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                                          พระสุตตันตปฎก 
                                                เลม ๑๔ 
                                 อังคุตตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
                                           ปฐมปณณาสก 
                                          เสขพลวรรคท่ี ๑ 
                                          ๑. สังขิตตสูตร 
        [๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย กําลังของเสขบุคคล ๕ ประการ๕ ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ ศรัทธา  
กําลัง คือ หิริ กําลัง คือ โอตตัปปะกําลัง คือ วิริยะ กําลัง คือ ปญญา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย กําลังของเสขบุคคล ๕ประการนีแ้ล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอ 
ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า พวกเราจกัเปนผูประกอบดวยกําลัง คือ ศรัทธา กําลัง คือ หิริ  
กําลังคือ โอตตัปปะ กําลัง คือ วิริยะ กําลัง คือ ปญญา อันเปนกําลังของพระเสขบุคคล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑  
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                          ๒. วิตถตสูตร 
         [๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กําลังของเสขบุคคล ๕ ประการนี้ ๕ ประการนี้เปนไฉน  
คือ กําลัง คือ ศรัทธา กําลัง คือ หิริ กําลัง คือ โอตตัปปะ กําลัง  คือ วริิยะ กําลัง  
คือ ปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็กําลัง คือ ศรัทธาเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวก 
ในธรรมวินยันี้ เปนผูมีศรัทธา ยอมเช่ือพระปญญาเคร่ืองตรัสรูของตถาคตวา แมเพราะเหตุ 
นี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา 
และจรณะ เสด็จไปดแีลวทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนจะยิ่งกวา  
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา 
กําลังคือ ศรัทธา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กก็ําลัง คือ หิริเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี ้
เปนผูมีหิริ ยอมละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ยอมละอายตอการประกอบธรรม 
อันเปนบาปอกุศล นี้เรียกวากําลัง คือ หิริ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็กําลัง คือ โอตตัปปะเปน 
ไฉน อริยสาวกในธรรมวินยันี้ เปนผูมีโอตตัปปะ ยอมสะดุงกลัวตอกายทุจริต วจีทุจริต  
มโนทุจริต ยอมสะดุงกลัวตอการประกอบธรรมอันเปนบาปอกุศล นี้เรียกวากําลัง คือ โอต 
ตัปปะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กก็าํลัง คือวิริยะเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ ยอม 
ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมท้ังหลาย เพื่อยังกศุลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง 
 มีความบากบ่ันม่ันคงไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรม นี้เรียกวา กําลัง คือ วริิยะ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย กก็ําลัง คือ ปญญาเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบ 
ดวยปญญาเคร่ืองหยั่งถึงความเกิดข้ึนและดบั เปนอริยะ ชําแรกกิเลสเปนเคร่ืองใหถึงความส้ิน 
ไปแหงทุกขโดยชอบ นี้เรียกวากําลัง คือ ปญญา ดูกรภกิษุท้ังหลายกําลังของพระเสขบุคคล  
๕ ประการนีแ้ล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละเธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา  
พวกเราจักเปนผูประกอบดวยกําลัง คือ ศรัทธากําลัง คือ หิริ กําลัง คือ โอตตัปปะ  
กําลัง คือ วิริยะ กําลัง คือ ปญญา อันเปนกาํลังของพระเสขบุคคล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒  
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                          ๓. ทุกขสูตร 
         [๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมอยูเปนทุกข  
มีความเดือดรอน คับแคน เรารอนในปจจบัุน เม่ือแตกกายตายไปพึงหวังไดทุคติ ธรรม ๕  
ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวนิัยนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ 
เกียจคราน ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล  
ยอมอยูเปนทุกข มีความเดือดรอน คับแคน เรารอนในปจจบัุน เม่ือแตกกายตายไปพึงหวัง 
ไดทุคติ ฯ 
     ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมอยูเปนสุขไมเดือดรอน  
ไมคับแคน ไมเรารอนในปจจุบัน เม่ือแตกกายตายไปพึงหวังไดสุคติ ธรรม ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูมีศรัทธา ๑มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ปรารภความเพียร ๑  
มีปญญา ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลายภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอมอยูเปนสุข  
ไมเดือดรอน ไมคับแคน ไมเรารอนในปจจบัุน เม่ือแตกกายตายไปพึงหวังไดสุคติ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           ๔. ภตสูตร 
         [๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมถูกนํามาท้ิงไวใน 
นรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาท้ิงไวฉะนัน้ ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ ภิกษใุนธรรมวินัย 
นี้ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑เกียจคราน ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ประการนี้แล ยอมถูกนํามาทิ้งไวในนรก เหมือน 
ส่ิงของท่ีเขานํามาท้ิงไวฉะนัน้ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
เปนผูไดรับเชิญมาไวบนสวรรค เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาวางไวฉะนัน้ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ปรารภความเพยีร ๑  
มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ลยอมเปนผูไดรับเชิญมา 
ไวบนสวรรค เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาวางไวฉะนั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔  
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                          ๕. สิกขสูตร 
         [๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษหุรือภกิษณุีบางรูป ลาสิกขาสึกออกมาเปนคฤหัสถ  
เธอยอมถึงฐานะอันนาติเตียน ซ่ึงถูกกลาวหาอันชอบแกเหตุ ๕ประการในปจจุบัน ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ทานไมมีแมศรัทธาในกศุลธรรม ๑ไมมีแมหิริในกุศลธรรม ๑ ไมมีแม 
โอตตัปปะในกุศลธรรม ๑ ไมมีแมความเพยีรในกุศลธรรม ๑ ไมมีแมปญญาในกุศลธรรม ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุหรือภิกษณุีบางรูป ลาสิกขาสึกออกมาเปนคฤหสัถ เธอยอมถึงฐานะอัน 
นาติเตียน ซ่ึงถูกกลาวหาอันชอบแกเหตุ ๕ ประการนี้แลในปจจุบัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
หรือภิกษุณีบางรูป แมมีทุกข โทมนัส มีหนานองดวยน้ําตา รองไหอยู ยอมประพฤติพรหมจรรย 
ใหบริสุทธ์ิ บริบูรณ เธอยอมถึงฐานะอันนาสรรเสริญที่ชอบแกเหตุ ๕ ประการในปจจุบัน  
๕ ประการเปนไฉน คือ เธอมีศรัทธาในกุศลธรรม ๑มีหิริในกุศลธรรม ๑ มีโอตตัปปะ 
ในกุศลธรรม ๑  มีความเพยีรในกุศลธรรม ๑มีปญญาในกุศลธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
หรือภิกษุณีบางรูป แมมีทุกขโทมนัส  มีหนานองดวยน้ําตา รองไหอยู ยอมประพฤติพรหมจรรย 
ใหบริสุทธ์ิบริบูรณ เธอยอมถึงฐานะอันนาสรรเสริญที่ชอบแกเหตุ ๕ ประการนี้แลในปจจุบัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. สมาปตติสูตร 
         [๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การถึงอกุศลยอมไมมี ตลอดเวลาท่ีศรัทธาในกุศลธรรม 
ยังต้ังม่ันอยู แตเม่ือใด ศรัทธาเส่ือมหายไป อัสสัทธิยะ (ความไมเช่ือ)ยอมกลุมรุม เม่ือนั้น  
การถึงอกุศลยอมมี การถึงอกุศลยอมไมมีตลอดเวลาท่ีหริิในกุศลธรรมยังต้ังม่ันอยู แตเม่ือใด 
 หิริเส่ือมหายไป อหิริกะ (ความไมละอาย) ยอมกลุมรุม เม่ือนั้น การถึงอกุศลยอมมี การถึง 
อกุศลยอมไมมีตลอดเวลาท่ีโอตตัปปะในกุศลธรรมยังต้ังม่ันอยู แตเม่ือใด โอตตัปปะเส่ือม 
หายไป อโนตตัปปะ (ความไมสะดุงกลัว) ยอมกลุมรุม เม่ือนั้น การถึงอกุศลยอมมี การ 
ถึงอกุศลยอมไมมีตลอดเวลาท่ีวิริยะในกุศลธรรมยังต้ังม่ันอยู แตเม่ือใด โอตตัปปะเส่ือมหาย 
ไป อโนตตัปปะ (ความไมสะดุงกลัว) ยอมกลุมรุมเม่ือนั้น การถึงอกุศลยอมมี การถึง  
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อกุศลยอมไมมีตลอดเวลาท่ีวิริยะในกุศลธรรมยังต้ังม่ันอยู แตเม่ือใด วิริยะเส่ือมหายไป  
โกสัชชะ (ความเกียจคราน)ยอมกลุมรุม เม่ือนั้น การถึงอกุศลยอมมี การถึงอกุศลยอมไมมี 
 ตลอดเวลาท่ีปญญายังต้ังม่ันอยู แตเม่ือใด ปญญาเส่ือมหายไป ปญญาทรามยอมกลุมรุม  
เม่ือนั้นการถึงอกุศลยอมมี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. กามสูตร 
         [๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย โดยมากสัตวท้ังหลาย หมกมุนอยูในกาม  กลุบุตรผูละ 
เคียวและคานหาบหญาออกบวชเปนบรรพชิต ควรเรียกวาเปนกุลบุตรผูมีศรัทธาออกบวช ขอนัน้ 
เพราะเหตุไร เพราะเขาควรไดกามดวยความเปนหนุมและกามเหลานั้นก็มีอยูตามสภาพ คือ  
เลว ปานกลางและประณีต กามท้ังหมดก็ถึงการนับไดวาเปนกามท้ังนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เปรียบเหมือนเด็กออนนอนหงาย พึงเอาช้ินไมหรือช้ินกระเบื้องใสเขาไปในปาก เพราะความ 
พล้ังเผลอของพี่เล้ียง พี่เล้ียงพึงสนใจในเดก็นั้นทันที แลวรีบนําเอาช้ินไมหรือช้ินกระเบื้อง 
ออกโดยเร็ว ถาไมสามารถนําออกโดยเร็วได ก็พึงเอามือซายจับ งอนิ้วมือขางขวาแลวแยง 
เขาไปนําออกมาท้ังท่ีมีโลหิต ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะวาจะมีความลําบากแกเด็ก เราไมกลาว 
วา ไมมีความลําบาก และพ่ีเล้ียงผูหวังประโยชน มุงความสุขอนุเคราะห พึงกระทําอยางนั้น 
ดวยความอนุเคราะห แตเม่ือใด เดก็นั้นเจริญวัย มีปญญาสามารถ เม่ือนั้น พี่เล้ียงกว็างใจ 
ในเดก็นั้นไดวา บัดนี้ เดก็มีความสามารถรักษาตนเองไดแลว ไมควรพลั้งพลาด ฉันใด ภิกษ ุ
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูท่ีเราตองรักษาเธอ ตลอดเวลาท่ีเธอยังไมกระทําดวยศรัทธาใน 
กุศลธรรม ไมกระทําดวยหิริในกุศลธรรม ไมกระทําดวยโอตตัปปะในกุศลธรรม ไมกระทําดวย 
วิริยะในกุศลธรรม ไมกระทําดวยปญญาในกุศลธรรม แตเม่ือใด ภิกษกุระทําดวยศรัทธาใน 
กุศลธรรม กระทําดวยหิริในกุศลธรรม กระทําดวยโอตตัปปะในกุศลธรรมกระทําดวยวิริยะใน 
กุศลธรรม กระทําดวยปญญาในกุศลธรรม เม่ือนั้น เรากย็อมวางใจในเธอไดวา บัดนี้ ภกิษ ุ
มีความสามารถรักษาตนเองไดแลว ไมควรประมาท ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗  
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                          ๘. จวนสูตร 
         [๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเคล่ือน ไมตั้งม่ัน 
ในพระสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูไมมีศรัทธายอมเคล่ือน ไมตั้งม่ันใน 
พระสัทธรรม ภิกษุผูไมมีหิริ ... ภิกษุผูไมมีโอตตัปปะ ... ภกิษุผูเกยีจคราน ... ภิกษุผูมีปญญา 
ทราม ยอมเคล่ือน ไมตั้งม่ันในพระสัทธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕  
ประการนี้แลยอมเคล่ือน ไมตั้งม่ันในพระสัทธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวย 
ธรรม๕ ประการ ยอมไมเคล่ือน ยอมต้ังม่ันในพระสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ  
ภิกษุผูมีศรัทธา ยอมไมเคล่ือน ยอมต้ังม่ันในพระสัทธรรม ภิกษุผูมีหิริ ...ภิกษุผูมีโอตตัปปะ ... 
 ภิกษุผูปรารภความเพยีร ... ภิกษุผูมีปญญา ยอมไมเคล่ือนยอมต้ังม่ันในพระสัทธรรม ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเคล่ือน ยอมต้ังม่ันใน 
พระสัทธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                        ๙. อคารวสูตรท่ี ๑ 
         [๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูไมมีท่ีเคารพ  
ไมมีท่ียําเกรง ยอมเคล่ือน ไมตั้งม่ันในพระสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษ ุ
ผูไมมีศรัทธา เปนผูไมมีท่ีเคารพ ไมมีท่ียําเกรง ยอมเคล่ือนไมตั้งม่ันในพระสัทธรรม ภิกษ ุ
ผูไมมีหิริ ... ภกิษุผูไมมีโอตตัปปะ ... ภกิษผูุเกียจคราน ... ภิกษุผูมีปญญาทราม เปนผูไมมีท่ีเคารพ  
ไมมีท่ียําเกรง ยอมเคล่ือนไมตั้งม่ันในพระสัทธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวย 
ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูไมมีท่ีเคารพ ไมมีท่ียําเกรง ยอมเคล่ือน ไมตั้งม่ันในพระสัทธรรม 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูมีท่ีเคารพ มีท่ียําเกรงยอมไม 
เคล่ือน ยอมต้ังม่ันในพระสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุผูมีศรัทธา เปนผู  
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มีท่ีเคารพ มีท่ียําเกรง ยอมไมเคล่ือน ยอมต้ังม่ันในพระสัทธรรมภิกษุผูมีหิริ ... ภิกษผูุมี 
โอตตัปปะ ... ภิกษุผูปรารภความเพยีร ... ภิกษุผูมีปญญาเปนผูมีท่ีเคารพ มีท่ียําเกรง ยอม 
ไมเคล่ือน ยอมต้ังม่ันในพระสัทธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
นี้แล เปนผูมีท่ีเคารพ มีท่ียําเกรง ยอมไมเคล่ือน ยอมต้ังม่ันในพระสัทธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                       ๑๐. อคารวสูตรท่ี ๒ 
         [๑๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูไมมีท่ีเคารพ 
 ไมมีท่ียําเกรง เปนผูไมควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ธรรม ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษุผูไมมีศรัทธา เปนผูไมมีท่ีเคารพ ไมมีท่ียําเกรง เปนผูไมควรเพื่อถึง 
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินยันี้ ภิกษุผูไมมีหิริ ... ภิกษุผูไมมีโอตตัปปะ ... 
