาน ผุดผอง และ 
ไมแตกงาย เขาถึงเพื่อการ ทําโดยชอบ และชางทองหรือลูกมือชางทอง มุงประสงคสําหรับเคร่ือง 
ประดับชนิดใดๆ คือ แผนทอง ตางหู เคร่ืองประดับคอ หรือดอกไมทองก็ดี ยอมสําเร็จ 
สมความประสงคของเขาท้ังนั้น แมฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบ 
อธิจิต พึงกําหนดไวในใจซ่ึงนิมิต ๓ ตลอดกาลตามกาล คือ พึงกําหนดไวในใจซ่ึงสมาธินิมิต ๑ 
 พึงกําหนดไวในใจซ่ึงปคคาหนิมิต ๑พึงกําหนดไวในใจซ่ึงอุเบกขานิมิต ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตสมาธินิมิตโดยสวนเดียว พึงเปนเหตุเคร่ือง 
ใหจิตเปนไปเพื่อความเกยีจคราน ถาภิกษผูุประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตปคคาห 
นิมิตโดยสวนเดียว พึงเปนเหตุเคร่ืองใหจิตเปนไปเพื่อความฟุงซาน ถาภกิษุผูประกอบอธิจิต  
พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตอุเบกขานิมิตโดยสวนเดยีว พึงเปนเหตุเคร่ืองใหจิตไมตั้งม่ันโดย 
ชอบเพื่อความสิ้นอาสวะดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด ภิกษผูุประกอบอธิจิต กําหนดไวในใจซ่ึง 
สมาธินิมิตตลอดกาลตามกาล กําหนดไวในใจซ่ึงปคคาหนิมิตตลอดกาลตามกาล กําหนดไวในใจ 
ซ่ึงอุเบกขานิมิตตลอดกาลตามกาล เม่ือนั้น จิตนั้นยอมออน ควรแกการงาน ผุดผอง และ 
ไมเสียหาย ยอต้ังม่ันโดยชอบเพ่ือความส้ินอาสวะ และภกิษุนั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทํา 
ใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองใดๆ เธอยอมสมควรเปน  
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พยานในธรรมนั้นๆ ในเม่ือเหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นพงึหวังวา เราพึงแสดงฤทธ์ิหลาย 
ประการ ฯลฯ พึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
ส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ใน 
เม่ือเหตุมีอยูเปนอยู ฯ 
                         จบโลณผลวรรคท่ี ๕ 
                        ___________ 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
            ๑. อัจจายิกสูตร                 ๒. ววิิตตสูตร  
๓. สรทสูตร                         ๔. ปริสสูตร 
๕. อาชานิยสูตรท่ี ๑                 ๖. อาชานิยสูตรท่ี ๒  
๗. อาชานิยสูตรท่ี ๓         ๘. นวสูตร 
๙. โลณกสูตร                 ๑๐. สังฆสูตร  
๑๑. สมุคคสูตร ฯ 
                        ทุติยปณณาสกจบบริบูรณ  
                        ___________  
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                           ตติยปณณาสก 
                          สัมโพธิวรรคท่ี ๑ 
                             ปุพพสูตร 
         [๕๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือกอนตรัสรู เราเปนพระโพธิสัตว ยงัมิไดตรัสรู ไดคิด 
วา ในโลก อะไรหนอเปนคุณ อะไรหนอเปนโทษ อะไรหนอเปนอุบายเคร่ืองออกไป  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราน้ันไดคิดวา สุขโสมนัสอาศัยสภาพใดเกิดข้ึนในโลก สภาพนี้เปนคุณ 
ในโลก โลกไมเท่ียง เปนทุกขมีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษในโลก การปราบ 
ปรามฉันทราคะ การละฉันทราคะไดเดด็ขาดในโลก นี้เปนอุบายเคร่ืองออกไปในโลก ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เรายงัไมรูยิ่งซ่ึงคุณของโลกโดยเปนคุณ ซ่ึงโทษของโลกโดยความเปนโทษ และซ่ึงอุบาย 
เปนเคร่ืองออกไปของโลกโดยความเปนอบุายเคร่ืองออกไป ตามความเปนจริงเพยีงใด เรายังไม 
ปฏิญาณตนวา เปนผูตรัสรูซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก  
พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษยเพยีงนั้น ก็เม่ือใดเรารู 
ยิ่งซ่ึงคุณของโลกโดยความเปนคุณ ซ่ึงโทษของโลกโดยความเปนโทษ และซ่ึงอุบายเปนเคร่ือง 
ออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเคร่ืองออกไป ตามความเปนจริง เม่ือนั้น เราจึงปฏิญาณตน 
วา เปนผูตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู 
สัตว พรอมท้ังสมณะพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แหละญาณทัสสนะเกิดข้ึนแลวแกเราวา  
วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินีมี้ในท่ีสุด บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ  
                            มนุสสสูตร 
         [๕๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไดเท่ียวแสวงหาคุณของโลก ไดพบคุณในโลกนัน้แลว  
คุณในโลกมีประมาณเทาใด เราไดเหน็คุณประมาณเทานัน้ดวยปญญาแลว เราไดเท่ียวแสวงหา  
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โทษของโลก เราไดพบโทษในโลกนั้นแลวโทษในโลกมีประมาณเทาใด เราไดเห็นโทษประมาณ 
เทานั้นดวยปญญาแลว เราเท่ียวแสวงหาอุบายเปนเคร่ืองออกไปของโลก ไดพบอุบายเปนเคร่ือง 
ออกไปในโลกน้ันแลว อุบายเปนเคร่ืองออกไปในโลกมีประมาณเทาใด เราไดเห็นอุบายเคร่ือง 
ออกไปประมาณเทานัน้ดวยปญญาแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เรายังไมรูคุณของโลกโดยเปนคุณ ...  
บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ 
                            อัสสาทสูตร 
         [๕๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ถาคุณในโลกนี้จักไมมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึง 
กําหนดัในโลก แตเพราะคุณในโลกมีอยู ฉะนั้น สัตวท้ังหลายจึงกําหนดัอยูในโลก ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ก็ถาโทษในโลกน้ีไมมีแลวไซร สัตวท้ังหลายจะไมพึงเบ่ือหนายในโลก แตเพราะโทษใน 
โลกมีอยู ฉะนัน้ สัตวท้ังหลายจึงเบ่ือหนายในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย กถ็าอุบายเคร่ืองออกไป 
ในโลกน้ีจกัไมมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึงออกไปจากโลกได แตเพราะอุบายเคร่ืองออกไป 
ในโลกมีอยู ฉะนั้น สัตวท้ังหลายจึงออกไปจากโลกได ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยังไมรู 
ซ่ึงคุณของโลกโดยความเปนคุณ ซ่ึงโทษของโลก ---โดยความเปนโทษ และซ่ึงอุบายเคร่ืองออกไป 
ของโลกโดยเปนอุบายเคร่ืองออกไปตามความเปนจริง เพียงใด สัตวท้ังหลายจะออกไป หลุดไป  
พนไปจากโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูสัตวพรอมท้ังสมณะ พราหมณ 
เทวดาและมนษุย มีใจปราศจากเขตแดนอยู ไมไดเพียงนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลายก็เม่ือใด สัตว 
ท้ังหลายรูซ่ึงคุณของโลกโดยความเปนคุณ ซ่ึงโทษของโลกโดยความเปนโทษ และซ่ึงอุบาย 
เคร่ืองออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเคร่ืองออกไป ตามความเปนจริง เม่ือนั้น สัตวท้ังหลาย 
ยอมออกไป หลุดไป พนไปจากโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูสัตว  
พรอมท้ังสมณะพราหมณ เทวดาและมนุษย มีใจปราศจากเขตแดนอยู ฯ  
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                             สมณสูตร 
         [๕๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ไมทราบชัดซ่ึงคุณ 
ของโลกโดยความเปนคุณ ซ่ึงโทษของโลกโดยความเปนโทษและซ่ึงอุบายเคร่ืองออกไปของ 
โลกโดยความเปนอุบายเคร่ืองออกไป ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เราไม 
ยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะหรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และทานเหลานั้น หาทํา 
ใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในปจจุบันเขาถึงอยูไม สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ทราบชัดซ่ึงคุณของโลกโดย 
ความเปนคุณ ซ่ึงโทษของโลกโดยความเปนโทษ และซ่ึงอุบายเคร่ืองออกไปของโลกโดยความ 
เปนอุบายเคร่ืองออกไป ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เรายกยองวาเปนสมณะ 
ในหมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซ่ึงประโยชน 
แหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน 
เขาถึงอยู ฯ 
                             โรณสูตร 
         [๕๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การขับรอง คือ การรองไหในวินยัของพระอริยเจา การ 
ฟอนรํา คือ ความเปนบาในวนิัยของพระอริยเจา การหัวเราะจนเห็นฟนพรํ่าเพร่ือ คือ ความ 
เปนเด็กในวินยัของพระอริยเจา เพราะเหตุนั้นแหละ  จงละเสียโดยเด็ดขาดในการขับรองฟอนรํา  
เม่ือทานทั้งหลายเบิกบานในธรรม ก็ควรแตยิ้มแยม ฯ 
                            อติตตสูตร 
         [๕๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความอ่ิมในการเสพส่ิง ๓ อยางไมมี๓ อยางเปนไฉน  
คือ ในการเสพความหลับ ๑ ในการดื่มสุราและเมรัย ๑ ในการเสพเมถุนธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ความอ่ิมในการเสพส่ิง ๓ อยางนี้แลไมมี ฯ  
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                            กูฏสูตรท่ี ๑ 
         [๕๔๙] คร้ังนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนแหงหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเขา 
วา ดูกรคฤหบดี เม่ือบุคคลไมรักษาจิตแมกายกรรมก็เปนอันไมรักษา แมวจีกรรมกเ็ปนอันไม 
รักษา แมมโนกรรมก็เปนอันไมรักษา เม่ือเขาไมรักษากายกรรม ไมรักษาวจกีรรม ไมรักษา 
มโนกรรม แมกายกรรมกเ็ปนอันชุมแลว แมวจีกรรมกเ็ปนอันชุมแลว แมมโนกรรมก็เปนอัน 
ชุมแลว เม่ือเขามีกายกรรมชุม มีวจีกรรมชุม มีมโนกรรมชุม แมกายกรรมก็เปนของเสีย แม 
วจีกรรมกเ็ปนของเสีย แมมโนกรรมก็เปนของเสีย เม่ือเขามีกายกรรมเสีย มีวจกีรรมเสีย มี 
มโนกรรมเสีย การตายกไ็มดี การทํากาละกไ็มงาม ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนเม่ือเรือนซ่ึงมุง 
ไวไมดี แมยอดเรือนก็เปนอันไมไดรักษา แมไมกลอนก็เปนอันไมไดรักษา แมฝาเรือนก็เปน 
อันไมไดรักษาแมยอดเรือนกเ็ปนอันถูกฝนรั่วรด แมไมกลอนก็เปนอันถูกฝนร่ัวรด แมฝาเรือน 
ก็เปนอันถูกฝนร่ัวรด แมยอดเรือนก็เปนของผุ แมไมกลอนก็เปนของผุ แมฝาเรือนก็เปนของผุ  
ฉันใด ดกูรคฤหบดี เม่ือบุคคลไมรักษาจิตไว ก็ฉันน้ันเหมือนกันฯลฯ ความตายก็ไมดี การ 
ทํากาละก็ไมงาม ดูกรคฤหบดี เม่ือบุคคลรักษาจิตไวแมกายกรรมก็เปนอันรักษา แมวจีกรรม 
ก็เปนอันรักษา แมมโนกรรมก็เปนอันรักษาเม่ือเขารักษากายกรรม รักษาวจีกรรม รักษามโน 
กรรม แมกายกรรมก็เปนอันไมชุม แมวจีกรรมก็เปนอันไมชุม แมมโนกรรมก็เปนอันไมชุม 
 เม่ือเขามีกายกรรมไมชุม มีวจีกรรมไมชุม มีมโนกรรมไมชุม แมกายกรรมก็เปนอันไมเสีย แม 
วจีกรรมกเ็ปนอันไมเสีย แมมโนกรรมก็เปนอันไมเสีย เม่ือเขามีกายกรรมไมเสีย มีวจีกรรมไม 
เสีย มีมโนกรรมไมเสีย ความตายก็ดี การทํากาละก็งามดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนเม่ือเรือน 
ซ่ึงมุงไวเรียบรอย แมยอดเรือนก็เปนอันรักษา แมไมกลอนก็เปนอันรักษา แมฝาเรือนก็เปน 
อันรักษา แมยอดเรือนก็ไมถูกฝนร่ัวรด แมไมกลอนก็ไมถูกฝนร่ัวรด แมฝาเรือนก็ไมถูกฝนร่ัวรด 
 แมยอดเรือนก็เปนของไมผุ แมไมกลอนกเ็ปนของไมผุ แมฝาเรือนก็เปนของไมผุ ฉันใด ดกูร 
คฤหบดี เม่ือบุคคลรักษาจิตไว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ ความตายก็ดี การทํากาละก็งาม ฯ  
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                            กูฏสูตรท่ี ๒ 
         [๕๕๐] คร้ังนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเขาวา  
ดูกรคฤหบดี เม่ือจิตถึงความพินาศแลว แมกายกรรมก็ถึงความพินาศ แมวจีกรรมก็ถึงความ 
พินาศ แมมโนกรรมก็ถึงความพินาศ เม่ือเขามีกายกรรมถึงความพินาศ มีวจีกรรมถึงความพินาศ 
มีมโนกรรมถึงความพินาศ ความตายก็ไมดี การทํากาละก็ไมงาม ดูกรคฤหบดีเปรียบเหมือน 
เม่ือเรือนท่ีมุงไวไมดี แมยอดเรือนก็ถึงความพินาศ แมไมกลอนก็ถึงความพินาศ แมฝาเรือนก็ 
ถึงความพินาศ ฉันใด ดกูรคฤหบดี เม่ือจิตถึงความพินาศ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ ความตาย 
ก็ไมดี การทํากาละก็ไมงาม ดูกรคฤหบดี เม่ือจิตไมถึงความพินาศ แมกายกรรมก็ไมถึงความพินาศ  
แมวจกีรรมก็ไมถึงความพินาศ แมมโนกรรมก็ไมถึงความพินาศ เม่ือเขามีกายกรรมไมถึงความ 
พินาศ มีวจีกรรมไมถึงความพินาศ มีมโนกรรมไมถึงความพินาศความตายก็ดี การทํากาละก็งาม 
 ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนเมื่อเรือนท่ีมุงไวดีแมยอดเรือนก็ไมถึงความพนิาศ แมกลอนก็ไม 
ถึงความพินาศ แมฝาเรือนก็ไมถึงความพินาศ ฉันใด ดกูรคฤหบดี เม่ือจติไมถึงความพนิาศ ก ็
ฉันนั้นเหมือนกันฯลฯ ความตายก็ดี การทํากาละก็งาม ฯ 
                           นิทานสูตรท่ี ๑ 
         [๕๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้เปนเหตุใหเกดิ กรรม  ๓ อยางเปนไฉน 
 คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายกรรมใดซ่ึงบุคคลทําดวยความโลภ เกิด 
แตความโลภ มีความโลภ เปนเหตุมีความโลภเปนแดนเกดิ กรรมนั้นเปนอกุศล กรรมนั้นมี 
โทษ กรรมนั้นมีทุกขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อเกดิกรรมตอไป กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อ 
ความดับกรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรมใดซ่ึงบุคคลทําดวยความโกรธ เกดิแตความโกรธ มี 
ความโกรธเปนเหตุ มีความโกรธเปนแดนเกิด กรรมนัน้เปนอกุศลกรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้น  
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มีทุกขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อเกดิกรรมตอไป กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อความดับกรรม ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย กรรมใดซ่ึงบุคคลทําดวยความหลง เกิดแตความหลง มีความหลงเปนเหตุ มี 