 ภิกษุผูเกียจคราน ... ภิกษุผูมีปญญาทราม เปนผูไมมีท่ีเคารพ ไมมีท่ียําเกรง เปนผูไมควรเพื่อถึง 
ความเจริญงอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินยันี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม๕  
ประการนี้แล ยอมเปนผูไมมีท่ีเคารพ ไมมีท่ียําเกรง เปนผูไมควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม  
ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูมีท่ี 
เคารพ มีท่ียําเกรง เปนผูควรเพื่อถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ ธรรม ๕  
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูมีศรัทธาเปนผูมีท่ีเคารพ มีท่ียําเกรง เปนผูควรเพื่อถึงความ 
เจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ ภกิษผูุมีหิริ ... ภิกษผูุมีโอตตัปปะ ... ภิกษุผูปรารภความ 
เพียร ... ภกิษุผูมีปญญา เปนผูมีท่ีเคารพ มีท่ียําเกรง เปนผูควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม 
ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผู 
มีท่ีเคารพ มีท่ียําเกรง เปนผูควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบเสขพลวรรคท่ี ๑ 
                      __________________  
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. สังขิตตสูตร                 ๒. วิตถตสูตร  
๓. ทุกขสูตร                         ๔. ภตสูตร 
๕. สิกขสูตร                         ๖. สมาปตติสูตร  
๗. กามสูตร                         ๘. จวนสูตร  
๙. อคารวสูตรท่ี ๑                 ๑๐. อคารวสูตรท่ี ๒ ฯ 
                     __________________  
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                          พลวรรคท่ี ๒ 
                         ๑. อนนุสสุตสูตร 
         [๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราบรรลุถึงบารมีอันเปนท่ีสุดเพราะรูยิง่ ในธรรมท่ีไดรู 
สดับแลวในกาลกอนจึงปฏิญาณได กําลังของตถาคต ๕ ประการนี้ท่ีเปนเหตุใหตถาคตผู 
ประกอบแลว ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจกัร กําลัง  
๕ ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ ศรัทธา ๑กําลัง คือ หริิ ๑ กําลัง คือ โอตตัปปะ ๑  
กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กําลังของตถาคต ๕ ประการนี้ 
แล ท่ีเปนเหตุใหตถาคตผูประกอบแลว ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท 
ประกาศพรหมจักร 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                           ๒. กูฏสูตร 
         [๑๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน  
คือ กําลัง คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ หิริ ๑ กําลัง คือ โอตตัปปะ ๑กําลัง คือ วิริยะ ๑ 
 กําลัง คือ ปญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กําลังของพระเสขะ๕ ประการนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
บรรดากําลังของพระเสขะ ๕ ประการนีก้าํลัง คือ ปญญาเปนเลิศ เปนยอด เปนท่ีรวบรวม  
ส่ิงท่ีเปนเลิศ เปนยอดเปนท่ีรวบรวมแหงเรือนยอด คือ ยอด ฉันใด บรรดากําลังของ 
พระเสขะ ๕ประการนี้ กําลัง คือ ปญญา ก็เปนเลิศ เปนยอด เปนท่ีรวบรวม ฉะนัน้ 
เหมือนกนัดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนัน้แหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา พวกเรา 
จักประกอบดวยกําลังคือศรัทธา ... กําลัง คือ หิริ ... กําลัง คือ โอตตัปปะ ...กําลังคือวิริยะ ...  
กําลัง คือ ปญญา อันเปนกําลังของพระเสขะ ดูกรภิกษุท้ังหลายเธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ  
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                          ๓. สังขิตสูตร 
         [๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กําลัง ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ  
ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑ กําลัง คือ สมาธิ ๑ กําลัง คือ ปญญา ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย กําลัง ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          ๔. วิตถตสูตร 
         [๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กําลัง ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน คือ กําลัง 
 คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑ กําลัง คือสมาธิ ๑ กําลัง คือ ปญญา  
๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กําลัง คือ ศรัทธาเปนไฉนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา  
ยอมเช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 เปนพระอรหนัต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวากําลัง คือ ศรัทธา ก็ 
กําลัง คือ วิริยะเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความ 
เพียรเพื่อละอกุศลธรรม ... ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย นี้เรียกวากําลัง คือ วิริยะ 
ก็กําลัง คือ สติเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสติ  
ประกอบดวยสติเคร่ืองรักษาตัวช้ันเยี่ยม ระลึกตามแมส่ิงท่ีทําแมคําท่ีพดูไวนานได นีเ้รียกวา 
กําลัง คือ สติ ก็กําลัง คือ สมาธิเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้  
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู  
เพราะวติกวิจารสงบไป บรรลุทุติยฌาน อันเปนความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน 
 ไมมีวิตกวิจารมีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู เพราะปติส้ินไป เปนผูมีอุเบกขา มีสติ มี 
สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี ้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข 
และทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู นี้เรียกวา  
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กําลัง คือ สมาธิ ก็กําลัง คือปญญาเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินยันี้  
เปนผูมีปญญาประกอบดวยปญญาท่ีหยั่งถึงความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส 
เปนเคร่ืองใหถึงความส้ินไปแหงทุกขโดยชอบ นี้เรียกวากําลัง คือ ปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
กําลัง ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ๕. ทัฏฐัพพสูตร 
         [๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กําลัง ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน คือกําลัง คือ  
ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑ กําลัง คือสมาธิ ๑ กําลัง คือ ปญญา  
๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็พึงเหน็กําลัง คือ ศรัทธาในท่ีไหน พึงเห็นในโสตาปตติยังคะ [องค 
เปนเคร่ืองใหบรรลุความเปนพระโสดา]  ๔ พึงเหน็กําลัง คือ ศรัทธาในท่ีนี้  พึงเห็นกําลัง คือ  
วิริยะในท่ีไหนพึงเหน็ในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็นกําลัง คือ วิริยะในท่ีนี้ พึงเห็นกําลัง คือ 
 สติในท่ีไหน พึงเห็นในสติปฏฐาน ๔ พึงเห็นกําลัง คือ สติในท่ีนี้ พึงเห็นกําลังคือสมาธิ 
ในท่ีไหน พึงเห็นในฌาน ๔ พึงเห็นกําลัง คือ สมาธิในท่ีนี้ พึงเห็นกําลัง คือ ปญญาในท่ี 
ไหน พึงเห็นในอริยสัจ ๔ พงึเห็นกําลัง คือ ปญญาในท่ีนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กําลัง ๕  
ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          ๖. ปุนกูฏสูตร 
         [๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กําลัง ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ  
ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑ กําลัง คือ สมาธิ ๑กําลัง คือ ปญญา  
๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กําลัง ๕ ประการนี้แล บรรดากําลัง ๕ประการนีแ้ล กําลัง คือ ปญญา  
เปนเลิศ เปนยอด เปนท่ีรวบรวม เหมือนส่ิงท่ีเปนเลิศ เปนยอด เปนท่ีรวบรวม เหมือน  
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ส่ิงท่ีเปนเลิศ  เปนยอด เปนท่ีรวบรวม  แหงเรือนยอด คือ ยอด ฉันใด  บรรดากําลัง ๕  
ประการนี้ กําลัง คือ ปญญาเปนเลิศ เปนยอด เปนท่ีรวบรวมฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                         ๗. หิตสูตรท่ี  ๑ 
         [๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมช่ือวาปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนตน ไมช่ือวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง ไมชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยศีล 
 เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนเองไมชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยสมาธิ เปนผูถึงพรอม 
ดวยปญญาดวยตนเองไมชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยปญญา เปนผูถึงพรอมดวยวมุิตติดวย 
ตนเอง ไมชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยวิมุตติ เปนผูถึงพรอมดวยวมุิตติญาณทัสนะดวยตนเอง  
ไมชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม 
 ๕ ประการนีแ้ล ยอมช่ือวาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมช่ือวาปฏิบัติเพือ่ประโยชนผูอ่ืน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         ๘. หิตสูตรท่ี ๒ 
         [๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมช่ือวาปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนผูอ่ืน ไมช่ือวาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ไมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง แตชักชวนผูอ่ืนในการถึง 
พรอมดวยศีล ไมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนเอง แตชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยสมาธิ  
ไมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง แตชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยปญญา ไมเปนผูถึง 
พรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง แตชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยวิมุตติ ไมเปนผูถึงพรอมดวย 
วิมุตติญานทัสนะดวยตนเอง แตชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษผูุประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมช่ือวาปฏิบัติเพือ่ประโยชนผูอ่ืน ไมช่ือ 
วาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘  
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                         ๙. หิตสูตรท่ี ๓ 
         [๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมไมช่ือวาปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนตน ไมช่ือวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ไมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง ไมชักชวนผูอ่ืนในการถึง 
พรอมดวยศีล ไมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนเอง ไมชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยสมาธิ 
 ไมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง ไมชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยปญญา ไมเปนผูถึง 
พรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง ไมชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยวิมุตติ ไมเปนผูถึงพรอมดวย 
วิมุตติญาณทัสนะดวยตนเอง ไมชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมช่ือวาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมช่ือวาปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนผูอ่ืน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         ๑๐. หิตสูตรท่ี ๔ 
         [๒๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมช่ือวาปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนตน และช่ือวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน ธรรม ๕ประการเปนไฉน ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการถึง 
พรอมดวยศีล เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยสมาธิ  
เปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยปญญา เปนผูถึง 
พรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยวิมุตติ เปนผูถึงพรอมดวย 
วิมุตติญาณทัสนะดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษผูุประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมช่ือวาปฏิบัติเพือ่ประโยชนตนเอง 
 และช่ือวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบพลวรรคท่ี ๒  
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อนนุสสุตสูตร                 ๒. กูฏสูตร  
๓. สังขิตสูตร                         ๔. วิตถตสูตร 
๕. ทัฏฐัพพสูตร                 ๖. ปุนกูฏสูตร  
๗. หิตสูตรท่ี ๑                 ๘. หิตสูตรท่ี ๒  
๙. หิตสูตรท่ี ๓                 ๑๐. หิตสูตรท่ี ๔ 
               __________________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 15 
                        ปญจังคิกวรรคที่ ๓ 
                        ๑. คารวสูตรท่ี ๑ 
         [๒๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษุผูไมมีท่ีเคารพ ไมมีท่ียําเกรง ไมมีความประพฤติ 
เสมอในเพ่ือนพรหมจรรย จกับําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะ 
ท่ีจะมีได ขอท่ีภิกษไุมบําเพญ็ธรรม คือ อภิสมาจาริกวตัรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของ 
พระเสขะ  ใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะท่ีจะมีได ขอท่ีภิกษไุมบําเพ็ญธรรมของพระเสขะให 
บริบูรณแลว จกัรักษาศีลใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะท่ีจะมีได ขอท่ีภิกษไุมรักษาศีลใหบริบูรณ 
แลว จักอบรมสัมมาทิฐิใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะท่ีจะมีได ขอท่ีภิกษุไมอบรมสัมมาทิฐิให 
บริบูรณแลว จกัเจริญสัมมาสมาธิใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะท่ีจะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ขอท่ีภิกษุผูมีท่ีเคารพ มีท่ียําเกรง มีความประพฤติเสมอในเพ่ือนพรหมจรรย จักบําเพญ็ธรรม 
 คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณไดนัน้ เปนฐานะท่ีจะมีได ขอท่ีภิกษบํุาเพ็ญธรรม คือ  
อภิสมาจาริกวตัรใหบริบูรณแลว จักบําเพญ็ธรรมของพระเสขะใหบริบูรณไดนัน้ เปนฐานะท่ีจะมี 
ได ขอท่ีภิกษบํุาเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณแลว จักรักษาศีลใหบริบูรณไดนัน้ เปน 
ฐานะท่ีจะมีได ขอท่ีภิกษุรักษาศีลใหบริบูรณแลว จักอบรมสัมมาทิฐิใหบริบูรณไดนัน้ เปน 
ฐานะท่ีจะมีได ขอท่ีภิกษุอบรมสัมมาทิฐิใหบริบูรณแลว จักเจริญสัมมาสมาธิใหบริบูรณไดนัน้ 
 เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                        ๒. คารวสูตรท่ี ๒ 
         [๒๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษุผูไมมีท่ีเคารพ ไมมีท่ียําเกรง ไมมีความ 
ประพฤติเสมอในเพ่ือนพรหมจรรย จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวตัรใหบริบูรณไดนั้น  
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 ไมใชฐานะท่ีจะมีได ขอท่ีภกิษุไมบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จัก 
บําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณไดนัน้ ไมใชฐานะท่ีจะมีได ขอท่ีภิกษไุมบําเพญ็ธรรมของ 
พระเสขะใหบริบูรณแลว จกัรักษาศีลขันธใหบริบูรณไดนัน้ ไมใชฐานะท่ีจะมีได ขอท่ีภิกษไุม 
รักษาศีลขันธใหบริบูรณแลว จักเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะท่ีจะมีได ขอท่ี 
ภิกษไุมเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณแลว จกับําเพ็ญปญญาขันธใหบริบูรณไดนัน้ไมใชฐานะท่ีจะ 
มีได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ขอท่ีภิกษุมีท่ีเคารพ มีท่ียําเกรง มีความประพฤติเสมอในเพ่ือน 
พรหมจรรย จกับําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณไดนัน้ เปนฐานะท่ีจะมีได ขอ 
ท่ีภิกษุบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณ 
ไดนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ขอท่ีภิกษุบําเพญ็ธรรมของพระเสขะใหบริบูรณแลว จักรักษาศีลขันธ 
ใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะที่จะมีได ขอท่ีภิกษุรักษาศีลขันธใหบริบูรณแลว จักเจริญสมาธิขันธ 
ใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะที่จะมีได ขอท่ีภิกษเุจริญสมาธิขันธใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญ 
ปญญาขันธใหบริบูรณไดนัน้ เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. อุปกิเลสสูตร 
         [๒๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงเศราหมองแหงทอง ซ่ึงเปนเหตุใหทองเศราหมองแลว 
 ยอมไมออน ใชการไมได ไมสุกใส เสียเร็ว จะทําเปนเคร่ืองประดับไมได มี ๕ ประการ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ เหล็ก ๑ โลหะ ๑ ดีบุก ๑ตะก่ัว ๑ เงิน ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย  
ส่ิงเศราหมองแหงทอง ๕ ประการนี้แล ซ่ึงเปนเหตุใหทองเศราหมองแลว ยอมไมออน ใช 
การไมได ไมสุกใส เสียเร็ว จะทําเปนเคร่ืองประดับไมได เม่ือใด ทองพนจากส่ิงเศราหมอง 
 ๕ ประการนี้ ยอมออน ใชการได สุกใส ทนทาน จะทําเปนเคร่ืองประดับก็ได คือ ชางทอง 
ตองการเคร่ืองประดับชนิดใดๆ เชน แหวน ตุมหู สรอยคอ สังวาลย กทํ็าไดตามตองการ  
ฉันใด อุปกเิลสแหงจิต ซ่ึงเปนเหตุใหจิตเศราหมองแลว ยอมไมออน ใชการไมได ไมผองใส  
เสียเร็ว ไมตั้งม่ันโดยชอบเพื่อความหมดส้ินไปแหงอาสวะ ก็มี ๕ ประการ ฉันนัน้เหมือนกนั  
อุปกิเลส ๕ ประการเปนไฉนคือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถ่ินมิทธะ ๑ อุทธัจจกุกกุจจะ   
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๑ วิจกิิจฉา ๑อุปกิเลสแหงจิต ๕ ประการนีแ้ล ซ่ึงเปนเหตุใหจิตเศราหมองแลว ยอมไมออนใชการไมได  
ไมผองใส เสียเร็ว ไมตั้งม่ันโดยชอบ เพื่อความหมดส้ินไปแหงอาสวะ แตเม่ือใด จิตพนจาก 
อุปกิเลส ๕ ประการนี้ ยอมออน ใชการไดผองใส ทนทาน ตั้งม่ันโดยชอบ เพื่อความหมดส้ิน 
ไปแหงอาสวะ และภกิษุจะนอมจิตไปเพื่อทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ซ่ึงธรรมท่ีจะพึงทําให 
แจงไดดวยปญญาอันยิ่งใดๆ เม่ือธรรมเคร่ืองสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จใน 
ธรรมนั้นๆ โดยแนนอน ถาภกิษุหวังอยูวา เราพึงแสดงฤทธ์ิไดหลายประการ คือ คนเดยีว 
เปนหลายคนกไ็ด หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฎก็ได ทําใหหายไปกไ็ด ทะลุฝา  
กําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได  
เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร 
 พระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยางนี้ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก 
ก็ได เม่ือธรรมเคร่ืองสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในอิทธิวิธีนั้นๆ โดย 
แนนอน ถาเธอหวังอยูวา เราพึงฟงเสียง ๒ อยาง คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยู 
ไกลและใกล ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย เมื่อธรรมเคร่ืองสืบตอมีอยูไม 
ขาดสาย เธอกจ็ะบรรลุผลสําเร็จในทิพโสตนั้นๆ โดยแนนอน ถาเธอหวังอยูวา เราพึงกําหนด 
รูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จติมีราคะ ก็พึงรูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก 
ราคะ ก็พึงรูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็พึงรูวาจิตมีโทสะ หรือจติปราศจากโทสะก็พึง 
รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ กพ็ึงรูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็พึงรูวาจิต 
ปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็พงึรูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็พึงรูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต 
  ก็พึงรูวาจติเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็พึงรูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา 
 ก็พึงรูวาจติมีจิตอ่ืนยิ่งกวาหรือจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา กพ็ึงรูวาจิตไมมีจิตอืน่ยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ  
ก็พึงรูวาจติเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็พึงรูวาจติไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็พงึรูวาจิต 
หลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็พึงรูวาจติไมหลุดพน เม่ือธรรมเคร่ืองสืบตอมีอยูไมขาดสาย 
 เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในเจโตปริยญาณนัน้ๆ  โดยแนนอนถาเธอหวังอยูวา เราพึงระลึกชาติ 
กอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบางสองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติ  
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บาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง  สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง  
พันชาติบางแสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกปัเปนอันมากบาง 
ตลอดสังวัฏวิวฏักัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิว 
พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น ไดเสวยสุข เสวยทุกขอยางนั้นๆมีกําหนดอายุเพยีง 
เทานั้น คร้ันจตุิจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น  
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น ไดเสวยสุข เสวยทุกขอยางนัน้ๆ 
 มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เราพึงระลึกชาตกิอนได 
เปนอันมากพรอมท้ังอาการ  พรอมท้ังอุเทศ ๔ ดวยประการฉะน้ี เม่ือธรรมเคร่ืองสืบตอมีอยู 
ไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในบุพเพนิวาสานุสตญิาณ ๕ นั้นๆ โดยแนนอน  ถา 
เธอหวังอยูวา เราพึงเห็นหมูสัตวกําลังเคล่ือน กําลังอุปบัติ เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิว 
พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย พึงรูหมูสัตวผูเปนไป 
ตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา 
 เปนมิจฉาทิฐิ ถือม่ันการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เม่ือตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต  
นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา 
เปนสัมมาทิฐิ ถือม่ันการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ สัตวเหลานั้น เม่ือตายไป  เขาเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค เราพึงเห็นหมูสัตวท่ีกําลังเคล่ือน กําลังอุปบัติ เลวประณีต มีผิวพรรณดี  
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย พึงรูหมูสัตวผู 
เปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ เม่ือธรรมเคร่ืองสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จ 
ในจุตูปปาตญาณน้ันๆ โดยแนนอน ถาเธอหวังอยูวา เราพึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ  
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู  
เม่ือธรรมเคร่ืองสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในเจโตวิมุติปญญาวิมุตินั้นๆ 
 โดยแนนอน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓  
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                           ทุสสีลสูตร 
         [๒๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูทุศีล มีศีลวิบัติแลว ยอมเปน 
ธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เม่ือสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะ  ของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิ 
วิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เม่ือยถาภูตญาณทัสสนะไมมีนิพพิทา  และวิราคะ  
 ของภิกษุผูมียถาภูตญาณวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เม่ือนพิพิทาและวิราคะไมมี  
วิมุตติญาณทัสสนะ  ของภิกษุผูมีนิพพิทาและวิราคะวิบัต ิยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมท่ีมีกิ่งและใบวิบัตแิลว แมกะเทาะของตนไมนัน้ ก็ไมถึงความบริบูรณ 
 แมเปลือกก็ไมถึงความบริบูรณ แมกะพีก้็ไมถึงความบริบูรณ แมแกนก็ไมถึงความบริบูรณ ฉันใด 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษท้ัุงหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูทุศีล มีศีลวิบัติแลว ยอมเปนธรรม 
มีอุปนิสัยขาดแลว เม่ือสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะของภกิษุผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอม 
เปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เม่ือยถาภูตญาณทัสสนะไมมี นิพพิทาและวิราคะ ของภกิษุผูมียถา 
ภูตญาณทัสนะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เม่ือนิพพิทาและวิราคะไมมี วมุิตติ 
ญาณทัสสนะ ของภิกษุผูมีนพิพิทาและวิราคะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลายสัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย 
 เม่ือสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผูถึงพรอมดวยสัมมาสมาธิ ยอมเปนธรรม 
ถึงพรอมดวยอุปนิสัย เม่ือยถาภูตญาณทัสสนะมีอยูนิพพิทาและวิราคะ ของภิกษุผูถึงพรอม 
ดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย เม่ือนิพพทิาและวิราคะมีอยู 
 วิมุตติญาณทัสสนะ ของภิกษุผูถึงพรอมดวยนพิพิทาและวิราคะ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวย 
อุปนิสัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมท่ีกิ่งและใบบริบูรณ แมกะเทาะของตนไมนั้นก็ถึงความ 
บริบูรณแมเปลือกก็ถึงความบริบูรณ แมกระพี้ก็ถึงความบริบูรณ แมแกนก็ถึงความบริบูรณฉันใด  
ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุท้ังหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมเปน 
ธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย เม่ือสัมมาสมาธิมีอยู ยธาภูตญาณทัสสนะ ของภิกษุผูถึงพรอมดวย 
สัมมาสมาธิ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัยเม่ือยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพพทิาและ  
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วิราคะของภกิษุผูถึงพรอมดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย เม่ือ 
นิพพิทาและวิราคะมีอยูวิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผูถึงพรอมดวยนิพพิทาและวิราคะ ยอม 
เปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนสัิย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ๕. อนุคคหสูตร 
         [๒๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัมมาทิฐิ อันองค ๕ อนุเคราะหแลว ยอมเปนธรรมมี 
เจโตวิมุติเปนผล มีเจโตวิมุตเิปนผลานิสงส และเปนธรรมมีปญญาวิมุติ  เปนผล มีปญญา 
วิมุติเปนผลานสิงส องค ๕ เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ สัมมาทิฐิอันศีล 
อนุเคราะหแลว อันสุตะอนเุคราะหแลว อันการสนทนาธรรมอนุเคราะหแลว อันสมถะอนุเคราะห 
แลว อันวิปสสนาอนุเคราะหแลว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย สัมมาทิฐิอันองค ๕ เหลานี้แล อนเุคราะห 
แลว ยอมมีเจโตวิมุติเปนผล มีเจโตวิมุติเปนผลานิสงส และมีปญญาวิมุตติเปนผล มีปญญา 
วิมุติเปนผลานสิงส ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          ๖. วิมุตติสูตร 
         [๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เหตุแหงวิมุตติ ๕ ประการน้ี ซ่ึงเปนเหตุใหจิตของภกิษผูุ 
ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยวท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพนอาสวะท่ียังไมส้ิน  
ยอมถึงความส้ินไป หรือเธอยอมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะช้ันเยี่ยม ท่ียังไมไดบรรลุ เหตุ 
แหงวิมุตติ ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลายพระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารีผูอยูใน 
ฐานะครูบางรูป แสดงธรรมแกภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เธอยอมเขาใจอรรถเขาใจธรรมในธรรมนั้น 
ตามท่ีพระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารี ผูอยูในฐานะครูแสดงแกเธอ เม่ือเธอเขาใจอรรถ เขาใจ 
ธรรมยอมเกิดปราโมทย เม่ือเกิดปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เม่ือใจเกิดปติกายยอมสงบ  
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ผูมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนเหตุแหง 
วิมุตติขอท่ี ๑ ซ่ึงเปนเหตุใหจิตของภิกษุผูไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยว ท่ียงัไม 
หลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท่ียังไมส้ินไป ยอมถึงความส้ินไป หรือเธอยอมไดบรรลุธรรมอัน 
เกษมจากโยคะช้ันเยี่ยม ท่ียังไมไดบรรลุ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารี  ผูอยูในฐานะ 
ครูบางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภกิษุ ก็แตวาภกิษยุอมแสดงธรรมเทาท่ีไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียน 
มาแกชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร เธอยอมเขาใจอรรถเขาใจธรรมในธรรมน้ัน ท่ีภิกษุแสดงธรรม 
เทาท่ีไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร เม่ือเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม 
 ยอมเกิดปราโมทย  ...เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอท่ี ๒ ... 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารีผูอยูในฐานะครู 
บางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ แมภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาท่ีไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียน 
มาแกชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร ก็แตวาภิกษยุอมทําการสาธยายธรรมเทาท่ีไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียน 
มาโดยพิสดาร เธอยอมเขาใจอรรถ เขาใจธรรม ในธรรมนั้น ตามท่ีภกิษุสาธยายธรรมเทาท่ีได 
สดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร เม่ือเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม ยอมเกิดปราโมทย ... 
 เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอท่ี ๓  ... 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารีผูอยูในฐานะครู 
บางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ ภกิษกุ็ไมไดแสดงธรรมเทาท่ีไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมา 
แกชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร แมภิกษกุ็ไมไดทําการสาธยายธรรมเทาท่ีไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมา 
โดยพิสดาร กแ็ตวาภิกษุยอมตรึกตรองใครครวญธรรมเทาท่ีไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ  
เธอยอมเขาใจอรรถ เขาใจธรรมในธรรมน้ัน ตามท่ีภิกษุตรึกตรองใครครวญธรรมตามท่ีไดสดับ  
ไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ เม่ือเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรมยอมเกิดปราโมทย ... เม่ือมีสุข จิตยอม 
ตั้งม่ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นีเ้ปนเหตุแหงวมุิตติขอท่ี ๔ ... 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารีผูอยูในฐานะครู 
บางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ ภกิษกุ็ไมไดแสดงธรรมเทาท่ีไดสดับไดศึกษาเลาเรียนมาแก 
ชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร ภกิษกุ็ไมไดสาธยายธรรมเทาท่ีไดสดับไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร 
 แมภิกษุกไ็มไดตรึกตรอง ใครครวญธรรมเทาท่ีไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ กแ็ตวา  
สมาธินิมิตอยางใดอยางหน่ึง เธอเลาเรียนมาดวยดี ทําไวในใจดวยดี ทรงไวดวยดี แทงตลอด  
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ดวยดี ดวยปญญา เธอยอมเขาใจอรรถ เขาใจธรรมในธรรมน้ัน ตามท่ีเธอเลาเรียนสมาธินิมิต 
อยางใดอยางหน่ึงมาดวยดี ทําไวในใจดวยดี ทรงไวดวยดี แทงตลอดดวยดี ดวยปญญา เม่ือ 
เธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม ยอมเกิดปราโมทย เม่ือเกดิปราโมทยแลวยอมเกิดปติ เม่ือมีใจเกดิ 
ปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุขจิตยอมต้ังม่ัน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอท่ี ๕ ซ่ึงเปนเหตุใหจิตของภิกษุผูไมประมาทมีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู  
ท่ียังไมหลุดพนยอมหลุดพนอาสวะท่ียังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป หรือเธอยอมไดบรรลุธรรม 
อันเกษมจากโยคะช้ันเยีย่ม ท่ียังไมไดบรรลุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุแหงวิมุตติ ๕ ประการนีแ้ล 
ซ่ึงเปนเหตุใหจิตของภิกษุผูไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ท่ียังไมหลุดพนยอม 
หลุดพน อาสวะท่ียังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป หรือเธอยอมไดบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ 
ช้ันเยีย่ม ท่ียังไมไดบรรลุ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. สมาธิสูตร 
         [๒๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมีปญญารักษาตน มีสติ  เจริญสมาธิหา 
ประมาณมิไดเถิด เม่ือเธอมีปญญารักษาตน มีสติ เจริญสมาธิหาประมาณมิไดอยู ญาณ ๕ อยาง  
ยอมเกิดข้ึนเฉพาะตน ญาณ ๕ อยางเปนไฉนคือ ญาณยอมเกิดข้ึนเฉพาะตนวา สมาธินี้มีสุข 
ในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป ๑ สมาธินี้เปน อริยะ ปราศจากอามิส ๑ สมาธินี้อันคน 
เลวเสพไมได ๑สมาธินี้ละเอียด ประณีต ไดดวยความสงบระงับ บรรลุไดดวยความเปนธรรม 
เอกผุดข้ึน และมิใชบรรลุไดดวยการขมธรรมท่ีเปนขาศึก หามกิเลสดวยจิตอันเปนสสังขาร ๑ 
 ก็เรายอมมีสติเขาสมาธินี้ได มีสติออกจากสมาธินี้ได ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมีปญญา 
รักษาตน มีสต ิเจริญสมาธิอันหาประมาณมิไดเถิด เม่ือเธอท้ังหลายมีปญญารักษาตน มีสติ  
เจริญสมาธิอันหาประมาณมิไดอยู ญาณ ๕ อยางนี้แล ยอมเกิดข้ึนเฉพาะตน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗  
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                          ๘. อังคิกสูตร 
         [๒๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงการเจริญสัมมาสมาธิท่ีประกอบดวยองค ๕ อัน 
ประเสริฐ เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็การเจริญสัมมาสมาธิท่ีประกอบดวยองค ๕  
อันประเสริฐเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินยันี้สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน เธอทํากาย 
นี้แหละใหชุมช่ืน เอิบอ่ิม ซาบซาน ดวยปตแิละสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหง 
กายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปตแิละสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง เปรียบเหมือนพนกังานสรงสนาน 
หรือลูกมือพนกังานสรงสนานผูฉลาด จะพงึใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริดแลว พรมดวยน้ําหมักไว  
ตกเวลาเย็นกอนจุรณสีตัวซ่ึงซึมไปจับติดท่ัวท้ังหมด ยอมไมกระจายออกฉันใด ภิกษุกฉั็นนั้นแล 
 ทํากายนีแ้หละใหชุมช่ืน เอิบอ่ิม ซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวกไมมีเอกเทศไหนๆ  
แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขอันเกดิแตวเิวกจะไมถูกตอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปน 
การเจริญสัมมาสมาธิท่ีประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐขอท่ี ๑ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตใน 
ภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขท่ีเกิด 
แตสมาธิอยู เธอทํากายนีแ้หละใหชุมช่ืน เอิบอ่ิมซาบซาน ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ 
 ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง เปรียบ 
เหมือนหวงน้ําลึกท่ีมีน้ําปนปวน ไมมีทางไหลมาได ท้ังในดานตะวนัออก ดานใต ดานตะวันตก 
ดานเหนือ และฝนก็ไมตกเพ่ิมตามฤดูกาล แตสายนํ้าเย็นพุข้ึนจากหวงน้ํานั้นแลวจะพึงทํา 
หวงน้ํานั้นแหละใหชุมช่ืน เอิบอาบ ซาบซึมดวยน้ําเย็น ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงหวงน้าํนั้น 
ท้ังหมด ท่ีน้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้นั่นแล ยอมทํากายนีแ้หละใหชุมช่ืน  
เอิบอ่ิม ซาบซาน ดวยปติ และสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว  
ท่ีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนการเจริญสัมมาสมาธิท่ี 
ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ขอท่ี ๒ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ  เสวยสุข 
ดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้  
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เธอทํากายนี้ใหชุมช่ืน เอิบอ่ิม ซาบซานดวยสุขอันปราศจาก  
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ปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัวท่ีสุขอันปราศจากปติจะไมถูกตอง ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เปรียบเหมือนในกออุบล กอบัวหลวง หรือกอบัวขาว ดอกอุบล ดอกบัวหลวง  
หรือดอกบัวขาว บางเหลาซ่ึงเกิดในนํ้า ยังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา อันน้ําหลอเล้ียง  ดอกบัว 
เหลานั้น ชุมช่ืน เอิบอาบ ซาบซึมดวยน้ําเยน็ตลอดยอด ตลอดเงาไมมีเอกเทศไหนๆ แหง 
ดอกอุบล ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว ท่ัวทุกสวนท่ีน้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด ภิกษกุ ็
ฉันนั้นแล ยอมทํากายนีแ้หละใหชุมช่ืนเอิบอ่ิม ซาบซาน ดวยสุขอันปราศจากปติ ไมมี 
เอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีสุขปราศจากปตจิะไมถูกตอง นี้เปนการเจริญสัมมา 
สมาธิท่ีประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ขอท่ี ๓ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌานอันไมมีสุข  ไมมีทุกข  
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสและโทมนัสกอนๆ ไดมีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู  
เธอนั่งแผไปท่ัวกายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัว 
ท้ังตัว ท่ีใจอันบริสุทธ์ิ ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่ง 
คลุมตัวตลอดศรีษะดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขา ท่ีผาขาวจะไม 
ถูกตอง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล เธอนั่งแผไปท่ัวกายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธ์ิผองแผว ไม 
มีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีใจอันบริสุทธ์ิ ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย นี้เปนการเจริญสัมมาสมาธิท่ีประกอบดวยองค๕ อันประเสริฐ ขอท่ี ๔ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุยอมถือดวยดี ทําไวในใจดวยดี ใครครวญ 
ดวยดี แทงตลอดดวยดี ซ่ึงปจจเวกขณนิมิตดวยปญญาเปรียบเหมือนคนอ่ืนพึงเหน็คนอ่ืน 
 คนยืนพึงเห็นคนน่ัง หรือคนน่ังพึงเห็นคนนอนฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล เธอยอมถือดวยด ี
 ทําไวในใจดวยดี ใครครวญดวยดีแทงตลอดดวยดี ซ่ึงปจจเวกขณนิมิตดวยปญญา ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย นี้เปนการเจริญสัมมาสมาธิท่ีประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ขอท่ี ๕ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือสัมมาสมาธิท่ีประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐอันภิกษุเจริญ 
แลว ทําใหมากแลว อยางนี้ ภิกษจุะโนมนอมจิตไปเพื่อทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ซ่ึงธรรม 
ท่ีจะพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งใดๆ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ในเม่ือ 
เหตุมีอยูโดยแนนอน  เปรียบเหมือนหมอน้ําต้ังอยูบนท่ีรอง เต็มดวยน้าํเสมอขอบปากพอท่ีกาจะ 
ดื่มได บุรุษผูมีกําลัง พึงเอียงหมอน้ํานั้นไปรอบๆ น้ําก็พึงกระฉอกออกมาไดหรือ ฯ  
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     ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา 
      พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉันนัน้เหมือนกัน เม่ือสัมมาสมาธิอันประกอบดวยองค ๕  
อันประเสริฐ ท่ีภิกษเุจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้เธอโนมนอมจิตไปเพื่อทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่ง ซ่ึงธรรมท่ีจะพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งใดๆ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปน 
พยานในธรรมนั้นๆ ในเม่ือเหตุมีอยู เปรียบเหมือนสระน้ําท่ีภูมิภาคอันราบเรียบ กวางส่ีเหล่ียม  
กั้นดวยทํานบเต็มดวยน้ําเสมอขอบปากพอท่ีกาจะดื่มได บุรุษผูมีกําลังพึงเปดทํานบสระนั้นทุกๆ 
ดาน น้ํากพ็ึงไหลออกมาไดหรือ 
      ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา 
      พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉันนัน้เหมือนกัน เม่ือสัมมาสมาธิอันประกอบดวยองค ๕  
อันประเสริฐ ท่ีภิกษเุจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ เธอโนมนอมจิตไป เพื่อทําใหแจงดวย 
ปญญาอันยิ่ง ซ่ึงธรรมท่ีจะพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ใดๆ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปน 
พยานในธรรมนั้นๆ ในเม่ือเหตุมีอยู เปรียบเหมือนรถมาท่ีเทียมแลวจอดอยูทางใหญ ๔ แยก 
 มีพื้นราบเรียบมีประตักวางไวขางบน คนฝกมาผูขยันชํานาญในการฝกข้ึนข่ีรถนั้นแลว ถือเชือก 
ดวยมือซาย ถือประตักดวยมือขวา พึงขับรถใหเดินหนาบาง ใหถอยหลังบาง ไดตามตองการ  
ฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉันนัน้เหมือนกัน เม่ือสัมมาสมาธิอันประกอบดวยองค ๕ อัน 
ประเสริฐ ท่ีภกิษุเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้   เธอโนมนอมจติไปเพื่อทําใหแจงดวย 
ปญญาอันยิ่ง ซ่ึงธรรมท่ีจะพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ใดๆ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยาน 
ในธรรมนั้นๆ ในเม่ือเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวงัอยูวา เราพึงแสดงฤทธ์ิไดหลายประการ คือ  
คนเดียวเปนหลายคนก็ได ฯลฯ พึงใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมถึงความเปน 
ผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเม่ือเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงไดยินเสียง ๒ ชนดิ คือ  
เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังที่อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย  
เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงกําหนด 
รูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จติมีราคะ ก็พึงรูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ  
ก็พึงรูวาจติปราศจากราคะ ฯลฯ หรือจิตไมหลุดพน ก็พึงรูวาจิตไมหลุดพน เธอยอมถึงความเปน 
ผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเม่ือเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปน  
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อันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึง่บาง สองชาติบาง ฯลฯ เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอม 
ท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี ้เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ 
 ในเม่ือเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวงัวา เราพึงเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติกําลังอุปบัติ เลว ประณีต มี 
ผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ  
พึงรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะน้ี เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานใน 
ธรรมนั้นๆ ในเม่ือเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อัน 
หาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอยอม 
ถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ในเม่ือเหตุมีอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. จังกมสูตร 
         [๒๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อานิสงสในการจงกรม ๕ ประการนี๕้ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุผูเดินจงกรมยอมเปนผูอดทนตอการเดินทางไกล ๑ยอมเปนผูอดทนตอการบําเพ็ญเพียร ๑  
ยอมเปนผูมีอาพาธนอย ๑ อาหารท่ีกินดื่ม เค้ียว ล้ิมแลวยอมยอยไปโดยดี ๑ สมาธิท่ีไดเพราะ 
การเดินจงกรมยอมต้ังอยูไดนาน ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสในการเดินจงกรม ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         ๑๐. นาคิตสูตร 
         [๓๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสดจ็จาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษสุงฆ 
หมูใหญ ไดเสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลช่ืออิจฉานังคละ ไดยินวา สมัยนัน้ พระผูมี 
พระภาคประทับอยูท่ีไพรสณฑช่ืออิจฉานงัคละ ใกลบานพราหมณคาม ช่ืออิจฉานังคละ พราหมณ 
และคฤหบดี ชาวบานอิจฉานงัคละไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจาก 
ศากยสกุล เสดจ็ถึงบานอิจฉานังคละ ประทับอยูท่ีไพรสณฑ ช่ืออิจฉานังคละ ใกลพราหมณคาม  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 27 
ช่ืออิจฉานังคละ ก็เกียรติศัพทอันงามของทานพระสมณโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนีว้า 
 แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวย 
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปน 
ศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลก 
นี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว  
ทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุยใหรูตามทรงแสดงธรรมไพเราะใน 
เบ้ืองตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอม 
ท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิงกก็ารไดเหน็พระอรหันตท้ังหลาย เห็นปานนั้น เปนการดีแล  
ดังนี้ คร้ังนั้นพราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ เม่ือลวงราตรีไป จึงพากันถือของเค้ียว 
ของฉันเปนจํานวนมาก เขาไปทางไพรสณฑช่ืออิจฉานังคละ คร้ันแลว ไดยืนชุมนุมกนัท่ีซุม 
ประตูดานนอก สงเสียงอ้ืออึง สมัยนั้น ทานพระนาคิตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค  
พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระนาคิตะวา ดูกรนาคิตะ ก็พวกใครสงเสียงอ้ืออึงอยูนั้น คลาย 
พวกชาวประมงแยงปลากัน ทานพระนาคิตะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณและ 
คฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละเหลานัน้ พากันถือของเค้ียวของฉันเปนจาํนวนมาก มายืนประชุม 
กันท่ีซุมประตูดานนอก เพื่อถวายพระผูมีพระภาคและภกิษุสงฆ ฯ 
     พ. ดูกรนาคิตะ เราไมติดยศ และยศก็ไมติดเรา ผูใดแลไมพึงไดตามความปรารถนา  
ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซ่ึงสุขอันเกดิแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก  
สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตความตรัสรู ท่ีเราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก 
 ไดโดยไมลําบากนี้ ผูนั้นพงึยินดีสุขท่ีไมสะอาด สุขในการนอน และสุขท่ีอาศัยลาภ สักการะ 
 และการสรรเสริญ ฯ 
     นา. ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคทรงรับ ขอพระสุคตจงทรงรับ  
บัดนี้ เปนเวลาที่พระผูมีพระภาคจะทรงรับ พระผูมีพระภาคจักเสด็จไปทางใดๆ พราหมณและ 
คฤหบดีชาวนิคมและชาวชนบท ก็จกัหล่ังไหลไปทางนัน้ๆ เหมือนเม่ือฝนเม็ดใหญตกลงมา น้ํา 
ก็ยอมไหลไปตามท่ีลุม ฉันใดพระผูมีพระภาคจักเสดจ็ไปทางใดๆ พราหมณและคฤหบดีชาว 
นิคมและชาวชนบทก็จกัหล่ังไหลไปทางนัน้ๆ ฉันนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะศีลและปญญา 
ของพระผูมีพระภาค ฯ  
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     พ. ดูกรนาคิตะ เราไมติดยศ และยศก็ไมติดเรา ผูใดแลไมพึงไดตามความปรารถนา 
 ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซ่ึงสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุข 
อันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตความตรสัรู ท่ีเราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมอยาก 
 ไดโดยไมลําบากนี้ ผูนั้นพงึยินดีสุขท่ีไมสะอาด สุขในการนอน และสุขท่ีอาศัยลาภ สักการะ  
และการสรรเสริญ ดูกรนาคิตะ อาหาร ท่ีกนิ ดื่ม เค้ียว ล้ิมแลวยอมมีอุจจาระและปสสาวะ 
เปนผล นี้เปนผลแหงอาหารนั้น ความรักมีโสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส และอุปายาส ท่ี 
เกิดข้ึนเพราะส่ิงท่ีรักแปรปรวนเปนอ่ืนเปนผล นี้เปนผลแหงความรักนัน้ ความเปนของปฏิกูลใน 
อสุภนิมิต ยอมต้ังอยูแกภิกษุผูขวนขวายการประกอบตามอสุภนิมิต นี้เปนผลแหงการประกอบ 
ตามอสุภนิมิตนั้นความเปนของปฏิกูลในผัสสะ ยอมต้ังอยูแกภิกษุผูพจิารณาเหน็วาไมเท่ียงใน 
ผัสสายตนะ ๖ อยู นี้เปนผลแหงการพิจารณาเห็นวาไมเท่ียงในผัสสายตนะนัน้ความเปนของปฏิกูล 
ในอุปาทาน ยอมต้ังอยูแกภกิษุผูพิจารณาเห็นความเกิด และความดับในอุปาทานขันธ ๕ นี้เปนผล 
แหงการพิจารณาเหน็ความเกิดและความดบัในอุปาทานขันธนั้น ฯ 
                       จบปญจังคิกวรรคท่ี ๓ 
                      __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. คารวสูตรท่ี ๑                 ๒. คารวสูตรท่ี ๒  
๓. อุปกิเลสสูตร                ๔. ทุสสีลสูตร  
๕. อนุคคหสูตร                 ๖. วิมุตติสูตร  
๗. สมาธิสูตร                 ๘. อังคิกสูตร  
๙. จังกมสูตร                         ๑๐. นาคิตสูตร ฯ 
             __________________  
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                          สุมนวรรคท่ี ๔ 
                          ๑. สุมนสูตร 
         [๓๑] คร้ังนั้นแล สุมนาราชกุมารี  แวดลอมดวยรถ ๕๐๐ คัน และราชกุมารี ๕๐๐  
คน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
ไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส สาวกของพระผูมีพระภาค ๒ คน 
 มีศรัทธา มีศีล มีปญญาเทาๆกัน คนหนึ่งเปนผูให คนหน่ึงไมให คนท้ังสองนั้น เม่ือตาย 
ไปแลว พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค แตคนท้ังสองนั้น ท้ังท่ีเปนเทวดาเหมือนกัน พึงมีความพิเศษ 
แตกตางกนัหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสุมนา คนท้ังสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกตางกัน 
 คือ ผูใหเปนเทวดายอมขมเทวดาผูไมใหดวยเหตุ ๕ ประการคือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และ 
อธิปไตยท่ีเปนทิพย ดูกรสุมนา ผูท่ีใหเปนเทวดา ยอมขมเทวดาผูไมใหดวยเหตุ ๕ ประการนี้ ฯ 
     สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาเทวดาท้ังสองนั้นจุติจากเทวโลกน้ันแลว  มาสูความ 
เปนมนุษย แตคนท้ังสองนั้น ท้ังท่ีเปนมนุษยเหมือนกัน พงึมีความพิเศษแตกตางกนัหรือ ฯ 
     พ. ดูกรสุมนา คนท้ังสองนั้นมีความพเิศษแตกตางกัน คือ ผูใหเปนมนุษย ยอม 
ขมคนไมใหไดดวยเหตุ ๕ ประการ คือ ดวยอายุ วรรณะ สุขยศ และอธิปไตยท่ีเปนของ 
มนุษย ดูกรสุมนา ผูใหเปนมนุษยยอมขมคนผูไมใหดวยเหตุ ๕ ประการนี้ ฯ 
     สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาคนท้ังสองนั้นออกบวช แตคนท้ังสองนั้น ท้ังท่ีเปน 
บรรพชิตเหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกตางกันหรือ 
     พ. ดูกรสุมนา คนท้ังสองนั้นมีความพเิศษแตกตางกัน คือ คนท่ีใหเปนบรรพชิต  
ยอมขมคนท่ีไมใหดวยเหตุ ๕ ประการ คือ เม่ือออกปากขอยอมไดจวีรมาก เม่ือไมออกปากขอ 
ยอมไดนอย เม่ือออกปากขอยอมไดบิณฑบาตมากเม่ือไมออกปากขอยอมไดนอย เม่ือออกปาก 
ขอยอมไดเสนาสนะมาก เม่ือไมออกปากขอยอมไดนอย เม่ือออกปากขอยอมไดบริขารคือ  ยา 
ท่ีเปนเคร่ืองบําบัดไขมากเม่ือไมออกปากขอยอมไดนอย และจะอยูรวมกับเพื่อนพรหมจรรย 
เหลาใด เพ่ือนพรหมจรรยเหลานั้นก็ประพฤติตอเธอดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เปนท่ี  
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พอใจเปนสวนมาก ไมเปนท่ีพอใจเปนสวนนอย ยอมนําส่ิงเปนท่ีพอใจมาเปนสวนมาก ยอมนํา 
ส่ิงไมเปนท่ีพอใจมาเปนสวนนอย ดูกรสุมนา ผูใหเปนบรรพชิตยอมขมผูไมใหดวยเหตุ ๕  
ประการนี้ ฯ 
     สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาคนท้ังสองนั้นบรรลุอรหัตแตคนท้ังสองน้ัน  ท้ังท่ีได 
บรรลุอรหัตเหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกตางกันหรือ 
     พ. ดูกรสุมนา เราไมกลาววามีเหตุแตกตางกันใดๆ ในวิมุตติ กับวิมุตติ ขอนี้ ฯ 
     สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญไมเคยมี  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขอนี้กําหนดไดวา ควรใหทาน ควรทําบุญ เพราะบุญเปนอุปการะแมแกเทวดา แมแก 
มนุษย แมแกบรรพชิต ฯ 
     พ. อยางนัน้สุมนา อยางนั้นสุมนา ควรใหทาน ควรทําบุญ เพราะบุญเปนอุปการะ 
แมแกเทวดา แมแกมนุษย แมแกบรรพชิต ฯ 
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษตินี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปวา 
     ดวงจนัทรปราศจากมลทิน เดินไปในอากาศยอมสวางกวาหมูดาวท้ังปวงใน 
     โลก ดวยรัศมี ฉันใด บุคคลผูสมบูรณดวย ศีล มีศรัทธา ก็ฉันนั้น  
      ยอมไพโรจนกวาผูตระหนี่ท้ังปวงในโลกดวยจาคะ ฯ เมฆท่ีลอยไปตาม 
     อากาศ มีสายฟาปลาบแปลบ มีชอตั้งรอย ตกรดแผนดนิเต็มท่ีดอนและ 
     ท่ีลุม ฉันใด สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูสมบูรณดวยทัสนะ เปน 
     บัณฑิต ก็ฉันนั้น ยอมขมผูตระหนี่ไดดวยฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ  
     วรรณะ สุข ยศ และเปยมดวยโภคะ ยอมบันเทิงใจในสวรรคในปรโลก  
     ดังนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. จุนทิสูตร 
         [๓๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน 
 ใกลกรุงราชคฤห คร้ังนั้นแล ราชกุมารีช่ือวาจุนที แวดลอมดวยรถ ๕๐๐ คัน และกุมารี ๕๐๐  
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 คน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว  
ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ราชกุมารพระนามวาจุนทะ พระภาดาของหมอมฉัน กลาว 
อยางนี้วา หญิงหรือชายเปนผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปน 
สรณะ เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาด 
จากมุสาวาท เวนขาดจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ผูนั้น 
ตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติอยางเดยีวไมเขาถึงทุคติ  ดังนี้   หมอมฉันจึงขอทูลถามวา  ผูท่ี 
เล่ือมใสในศาสดาเชนไร เม่ือตายไปแลวจงึเขาถึงสุคติอยางเดยีว ไมเขาถึงทุคติ ผูท่ีเล่ือมใสใน 
ธรรมเชนไร เม่ือตายไปแลวจึงเขาถึงสุคติอยางเดยีว ไมเขาถึงทุคติ ผูท่ีเล่ือมใสในสงฆเชนไร  
เม่ือตายไปแลวจึงเขาถึงสุคติอยางเดยีว ไมเขาถึงทุคติ ผูท่ีทําใหบริบูรณในศีลเชนไร เม่ือตาย 
ไปแลว จึงเขาถึงสุคติอยางเดียว ไมเขาถึงทุคติ ฯ พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรจนุที สัตวท่ีไม 
มีเทาก็ดี มี ๒ เทาก็ดี มี๔ เทาก็ดี มีเทามากกด็ี มีรูปก็ดี ไมมีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไมมีสัญญา 
ก็ดีมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใชกด็ี มีประมาณเทาใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 บัณฑิตกลาววาเลิศกวาสัตวเหลานั้น ชนเหลาใดเล่ือมใสในพระพุทธเจา ชนเหลานัน้ช่ือวา 
เล่ือมใสในส่ิงท่ีเลิศ ก็วิบากอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูท่ีเล่ือมใสในส่ิงท่ีเลิศ ธรรมท่ีเปนปจจัย 
ปรุงแตงก็ดี ท่ีปจจัยไมปรุงแตงก็ดี มีประมาณเทาใด วิราคะ คือ ธรรมอันย่ํายีความเมา กําจัด 
ความกระหายถอนเสียซ่ึงอาลัย เขาไปตัดวฏัฏะ เปนท่ีส้ินตัณหา เปนท่ีคลายกําหนดั เปนท่ี 
ดับ นิพพาน บัณฑิตกลาววาเลิศกวาธรรมเหลานั้น ชนเหลาใดเล่ือมใสในวิราคธรรม ชนเหลานั้น 
ช่ือวาเล่ือมใสในส่ิงท่ีเลิศ กว็ิบากอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูเล่ือมใสในส่ิงท่ีเลิศ ฯ หมูกด็ี คณะก็ดี  
มีประมาณเทาใด สงฆสาวกของพระตถาคต คือ คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี้สงฆสาวกของ 
พระผูมีพระภาค เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทํา 
อัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิง่กวา บัณฑิตกลาววาเลิศกวาหมูหรือคณะเหลานั้น 
 ชนเหลาใดเล่ือมใสในสงฆ ชนเหลานั้นช่ือวาเล่ือมใสในส่ิงท่ีเลิศ ก็วบิากอันเลิศยอมมีแกบุคคล 
ผูท่ีเล่ือมใสในส่ิงท่ีเลิศ ศีลมีประมาณเทาใด ศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว คือ ศีลท่ีไมขาด ไมทะลุ  
ไมดาง ไมพรอยเปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐไิมลูบคลํา เปนไปเพื่อ 
สมาธิบัณฑิตกลาววาเลิศกวาศีลเหลานั้น ชนเหลาใดยอมทําใหบริบูรณในอริยกนัตศีล ชน 
เหลานั้นช่ือวาทําใหบริบูรณในส่ิงท่ีเลิศ กว็ิบากอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูทําใหบริบูรณในส่ิงท่ีเลิศ ฯ  