ความหลงเปนแดนเกิด กรรมนั้นเปนอกุศล กรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้นมีทุกขเปนผล  
กรรมนั้นเปนไปเพื่อเกดิกรรมตอไป กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อความดับกรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ธรรมชาติ๓ อยางนี้ เปนเหตุเพื่อใหเกิดกรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ อโลภะ ๑ อโทสะ ๑ 
อโมหะ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย กรรมใดซ่ึงบุคคลทําดวยความไมโลภ เกิดแตความไมโลภ  
มีความไมโลภเปนเหตุ มีความไมโลภเปนแดนเกดิ กรรมนั้นเปนกุศลกรรมนั้นไมมีโทษ กรรม 
นั้นมีสุขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อความดับกรรมกรรมนั้นไมเปนไปเพื่อเกิดกรรม 
ตอไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรมใดซ่ึงบุคคลทําดวยความไมโกรธ เกิดแตความไมโกรธ มี 
ความไมโกรธเปนเหตุ มีความไมโกรธเปนแดนเกิด กรรมนั้นเปนกุศล กรรมนั้นไมมีโทษ 
 กรรมนั้นมีสุขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อความดับกรรม กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อเกิดกรรมตอไป  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรมใดท่ีบุคคลทําดวยความไมหลง เกิดแตความไมหลง มีความไมหลงเปน 
เหตุ มีความไมหลงเปนแดนเกิด กรรมนัน้เปนกุศล กรรมนั้นไมมีโทษ กรรมนั้นมีสุขเปนผล  
กรรมนั้นเปนไปเพื่อความดบักรรม กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อเกิดกรรมตอไป ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
 ธรรมชาติ ๓ อยางนี้แล เปนเหตุใหเกดิกรรม ฯ 
                           นิทานสูตรท่ี ๒ 
         [๕๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้ เปนเหตุใหเกิดกรรม ๓ อยางเปน 
ไฉน คือ ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในอดตี ๑ ความ 
พอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในอนาคต ๑ ความพอใจยอมเกิด 
เพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบัน ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็ความพอใจ 
ยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในอดีตอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในอดีต ตรึกตรองตามดวยใจ เม่ือเขาปรารภธรรม 
อันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในอดีต ตรึกตรองตามอยูดวยใจ ยอมเกิดความพอใจ ผูท่ีเกดิความ 
พอใจแลว ยอมประกอบดวยธรรมเหลานัน้  ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความกําหนดัแหงใจนัน้  
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วาเปนสังโยชน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีตัง้แหง 
ฉันทราคะในอดีตอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลายก็ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ี 
ตั้งแหงฉันทราคะในอนาคตอยางไร  ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลปรารภธรรมอันท่ีตั้งแหงฉันทราคะ 
ในอนาคต ตรึกตรอง ตามดวยใจ เม่ือเขาปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในอนาคต ตรึก 
ตรองตาม  อยูดวยใจ ยอมเกดิความพอใจ ผูท่ีเกิดความพอใจแลว ยอมประกอบดวยธรรม     
 เหลานั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความกําหนดัแหงใจนั้นวาเปนสังโยชนดกูรภิกษท้ัุงหลาย  
ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในอนาคตอยางนีแ้ล ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ก็ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบันอยางไร  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบัน ตรึกตรองตามดวยใจ  
เม่ือเขาปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบัน ตรึกตรองตามอยูดวยใจ ยอมเกิดความ 
พอใจ ผูท่ีเกดิความพอใจแลว ยอมประกอบดวยธรรมเหลานั้น ดูกรภิกษุท้ังหลายเรากลาว 
ความกําหนัดแหงใจน้ันวาเปนสังโยชน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภ 
ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบันอยางนีแ้ล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้แล  
เปนเหตุใหเกดิกรรม ดูกรภกิษุท้ังหลายธรรมชาติ ๓ อยางนี้เปนเหตุใหเกิดกรรม ๓ อยางเปน 
ไฉน คือ ความพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในอดีต ๑ ความ 
พอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในอนาคต ๑ ความพอใจยอมไมเกิด 
เพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบัน ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลายก็ความพอใจยอมไมเกิด 
เพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในอดตีอยางไรดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลรูชัด 
ซ่ึงวิบากตอไปของธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะ ในอดีต คร้ันแลวละเวนวิบากน้ันเสีย คร้ันแลว 
ฟอกดวยใจ เหน็ตลอดดวยปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรมอัน 
เปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในอดีตอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความพอใจยอมไมเกดิเพราะปรารภ 
ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในอนาคตอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลายบุคคลรูชัดซ่ึงวิบากตอ 
ไปของธรรมอันเปนท่ีตั้งฉันทราคะในอนาคต คร้ันแลวละเวนวิบากน้ันเสีย คร้ันแลวฟอกดวย 
ใจ เหน็ตลอดดวยปญญา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความพอใจยอมไมเกิด เพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีตั้ง 
แหงฉันทราคะในอนาคตอยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย กค็วามพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรม 
อันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบันอยางไร ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลรูชัดซ่ึงวิบากตอไปของ  
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ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบัน คร้ันแลวละเวนวิบากนั้นเสีย คร้ันแลวฟอกดวยใจ  
เห็นตลอดดวยปญญา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปน 
ท่ีตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบัน อยางนีแ้ล   ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้แล เปนเหตุ 
ใหเกดิกรรม ฯ 
                         จบสัมโพธิวรรคท่ี ๑  
                       ____________ 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. ปุพพสูตร                         ๒. มนุสสสูตร  
๓. อัสสาทสูตร                 ๔. สมณสูตร 
๕. โรณสูตร                         ๖. อติตตสูตร  
๗. กูฏสูตรท่ี ๑                 ๘. กูฏสูตรท่ี ๒ 
๙. นิทานสูตรท่ี ๑                 ๑๐. นิทานสูตรท่ี ๒ ฯ 
                        ___________  
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              อาปายิกวรรคท่ี ๒ 
                           อาปายิกสูตร 
         [๕๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี ไมละบาปกรรม ๓ อยางนี้ จกัตอง 
ไปอบาย จกัตองไปนรก บุคคล ๓ จําพวกเปนไฉน คือ ผูท่ีไมใชพรหมจารีแตปฏิญาณตนวา 
เปนพรหมจารี ๑ คนท่ีตามกําจัดทานท่ีมีพรหมจรรยบริสุทธ์ิ ประพฤติพรหมจรรยหมดจด ดวย 
กรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรยอันไมมีมูล ๑ คนท่ีมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า โทษในกามไมมี 
 ถึงความเปนผูตกไปในกามทั้งหลาย ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแลไมละบาปกรรม 
 ๓ อยางนี้ จกัตองไปอบาย จักตองไปนรก ฯ 
                            ทุลลภสูตร 
         [๕๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความปรากฏแหงบุคคล ๓ จําพวกหาไดยากในโลก บุคคล ๓  
จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ บุคคลผูแสดงธรรมวินัยท่ีพระ 
ตถาคตประกาศแลว ๑ กตัญูกตเวทีบุคคล ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ความปรากฏแหงบุคคล  
๓ จําพวกน้ีแล หาไดยากในโลก ฯ 
                           อัปปเมยยสูตร 
         [๕๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก๓ จําพวกเปนไฉน  
คือ สุปปเมยยบุคคล ๑ ทุปปเมยยบุคคล ๑ อัปปเมยย บุคคล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สุปปเมยย 
บุคคลเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี ้เปนผูฟุงซาน ถือตัว โลเล ปากกลา พูดพรํ่า  
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เพร่ือ หลงลืมสติไมมีสัมปชัญญะ มีจิตไมตั้งม่ัน มีจิตไมแนนอน ไมสํารวมอินทรีย ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย นี้เรียกวา สุปปเมยยบุคคล ผูพึงประมาณไดโดยงาย ดูกรภิกษุท้ังหลายก็ทุปปเมยย 
บุคคลเปนไฉน คือบุคคลบางคนบางคนในโลกนี้ เปนผูไมฟุงซานไมถือตัว ไมโลเล ปากไมกลา  
ไมพูดพรํ่าเพร่ือ ดํารงสติม่ัน มีสัมปชัญญะมีจิตต้ังม่ัน มีจติแนวแน สํารวมอินทรีย ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ทุปปเมยยบุคคลผูพึงประมาณไดโดยยาก ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อัปป 
เมยยบุคคลเปนไฉนคือ ภกิษุในธรรมวินยันี้ เปนพระอรหันตขีณาสพ นี้เรียกวา อัปป 
เมยยบุคคลผูพงึประมาณไมได ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                            อเนญชสูตร 
         [๕๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน  
คือ ๑. บุคคลบางคนในโลกนี ้บรรลุอากาสานัญจายตนฌานอยู โดยบริกรรมวา อากาศไมมีท่ีสุด 
เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะถึงความสิ้นไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึง 
นานัตตสัญญา เขายอมชอบใจฌานนั้น ปรารถนาฌานน้ัน และถึงความยนิดีดวยฌานนัน้ เขา 
ตั้งอยูในฌานนั้นนอมใจไปในฌานนั้น มากดวยฌานนั้นอยู ไมเส่ือมจากฌานนัน้ ทํากาละ 
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกท่ีเขาถึงช้ันอากาสานัญจายตนะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดา 
พวกท่ีเขาถึงช้ันอากาสานัญจายตนะ มีอายปุระมาณสองหม่ืนกัป ปุถุชนดํารงอยูในช้ันอากาสา 
นัญจายตนะน้ันตราบเทาส้ินอายุ ยังประมาณอาย-ุ--ของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปจนหมดแลว ไปสู 
นรกก็มี ไปสูกาํเนิดสัตวดิรัจฉานก็มี ไปสูปตติวิสัยก็มี สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารง 
อยูในช้ันอากาสานัญจายตนะน้ันตราบเทาส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหลานัน้ใหส้ินไปจน 
หมดแลว ปรินพิพานในภพนัน้เอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบักับปุถุชนผูมิไดสดับ  
มีความแปลกกันเชนนี้ มีความแตกตางกนัเชนนี้มีเหตุเปนเคร่ืองทําตางๆ กันเชนนี้ ในเม่ือ 
คติและอุบัติยังมีอยู ๒. อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ กาวลวงอากาสานัญจายตนฌาน 
โดยประกายท้ังปวงบรรลุวญิญาณัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวา วิญญาณไมมีท่ีสุด เขายอมชอบ 
ใจฌานนั้น ปรารถนาฌานนัน้ และถึงความยินดดีวยฌานน้ัน เขาดํารงอยูในฌานนั้น นอมใจไป 
ในฌานนั้น มากดวยฌานนั้นอยู ไมเส่ือมจากฌานนัน้ทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของ 
เทวดาพวกทีเ่ขาถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวดาพวกท่ีเขาถึงช้ันวญิญาณัญจายตนะ  
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มีอายุประมาณส่ีหม่ืนกัป ปุถุชนดํารงอยูในช้ันวิญญาณัญจายตนะนัน้ตราบเทาส้ินอายุ ยังประมาณ 
อายุของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปจนหมดแลว ไปสูนรกกมี็ ไปสูกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็มีไปสู 
ปตติวิสัยก็มี สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในช้ันวิญญาณัญจายตนะตราบเทาส้ินอายุ  
ยังประมาณอายุของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปจนหมดแลวปรินิพพานในภพน้ันเอง ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบักับปุถุชนผูมิไดสดับ มีความแปลกกันเชนนี้ มีความแตกตางกัน 
เชนนี้ มีเหตุเปนเคร่ืองทําตางๆกันเชนนี้ ในเม่ือคติและอุบัติยังมีอยู ๓. อีกประการหนึ่ง  
บุคคลบางคนในโลกนี้กาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุอากิญจัญญายตน 
ฌาน โดยบริกรรมวา ไมมีอะไร เขายอมชอบใจฌานนัน้ ปรารถนาฌานนั้น และถึงความยินด ี
ดวยฌานนัน้ เขาดํารงอยูในฌานน้ัน นอมใจไปในฌานนั้น มากดวยฌานน้ันอยู ไมเส่ือมจาก 
ฌานนั้น ทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกท่ี เขาถึงช้ันอากิญจัญญายตนะ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย เทวดาพวกทีเ่ขาถึงช้ันอากิญจัญญายตนะมีอายุประมาณหกหม่ืนกัป ปุถุชนดํารงอยู 
ในช้ันอากิญจญัญายตนะนัน้ตราบเทาส้ินอายุ ยังประมาณอายขุองเทวดาพวกน้ันใหส้ินไปจนหมด 
แลวไปสูนรกก็มี ไปสูกําเนดิสัตวดิรัจฉานก็มี ไปสูปตติวิสัยก็มี สวนสาวกของพระผูมีพระภาค 
 ดํารงอยูในช้ันอากิญจัญญายตนะน้ันตราบเทาส้ินอายุ ยงัประมาณอายขุองเทวดาเหลานั้นใหส้ินไป 