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     บุญอันเลิศ คือ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุขและกําลัง  ยอมเจริญแก 
     บุคคลผูรูแจงธรรมท่ีเลิศ เล่ือมใสในส่ิงท่ีเลิศคือ เล่ือมใสในพระพุทธเจา 
    ผูเลิศ ผูเปนทักขิเณยบุคคลช้ันเยี่ยม เล่ือมใสในพระธรรมท่ีเลิศ อัน 
    ปราศจากราคะ เปนท่ีเขาไปสงบ เปนสุข เล่ือมใสในพระสงฆผูเลิศ  
    เปนนาบุญช้ันเยีย่ม ใหทานในส่ิงท่ีเลิศ ปราชญผูถือม่ันธรรมท่ีเลิศ ให 
    ส่ิงท่ีเลิศ เปนเทวดาหรือมนุษย ยอมถึงสถานท่ีเลิศ บันเทิงใจอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓.อุคคหสูตร 
         [๓๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีชาติยาวัน ใกลเมืองภทัทิยะ ฯ คร้ังน้ัน 
แล ทานอุคคหเศรษฐีผูเปนหลานทานเมณฑกเศรษฐีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีอันควรสวนขาง      หนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ 
พระผูมีพระภาคพรอมดวยภกิษุ ๓ รูปจงทรงรับภัตตาหารของขาพระองค ในวนัพรุงนี้ พระผูมี 
พระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ ทานอุคคหเศรษฐีทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว จึง 
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมทําประทักษณิแลวหลีกไป คร้ังนั้นแลพอลวงราตรีนั้นไป เปนเวลา 
เชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลวถือบาตรจีวรเสด็จเขาไปยงันิเวศนของทานอุคคหเศรษฐี ประทับ 
นั่งบนอาสนะท่ีเขาแตงต้ังไวคร้ังนั้น ทานอุคคหเศรษฐีหลานของเมณฑกเศรษฐี ไดอังคาส 
พระผูมีพระภาคใหอ่ิมหนําสําราญ ดวยขาทนียโภชนียาหารอยางประณีตดวยมือของตนเอง เม่ือ 
ทราบวาพระผูมีพระภาคทรงเสวยเสร็จแลว ทรงลดพระหตัถจากบาตรแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กุมารีเหลานี้ของขาพระองค จักไปอยูสกุลสามี  
ขอพระผูมีพระภาคทรงกลาวสอน ทรงพรํ่าสอนกุมารีเหลานั้น ซ่ึงจะพึงเปนประโยชนสุขแกกุมารี 
เหลานั้นตลอดกาลนาน ฯพระผูมีพระภาคจงึตรัสสอนกุมารีเหลานั้นตอไปดังนีว้า ดูกรกุมารี  
เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา มารดาบิดาของสามีท่ีเปนผูปรารถนาประโยชน  
หวังความเกื้อกูลอนุเคราะหดวยความเอ็นดู เราท้ังหลายจักตื่นกอนทานนอนทีหลังทาน คอย 
รับใชทาน ประพฤติเปนท่ีพอใจทาน พดูคําเปนท่ีรักตอทานดูกรกุมารีท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึง  
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ศึกษาอยางนี้แล ฯ เพราะเหตุนั้นแหละเธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า ชนเหลาใดเปนท่ีเคารพ 
ของสามี คือ มารดา บิดาหรือสมณพราหมณ เราท้ังหลาย จักสักการะ เคารพ นับถือ 
 บูชา เม่ือทานมาถึงท่ีก็จักตอนรับดวยท่ีนั่งหรือน้ํา ดูกรกมุารีท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
อยางนี้แล ฯ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า การงานภายในบานของสามี  
คือ การทําขนสัตว หรือการทําผา เราท้ังหลายจักเปนผูขยันไมเกียจครานในการงานนั้นๆ จัก 
ประกอบดวยปญญาเคร่ืองพิจารณาอันเปนอุบายในการงานนั้นๆ อาจทํา อาจจัด ดกูรกุมารี 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี ้
วา เราท้ังหลายจักรูการงานท่ีอันโตชนภายในบานของสามี คือ ทาส คนใช หรือกรรมกรทําแลว  
วาทําแลว ท่ียังไมไดทํา วายังไมไดทํา จกัรูคนปวยไขวามีกําลังหรือไมมีกําลัง และจักแบงของ 
เค้ียวของบริโภคใหตามเหตุท่ีควร ดูกรกุมารีท้ังหลายเธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ล ฯ เพราะ 
เหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายพงึศึกษาอยางนีว้า เราท้ังหลายจักยังทรัพย ขาวเปลือก เงิน หรือ 
ทองท่ีสามีหามาไดใหคงอยู ดวยการรักษา คุมครอง จักไมเปนนักเลงการพนัน ไมเปนขโมย 
ไมเปนนกัดื่ม ไมผลาญทรัพยใหพินาศ ดกูรกุมารีท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ  
ดูกรกุมารีท้ังหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เม่ือตายไปแลว ยอมเขาถึงความ 
เปนสหายเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ 
     สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหม่ินสามีผูหม่ันเพยีร ขวนขวายอยูเปนนิตย  
     เล้ียงตนอยูทุกเมื่อ ใหความปรารถนาท้ังปวง ไมทําสามีใหขุนเคือง ดวย 
     ประพฤติแสดงความหึงหวงสามี  และยอมบูชาผูท่ีเคารพท้ังปวงของสามี  
     เปนผูขยัน ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤติเปน 
      ท่ีพอใจของสามี รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได นารีใดยอมประพฤติตามความ 
      พอใจของสามีอยางนี้ นารีนั้นยอมเขาถึงความเปนเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓  
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                           ๔. สีหสูตร 
         [๓๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีกุฏาคารศาลาปามหาวันใกลเมืองเวสาลี  
คร้ังนั้นแล สีหเสนาบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงสามารถบัญญติผล 
แหงทานท่ีจะพึงเห็นไดในปจจุบันหรือหนอ พระผูมีพระภาคตรัสวาสามารถ ทานสีหเสนาบด ี
 แลวจึงตรัสตอไปวา ดกูรทานสีหเสนาบดี ทายกผูเปนทานบดี ยอมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของชน 
เปนอันมาก แมขอนี้เปนผลแหงทานท่ีจะพึงเห็นเอง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษผูสงบยอมคบหาทายกผูเปนทานบดี แมขอนี้ก็เปนผลแหง 
ทานท่ีจะพึงเหน็เอง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง กิตติศัพทอันงามของทายกผูเปนทานบดียอมขจร แมขอนี้ก ็
เปนผลแหงทานท่ีจะพงึเหน็เอง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ทายกผูเปนทานบดี จะเขาไปสูท่ีประชุมใดๆ คือท่ีประชุมกษัตริย  
พราหมณ คฤหบดี สมณะ กย็อมเปนผูองอาจไมเกอเขินเขาไป แมขอนีก้็เปนผลแหงทานท่ีจะ 
พึงเห็นเอง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ทายกผูเปนทานบดี เม่ือตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติ  โลกสวรรค  
แมขอนี้ก็เปนผลแหงทานท่ีจะพึงไดในสัมปรายภพ ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้แลว สีหเสนาบดีจึงทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ผล 
แหงทานท่ีจะพึงเห็นเอง ๔ ขอ เหลานี้ พระผูมีพระภาคไดตรัสบอกแลว ขาพระองคยอมเช่ือตอ 
พระผูมีพระภาคในผลแหงทาน ๔ ขอนี้กห็ามิไดแมขาพระองคเองก็ทราบดี คือ ขาพระองคเปน 
ทายก เปนทานบดี ยอมเปนท่ีรักเปนท่ีชอบใจของชนเปนอันมาก สัตบุรุษผูสงบยอมคบหาขา 
พระองค ผูเปนทายกเปนทานบดี กิตติศัพทอันงามของขาพระองคผูเปนทายก เปนทานบดี  
ยอมขจรท่ัวไปวา สีหเสนาบดีเปนทายก เปนทานบดี เปนผูบํารุงพระสงฆ ขาพระองคผูเปน 
ทายก เปนทานบดี จะเขาไปสูท่ีประชุมใดๆ คือ ท่ีประชุมกษัตริยพราหมณ คฤหบด ีสมณะ  
ก็ยอมเปนผูแกลวกลาไมเกอเขินเขาไป ขาแตพระองคผูเจริญ ผลแหงทานท่ีจะพงึเหน็เอง ๔ ขอนี ้
 พระผูมีพระภาคตรัสบอกแลวขาพระองคยอมเช่ือตอพระผูมีพระภาคในผลแหงทาน ๔ ขอนี้ ก็  
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หามิได แมขาพระองคเองกย็อมทราบดี สวนผลแหงทานท่ีจะพงึเหน็เอง (ขอท่ี ๕) ท่ีพระผู 
มีพระภาคตรัสบอกขาพระองควา ทายกผูเปนทานบดีเม่ือตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
ขาพระองคยอมไมทราบ ก็แตวาขาพระองคยอมเช่ือตอพระผูมีพระภาคในขอนี้ ฯ พระผูมีพระภาค 
ตรัสย้ําวา อยางนั้นทานสีหเสนาบดีๆ คือทายกผูเปนทานบดี เม่ือตายไปแลว ยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค ฯ 
นรชนผูไมตระหนีใ่หทาน ยอมเปนท่ีรักของชนเปนอันมาก  ชนเปนอันมาก 
ยอมคบหานรชนนั้น นรชนนั้นยอมไดเกยีรติ  มียศ เจริญ เปนผูไมเกอเขิน 
แกลวกลาเขาสูท่ีประชุมชน  เพราะเหตุนี้แล บัณฑิตผูหวงัสุข จงขจัด 
มลทิน คือ ความตระหนีแ่ลวใหทาน บัณฑิตเหลานั้นยอมประดิษฐานใน 
ไตรทิพย ถึงความเปนสหายของเทวดา ราเริงอยูตลอดกาลนาน บัณฑิต 
เหลานั้น ไดทําส่ิงท่ีมุงหวัง ไดทํากุศลแลวจุติจากโลกนีแ้ลว ยอมมีรัศมี 
เปลงปล่ัง เท่ียวชมไปในอุทยานชื่อนนัทนวัน ยอมเพรียบพรอมดวย 
กามคุณ ๕เพลิดเพลินร่ืนเริงบันเทิงใจอยูในนันทนวัน สาวกท้ังปวงของ 
พระสุคตผูไมมีกิเลส ผูคงท่ี ทําตามพระดํารัสของพระองคแลว ยอม 
ราเริงทุกเม่ือ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                        ๕. ทานานิสังสสูตร 
         [๓๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อานิสงสแหงการใหทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ผูใหทานยอมเปนที่รักท่ีชอบใจของชนหมูมาก ๑สัปบุรุษผูสงบยอมคบหาผูใหทาน ๑  
กิตติศัพทอันงามของผูใหทานยอมขจรท่ัวไป ๑ ผูใหทานยอมไมหางเหินจากธรรมของคฤหัสถ ๑ 
 ผูใหทานเม่ือตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อานิสงสแหงการให 
ทาน๕ ประการนี้แล ฯ 
 ผูใหทานยอมเปนท่ีรักของชนเปนอันมาก ช่ือวาดําเนนิตามธรรมของ  
สัปบุรุษ สัปบุรุษผูสงบผูสํารวมอินทรีย ประกอบพรหมจรรย ยอมคบหา  
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ผูใหทานทุกเม่ือ สัปบุรุษเหลานั้นยอมแสดงธรรมเปนท่ีบรรเทาทุกข 
ท้ังปวงแกเขา เขาไดทราบชัดแลว ยอมเปนผูหาอาสวะมิไดปรินิพพานใน 
โลกน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. กาลทานสูตร 
         [๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กาลทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ทายก 
ยอมใหทานแกผูมาสูถ่ินของตน ๑ ทายกยอมใหทานแกผูเตรียมจะไป ๑ ทายกยอมใหทานในสมัย 
ขาวแพง ๑ ทายกยอมใหขาวใหมแกผูมีศีล ๑ ทายกยอมใหผลไมใหมแกผูมีศีล ๑ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย กาลทาน๕ ประการนี้แล ฯ 
ผูมีปญญา รูความประสงค ปราศจากความตระหน่ี ยอมใหทานในกาลท่ี 
ควรให เพราะผูใหทานตามกาลในพระอริยเจาท้ังหลาย ผูปฏิบัติซ่ือตรง  
ผูมีใจคงที่ เปนผูมีใจผองใสทักขิณาทานจงึจะมีผลไพบูลย ชนเหลาใด 
ยอมอนุโมทนาหรือชวยเหลือในทักขิณาทานนั้น ทักขิณาทานน้ันยอมไมมี 
ผลบกพรอง เพราะการอนุโมทนาหรือการชวยเหลือนั้นแมพวกท่ีอนุโมทนา 
หรือชวยเหลือ ยอมเปนผูมีสวนแหงบุญเพราะฉะน้ัน ผูมีจิตไมทอถอยจึง 
ควรใหทานในเขตท่ีมีผลมาก บุญท้ังหลายยอมเปนท่ีพึ่งของสัตวท้ังหลาย 
ในปรโลก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                        ๗. โภชนทานสูตร 
         [๓๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทายกผูใหโภชนะเปนทาน ช่ือวาใหฐานะ๕ อยางแก 
ปฏิคาหก ๕ อยางเปนไฉน คือ ใหอายุ ๑ ใหวรรณะ ๑ ใหสุข ๑ใหกําลัง ๑ ใหปฏิภาณ ๑  
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 คร้ันใหอายแุลวยอมเปนผูมีสวนแหงอายท้ัุงท่ีเปนทิพยท้ังท่ีเปนมนุษย คร้ันใหวรรณะแลว  
ยอมเปนผูมีสวนแหงวรรณะท้ังท่ีเปนทิพยท้ังท่ีเปนมนษุย คร้ันใหสุขแลว ยอมเปนผูมีสวน 
แหงสุขท้ังท่ีเปนทิพยท้ังท่ีเปนมนุษย คร้ันใหกําลังแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงกําลังท้ังท่ีเปน 
ทิพยท้ังท่ีเปนมนุษยคร้ันใหปฏิภาณแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงปฏิภาณทั้งท่ีเปนทิพยท้ังท่ี 
เปนมนุษยดกูรภิกษุท้ังหลาย ทายกผูใหโภชนะเปนทานช่ือวาใหฐานะ ๕ อยางนี้แล ฯ 
ปราชญผูมีปญญา ใหอายยุอมไดอายุ ใหกําลัง ยอมไดกําลัง ใหวรรณะ 
ยอมไดวรรณะ ใหปฏิภาณยอมไดปฏิภาณใหสุขยอมไดสุข คร้ันใหอายุ  
กําลัง วรรณะ สุข และปฏิภาณแลวจะเกิดในท่ีใดๆ ยอมเปนผูมีอายุยืน  
มียศ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                        ๘. สัทธานิสังสสูตร 
         [๓๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรผูมีศรัทธา ยอมมีอานิสงส ๕ ประการ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ สัปบุรุษผูสงบในโลกทุกๆ ทาน เม่ือจะอนุเคราะหยอมอนุเคราะหผูมีศรัทธา 
กอนผูอ่ืน ยอมไมอนุเคราะหผูไมมีศรัทธากอนผูอ่ืน ๑เม่ือจะเขาไปหา ยอมเขาไปหาผูมีศรัทธา 
กอนผูอ่ืน ยอมไมเขาไปหาผูไมมีศรัทธากอนผูอ่ืน ๑ เม่ือจะตอนรับ ยอมตอนรับผูมีศรัทธากอน 
ผูอ่ืน ยอมไมตอนรับผูไมมีศรัทธากอนผูอ่ืน ๑ เม่ือจะแสดงธรรม ยอมแสดงธรรมแกผูมีศรัทธา 
กอนผูอ่ืน ยอมไมแสดงธรรมแกผูไมมีศรัทธากอนผูอ่ืน ๑ กุลบุตรผูมีศรัทธาเม่ือไปแลว  
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรผูมีศรัทธายอมมีอานิสงส ๕ ประการนี ้
แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนตนไทรใหญท่ีทางส่ีแยก มีพื้นราบเรียบ ยอมเปนท่ีพึ่ง 
ของพวกนกโดยรอบ ฉันใด กุลบุตรผูมีศรัทธาก็ฉันนั้นเหมือนกนั ยอมเปนท่ีพึ่งของชนเปนอันมาก 
 คือ ภิกษุ ภิกษณุีอุบาสก อุบาสิกา ฯ 
ตนไมใหญ สลางดวยกิ่ง ใบ และผล มีลําตนแข็งแรง มีรากม่ันคง 
 สมบูรณดวยผล ยอมเปนท่ีพึ่งของนกท้ังหลายฝูงนกยอมอาศัยตนไมนั้น  
ซ่ึงเปนท่ีร่ืนรมยใจ ใหเกิดสุขผูตองการความรมเย็น ยอมเขาไปอาศัย  
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รมเงา ผูตองการผลก็ยอมบริโภคผลได ฉันใด ทานผูปราศจากราคะ  
ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไมมีอาสวะ เปนบุญเขตในโลกยอม 
คบหาบุคคลผูมีศรัทธา ซ่ึงสมบูรณดวยศีล ประพฤติถอมตน ไมกระดาง 
สุภาพ ออนโยน มีใจมั่นคง ฉันนั้นเหมือนกัน ทานเหลานั้น ยอม 
แสดงธรรมเคร่ืองบรรเทาทุกขท้ังปวงแกเขา เขาเขาใจท่ัวถึงธรรมนั้นแลว  
ยอมเปนผูหมดอาสวกิเลส ปรินิพพาน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. ปุตตสูตร 
         [๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มารดา บิดา เล็งเห็นฐานะ ๕ ประการนี้ จึงปรารถนา 
บุตรเกิดในสกลุ ฐานะ ๕ ประการเปนไฉน คือ บุตรท่ีเราเล้ียงมาแลวจกัเล้ียงตอบแทน ๑  
จักทํากิจแทนเรา ๑ วงศสกุลจักดํารงอยูไดนาน ๑ บุตรจกัปกครองทรัพยมรดก ๑ เม่ือเราตาย 