จนหมดแลว ปรินิพพานในภพน้ันเอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูมิไดสดับ 
 มีความแปลกกันเชนนี้มีความแตกตางกนัเชนนี้ มีเหตุเปนเคร่ืองทําตางๆ กันเชนนี้ ในเม่ือ 
คติและอุบัติยังมีอยู ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                             อยสูตร 
         [๕๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ  ศีลวิบัติ ๑  
จิตตวิบัติ ๑ ทิฐิวิบัติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ศีลวิบัติเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปน 
ผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤตผิิดในกาม พูดเท็จ  พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ศีลวบัิติดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็จติตวิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี เปนคนมักโลภมีจิตพยาบาท ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีเ้รียกวา จิตตวบัิติ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
ก็ทิฐิวิบัตเิปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนมิจฉาทิฐิ มีความเหน็วิปริตวา ทานท่ีให 
แลวไมมีผล ยญัท่ีบูชาแลวไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากของกรรมท่ีบุคคลทําดีทําช่ัว  
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ไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวพวกท่ีผุดเกิดไมมี สมณพราหมณ 
ผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนหมู 
สัตวใหรูตาม ไมมีในโลก ดกูร---ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ทิฐิวิบัติ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะ 
ศีลวิบัติเปนเหตุสัตวท้ังหลาย เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกหรือวา 
เพราะจิตตวิบัติเปนเหตุ สัตวท้ังหลาย เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก  
หรือวาเพราะทิฐิวิบัติเปนเหตุ สัตวท้ังหลาย เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต  
นรก ดูกรภิกษท้ัุงหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยาง 
เปนไฉน คือศีลสัมปทา ๑จิตตสัมปทา ๑ ทิฏฐิสัมปทา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ศีลสัมปทา 
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากลักการทรัพย เวนขาด 
จากการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ 
 เวนขาดจากคําเพอเจอ ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ศีลสัมปทาดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็จติต 
สัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมักโลภ ไมมีจิตพยาบาท ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
นี้เรียกวา จิตตสัมปทา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กทิ็ฐิสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  
เปนสัมมาทิฐิ มีความเหน็ไมวิปริตวา ทานที่ใหแลวมีผล ยัญท่ีบูชาแลวมีผล การเซนสรวง 
มีผล ผลวิบากของกรรมท่ีบุคคลทําดีทําช่ัวมี โลกน้ีมี โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวพวกท่ี 
ผุดเกิดขึ้นมี สมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญา 
อันยิ่งเองแลว สอนหมูสัตวใหรูตาม มีอยูในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลายน้ีเรียกวา ทิฐิสัมปทา 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะศีลสัมปทาเปนเหตุ สัตวท้ังหลายเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค หรือวาเพราะจิตตสัมปทาเปนเหตุสัตวท้ังหลาย เม่ือแตกกายตายไป ยอม 
เขาถึงสุคติโลกสวรรค หรือวาเพราะทิฐิสัมปทาเปนเหตุ สัตวท้ังหลาย เม่ือแตกกายตายไป ยอม 
เขาถึงสุคติโลกสวรรคดูกรภกิษุท้ังหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้แล ฯ  
                            อปณณกสูตร 
         [๕๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือศีลวิบัติ ๑ จิตต 
วิบัติ ๑ ทิฐวิิบัติ ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็ศีลวิบัติเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู  
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ฆาสัตว ฯลฯ พูดเพอเจอ ดูกรภิกษุท้ังหลายนี้เรียกวา ศีลวิบัติ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็จติต 
วิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมักโลภ มีจิตพยาบาท ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี ้
เรียกวา จิตตวบัิติ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ทิฐวิิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน 
มิจฉาทิฐิ มีความเห็นวิปริตวา ทานท่ีใหแลวไมมีผล ยัญท่ีบูชาแลวไมมีผล ฯลฯ สมณพราหมณ 
ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่เองแลว สอนหมูสัตว 
ใหรูตาม ไมมีในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีเ้รียกวา ทิฐิวิบัติ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะศีลวิบัติ 
เปนเหตุ ... เพราะจิตตวิบัติเปนเหตุ ... หรือเพราะทิฐวิิบัติเปนเหตุ สัตวท้ังหลายเม่ือแตกกาย 
ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแกวมณหีกเหล่ียม 
 ถูกโยนข้ึนเบ้ืองสูง กลับมาต้ังอยูจะโดยทีใ่ดๆ ตองกลับมาต้ังอยูไดดวยดี แมฉันใด  ฉันนั้น 
เหมือนกนัแล ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะศีลวิบัติเปนเหตุ ... เพราะจิตตวบัิติเปนเหตุ ... หรือ 
เพราะทิฐวิิบัติเปนเหตุ สัตวท้ังหลายเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ศีลสัมปทา ๑ จิตต 
สัมปทา ๑ ทิฏฐิสัมปทา ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ศีลสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  
เวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เวนขาดจากคําเพอเจอ ดกูรภกิษุท้ังหลาย นีเ้รียกวา ศีลสัมปทา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็จิตตสัมปทาเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมักโลภ ไมมีจิต 
พยาบาท ดกูรภิกษุท้ังหลายนี้เรียกวา จิตตสัมปทา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กทิ็ฏฐิสัมปทาเปน 
ไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนสัมมาทิฐิ มีความเหน็ไมวิปริตวา ทานที่ใหแลวมีผล ฯลฯ 
สมณพราหมณผูประพฤติดปีระพฤติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง 
แลว สอนหมูสัตวใหรูตามมีอยูในโลก ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ทิฏฐิสัมปทา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เพราะศีลสัมปทาเปนเหตุ ... เพราะจิตตสัมปทาเปนเหตุ ... หรือเพราะทฏิฐิสัมปทา 
เปนเหตุ สัตวท้ังหลายเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เปรียบเหมือนแกวมณหีกเหล่ียม ถูกโยนข้ึนไปเบ้ืองบน กลับมาต้ังอยูจะโดยท่ีใดๆ ตองกลับ 
มาต้ังอยูไดดวยดี แมฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุท้ังหลาย เพราะศีลสัมปทาเปนเหตุ ... 
 เพราะจิตตสัมปทาเปนเหตุ ... หรือเพราะทฏิฐิสัมปทาเปนเหตุ สัตวท้ังหลายเมื่อแตกกายตายไป 
 ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรภกิษุท้ังหลายสัมปทา ๓ อยางนี้ ฯ  
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                            กัมมันตสูตร 
         [๕๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ กมัมันตวิบัติ  
การงานวิบัติ ๑ อาชีววิบัติ อาชีพวิบัติ ๑ ทิฏฐิวิบัติ ความเห็นวิบัติ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็กัมมันตวิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ พูดเพอเจอ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย นี้เรียกวา กัมมันตวบัิติ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็อาชีววิบัตเิปนไฉน บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี เปนคนมีอาชีพผิดสําเร็จการเล้ียงชีพดวยมิจฉาอาชีวะ ดกูรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา  
อาชีววิบัตดิูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทิฏฐิวิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมิจฉาทิฐิ  
มีความเหน็วิปริตวา ทานท่ีใหแลวไมมีผล ยัญท่ีบูชาแลวไมมีผล ฯลฯ ซ่ึงทําใหโลกน้ีและโลกหนา 
ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนหมูสัตวใหรูตาม ไมมีในโลก ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียก 
วา ทิฏฐิวิบัติ ดกูรภิกษุท้ังหลาย วิบัติ ๓อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือกัมมันตสัมปทา ความ 
ถึงพรอมแหงการงาน ๑ อาชีวสัมปทา ความถึงพรอมแหงอาชีพ ๑ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพรอม 
แหงทิฏฐิ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็กัมมันตสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เวนขาดจาก 
การฆาสัตว ฯลฯ เวนขาดจากคําเพอเจอ ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา กมัมันตสัมปทา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็อาชีวสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมีอาชีพชอบ สําเร็จการ 
เล้ียงชีพดวยสัมมาอาชีวะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา อาชีวสัมปทา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก ็
ทิฏฐิสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนสัมมาทิฐิมีความเห็นไมวิปริตวา ทาน 
ท่ีใหแลวมีผล ยัญท่ีบูชาแลวมีผล ฯลฯ ซ่ึงทําใหโลกน้ีและโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง 
เองแลว สอนหมูสัตวใหรูตามมีอยูในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวาทิฏฐิสัมปทา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย สัมปทา๓ อยางนี้แล ฯ 
                          โสเจยยสูตรท่ี ๑ 
         [๕๖๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความสะอาด ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉนคือ กายโสเจยย  
ความสะอาดกาย ๑ วจีโสเจยย ความสะอาดวาจา ๑ มโนโสเจยย ความสะอาดใจ ๑ ดกูร  
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ภิกษุท้ังหลาย ก็กายโสเจยยเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว เวน 
ขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวากายโสเจยย 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย วจีโสเจยยเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาด 
จากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา  
วจีโสเจยย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็มโนโสเจยยเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมาก 
ดวยความอยากได มีจิตไมพยาบาท เปนสัมมาทิฐิ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีเ้รียกวา มโนโสเจยย  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความสะอาด ๓ อยางนีแ้ล ฯ 
                          โสเจยยสูตรท่ี ๒ 
         [๕๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความสะอาด ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน  คือ กาย 
โสเจยย ๑ วจีโสเจยย ๑ มโนโสเจยย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็กายโสเจยยเปนไฉน ภกิษุใน 
ธรรมวินัยนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมอันเปนขาศึก 
แกพรหมจรรย ดูกรภิกษุท้ังหลายนี้เรียกวา กายโสเจยย ดกูรภิกษุท้ังหลาย กว็จีโสเจยยเปน 
ไฉน ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคํา 
หยาบเวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา วจีโสเจยย ดกูรภิกษุท้ังหลายก ็
มโนโสเจยยเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ กามฉันทะมีในภายในก็รูวา กามฉันทะของเรามีใน 
ภายใน หรือกามฉันทะไมมีในภายในก็รูวา กามฉันทะของเราไมมีในภายใน ยอมรูชัดซ่ึงอาการ 
เปนเหตุเกิดข้ึนแหงกามฉันทะท่ียังไมเกิดข้ึนรูชัดซ่ึงอาการเปนเหตุละกามฉันทะท่ีเกดิข้ึนแลว 
 และรูชัดซ่ึงอาการเปนเหตุไมเกิดข้ึนไดตอไปแหงกามฉนัทะท่ีละไดแลว พยาบาทมีในภายในก็รู 
วา พยาบาทของเรามีในภายใน หรือพยาบาทไมมีในภายในก็รูวา พยาบาทของเราไมมีในภายใน  
ยอมรูชัดซ่ึงอาการเปนเหตุเกดิข้ึนแหงพยาบาทท่ียังไมเกดิข้ึน รูชัดอาการเปนเหตุละพยาบาทท่ี 
เกิดข้ึนแลว และรูชัดซ่ึงอาการเปนเหตุไมเกิดข้ึนตอไปแหงพยาบาทท่ีละไดแลว ถีนมิทธะมีใน 
ภายในก็รูวา ถีนมิทธะของเรามีในภายในหรือถีนมิทธะไมมีในภายในกรู็วา ถีนมิทธะของเรา 
ไมมีในภายใน ยอมรูชัดซ่ึงอาการเปนเหตุเกิดข้ึนแหงถีนมิทธะท่ียังไมเกิดข้ึน รูชัดซ่ึงอาการเปน  
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เหตุละถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว และรูชัดซ่ึงอาการเปนเหตุไมเกิดข้ึนตอไปแหงถีนมิทธะท่ีละไดแลว  
อุทธัจจกุกกุจจะมีอยูในภายในก็รูวา อุทธัจจกุกกุจจะของเรามีอยูในภายใน หรืออุทธัจจกุกกุจจะ 
ไมมีอยูในภายในก็รูวา อุทธัจจกุกกุจจะของเราไมมีในภายใน ยอมรูชัดซ่ึงอาการเปนเหตุเกิดข้ึน 
แหงอุทธัจจกกุกุจจะท่ียังไมเกิดข้ึนรูชัดซ่ึงอาการเปนเหตุละอุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกดิข้ึนแลว และ 
รูชัดซ่ึงอาการเปนเหตุไมเกิดข้ึนตอไปแหงอุทธัจจกุกกุจจะท่ีละไดแลว วิจิกจิฉามีอยูในภายในก็รู 
วาวจิิกิจฉาของเรามีอยูในภายใน หรือวิจกิจิฉาไมมีในภายในก็รูวา วิจิกจิฉาของเราไมมีในภาย 
ใน ยอมรูชัดซ่ึงอาการเปนเหตุเกิดข้ึนแหงวจิิกิจฉาท่ียังไมเกิดข้ึน รูชัดซ่ึงอาการเปนเหตุละ 
วิจิกจิฉาท่ีเกดิข้ึนแลว และรูชัดซ่ึงอาการเปนเหตุไมเกิดข้ึนตอไปแหงวิจิกจิฉาท่ีละไดแลว ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา มโนโสเจยย ดกูรภกิษุท้ังหลาย ความสะอาด ๓ อยางนี้แล ฯ 
           ผูท่ีมีกายสะอาด มีวาจาสะอาด มีใจสะอาด ไมมีอาสวะ   เปนผูสะอาด  
ถึงพรอมดวยความสะอาด บัณฑิตท้ังหลาย  กลาววา เปนผูลางบาป 
เสียแลว ฯ 
                           โมเนยยสูตร 
         [๕๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนมุนี ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ความเปน 
มุนีทางกาย ๑ ความเปนมุนทีางวาจา ๑ ความเปนมุนีทางใจ ๑ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ก็ความเปน 
มุนีทางกายเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย 
 เวนขาดจากกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เรียกวา ความเปนมุนีทาง 
กาย ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ก็ความเปนมุนีทางวาจาเปนไฉน ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เวนขาดจาก 
การพดูเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย นี้เรียกวา ความเปนมุนีทางวาจา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ความเปนมุนีทางใจเปนไฉน  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงชัดซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวมุิติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ัง 
หลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ความเปน 
มุนีทางใจ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเปนมุนี ๓ อยางนีแ้ล ฯ  
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           ผูท่ีเปนมุนีทางกาย เปนมุนีทางวาจา เปนมุนีทางใจ ไมมีอาสวะ เปน 
มุนี สมบูรณดวยความเปนมุนี บัณฑิตท้ังหลายกลาววา เปนผูละเสีย 
ไดทุกอยาง 
                        จบอาปายิกวรรคท่ี ๒ 
                        ____________ 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. อาปายิกสูตร         ๒. ทุลลภสูตร  
๓. อัปปเมยยสูตร         ๔. อเนญชสูตร  
๕. อยสูตร                 ๖. อปณณกสูตร  
๗. กัมมันตสูตร         ๘. โสเจยยสูตรท่ี ๑ 
๙. โสเจยยสูตรท่ี ๒ ๑๐. โมเนยยสูตร ฯ 
                        ____________  
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                          กุสินารวรรคท่ี ๓ 
                            กุสินารสูตร 
         [๕๖๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑช่ือวาพลิหรณะ ใกล 
พระนครกุสินารา ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควาพระพุทธเจาขา ดงันี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยบานหรือนิคมแหงใดแหงหนึ่งอยู คฤหบดีหรือบุตร 
คฤหบดี เขาไปหาเธอแลวนมินตเพื่อฉันอาหารในวันพรุงนี้ ภิกษุปรารถนาอยูยอมจะรับนิมนต  
ภิกษนุั้น โดยราตรีนั้นลวงไป เวลาเชา นุงผาอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของ 
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น แลวนั่งลงบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น 
 อังคาสเธอดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอคิดเชนนี้วา ดแีทๆ  
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้ อังคาสเราดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจนเพียง 
พอ เธอคิดแมเชนนี้วา โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้ แมตอๆ ไปก็พึงอังคาสเราดวย 
ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต เหน็ปานดงันี้ ดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอกําหนัด หมกมุน  
พัวพัน ไมแลเห็นโทษ ไมมีปญญาคิดสลัดออกบริโภคบิณฑบาตนัน้ เธอตรึกเปนกามวิตก 
บาง ตรึกเปนพยาบาทวติกบาง ตรึกเปนวหิิงสาวิตกบาง ในเพราะบิณฑบาต ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
บิณฑบาตที่ถวายแกภิกษุผูเห็นปานดังนี้ เรากลาววาไมมีผลมาก ขอนั้นเพราะอะไร เพราะภกิษ ุ
เปนผูประมาทอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนภกิษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยบานหรือนคิมแหงใด 
แหงหนึ่งอยู คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนิมนตเธอเพ่ือฉันอาหารในวันพรุงนี้ ภิกษุปรารถนาอยู  
ยอมจะรับนิมนต ภิกษุนัน้ โดยราตรีนั้นลวงไป เวลาเชานุงผาอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร เขา 
ไปยังนิเวศนของคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นแลวนั่งลงบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว คฤหบดีหรือ 
บุตรคฤหบดีนัน้ อังคาสเธอน้ีดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอ 
ไมคิดแมเชนนี้วาดแีทๆ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้ อังคาสเราดวยขาทนียโภชนียาหารอัน 
ประณีตดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอไมคิดเชนนีว้า โอหนอ คฤหบดหีรือบุตรคฤหบดีนี้  
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แมตอๆ ไปก็พงึอังคาสเราดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอไม 
กําหนดั ไมหมกมุน ไมพวัพนั เห็นโทษ มีปญญาคิดสลัดออกบริโภคบิณฑบาตนัน้ เธอ 
ตรึกเปนเนกขัมมวิตกบาง ตรึกเปนอัพยาบาทวิตกบางตรึกเปนอวหิิงสาวิตกบาง ในเพราะ 
บิณฑบาตนัน้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บิณฑบาตท่ีถวายแกภกิษุผูเห็นปานดังนี้ เรากลาววา มีผลมาก  
ขอนั้นเพราะอะไร เพราะภิกษุเปนผูไมประมาทอยู ฯ 
                            ภัณฑนสูตร 
         [๕๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในทิศใด ภิกษุท้ังหลาย เกิดบาดหมางกัน เกดิทะเลาะ 
วิวาทกัน ท่ิมแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู ทิศเชนนี้ยอมไมผาสุกแกเราแมแตคิดในใจ  
จะกลาวไปใยถึงการไปเลา ในเร่ืองนี้เราสันนิษฐานไดวา ทานผูมีอายุเหลานั้นละท้ิงธรรม ๓  
ประการเสียแลว ไดทําใหมากซ่ึงธรรม ๓ ประการเปนแน ไดละธรรม ๓ ประการเหลาไหน  
ไดละธรรม๓ ประการเหลานี้ คือ เนกขัมมวิตก ๑ อัพยาปาทวิตก ๑ อวหิิงสาวิตก ๑ ไดทํา 
ใหมากซ่ึงธรรม ๓ ประการเหลาไหน ไดทําใหมากซ่ึงธรรม ๓ ประการนี้ คือ กามวิตก ๑  
พยาบาทวติก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในทิศใด ภิกษุท้ังหลาย เกิดบาดหมางกัน  
เกิดทะเลาะวิวาท ท่ิมแทงกันและกันดวยหอกคือปาก อยู ทิศเชนนี้ ยอมไมเปนผาสุกแกเรา 
แมแตคิดในใจ จะปวยกลาวไปใยถึงการไป ในเร่ืองนี้เราสันนิษฐานไดวา ทานผูมีอายุเหลานั้น 
 ไดละท้ิงธรรม ๓ ประการนี้เสียแลว ไดทําใหมากซ่ึงธรรม ๓ ประการนี้เปนแน ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ในทิศใด ภกิษท้ัุงหลายเปนผูสามัคคีกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกบัน้ํา  
ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาอันแสดงความรักอยู ทิศเชนนี้ยอมผาสุกแกเราแมแตจะไป  
จะปวยกลาวไปใยถึงการคิดในใจเลา ในเร่ืองนี้เราสันนิษฐานไดวา ทานผูมีอายุเหลานั้น ไดละ 
ธรรม ๓ ประการเสียไดแลว ไดทําใหมากซ่ึงธรรม ๓ ประการเปนแน ไดละธรรม ๓ ประการ 
เหลาไหน ไดละธรรม ๓ ประการเหลานี้ คือ กามวิตก ๑ พยาปาทวติก ๑ วิหิงสาวิตก ๑  
ไดทําใหมากซ่ึงธรรม ๓ ประการเหลาไหน ไดทําใหมากซ่ึงธรรม ๓ ประการเหลานี้ คือ 
เนกขัมมวติก ๑ อัพยาปาทวติก ๑ อวหิิงสาวิตก ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในทิศใดภกิษุท้ังหลาย  
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เปนผูสามัคคีกัน ปรองดองกนั ไมววิาทกนั เปนเหมือนน้าํนมกับน้ํา  ตางมองดูกันและกันดวย 
นัยนตาอันแสดงความรักอยู ทิศเชนนี้ยอมผาสุกแกเราแมแตจะไป จะปวยกลาวไปใยถึงการ 
คิดในใจเลา ในเร่ืองนี้เราสันนิษฐานไดวาทานผูมีอายุเหลานั้น ไดละธรรม ๓ ประการนี้ได 
เสียแลว ไดทําใหมากซ่ึงธรรม๓ ประการนีเ้ปนแน ฯ 
                            โคตมสูตร 
         [๕๖๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โคตมกเจดยี ใกลพระนครเวสาลี  
ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวาดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายทูลรับ 
สนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรารูดวยปญญาอันยิ่ง 
แลว จึงแสดงธรรม ไมรูไมแสดง แสดงธรรมมีเหตุ ไมใชแสดงธรรมไมมีเหตุ แสดงธรรมมี 
ปาฏิหาริย ไมใชแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเรารูดวยปญญาอันยิง่แลว  
จึงแสดงธรรม ไมรูไมแสดง แสดงธรรมมีเหตุไมใชแสดงไมมีเหตุ แสดงธรรมมีปาฏิหาริย  
ไมใชแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริยทานท้ังหลายควรทําโอวาท ควรทําอนุสาสนี ก็แหละทานท้ังหลาย 
ควรที่จะยินดี ควรที่จะช่ืนชม ควรที่จะโสมนัสวา พระผูมีพระภาคตรสัรูเองโดยชอบพระธรรม 
อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆปฏิบัติชอบแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสคําไวยากรณภาษิต 
นี้จบลงแลว ภกิษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาค ก็แหละเม่ือพระผูมีพระภาค 
ตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู พนัโลกธาตุไดหวัน่ไหวแลว ฯ 
                            ภรัณฑสูุตร 
         [๕๖๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท  เสด็จถึงพระนครกบิล 
พัสดุ เจาศากยะพระนามวา มหานามะ ไดทรงสดับขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จถึงพระนคร 
กบิลพัสดุ โดยลําดับแลว คร้ังนั้นแลเจาศากยะพระนามวามหานามะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  
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ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับยนื ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมี 
พระภาคไดตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ไปเถิดมหานามะทานจงรูสถานท่ีพักใน 
พระนครกบิลพัสดุ ท่ีอาตมาควรอยูสักคืนหนึ่งวนันี้ เจาศากยะพระนามวามหานามะ รับพระดํารัส 
พระผูมีพระภาคแลว เขาไปยงัพระนครกบิลพัสดุ เท่ียวไปจนท่ัว ก็มิไดเห็นสถานท่ีพกัใน 
พระนครกบิลพัสดุซ่ึงพระผูมีพระภาคควรจะประทับอยูสักคืนหนึ่ง ลําดับนั้นแล เจาศากยะ 
พระ  นามวามหานามะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผู 
เจริญ ในพระนครกบิลพัสดุ ไมมีสถานท่ีพัก ซ่ึงพระผูมีพระภาคควรจะประทับสักคืนหนึ่งวันนี้  
ภรัณฑดุาบสกาลามโคตรน้ีเปนเพื่อนพรหมจารีเกาแกของพระผูมีพระภาค ขอพระผูมีพระภาค 
จงประทับอยู ณ อาศรมของภรัณฑดุาบสกาลามโคตรน้ันสักคืนหนึ่งในวันนี้เถิด พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ไปเถิดมหานามะ ทานจงปูลาดเคร่ืองลาดเถิด เจาศากยะพระนามวามหานามะทูลรับ 
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว เสด็จเขาไปยังอาศรมของภรัณฑุดาบสกาลามโคตร แลวทรง 
ปูลาดเคร่ืองลาด ทรงต้ังน้ําไวเพื่อจะลางพระบาท แลวเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดลาดเคร่ืองลาดเสร็จแลว ไดตั้งนํ้าไวเพื่อ 
ชําระยุคลบาทแลว บัดนีพ้ระผูมีพระภาคทรงทราบกาลอันควรเถิด ลําดบันั้นแล พระผูมีพระภาค 
เสด็จเขาไปยังอาศรมของภรัณฑุดาบสกาลามโคตร แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว คร้ัน 
แลว ทรงลางพระบาทท้ังสอง คร้ังนั้นแล เจาศากยะพระนามวามหานามะทรงดําริวา วันนีไ้มใช 
เวลาท่ีจะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงเหน็ดเหน่ือย ตอวันพรุงนี้ เราจึงจักเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาค ดังนีแ้ลว ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษณิแลวเสด็จ 
หลีกไป คร้ังนัน้แล พอลวงราตรีนั้นไป เจาศากยะพระนามวามหานามะ เสด็จเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคจนถึงท่ีประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรมหานามะ ศาสดา ๓ จําพวกนี้แล มี 
ปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ ศาสดาพวกหนึง่ในโลกนี้ บัญญัติการกําหนดรูกาม 
 ไมบัญญัติการกําหนดรูรูป ไมบัญญัติการกําหนดรูเวทนา พวกหนึ่งบัญญัติการกําหนดรูกาม และ 
บัญญัติการกําหนดรูรูป แตไมบัญญัติการกําหนดรูเวทนา พวกหนึ่งบัญญัติการกําหนดรูกามดวย 
 บัญญัติการกําหนดรูรูปดวย บัญญัติการกําหนดรูเวทนาดวย ดกูรมหานามะ ศาสดา ๓ จําพวก 
นี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดกูรมหานามะ คติของศาสดา ๓ จําพวกน้ีเปนอยางเดยีวกนั หรือวา  
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เปนตางๆ กัน เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้ ภรัณฑุดาบสกาลามโคตรไดกลาวกะเจาศากยะ 
พระนามวามหานามะวา ดกูรมหานามะทานจงกราบทูลวาเปนอยางเดียวกัน เม่ือภรัณฑุดาบส 
กาลามโคตรกลาวเชนนี้พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ดูกรมหา 
นามะ ทานจงกลาววาเปนตางๆ กัน แมคร้ังท่ีสอง ภรัณฑดุาบสกาลามโคตรไดกลาวกะ 
เจาศากยพระนามวามหานามะวา ดูกรมหานามะ ทานจงกราบทูลวา เปนอยางเดยีวกนั แมคร้ัง 
ท่ีสอง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวาดกูรมหานามะ ทานจงกลาว 