ไปแลว บุตรจกับําเพ็ญทักษณิาทานให ๑ดกูรภิกษุท้ังหลาย มารดา บิดา เล็งเห็นฐานะ ๕  
ประการนี้แล จึงปรารถนาบุตรเกิดในสกุล ฯ 
มารดาบิดาผูฉลาด เล็งเห็นฐานะ ๕ ประการจึงปรารถนาบุตรดวยหวังวา  
บุตรท่ีเราเล้ียงมาแลว จกัเล้ียงตอบเรา จักทํากิจแทนเรา วงศสกุลจักดํารง 
อยูไดนาน บุตรจักปกครองทรัพยมรดก และเม่ือเราตายไปแลว บุตร 
จักบําเพ็ญทักษิณาทานให มารดาบิดาผูฉลาดเล็งเห็นฐานะเหลานี้ จึง 
ปรารถนาบุตร ฉะนั้นบุตรผูเปนสัปบุรุษ ผูสงบ มีกตัญูกตเวที   เม่ือ 
ระลึกถึงบุรพคุณของทาน จงึเล้ียงมารดาบิดา ทํากิจแทนทาน เช่ือฟง 
โอวาท เล้ียงสนองพระคุณทาน สมดังท่ีทานเปนบุรพการี ดํารงวงศสกุล  
บุตรผูมีศรัทธา สมบูรณดวยศีลยอมเปนท่ีสรรเสริญท่ัวไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙  
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                  ๑๐. สาลสูตร 
         [๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตนสาละใหญอาศัยขุนเขาหิมวันต ยอมเจริญดวยความ 
เจริญ ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมเจริญดวยกิง่และใบ ๑ยอมเจริญดวยเปลือก 
 ๑ ยอมเจริญดวยกะเทาะ ๑ ยอมเจริญดวยกระพ้ี ๑ ยอมเจริญดวยแกน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ตนสาละใหญอาศัยขุนเขาหมิวันต ยอมเจริญดวยความเจริญ ๕ ประการนี้แล ฉันใด ชนภายใน 
อาศัยเจาบานผูมีศรัทธายอมเจริญดวยความเจริญ ๕ ประการ ฉันนั้นเหมือนกันแล ความเจริญ  
๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมเจริญดวยศรัทธา ๑ ยอมเจริญดวยศีล ๑ ยอมเจริญดวยสุตะ ๑  
ยอมเจริญดวยจาคะ ๑ ยอมเจริญดวยปญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายชนภายในอาศัยเจาบานผูมี 
ศรัทธา ยอมเจริญดวยความเจริญ ๕ ประการนี้แล ฯ 
             ตนไมท้ังหลาย อาศัยบรรพตศิลาลวนในปาใหญ ยอมเจริญข้ึนเปนไมใหญ 
ช้ันเจาปา ฉันใด บุตร ภรรยา มิตรอํามาตย หมูญาติ และคน 
ท่ีเขาไปอาศัยเล้ียงชีพท้ังหลายในโลกนี้ ไดอาศัยกุลบุตรผูมีศรัทธา สมบูรณ 
ดวยศีล    จึงเจริญได ฉันนั้นเหมือนกนั ชนเหลานั้นเห็นศีล จาคะและ 
สุจริตท้ังหลาย ของกุลบุตรผูมีศีล จาคะและสุจริตนั้น  เม่ือประจักษ 
ชัดแลว ยอมประพฤติตาม ชนเหลานั้น คร้ันประพฤติธรรมอันเปนท่ี 
ไปสูสวรรค สุคติ ในโลกน้ีแลวยอมเปนผูเพลิดเพลิน เพยีบพรอม 
ดวยกาม บันเทิงใจในเทวโลก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบสุมนวรรคท่ี ๔ 
                         __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. สุมนสูตร                         ๒. จุนทิสูตร  
๓. อุคคหสูตร                 ๔. สีหสูตร 
๕. ทานานิสังสสูตร                 ๖. กาลทานสูตร  
๗. โภชนทานสูตร                 ๘. สัทธานิสังสสูตร 
๙. ปุตตสูตร                         ๑๐. สาลสูตร ฯ 
                         __________________  
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                        มุณฑราชวรรคท่ี ๕ 
                          ๑. อาทิยสูตร 
         [๔๑] คร้ังนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกับทานอนาถบิณฑิก 
คฤหบดีวา ดกูรคฤหบดี ประโยชนท่ีจะพึงถือเอาแตโภคทรัพย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ยอมใชจายโภคทรัพยท่ีตนหามาไดดวยความหม่ัน ความ 
ขยัน สะสมข้ึนดวยกําลังแขน อาบเหง่ือตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม เล้ียงตนให 
เปนสุข ใหอ่ิมหนําบริหารตนใหเปนสุขสําราญ เล้ียงมารดาบิดาใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา  
บริหารใหเปนสุขสําราญ เล้ียงบุตร ภรรยา ทาสกรรมกร คนใช ใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา 
บริหารใหเปนสุขสําราญ นี้เปนประโยชนท่ีจะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอท่ี ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยท่ีตนหามาไดดวยความหม่ัน ความ 
ขยัน สะสมข้ึนดวยกําลังแขน อาบเหง่ือตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม เล้ียงมิตรสหาย 
ใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา บริหารใหเปนสุขสําราญ นี้เปนประโยชนท่ีจะพงึถือเอาแตโภคทรัพย 
ขอท่ี ๒ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยท่ีตนหามาไดดวยความหม่ัน ความ 
ขยัน สะสมข้ึนดวยกําลังแขน อาบเหง่ือตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม ปองกันอันตราย 
ท่ีเกิดแตไฟ น้าํ พระราชา โจร หรือทายาทผูไมเปนท่ีรัก ทําตนใหสวัสดี นี้เปนประโยชน 
ท่ีจะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอท่ี ๓ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยท่ีตนหามาไดดวยความหม่ัน ความ 
ขยัน สะสมข้ึนดวยกําลังแขน อาบเหง่ือตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม ทําพลี ๕  
อยาง คือ 
     ๑. ญาติพลี [บํารุงญาติ] 
     ๒. อติถิพลี [ตอนรับแขก] 
     ๓. ปุพพเปตพลี [บํารุงญาติผูตายไปแลวคือทําบุญอุทิศกุศลให]  
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     ๔. ราชพลี [บํารุงราชการ คือบริจาคทรัพยชวยชาติ] 
     ๕. เทวตาพลี [บํารุงเทวดา คือทําบุญอุทิศใหเทวดา] 
นี้เปนประโยชนท่ีจะพงึถือเอาแตโภคทรัพยขอท่ี ๔ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยท่ีตนหามาไดดวยความหม่ัน ความ 
ขยัน สะสมข้ึนดวยกําลังแขน อาบเหง่ือตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม บําเพ็ญทักษิณา  
มีผลสูงเลิศ เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไปดวยดีในสมณพราหมณ  
ผูเวนจากความมัวเมาประมาท ตั้งอยูในขันติและโสรัจจะ ผูม่ันคง ฝกฝนตนใหสงบระงับดับกิเลส 
โดยสวนเดียวนี้เปนประโยชนท่ีจะพงึถือเอาแตโภคทรัพยขอท่ี ๕ ฯ 
     ดูกรคฤหบดี ประโยชนท่ีจะพึงถือเอาแตโภคทรัพย ๕ ประการนีแ้ล ถาเม่ืออริยสาวก 
นั้นถือเอาประโยชนแตโภคทรัพย ๕ ประการนี้ โภคทรัพยหมดส้ินไปอริยสาวกน้ันยอมมี 
ความคิดอยางนี้วา เราไดถือเอาประโยชนแตโภคทรัพยนัน้แลวและโภคทรัพยของเราก็หมดส้ิน 
ไป ดวยเหตุนี้ อริยสาวกน้ัน ยอมไมมีความเดือดรอน ถาเม่ืออริยสาวกน้ันถือเอาประโยชน 
แตโภคทรัพย ๕ ประการนี้โภคทรัพยเจริญข้ึน อริยสาวกนั้นยอมมีความคิดอยางนีว้า เราถือ 
เอาประโยชนแตโภคทรัพยนี้แลว และโภคทรัพยของเราก็เจริญข้ึน อริยสาวกนั้นยอมไมมี 
ความเดือดรอน ดวยเหตุท้ัง ๒ ประการฉะนี้แล ฯ 
นรชนเม่ือคํานงึถึงเหตุนี้วา เราไดใชจายโภคทรัพยเล้ียงตนแลว ไดใช 
จายโภคทรัพยเล้ียงคนท่ีควรเล้ียงแลว ไดผานพนภัยท่ีเกิดข้ึนแลว ไดให 
ทักษิณาอันมีผลสูงเลิศแลว ไดทําพลี ๕ ประการแลว และไดบํารุงทาน 
ผูมีศีล สํารวมอินทรียประพฤติพรหมจรรยแลว บัณฑิตผูอยูครองเรือน 
 พึงปรารถนาโภคทรัพย เพือ่ประโยชนใด ประโยชนนัน้ เราก็ไดบรรลุ 
             แลว เราไดทําส่ิงท่ีไมตองเดือดรอนแลว ดังนี้ช่ือวาเปนผูดํารงอยูในธรรม 
ของพระอริยะ บัณฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญเขาในโลกน้ี เม่ือเขาละจาก 
โลกน้ีไปแลว ยอมบันเทิงใจในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑  
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                         ๒. สัปปุริสสูตร 
         [๔๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัปบุรุษเม่ือเกิดในสกุล ยอมเกิดมาเพือ่ประโยชน  
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุข แกชนเปนอันมาก คือ แกมารดาบิดาแกบุตรภริยา แกทาส  
กรรมกร คนรับใช แกมิตรสหาย แกสมณพราหมณดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือน 
มหาเมฆ ยังขาวกลาท้ังปวงใหงอกงาม ช่ือวายอมมีมาเพือ่ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข  
แกชนเปนอันมาก ฉันใด สัปบุรุษเม่ือเกิดในสกุล ยอมเกิดมาเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล  
เพื่อความสุข แกชนเปนอันมาก คือ แกมารดาบิดา แกบุตรภริยา แกทาส กรรมกร คนรับใช 
แกมิตรสหาย แกสมณพราหมณ ฉันนัน้เหมือนกัน ฯ 
 สัปบุรุษผูครอบครองโภคทรัพย เปนประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก  
เทวดายอมรักษาเขาผูอันธรรมคุมครอง เปนพหูสูต สมบูรณดวยศีลและ 
ความประพฤติ เกียรติยอมไมละเขาผูตั้งอยูในธรรม ใครจะสามารถติเตียน 
เขาผูตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล มีวาจาสัจ มีหิริในใจ เปรียบ 
เหมือนแทงทองชมพูนุท แมเทวดาก็ชม แมพรหมก็สรรเสริญเขา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. อิฎฐสูตร 
         [๔๓] คร้ังนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกับทานอนาถ 
บิณฑิกคฤหบดีวา ดกูรคฤหบดี ธรรม ๕ ประการนี้นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาได 
โดยยากในโลก ๕ ประการเปนไฉน คืออายุ ๑ วรรณะ ๑ สุขะ ๑ ยศ ๑ สวรรค ๑  
ดูกรคฤหบดี ธรรม ๕ ประการนี้แล นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดโดยยากในโลก ฯ 
     ธรรม ๕ ประการนี้ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดโดยยากในโลก เรามิได 
กลาววาจะพึงไดเพราะเหตุแหงความออนวอน หรือเพราะเหตุแหงความปรารถนา ถาธรรม ๕  
ประการนี้ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดโดยยากในโลก จักไดเพราะเหตุแหงความ  
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ออนวอน หรือเพราะเหตุแหงความปรารถนาแลวไซร ในโลกนี้ ใครจะพงึเส่ือมจากอะไร  
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผูตองการอายุ ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลินอายุ หรือแมเพราะเหตุ 
แหงอายุ อริยสาวกผูตองการอายุ พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพื่ออาย ุเพราะปฏิปทาอันเปนไป 
เพื่ออายุท่ีพระอริยสาวกน้ันปฏิบัติแลว ยอมเปนไปเพื่อใหไดอายุ อริยสาวกผูนั้นยอมไดอายุท่ี 
เปนของทิพย หรือเปนของมนุษย อริยสาวกผูตองการวรรณะ ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลิน 
วรรณะ หรือแมเพราะเหตุแหงวรรณะ อริยสาวกผูตองการวรรณะ พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไป 
เพื่อวรรณะ เพราะปฏิปทาอันเปนไปเพื่อวรรณะ ท่ีอริยสาวกนัน้ปฏิบัติแลว ยอมเปนไปเพื่อ 
ใหไดวรรณะ อริยสาวกน้ันยอมไดวรรณะที่เปนของทิพย หรือเปนของมนุษย อริยสาวกผูตอง 
การสุข ไมออนวอนหรือเพลิดเพลินสุข หรือแมเพราะเหตุแหงสุข อริยสาวกผูตองการสุข 
พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพื่อสุข เพราะปฏิปทาอันเปนไปเพื่อสุขท่ีอริยสาวกน้ันปฏิบัติแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือใหไดสุข อริยสาวกนั้นยอมไดสุขท่ีเปนของทิพยหรือของมนุษย อริยสาวก 
ผูตองการยศ ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลินยศ หรือแมเพราะเหตุแหงยศ อริยสาวกผูตอง 
การยศ พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพื่อยศเพราะปฏิปทาอันเปนไปเพื่อยศท่ีอริยสาวกนั้น 
ปฏิบัติแลว ยอมเปนไปเพื่อใหไดยศอริยสาวกน้ัน ยอมไดยศท่ีเปนของทิพย หรือของมนุษย  
อริยสาวกผูตองการสวรรค ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค หรือแมเพราะเหตุแหง 
สวรรคอริยสาวกผูตองการสวรรค พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพื่อสวรรค เพราะปฏิปทาอัน 
เปนไปเพื่อสวรรค ท่ีอริยสาวกนัน้ปฏิบัติแลว ยอมเปนไปเพ่ือใหไดสวรรค  อริยสาวกน้ัน 
ยอมไดสวรรค ฯ 
ชนผูปรารถนาอายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สวรรค ความเกิดในตระกูลสูง  
และความเพลินใจ พึงทําความไมประมาทใหมากยิ่งข้ึน บัณฑิตท้ังหลาย  
ยอมสรรเสริญความไมประมาทในการทําบุญ บัณฑิตผูไมประมาทแลว  
ยอมยึดถือประโยชนท้ังสองไวได คือ ประโยชนในปจจบัุน และประโยชน 
ในสัมปรายภพ ผูมีปญญา ทานเรียกวาบัณฑิต เพราะบรรลุถึงประโยชน 
ท้ังสองนั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓  
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                        ๔. มนาปทายสูีตร 
         [๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีกูฏาคารศาลาปามหาวัน  ใกลเมืองเวสาลี  
คร้ังนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปสู 
นิเวศนแหงอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาตบแตงไว คร้ังนั้น อุคค 
คฤหบดีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลวไดกราบทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมี 
พระภาควาผูใหของท่ีพอใจยอมไดของท่ีพอใจ ดังนี้ ก็ขาทนียาหารชื่อสาลปุบผกะของขา 
พระองคเปนท่ีพอใจ ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับขาทนียาหารของขาพระองค 
นั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนเุคราะหรับแลว อุคคคฤหบดไีดกราบทูลอีกวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ผูใหของท่ีพอใจ 
ยอมไดของท่ีพอใจ ดังนี้ ก็เนื้อสุกรอยางดขีองขาพระองคเปนท่ีพอใจ ขอพระผูมีพระภาคทรง 
อาศัยความอนเุคราะหรับเนื้อสุกรอยางดีของขาพระองคนัน้เถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความ 
อนุเคราะหรับแลว อุคคคฤหบดีไดกราบทูลอีกวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับ 
มาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ผูใหของท่ีพอใจยอมไดของท่ีพอใจดังนี้ ก็นาลิยสากะ 
ขาทนียาหารซ่ึงทอดดวยน้ํามัน ของขาพระองคเปนท่ีพอใจ ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความ 
อนุเคราะหรับนาลิยสากะขาทนียาหารของขาพระองคนัน้เถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยควาอน ุ
เคราะหรับแลว ขาแตพระองคผูเจริญขาพระองคไดสดบัรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค 
วา ผูใหของท่ีพอใจยอมไดของท่ีพอใจ ดังนี้ ก็ขาวสุกแหงขาวสาลีท่ีขาวสะอาด มีกับมาก 