วา เปนตางๆ กัน แมคร้ังท่ีสาม ภรัณฑดุาบสกาลามโคตร ก็ไดกลาวกะเจาศากยะพระนามวา 
มหานามะวา ดูกรมหานามะทานจงกราบทูลวา เปนอยางเดียวกัน แมคร้ังท่ีสาม พระผูมีพระภาค 
ก็ไดตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ดกูรมหานามะ ทานจงกลาววา  เปนตางๆ กัน  
คร้ังนั้นแล ภรัณฑุดาบสกาลามโคตรไดคิดวา เราถูกพระสมณโคดมรุกรานเอาแลว ตอหนา 
เจาศากยะพระนามวามหานามะ ผูมีศักดิ์ใหญถึงสามคร้ัง ผิฉะนั้น เราพึงหลีกไปเสียจากนคร 
กบิลพัสดุ ลําดับนั้นแล ภรัณฑุดาบสกาลามโคตร ไดหลีกไปแลวจากนครกบิลพัสดุ เขาไดหลีก 
ไปแลวเหมือนอยางนั้นทีเดียว มิไดกลับมาอีกเลย ฯ 
                            หัตถกสูตร 
         [๕๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามลวงไป หัตถกเทพบุตรมี 
รัศมีงามยิ่งนัก ทําพระเชตวนัท้ังส้ินใหสวางไสวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คิดวา  
จักยนืตรงพระพักตรพระผูมีพระภาคแลวทรุดลงนั่งไมสามารถท่ีจะยืนอยูได เปรียบเหมือนเนยใส 
หรือน้ํานมท่ีเขาเทลงบนทรายยอมจมลง ตัง้อยูไมได แมฉันใด หตัถกเทวบุตรก็ฉันนัน้เหมือน 
กัน คิดวา จักยนือยูตรงพระพักตรพระผูมีพระภาคแลวทรุดลงนั่ง ไมสามารถท่ีจะยืนอยูได  
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะหตัถกเทพบุตรวาดูกรหัตถกะ ทานจงนิรมิตอัตภาพอยาง 
หยาบๆ หัตถกเทพบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคแลว นิรมิตอัตภาพอยางหยาบ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว ไดยืน ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกร  
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หัตถกะ ธรรมท่ีเปนไปแกทานผูเปนมนุษยแตคร้ังกอนนัน้ บัดนีย้ังเปนไปแกทานอยูบางหรือ  
หัตถกเทพบุตรกราบทูลวา พระเจาขา ธรรมท่ีเปนไปแกขาพระองคเม่ือยังเปนมนษุยคร้ังกอนนัน้ 
 บัดนี้กย็ังเปนไปแกขาพระองคอยู  และธรรมท่ีมิไดเปนไปแกขาพระองค เม่ือยังเปนมนุษยคร้ัง 
กอนนั้น บัดนีก้็เปนไปอยู ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้พระผูมีพระภาคเกล่ือนกลนไปดวยภิกษ ุ
ภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถียสาวกของเดยีรถีย 
อยู แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นพระเจาขา เกล่ือนกลนไปดวยเทพบุตรอยู พวกเทพบุตรตาง 
มากันแมจากที่ไกล ก็ดวยต้ังใจวาจักฟงธรรมในสํานักของหัตถกเทพบุตร ขาพระองคยังไมทัน 
อ่ิม ยังไมทันเบ่ือธรรม ๓ อยางก็ไดทํากาละเสียแลว ธรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ ขาพระองค 
ยังไมทันอ่ิม ยงัไมทันเบ่ือการเฝาพระผูมีพระภาค ๑ ขาพระองคยังไมทันอ่ิมยังไมทันเพื่อการฟง 
พระสัทธรรม ๑ ขาพระองคยังไมทันอ่ิม ยงัไมทันเบ่ือการอุปฏฐากพระสงฆ ๑ ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขาพระองคยังไมทันอ่ิม ยังไมทันเบ่ือธรรม ๓ อยางนี้แล ไดทํากาละเสียแลว คร้ัน 
หัตถกเทพบุตรไดกลาวไวยากรณภาษิตนีจ้บลงแลว จึงไดกลาวคาถาประพันธนี้ตอไปอีกวา 
           แนละ ในกาลไหนๆ จึงจักอ่ิมตอการเฝาพระผูมีพระภาค การอุปฏฐาก 
พระสงฆ และการฟงพระสัทธรรม หัตถกอุบาสกยังศึกษาอธิศีลอยู  
ยินดแีลวในการฟงพระสัทธรรมิ  ยังไมทันอิ่มตอธรรม ๓ อยาง ก็ไป 
พรหมโลกช้ันอวิหาเสียแลว ฯ 
                            กฏวิยสูตร 
         [๕๖๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระนคร 
พาราณสี คร้ังนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงผาอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจวีร เสด็จ 
เขาไปยังพระนครพาราณสีเพื่อบิณฑบาต พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นภิกษรูุปหนึ่ง ผูไร 
ความแชมช่ืน มีความแชมช่ืนแตภายนอก หลงลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ ไมมีสมาธิ มีจิตกวัด 
แกวง ไมสํารวมอินทรีย กําลังเท่ียวบิณฑบาตอยูในสํานกัของพวกมิลักขะ ซ่ึงชุมนุมกนัอยู ณ  
สถานท่ีขายโค แลวไดตรัสกะภิกษุนัน้วา ดกูรภิกษุ เธออยาไดทําตนใหเปนคนมักใหญใฝสูง  
ขอท่ีวา แมลงวันจกัไมไตตอม จักไมกดัตนท่ีทําใหมักใหญใฝสูง ชุมเพราะกล่ินดิบนั้นแลไม  
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เปนฐานะท่ีจะมีได คร้ังน้ันแล ภิกษุนัน้ อันพระผูมีพระภาคตรัสสอนดวยพระโอวาทนี ้ไดถึง 
ความสลดใจแลว ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเท่ียวบิณฑบาตในพระนครพาราณสี ใน 
เวลาภายหลังภตั เสด็จกลับจากเท่ียวบิณฑบาตแลว ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสวา ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เม่ือเชานี้ เรานุงผาอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเขาไปยังพระนครพาราณสีเพื่อ 
บิณฑบาต เราไดเหน็ภกิษุรูปหนึ่งผูไรความแชมช่ืน มีความแชมช่ืนแตภายนอก หลงลืมสติ  
ไมมีสัมปชัญญะ ไมมีสมาธิ มีจิตกวดัแกวงไมสํารวมอินทรีย กําลังเท่ียวบิณฑบาตอยูในสํานัก 
ของพวกมิลักขะ ซ่ึงชุมนุมกนัอยู ณ สถานท่ีขายโค คร้ันแลว เราไดกลาวกะภกิษุนัน้วา ดูกร 
ภิกษุ เธออยาไดทําตนใหเปนคนมักใหญใฝสูง ขอท่ีวาแมลงวันจักไมไตตอม จักไมกดัตนท่ีทํา 
ใหมักใหญใฝสูง ชุมเพราะกลิ่นดิบนั้นแล ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล  
ภิกษนุั้นอันเราสอนดวยโอวาทนี้ ไดถึงความสลดใจแลว เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสดังนี ้ภิกษุรูป 
หนึ่งไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ความมักใหญใฝสูงคืออะไร กล่ินดิบคืออะไร แมลงวัน 
คืออะไร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ความมักใหญใฝสูง คือ อภิชฌา กล่ินดิบ  
คือ พยาบาท แมลงวัน คือ วิตกท่ีเปนบาปเปนอกุศล ดูกรภกิษุ ขอท่ีวา แมลงวันจักไมไต 
ตอม จักไมกดัตนท่ีทําใหมักใหญใฝสูง ชุมเพราะกล่ินดิบนั้นแล ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
           แมลงวนัคือความดําริท่ีอิงราคะ จักไมตอมบุคคลผูไมคุมครองในจักษ ุ
และโสต ไมสํารวมในอินทรียท้ังหลาย ภิกษุผูทําตนใหเปนคนมักใหญ 
ใฝสูง ชุมเพราะกล่ินดิบ ยอมอยูหางไกลจากนิพพาน เปนผูมีสวน 
แหงความคับแคนถายเดยีว คนพาลสันดานเขลา ถูกแมลงวันท้ังหลาย 
ไตตอมไมไดเพื่อนท่ีเสมอตน พึงเท่ียวไปในบานบาง ในปาบาง  
สวนชนพวกท่ีสมบูรณดวยศีล ยินดีในธรรมเปนท่ีเขาไปสงบดวยปญญา  
เปนผูสงบระงับ อยูเปนสุข แมลงวันไมอาศัยเขา ฯ 
                          อนุรุทธสูตรท่ี ๑ 
         [๕๖๙] คร้ังนั้นแล ทานพระอนุรุทธะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีอันควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ   
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ขอประทานพระวโรกาสเถิด ขาพระองคเหน็แตมาตุคามโดยมาก เม่ือตายไปเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรกดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ขาแตพระองคผูเจริญ มาตุคาม 
ประกอบดวยธรรมเทาไรหนอ เม่ือตายไป จึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาตนรก พระผูมีพระภาค 
ตรัสตอบวา ดกูรอนุรุทธะ มาตุคามประกอบดวยธรรม ๓ อยาง เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย  
ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม๓ อยางเปนไฉน คือ มาตุคามในโลกน้ี เวลาเชา มีใจอันมลทิน 
คือความตระหนี่กลุมรุม อยูครองเรือน ๑ เวลาเท่ียง มีใจอันความริษยากลุมรุม อยูครองเรือน ๑ 
 เวลาเยน็ มีใจอันกามราคะกลุมรุม อยูครองเรือน ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม 
 ๓ อยางนี้แล เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
                          อนุรุทธสูตรท่ี ๒ 
         [๕๗๐] คร้ังนั้นแล ทานพระอนุรุทธะไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับ 
ทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว จึงนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
 แลวกลาววา ขอโอกาสเถิดทานสารีบุตรผมตรวจดูตลอดพันโลกดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวง 
จักษุของมนษุย ก็ผมปรารภความเพียรไมยอหยอน ตั้งสติไมหลงลืม กายสงบระงับไมระสํ่า 
ระสาย จิตต้ังม่ันเปนเอกัคคตา เออก็ไฉนเลา จิตของผมจึงยังไมพนจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน 
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดกูรทานอนุรุทธะ การท่ีทานคิดอยางนีว้า เราตรวจดูตลอดพันโลก 
 ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย ดังนี้ เปนเพราะมานะของทาน การท่ีทานคิดอยางนี ้
วา ก็เราปรารภความเพียรไมยอหยอนตั้งสติม่ันไมหลงลืม กายสงบระงับไมระสํ่าระสาย จิต 
ตั้งม่ันเปนเอกคัคตาดังนี้ เปนเพราะอุทธัจจะของทาน ถึงการท่ีทานคิดอยางนี้วา เออก็ไฉนเลา 
 จิตของเรายังไมพนจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน ดังนี้ กเ็ปนเพราะกุกกจุจะของทานเปนความดหีนอ  
ทานพระอนุรุทธะจงละธรรม ๓ อยางนี้ ไมใสใจธรรม ๓อยางนี้ แลวนอมจิตไปในอมตธาตุ  
คร้ังนั้นแล ทานพระอนุรุทธะตอมาไดละธรรม ๓ อยางนี้ ไมใสใจถึงธรรม ๓ อยางนี้ นอมจิต 
ไปในอมตธาตุ คร้ังนั้นแล ทานพระอนุรุทธะ หลีกออกจากหมูอยูผูเดยีว เปนผูไมประมาท 
 มีตนอันสงไปอยู ไมนานนกั ไดทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลาย  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาท่ี 270 
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองกันนัน้ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา 
ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิได 
มี ก็แหละ ทานพระอนุรุทธะไดเปนพระอรหันตองคหนึง่ ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย ฯ 
                           ปฏิจฉันนสูตร 
         [๕๗๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิง ๓ อยางนี้ ปดบังไวจงึเจริญ เปดเผยไมเจริญ ๓ อยาง 
เปนไฉน คือ มาตุคาม ปดบังเอาไวจึงจะงดงาม เปดเผยไมงดงาม ๑ มนตของพราหมณ  
ปดบังเขาไวจึงรุงเรือง เปดเผยไมรุงเรือง ๑มิจฉาทิฐ ิปดบังไวจึงเจริญ เปดเผยไมเจริญ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิง ๓ อยาง นี้แล ปดบังไวจึงเจริญ เปดเผยไมเจริญ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิง  
๓ อยางนี้เปดเผยจึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรือง ๓ อยางเปนไฉน คือ ดวงจันทร เปดเผย 
จึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรือง ๑ ดวงอาทิตย เปดเผยจึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรือง ๑ธรรมวินัยท่ี 
พระตถาคตประกาศไวแลว เปดเผยจึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรือง ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิง ๓  
อยางนี้แล เปดเผยจึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรือง ฯ 
                             เลขสูตร 
         [๕๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปน 
ไฉน คือ บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดท่ีแผนหิน ๑ บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดท่ีแผนดิน ๑  
บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดท่ีน้ํา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลายก็บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดท่ีแผนหินเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ท้ังความโกรธของเขาน้ันนอน 
เนื่องอยูในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดท่ีแผนหิน ไมลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ํา  
ยอมต้ังอยูยั่งยนืแมฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกนั   
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ยอมโกรธเนืองๆ ท้ังความโกรธของเขาน้ันก็นอนเนื่องอยูในสันดานนานนัก นี้เรียกวา บุคคล 
ผูเปรียบดวยรอยขีดท่ีแผนหนิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดท่ีแผนดนิเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ แตความโกรธของเขานั้นไมนอนเนื่อง 
อยูในสันดานนานนัก เปรียบเหมือนรอยขีดท่ีแผนดนิ ลบเลือนไปโดยเร็วเพราะลมและน้ํา ไมตั้งอยู 
ยั่งยืนแมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี ้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมโกรธเนืองๆ  
แตความโกรธของเขานั้นไมนอนเนื่องอยูในสันดานนานนัก นี้เรียกวา บุคคลผูเปรียบดวยรอย 
ขีดท่ีแผนดิน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดท่ีน้ําเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
 บุคคลบางคนในโลกนี้ แมจะถูกวาดวยคําหนักๆ แมจะถูกวาดวยคําหยาบๆ แมจะถูกวาดวย 
คําท่ีไมพอใจ ก็คงสมานไมตรี กลมเกลียว ปรองดองกันอยู เปรียบเหมือนรอยขีดท่ีน้าํ จะขาด 
จากกันก็ประเดี๋ยวเดยีวเทานัน้ ไมตั้งอยูนาน แมฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลายบุคคลบางคนใน 
โลกน้ี ก็ฉันนัน้เหมือนกัน แมจะถูกวาดวยคําหนักๆ แมจะถูกวาดวยคําหยาบๆ แมจะถูกวา 
ดวยคําท่ีไมพอใจ ก็คงสมานไมตรีกลมเกลียวปรองดองกันอยู นี้เรียกวา บุคคลผูเปรียบดวย 
รอยขีดท่ีน้ํา ดกูรภิกษุท้ังหลายบุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                                                 จบกุสินารวรรคท่ี ๓ 
                                                ____________________ 
                                             รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. กุสินารสูตร                 ๒. ภัณฑนสูตร  
๓. โคตมสูตร                 ๔. ภรัณฑุสูตร 
๕. หัตถกสูตร                 ๖. กฏวิยสูตร  
๗. อนุรุทธสูตรท่ี ๑                 ๘. อนุรุทธสูตรท่ี ๒ 
๙. ปฏิจฉันนสูตร                 ๑๐. เลขสูตร ฯ 
                        ___________  
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                         โยธาชีววรรคที่ ๔ 
                             โยธสูตร 
         [๕๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย นักรบอาชีพประกอบดวยองค ๓ประการสมควรแก 
พระราชา เหมาะแกพระราชา ถึงการนับวาเปนองคของพระราชาโดยแท องค ๓ ประการเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย นักรบอาชีพในโลกนี้ ยิงลูกศรไปไดไกล ๑ ยิงไมพลาด ๑ ทําลาย 
กายขนาดใหญได ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายนักรบอาชีพประกอบดวยองค ๓ ประการนีแ้ล สมควร 
แกพระราชา เหมาะแกพระราชา ถึงการนับวาเปนองคของพระราชาโดยแท ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ 
ของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา องค ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุในธรรม 
วินัยนี้ ยิงลูกศรไปไดไกล ๑ ยิงไมพลาด ๑ ทําลายกายขนาดใหญได ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ก็ภิกษุยิงลูกศรไปไดไกลอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีย้อมพิจารณาเห็นรูปอยางใดอยางหนึ่ง 
 ท้ังท่ีเปนอดีต ท้ังท่ีเปนอนาคต ท้ังท่ีเปนปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 
 เลวหรือประณีต ในท่ีไกลหรือในท่ีใกล ท้ังหมดนัน้ ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยาง 
นี้วานัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ยอมพิจารณาเหน็เวทนาอยางใด 
อยางหนึ่ง ... ยอมพิจารณาเหน็สัญญาอยางใดอยางหน่ึง ... ยอมพิจารณาเห็นสังขารอยางใดอยาง 
หนึ่ง ... ยอมพิจารณาเหน็วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต ท้ังท่ีเปนอนาคต ท้ังที่เปน 
ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ในท่ีไกลหรือในท่ีใกล 
 ท้ังหมดนัน้ ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่น 
ไมใชตัวตนของเรา ดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษยุิงลูกศรไปไดไกลอยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ก็ภิกษุยิงไมผิดพลาดอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนีรูชัดตามความเปนจริงวา 
 นี้ทุกข นี้เหตุใหทุกขเกดิ นี้ความดับทุกข นีข้อปฏิบัตใหถึงความดับทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษยุังไมผิดพลาดอยางนีแ้ล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมทําลายกองอวิชชาใหญ 
ได ดูกรภิกษุท้ังหลายภกิษุทําลายกายขนาดใหญไดอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบ  
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ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                             ปริสสูตร 
         [๕๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท ๓ จําพวกน้ี ๓ จําพวกเปนไฉนคือ บริษัทท่ี 
แนะนําไดยาก ๑ บริษัทท่ีแนะนําไดงาย ๑ บริษัทท่ีแนะนําแตพอประมาณก็รูได ๑ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บริษทั ๓ จําพวกน้ีแล ฯ 
                             มิตตสูตร 
         [๕๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มิตรผูประกอบดวยองค ๓ ควรคบไวองค ๓ เปนไฉน 
 คือ ใหส่ิงท่ีใหไดยาก ๑ ชวยทําส่ิงท่ีทําไดยาก ๑ อดทนส่ิงท่ีทนไดยาก ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
มิตรผูประกอบดวยองค ๓ นี้แล ควรคบไว ฯ 
                            อุปปาทสูตร 
         [๕๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะตถาคตอุบัติข้ึนกต็าม ไมอุบัติข้ึนก็ตาม ธาตุนัน้ คือ  
ความต้ังอยูตามธรรมดา ความเปนไปตามธรรมดาก็คงต้ังอยูอยางนัน้เอง ตถาคตตรัสรู บรรลุ 
ธาตุนั้นวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียงคร้ันแลวจึงบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก  
ทําใหเขาใจงายวาสังขารท้ังปวงไมเท่ียง ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะตถาคตอุบัติข้ึนก็ตาม ไม 
อุบัติข้ึนก็ตาม ธาตุนั้น คือ ความต้ังอยูตามธรรมดา ความเปนไปตามธรรมดา ก็คงต้ังอยูอยาง  
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นั้นเอง ตถาคตตรัสรู บรรลุธาตุนั้นวา สังขารท้ังปวงเปนทุกข คร้ันแลวจึงบอก แสดง  
บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหเขาใจงายวา สังขารท้ังปวงเปนทุกข ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 เพราะตถาคตอุบัติข้ึนก็ตาม ไมอุบัติข้ึนก็ตามธาตุนั้น คือ ความต้ังอยูตามธรรมดา ความเปน 
ไปตามธรรมดา ก็คงต้ังอยูอยางนั้นเอง ตถาคตตรัสรู บรรลุธาตุนั้นวา ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา  
คร้ันแลวจึงบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหเขาใจงายวา ธรรมท้ังปวง 
เปนอนัตตา ฯ 
                           เกสกัมพลสูตร 
         [๕๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผากัมพลที่ทําดวยผมมนุษย บัณฑิตกลาววาเลวกวาผาท่ีชาง 
หูกทอแลวทุกชนิด ผากัมพลท่ีทําดวยผมมนุษยในฤดหูนาวก็เย็น ในฤดรูอนก็รอน สีนาเกลียด 
 กล่ินเหม็น สัมผัสไมสบาย แมฉันใดดูกรภิกษุท้ังหลาย วาทะของเจาลัทธิช่ือวามักขลิ ก็ฉันนั้น 
เหมือนกนัแล บัณฑิตกลาววาเลวกวาวาทะของสมณะทุกพวก เจาลัทธิช่ือวามักขลิเปนโมฆบุรุษ 
 มีวาทะอยางนี ้มีความเหน็อยางนีว้า กรรมไมมี กิริยาไมมี ความเพยีรไมมี ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
แมพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาท่ีไดมีแลวในอดีตกาล ก็เปนผูตรัสกรรม ตรัสกิริยา  
และตรัสความเพียร ถึงพระผูมีพระภาคเหลานั้น ก็ถูก โมฆบุรุษช่ือวามักขลิคัดคานวา กรรมไมมี  
กิริยาไมมี ความเพียรไมมี แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท่ีจักมีในอนาคตกาล  
ก็จักเปนผูตรัสกรรม ตรัสกิริยา ตรัสความเพียร ถึงพระผูมีพระภาคเหลานั้น ก็ถูกโมฆบุรุษช่ือ 
วามักขลิคัดคานวา กรรมไมมี กิริยาไมมี ความเพยีรไมมี แมเราผูเปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็กลาวกรรม กลาวกิริยา กลาวความเพียร แมเราก็ถูกโมฆบุรุษช่ือวา 
มักขลิคัดคานวา กรรมไมมี กิริยาไมมี ความเพียรไมมี ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุคคล 
พึงวางไซดกัปลาไวท่ีปากอาว เพื่อใชประโยชนเพื่อทุกข เพื่อความฉิบหาย เพื่อความพนิาศ 
แกปลาเปนอันมาก แมฉันใดโมฆบุรุษช่ือวามักขลิ ก็ฉันนัน้เหมือนกันแล เปนเหมือนไซดัก 
มนุษย เกิดข้ึนในโลกแลว เพือ่ใชประโยชน เพื่อทุกข เพื่อความฉิบหาย เพื่อความพินาศ 
แกสัตวเปนอันมาก ฯ  
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                            สัมปทาสูตร 
         [๕๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉนคือ สัทธาสัมปทา  
ความถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ สีลสัมปทา ความถึงพรอมดวยศีล ๑ ปญญาสัมปทา ความถึงพรอม 
ดวยปญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายสัมปทา ๓ อยางนี้แล ฯ 
                             วุฑฒิสูตร 
         [๕๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย วุฑฒิ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉนคือ สัทธาวุฑฒิ  
ความเจริญแหงศรัทธา ๑ สีลวุฑฒิ ความเจริญแหงศีล ๑ปญญาวุฑฒิ ความเจริญแหงปญญา ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย วุฑฒิ ๓ อยางนี้แล ฯ  
                           อัสสสูตรท่ี ๑ 
         [๕๘๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงมากระจอก ๓ จําพวกและบุรุษกระจอก ๓  
จําพวก เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลายก็มากระจอก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ มากระจอก 
บางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเคร่ืองวิ่งเร็ว แตไมสมบูรณดวยสี ไมสมบูรณดวย 
ความสูงและความใหญ ๑ มากระจอกบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกาํลังเคร่ืองวิ่งเร็ว  
สมบูรณดวยสี แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ มากระจอกบางตัวในโลกนี้ เปน 
สัตวสมบูรณดวยกําลังเคร่ืองวิ่งเร็ว สมบูรณดวยสี และสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย มากระจอก ๓ จําพวกน้ีแล ดกูรภกิษุท้ังหลาย สวนบุรุษกระจอก ๓ จําพวก 
เปนไฉน คือ บุรุษกระจอกบางคนในโลกน้ี เปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวย  
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วรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ บุรุษกระจอกบางคนในโลกน้ี เปนผูสมบูรณ 
ดวยเชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑บุรุษกระจอก 
บางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูง 
และความใหญ ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็บุรุษกระจอกเปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวย 
วรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
รูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกดิทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความ 
ดับทุกข เรากลาววานี้เปนเชาวนของเขา แตเม่ือเขาถูกถามปญหาในอภธิรรม อภิวินัย ก็จน 
ปญญาวิสัชนาไมได เรากลาววา นี้ไมใชวรรณะของเขา และเขายอมไมไดจวีร  บิณฑบาต  
เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูงและความใหญของเขา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษกระจอกสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวย 
ความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็บุรุษกระจอกเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และ 
สมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  
เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา และเม่ือเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินยั กว็ิสัชนาได 
 ไมจนปญญา เรากลาววา นี้เปนวรรณะของเขา แตเขาไมไดจวีร บิณฑบาตเสนาสนะ และ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูงและความใหญของเขา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
บุรุษกระจอกเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและ 
ความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษกระจอกสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ 
 และสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ รูชัด 
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรากลาววา นี้เปนเชาวน 
ของเขา และเม่ือถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินยั กว็ิสัชนาได ไมจนปญญา เรากลาววา 
 นี้เปนวรรณะของเขา และเขามักไดจวีร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร  
เรากลาววา นี้เปนความสูงและความใหญของเขา ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษกระจอกเปนผูสมบูรณ 
ดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนีแ้ล ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลายบุรุษกระจอก ๓ จําพวกนี้แล ฯ  
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                           อัสสสูตรท่ี ๒ 
         [๕๘๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงมาดี ๓ จําพวกและบุรุษดี  ๓ จําพวก เธอ 
ท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี 
พระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็มาดี ๓จําพวกเปนไฉน คือ มาดีบางตัวในโลกนี้  
เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเคร่ืองวิ่งเร็วแตไมสมบูรณดวยสี ไมสมบูรณดวยความสูงและความ 
ใหญ ๑ มาดีบางตัวในโลกนี ้เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเคร่ืองวิ่งเร็ว และสมบูรณดวยสี แต 
ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ มาดีบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเคร่ือง 
วิ่งเร็ว สมบูรณดวยสี และสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย มาดี ๓  
จําพวกนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษดี ๓ จําพวกเปนไฉนคือ ๑. บุรุษบางคนในโลกนี ้ 
เปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ 
 บุรุษดีบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวย 
ความสูงและความใหญ๓. บุรุษดีบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวย 
วรรณะและสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษดีสมบูรณดวยเชาวน  
แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูผุดเกิด จักปรินพิพานในภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา 
 เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป เรากลาววานี้เปนเชาวนของเขา แตเม่ือเขาถูกถามปญหา 
ในอภิธรรม อภิวนิัย ก็จนปญญาวิสัชนาไมได เรากลาววา นี้ไมใชวรรณะของเขา และเขา 
ไมไดจวีร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูง 
และความใหญของเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวย 
วรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลายก็บุรุษดีเปนผู 
สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูผุดเกิด จกัปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับ 
จากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา  
และเม่ือเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวนิัย กแ็กไดไมจนปญญา เรากลาววา นี้เปนวรรณะ 
ของเขา แตเขาไมไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา  
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นี้ไมใชความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และ 
สมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ก็บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะและสมบูรณดวยความสูงและความใหญ 
อยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูผุดเกิด จกัปรินิพพานในภพนั้น  
มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป เรากลาววา นี้เปน 
เชาวนของเขา และเม่ือถูกถามปญหาในอภธิรรม อภิวินัย ก็วิสัชนาได ไมจนปญญา เรากลาววา 
นี้เปนวรรณะของเขา และเขามักไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร 
 เรากลาววา นี้เปนความสูงและความใหญของเขา ดูกรภกิษุท้ังหลายบุรุษดีเปนผูสมบูรณ 
ดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนีแ้ล ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย บุรุษดี ๓ จําพวกน้ีแล ฯ 
                           อัสสสูตรท่ี ๓ 
         [๕๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงมาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ จาํพวก และบุรุษ 
อาชาไนยผูเจริญ ๓ จําพวก เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภิกษเุหลานั้นทูลรับ 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็มาอาชาไนยตัวเจริญ ๓  
จําพวกเปนไฉน คือ มาอาชาไนยตวั ---เจริญบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเปน 
เคร่ืองวิ่งเร็ว แตไมสมบูรณดวยสี ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ มาอาชาไนย 
ตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกาํลังเคร่ืองวิ่งเร็ว และสมบูรณดวยสี แตไม 
สมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวย 
กําลังเคร่ืองวิ่งเร็ว สมบูรณดวยสี และสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ ดูกรภิกษุ 
ท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ จําพวกน้ีแล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓  
จําพวกเปนไฉน คือ บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน  
แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคน 
ในโลกน้ี เปนผูสมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและ  
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ความใหญ ๑ บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวย 
วรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญ 
เปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ 
อยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ  
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู  
เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา แตเม่ือเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวนิัย ก็จนปญญา  
วิสัชนาไมได เรากลาววานีไ้มใชวรรณะของเขา และเขาไมไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ  
และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูงและความใหญของเขา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลายบุรุษอาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณ 
ดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณ 
ดวยเชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เรากลาววา นี้เปน 
เชาวนของเขา และเม่ือเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวนิัย กว็ิสัชนาได ไมจนปญญา  
เรากลาววานี้เปนวรรณะของเขา แตเขาไมไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย 
เภสัชบริขาร เรากลาววา นีไ้มใชความสูงและความใหญของเขา ดูกรภกิษุท้ังหลายบุรุษ 
อาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูง 
และความใหญอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน  
สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
ส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา และ 
เม่ือเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินยั กว็ิสัชนาได ไมจนปญญา เรากลาววา นี้เปน 
วรรณะของเขา และเขามักไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร  
เรากลาววา นี้เปนความสูงและความใหญของเขา ดูกรภกิษุท้ังหลายบุรุษอาชาไนยผูเจริญเปน 
ผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ จําพวกนี้แล ฯ  
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                         โมรนิวาปสูตรท่ี ๑ 
         [๕๘๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปริพาชการามช่ือโมรนิวาปะ 
 ใกลพระนครราชคฤห ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผู 
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน  
มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ศีลขันธท่ีเปนของพระอเสขะ ๑ สมาธิขันธท่ีเปนของ 
พระอเสขะ ๑ ปญญาขันธท่ีเปนของพระอเสขะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓  
ประการนี้แล ยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติ 
พรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวนประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                         โมรนิวาปสูตรท่ี ๒ 
         [๕๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมมีความสําเร็จ 
ลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน  
ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลายธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ อิทธิปาฏิหาริยะ  
ฤทธ์ิเปนอัศจรรย ๑ อาเทสนาปาฏิหาริยะ ดกัใจเปนอัศจรรย ๑ อนุสาสนีปาฏิหาริยะ คําสอน 
เปนอัศจรรย ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ยอมมีความสําเร็จ 
ลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลวงสวนมีท่ีสุดลวงสวน  
ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                         โมรนิวาปสูตรท่ี ๓ 
         [๕๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมมีความสําเร็จ 
ลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน   
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ประเสริฐกวาเทวดาและมนษุยท้ังหลายธรรม ๓ ประการนี้เปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ความเห็น 
ชอบ ๑ สัมมาญาณะความรูชอบ ๑ สัมมาวิมุติ ความหลุดพนชอบ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะ 
ลวงสวน มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษย 
ท้ังหลาย ฯ 
                        จบโยธาชีววรรคท่ี ๔ 
                        ____________ 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. โยธสูตร                         ๒. ปริสสูตร  
๓. มิตตสูตร                         ๔. อุปปาทสูตร 
๕. เกสกัมพลสูตร                 ๖. สัมปทาสูตร 
 ๗. วุฑฒิสูตร                 ๘. อัสสสูตรท่ี ๑ 
๙. อัสสสูตรท่ี ๒                 ๑๐. อัสสสูตรท่ี ๓  
๑๑. โมรนิวาปสูตรท่ี ๑         ๑๒. โมรนิวาปสูตรท่ี ๒  
๑๓. โมรนิวาปสูตรท่ี ๓ ฯ 
                        ____________  
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                          มังคลวรรคท่ี ๕ 
                            อกุศลสูตร 
         [๕๘๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตกนรก เหมือนกับ 
ถูกนําไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม ฝายอกุศล ๑ วจีกรรมฝายอกศุล ๑  
มโนกรรมฝายอกุศล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลายผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ตองตกนรก  
เหมือนกับถูกนําไปฝงไวดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองไดข้ึนสวรรค 
เหมือนกับเชิญไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมฝายกุศล ๑ วจกีรรม 
ฝายกุศล ๑ มโนกรรมฝายกุศล ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม๓ ประการนี้แล  
ตองไดข้ึนสวรรคเหมือนกับเชิญไปวางไว ฯ 
                            สาวัชชสูตร 
         [๕๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตกนรก เหมือนกับ 
ถูกนําไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมท่ีมีโทษ ๑ วจกีรรมท่ีมีโทษ ๑  
มโนกรรมท่ีมีโทษ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ตองตกนรก 
 เหมือนกับถูกนําไปฝงไว ดกูรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองได 
ข้ึนสวรรคเหมอืนกับเชิญไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมท่ีไมมีโทษ ๑  
วจีกรรมท่ีไมมีโทษ ๑ มโนกรรมท่ีไมมีโทษ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม๓ 
 ประการนี้แล ตองไดข้ึนสวรรค เหมือนกบัเชิญไปวางไว ฯ  
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                             วิสมสูตร 
         [๕๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตกนรก เหมือนกับ 
ถูกนําเอาไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่ไมสมํ่าเสมอ ๑ วจกีรรมท่ีไม 
สมํ่าเสมอ ๑ มโนกรรมท่ีไมสมํ่าเสมอ ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล 
 ตองตกนรก เหมือนกับถูกนาํเอาไปฝงไว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
ตองไดข้ึนสวรรค เหมือนกบัเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม 
ท่ีสมํ่าเสมอ ๑ วจีกรรมท่ีสมํ่าเสมอ ๑ มโนกรรมท่ีสมํ่าเสมอ ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ผูท่ีประกอบ 
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ตองไดข้ึนสวรรค เหมือนกบัเชิญไปวางไว ฯ 
                             อสุจิสูตร 
         [๕๘๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตกนรก เหมือนกับ 
ถูกนําเอาไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่ไมสะอาด ๑ วจีกรรมท่ีไม 
สะอาด ๑ มโนกรรมท่ีไมสะอาด ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล  
ตองตกนรก เหมือนกับถูกนาํเอาไปฝงไว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 ตองข้ึนสวรรคเหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม 
ท่ีสะอาด ๑วจกีรรมท่ีสะอาด ๑ มโนกรรมท่ีสะอาด ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวย 
ธรรม ๓ ประการนี้แล ตองไดข้ึนสวรรค เหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ฯ 
                            ขตสูตรท่ี ๑ 
         [๕๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม  ประกอบดวยธรรม ๓  
ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทาํลาย เปนผูมีโทษ มีขอท่ีวิญูชนจะพึงติเตียน   
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และตองประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมากธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมฝาย 
อกุศล ๑ วจกีรรมฝายอกุศล ๑มโนกรรมฝายอกุศล ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา  
ไมเฉียบแหลมประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย  
เปนผูมีโทษ มีขอท่ีวิญูชนจะพึงติเตียน และตองประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาดเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๓ ประการยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด 
 ไมใหถูกทําลาย เปนผูไมมีโทษ วิญูชนไมพึงติเตียน และไดประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๓ 
 ประการเปนไฉน คือ กายกรรมฝายกุศล ๑ วจีกรรมฝายกศุล ๑ มโนกรรมฝายกุศล ๑ ฯลฯ ฯ 
                            ขตสูตรท่ี ๒ 
         [๕๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลมประกอบดวยธรรม ๓ 
 ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมท่ีมีโทษ ๑ วจกีรรมท่ีมีโทษ ๑ มโนกรรมท่ีมีโทษ ๑ ฯลฯ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ  
กายกรรมท่ีไมมีโทษ ๑ วจกีรรมท่ีไมมีโทษ ๑ มโนกรรมท่ีไมมีโทษ ๑ ฯลฯ ฯ 
                            ขตสูตรท่ี ๓ 
         [๕๙๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๓  
ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมท่ีไมสมํ่าเสมอ ๑ วจกีรรมท่ีไมสมํ่าเสมอ ๑ มโนกรรมท่ีไม 
สมํ่าเสมอ ๑ ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๓ 
 ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมท่ีสมํ่าเสมอ ๑ วจีกรรมท่ีสมํ่าเสมอ ๑ มโนกรรมท่ี 
สมํ่าเสมอ ๑ ฯลฯ ฯ  
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                            ขตสูตรท่ี ๔ 
         [๕๙๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม  ประกอบดวยธรรม  
๓ ประการ คือ กายกรรมท่ีไมสะอาด ๑ วจกีรรมท่ีไมสะอาด ๑มโนกรรมท่ีไมสะอาด ๑ ฯลฯ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลมประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ  
กายกรรมท่ีสะอาด ๑ วจีกรรมท่ีสะอาด ๑ มโนกรรมท่ีสะอาด ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย สัตบุรุษ 
ผูฉลาด เฉียบแหลมประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจดั ไมให 
ถูกทําลาย ยอมเปนผูไมมีโทษ วิญูชนไมพึงติเตียน และไดประสบบุญเปนอันมาก ฯ 
                            วันทนาสูตร 
         [๕๙๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การไหว ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ไหวทางกาย ๑ 
 ไหวทางวาจา ๑ ไหวทางใจ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การไหว๓ อยางนีแ้ล ฯ 
                           สุปุพพัณหสูตร 
         [๕๙๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวเหลาใดประพฤติสุจริตดวยกาย  ประพฤติสุจริต 
ดวยวาจา ประพฤติสุจริตดวยใจ ในเวลาเชา เวลาเชาก็เปนเวลาเชาท่ีดีของสัตวเหลานัน้ 
 สัตวเหลาใดประพฤติสุจริตดวยกาย ประพฤติสุจริตดวยวาจา ประพฤติสุจริตดวยใจ ในเวลา 
เท่ียง เวลาเท่ียงก็เปนเวลาเท่ียงท่ีดีของสัตวเหลานั้น สัตวเหลาใดประพฤติสุจริตดวยกาย 
 ประพฤติสุจริตดวยวาจาประพฤติสุจริตดวยใจ ในเวลาเย็น เวลาเย็นก็เปนเวลาเย็นท่ีดีของ 
สัตวเหลานั้น  
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           สัตวท้ังหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นช่ือวาเปนฤกษดี มงคลดี  
สวางดี รุงดี ขณะดี ยามดี และบูชาดีในพรหมจารีบุคคลท้ังหลาย  
กายกรรมเปนสวนเบื้องขวาความปรารถนาของทานเปนสวนเบื้องขวา  
สัตวท้ังหลายทํากรรมอันเปนสวนเบื้องขวาแลว ยอมไดผลประโยชน 
อันเปนสวนเบ้ืองขวา ทานเหลานั้นไดประโยชนแลว จงไดรับความสุข  
จงงอกงามในพระพุทธศาสนา จงไมมีโรค ถึงความสุข พรอมดวยญาติ 
ท้ังมวล ฯ 
                         จบมังคลวรรคท่ี ๕ 
                         _________________ 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อกศุลสูตร                 ๒. สาวัชชสูตร  
๓. วิสมสูตร                         ๔. สุจริตสูตร 
๕. ขตสูตรท่ี ๑                 ๖. ขตสูตรท่ี ๒  
๗. ขตสูตรท่ี ๓                 ๘. ขตสูตรท่ี ๔ 
๙. วันทนาสูตร                 ๑๐. สุปุพพัณหสูตร ฯ 
                        ตติยปณณาสกจบบริบูรณ 
                        _____________________  
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                  พระสูตรท่ีไมสงเคราะหเขาในปณณาสก 
         [๕๙๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉนคือ อาคาฬหปฏิปทา  
ขอปฏิบัติอยางหยาบชา ๑ นชิฌามปฏิปทา ขอปฏิบัติอยางเหี้ยมเกรียม ๑ มัชฌิมาปฏิปทา  
ขอปฏิบัติอยางกลาง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลายก็อาคาฬหปฏิปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  
ยอมมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา โทษในกามไมมี เขายอมถึงความเปนผูตกไปในกาม  
ดูกรภกิษุท้ังหลายน้ีเรียกวา อาคาฬหปฏิปทา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็นิชฌามปฏิปทาเปนไฉน 
อเจลกบางคนในโลกนี้ เปนผูไรมรรยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภกิษาก็ไมมาเขาเชิญใหหยุด 
ก็ไมหยุด ไมรับภิกษาท่ีเขาแบงไวกอน ไมรับภิกษาท่ีเขาทําเฉพาะไมรับภิกษาท่ีเขานมินต  
ไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภกิษาจากปากกะเชา ไมรับภกิษาครอมธรณีประตู ไมรับภกิษาครอม 
ทอนไม ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับภกิษาท่ีคนสองคนกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิง 
มีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงท่ีกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภกิษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับ 
ภิกษาท่ีนัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในท่ีท่ีไดรับเล้ียงดสุูนัข ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวัน 
ไตตอมเปนกลุม ไมรับปลา ไมรับเนื้อ ไมดืม่สุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มน้ําหมักดอง เขารับ 
ภิกษาท่ีเรือนหลังเดียว เยยีวยาอัตภาพดวยขาวคําเดยีวบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยียวยา 
อัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง ... รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลังเยยีวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง  
เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง เยยีวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอย ๒ ใบบาง ...  
เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอย ๗ ใบบาง กินอาหารท่ีเก็บคางไววันเดยีวบาง ๒ วันบาง ... 
๗ วันบาง เปนผูประกอบดวยความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวยีนมาต้ังกึ่งเดือนเชนนี้ อเจลก 
นั้น เปนผูมีผักดองเปนภกัษาบาง มีขาวฟางเปนภกัษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาว 
เปนภกัษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกาํยาน 
เปนภกัษาบาง มีหญาเปนภกัษาบางมีโคมัยเปนภกัษาบาง มีเงาและผลไมในปาเปนอาหารบาง  
บริโภคผลไมหลนเยยีวยาอัตภาพ อเจลกนั้นทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง  
ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือก 
ปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากําพลทําดวยผมคนบาง ผากําพลทําดวยขนสัตวบาง ผา  
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ทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวดคือประกอบความขวนขวายในการถอนผม 
และหนวดบางเปนผูยืนคือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยงคือประกอบความเพียรในการ 
กระโหยงบาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูอาบน้ํา 
วันละ ๓ คร้ัง คือประกอบความขวนขวายในการลงนํ้าบาง เปนผูประกอบความขวนขวาย 
 ในการทํารางกายใหเดือดรอนกระสับกระสายหลายวิธีดังกลาวมา ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา 
นิชฌามปฏิปทา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็มัชฌิมาปฏิปทาเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ พจิารณาเหน็กายในกายอยู เปนผูมีความเพยีรมีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเหน็จิตในจิตอยู ... พิจารณา 
เห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู เปนผูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกได ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปฏิปทา๓ อยางนี้แล ฯ 
         [๕๙๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉนคือ  อาคาฬห 
ปฏิปทา ๑ นิชฌามปฏิปทา ๑ มัชฌิมาปฏิปทา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายก็อาคาฬหปฏิปทา 
เปนไฉน ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา อาคาฬหปฏิปทาดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็นิชฌาม 
ปฏิปทาเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา นิชฌามปฏิปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ก็มัชฌิมามปฏิปทาเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกดิ พยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิตต้ังจิตไว เพือ่ยังธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ียังไมเกดิมิใหเกิดข้ึน 
 เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกศุลท่ีเกิดขึ้นแลว เพื่อยังกุศลธรรมท่ียังไมเกดิใหเกิดข้ึน เพือ่ 
ความต้ังม่ัน ไมเส่ือมสูญ เพิ่มพูน ไพบูลย เจริญ บริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ...  
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย ฉันทะสมาธิ และปธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวริิย 
สมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท 
อันประกอบดวยวิมังสสมาธิและปธานสังขาร ... เจริญสัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย  
สมาธินทรียปญญินทรีย ... เจริญสัทธาพละ วิริยพละ สมาธิพละ ปญญาพละ ...  
เจริญสติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงคปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิ 
สัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค ... เจริญสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
 สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
นี้เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๓ อยางนี้แล ฯ  
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         [๕๙๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตกนรก เหมือนกับ 
ถูกนําเอาไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการ 
ฆาสัตว ๑ พอใจในการฆาสัตว ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล 
 ตองตกนรก เหมือนกับถูกนาํเอาไปฝงไว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
ข้ึนสวรรคเหมอืนกับเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ เวนขาดจากการ 
ฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการฆาสัตว ๑ พอใจในการงดเวนจากการ 
ฆาสัตว ๑ ... ลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการลักทรัพย ๑พอใจในการลักทรัพย ๑ ... 
 งดเวนจากการลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการลักทรัพย ๑ พอใจในการ 
งดเวนจากการลักทรัพย ๑ ...ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการประพฤติผิด 
ในกาม ๑ พอใจในการประพฤติผิดในกาม ๑ ... งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ ชักชวนผูอ่ืน 
ในการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ ...  
พูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการพดูเท็จ ๑ พอใจในการพดูเท็จ ๑ ... งดเวนจากการพูดเท็จ 
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการพูดเท็จ ๑ พอใจในการงดเวนจากการพูดเท็จ ๑ ...  
กลาวคําสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในคําสอเสียด ๑ พอใจในคําสอเสียด ๑ ... งดเวนจาก 
คําสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากคําสอเสียด ๑ พอใจในการงดเวนจาก 
คําสอเสียด ๑ ... กลาวคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในคําหยาบ ๑ พอใจในคําหยาบ ๑ ... 
 งดเวนจากคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากคําหยาบ ๑ พอใจในการงดเวน 
จากคําหยาบ ๑ ... กลาวคําเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในคําเพอเจอ๑ พอใจในคํา 
เพอเจอ ๑ ... เวนขาดจากคําเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากคําเพอเจอ ๑  
พอใจในการงดเวนจากคําเพอเจอ ๑ ... เปนผูละโมภดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในความละโมภ ๑  
พอใจในความละโมภ ๑ ... ไมมากดวยความละโมภดวยตนเอง ๑ชักชวนผูอ่ืนในความไม 
ละโมภ ๑ พอใจในความไมละโมภ ๑ ... มีจติพยาบาทดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในความ 
พยาบาท ๑ พอใจในความพยาบาท ๑ ... มีจิตไมพยาบาทดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนใน 
ความไมพยาบาท ๑ พอใจในความไมพยาบาท ๑ ... มีความเห็นผิดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนใน 
ความเหน็ผิด ๑ พอใจในความเห็นผิด ๑ ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  
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 ตองไดข้ึนสวรรค เหมือนกบัเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ มีความเห็น 
ชอบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในความเหน็ชอบ ๑ พอใจในความเห็นชอบ ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ตองไดข้ึนสวรรค เหมือนกับเชิญเอาไป 
วางไว ฯ 
         [๕๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพื่อรูราคะดวยปญญาอันยิ่ง จึงควรเจริญธรรม ๓ ประการ  
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ สุญญตสมาธิ ๑อนิมิตตสมาธิ ๑ อัปปณหิิตสมาธิ ๑ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพื่อรูราคะดวยปญญาอันยิ่ง จึงควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
เพื่อกําหนดรูราคะฯลฯ เพื่อความส้ินไปรอบ เพื่อละ เพื่อความส้ินไป เพื่อความเส่ือมไป 
 เพื่อความสํารอก เพื่อความดบั เพื่อความสละ เพื่อความสละคืนราคะ จึงควรเจริญธรรม ๓ 
 ประการ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือกําหนดรู เพื่อความส้ินไปรอบ เพื่อละ 
 เพื่อความส้ินไป เพื่อความเส่ือมไป เพื่อความสํารอกเพือ่ความดับ เพือ่ความสละ  
เพื่อความสละคืน โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะมักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา  
สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะอติมานะ ทมะ ปมาทะ จึงควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้  
ฉะนี้แล ฯ 
                            จบติกนิบาต   
                           _____________________ 