 มีพยัญชนะมาก ของขาพระองค เปนท่ีพอใจ ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนเุคราะห 
รับขาวสุกแหงขาวสาลี ของขาพระองคนั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนเุคราะหรับ 
แลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ผูใหของ 
ท่ีพอใจยอมไดของท่ีพอใจ ดังนี้ ก็ผาท่ีทําในแควนกาสีของขาพระองคเปนท่ีพอใจ ขอพระผูมี 
พระภาคทรงอาศัยความอนเุคราะหรับผาของขาพระองคนั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความ 
อนุเคราะหรับแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมี 
พระภาควา ผูใหของท่ีพอใจยอมไดของท่ีพอใจ ดังนี้ ก็เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ลาดดวย  
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ผาโกเชาว ลาดดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมีสัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดอยางดีทํา 
ดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดใหญมีหมอนขางท้ังสองของขาพระองคเปนท่ี 
พอใจ และขาพระองคก็ยอมทราบดีวา ส่ิงเหลานี้ไมควรแกพระผูมีพระภาค เตียงไมจันทนของ 
ขาพระองคนี้มีราคาเกินกวาแสนกหาปณะ ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนเุคราะหรับเตียง 
ของขาพระองคนั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับแลว ลําดับนั้น พระผูมี 
พระภาค ทรงอนุโมทนาดวยอนุโมทนยีกถาดังตอไปนี ้
ผูใหของท่ีพอใจ ยอมไดของที่พอใจ ผูใดยอมใหเคร่ืองนุงหม ท่ีนอน  
ขาว น้ํา และปจจัยมีประการตางๆ ดวยความพอใจ ในทานผูประพฤติ 
ตรง ส่ิงของท่ีใหไปแลวนัน้ยอมเปนของท่ีบริจาคแลว สละแลว  
ไมคิดเอาคืน ผูนั้นเปนสัปบุรุษทราบชัดวา พระอรหันตเปรียบดวยนาบุญ  
บริจาคส่ิงท่ีบริจาคไดยากแลว ช่ือวาใหของที่พอใจ ยอมไดของท่ีพอใจ  
ดังนี้ ฯ 
    ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค คร้ันทรงอนุโมทนาดวยอนโุมทนียกถากะอุคคคฤหบด ี
ชาวเมืองเวสาลีแลว จึงเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ตอมาไมนานอุคคคฤหบดีชาวเมือง 
เวสาลี ก็ไดทํากาละ และเม่ือทํากาละแลว เขาถึงหมูเทพช่ือมโนมยะหมูหนึ่ง ก็สมัยนัน้  
พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนคร 
สาวัตถี คร้ังนั้นอุคคเทพบุตรมีวรรณงาม เม่ือปฐมยามลวงไปแลว ยังพระวหิารเชตวัน ท้ังส้ิน 
ใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
คร้ันแลวพระผูมีพระภาคจึงตรัสถามวา ดูกรอุคคะ ตามที่ทานประสงคสําเร็จแลวหรือ อุคคเทพบุตร 
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ตามท่ีขาพระองคประสงคสําเร็จแลว พระเจาขา ลําดับนั้น  
พระผูมีพระภาค ไดตรัสกะอุคคเทพบุตรดวยพระคาถาความวา 
ผูใหของท่ีพอใจ ยอมไดของที่พอใจ ผูใหของท่ีเลิศ ยอมไดของท่ีเลิศ  
ผูใหของท่ีดียอมไดของท่ีดี และผูใหของที่ประเสริฐ ยอมเขาถึงสถานท่ี 
ประเสริฐ นรชนใดใหของที่เลิศ ใหของที่ดี และใหของท่ีประเสริฐ  
นรชนนั้นจะบังเกิด ณ ท่ีใดๆ ยอมมีอายยุืน มียศ ดังนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔  
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                         ๕. อภิสันทสูตร 
         [๔๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย หวงบุญ หวงกุศล ๕ ประการนี้ เปนเหตุนําสุขมาให  
เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงท่ีนาปรารถนา  
นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุบริโภค 
จีวรของผูใด เขาเจโตสมาธิอันหาประมาณมิไดอยู หวงบุญ หวงกุศลของผูนั้น หาประมาณมิได  
เปนเหตุนําสุขมาให เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป ยอมเปนไป 
เพื่อส่ิงนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ภกิษุบริโภคบิณฑบาต 
ของผูใด ... ภกิษุบริโภควิหารของผูใด ... ภิกษุบริโภคเตียง ตั่งของผูใด ... ภิกษุบริโภคคิลานปจจัย 
เภสัชของผูใด เขาเจโตสมาธิอันหาประมาณมิไดอยู หวงบุญ หวงกุศล ของผูนั้นหาประมาณ 
มิได เปนเหตุนําสุขมาใหเกือ้กูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป ยอมเปน 
ไปเพื่อส่ิงท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย หวงบุญ หวงกุศล ๕ ประการนี้แล เปนเหตุนําสุขมาให เกื้อกูล 
แกสวรรค มีวบิากเปนสุข ยงัอารมณเลิศใหเปนไป ยอมเปนไปเพื่อส่ิงท่ีนาปรารถนา นาใคร  
นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขก็การท่ีจะถือเอาประมาณแหงบุญของอรยิสาวก 
ผูประกอบดวยหวงบุญ หวงกุศล ๕ประการนี้วา หวงบุญ หวงกุศล มีประมาณเทานี้ เปนเหตุ 
นําสุขมาให เกือ้กูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป ยอมเปนไปเพื่อส่ิงท่ีนา 
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ดังนี้ พึงทําไมไดโดยงาย  
โดยท่ีแท ยอมถึงการนับวา กองบุญใหญ นับไมได ประมาณไมไดเปรียบเหมือนการถือเอา 
ประมาณน้ําในมหาสมุทรวา น้ํานี้มีประมาณอาฬหกะเทานี้มีรอยอาฬหกะเทานี้ มีพนัอาฬหกะ 
เทานี้ หรือมีแสนอาฬหกะเทานี้ ไมใชทําไดโดยงาย ยอมถึงการนับวาเปนหวงน้ําใหญ  
นับไมได ประมาณไมได ฉันนั้น ฯ 
แมน้ําเปนท่ีอยูแหงฝูงปลา สวนมากยอมหล่ังไหลไปสูสาครหวงทะเล 
หลวง อันจะประมาณไมได มีส่ิงท่ีนากลัวมากเปนท่ีอยูแหงรัตนะหลาย 
ชนิด ฉันใด หวงบุญยอมหล่ังไหลเขาสูนรชนผูเปนบัณฑิต ใหขาว น้ํา   
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เคร่ืองนุงหม ท่ีนอน  ท่ีนั่ง เคร่ืองปูลาด เหมือนหวงน้ําหล่ังไหลเขาไป 
สูสาครฉะนั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. สัมปทาสูตร 
         [๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน  คือ สัทธา 
สัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑ สุตสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
สัมปทา ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           ๗. ธนสูตร 
         [๔๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทรัพย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือทรัพย  
คือ ศรัทธา ๑ ทรัพย คือ ศีล ๑ ทรัพย คือ สุตะ ๑ ทรัพย คือ จาคะ ๑ ทรัพย คือ  
ปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทรัพย คือ ศรัทธาเปนไฉนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู 
มีศรัทธา ยอมเช่ือพระปญญาเคร่ืองตรัสรูของตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาคพระองค 
นั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลวเปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวาทรัพย คือ ศรัทธา ก็ทรัพย คือ  
ศีลเปนไฉนดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ 
เวนขาดจากการดื่มสุราและเมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท นี้เรียกวาทรัพยคือ ศีล ก็ 
ทรัพย คือ สุตะเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เปนพหูสูต ฯลฯ 
 แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ นี้เรียกวาทรัพย คือ สุตะ ก็ทรัพยคือ จาคะเปนไฉน ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่อยูครองเรือน มีราคะ 
อันปลอยแลว มีฝามืออันชุมยินดใีนการเสียสละ ควรแกการขอ ยินดใีนทานและการจําแนก 
ทาน นี้เรียกวาทรัพย คือ จาคะ ก็ทรัพย คือ ปญญาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริย 
สาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอันหยั่งถึงความต้ังข้ึนและความเส่ือมไป  
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 เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ นีเ้รียกวาทรัพยคือ ปญญา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ทรัพย ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
ผูใดมีความเช่ือในตถาคต ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว มีศีลอันงาม อันพระอริยะ 
ชอบใจ สรรเสริญ มีความเล่ือมใสในพระสงฆ  และมีความเหน็ตรง  
บัณฑิตท้ังหลายกลาวผูนัน้วา ไมเปนคนขัดสน ชีวิตของผูนั้นไมเปลา 
ประโยชน เพราะเหตุนัน้ ผูมีปญญา เม่ือนึกถึงคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
ท้ังหลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ปสาทะ และความเหน็ธรรมเนืองๆ 
             เถิด ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. ฐานสูตร 
         [๔๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสมณะ พราหมณ  เทวดา มาร  
พรหม หรือใครๆ ในโลก ไมพึงได ๕ ประการเปนไฉน คือฐานะวา ขอส่ิงท่ีมีความแก 
เปนธรรมดา [ของเรา] อยาแก ๑ ขอส่ิงท่ีมีความเจ็บไขเปนธรรมดา [ของเรา] อยาเจ็บไข ๑  
ขอส่ิงท่ีมีความตายเปนธรรมดา[ของเรา] อยาตาย ๑ ขอส่ิงท่ีมีความส้ินไปเปนธรรมดา [ของ 
เรา] อยาส้ินไป ๑ขอส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดา [ของเรา] อยาฉิบหาย ๑ อันสมณะ 
พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกไมพึงได ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ส่ิงท่ีมีความ 
แกเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับยอมแกไป เม่ือส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว เขา 
ยอมไมเหน็ดังนี้วา ไมใชส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานัน้ แกไป โดยที่แท  
ส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาของสัตวท้ังปวงท่ีมีการมา การไป การจุติ การอุปบัติ ยอมแกไป 
ท้ังส้ิน สวนเราเอง ก็เม่ือส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก รํ่าไร 
ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง  
ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรพงึเสียใจ ดังนี้  เม่ือ 
ส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว เขายอมเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลง 
งมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมไดสดับ ถูกลูกศร คือ ความโศกท่ีมีพิษแทงเขาแลว ยอมทําตน 
ใหเดือดรอน  
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ส่ิงท่ีมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไม 
ไดสดับ ยอมเจ็บไข ... ส่ิงท่ีมีความตายเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับยอมตายไป ... 
 ส่ิงท่ีมีความส้ินไปเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมส้ินไป ... ส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปน 
ธรรมดาของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมฉิบหายไปเม่ือส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดา ฉิบหาย 
ไปแลว เขายอมไมพิจารณาเห็นดังนีว้า ไมใชส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดาของเราผูเดียว 
เทานั้นฉิบหายไป โดยท่ีแท ส่ิงท่ีมีความฉิบหายไปเปนธรรมดาของสัตวท้ังปวง ท่ีมีการมา  
การไปการจุติ การอุปบัติ ยอมฉิบหายไปท้ังส้ิน สวนเราเอง ก็เม่ือส่ิงท่ีมีความฉิบหายไปเปน 
ธรรมดาฉิบหายไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญหลงงมงาย แมอาหาร 
เราก็ไมอยากรับประทาน แมกายกพ็ึงเศราหมอง ซูบผอมแมการงานกพ็ึงหยดุชะงัก แมพวก 
อมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรพงึเสียใจ ดังนี้เม่ือส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว 
 เขายอมเศราโศก ลําบากรํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมไดสดับ 
 ถูกลูกศรคือ ความโศกท่ีมีพษิแทงเขาแลว ยอมทําตนใหเดือดรอน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
สวนวาส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดบั ยอมแกไป เม่ือส่ิงท่ีมีความแกเปน 
ธรรมดาแกไปแลว อริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า ไมใชส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาของเรา 
ผูเดียวเทานั้นแกไป โดยท่ีแท ส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา ของสัตวท้ังปวงท่ีมีการมา การไป  
การจุติ การอุปบัติ ยอมแกไปท้ังส้ิน สวนเราเอง ก็เม่ือส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา แกไปแลว 
 พึงเศราโศกลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย แมอาหารเรากไ็มอยากรับประทาน 
แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมติรก็พึงดีใจ  แมพวก 
มิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้ เม่ือส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา แกไปแลวอริยสาวกนัน้ยอมไมเศราโศก 
 ไมลําบาก ไมรํ่าไร ไมทุบอก ครํ่าครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวาอริยสาวกผูไดสดบั ถอน 
ลูกศร คือ ความโศกท่ีมีพิษเปนเครื่องเสียบแทงปุถุชน ผูไมไดสดับ ทําตนใหเดือดรอน อริยสาวก 
ผูไมมีความโศก ปราศจากลูกศร ยอมดับทุกขรอนไดดวยตนเอง  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ส่ิงท่ีมีความเจ็บไขเปนธรรมดาของอริยสาวกผูได 
สดับ ยอมเจ็บไข ... ส่ิงท่ีมีความตายเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดบั ยอมตายไป... ส่ิง 
ท่ีมีความส้ินไปเปนธรรมดาของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมส้ินไป ... ส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดา 
ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมฉิบหายไป เม่ือส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว   
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อริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเหน็วาไมใชส่ิงท่ีมีความฉิบหายไปเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานั้น 
ฉิบหายไป โดยท่ีแทส่ิงท่ีมีความฉิบหายไปเปนธรรมดาของสัตวท้ังปวง ท่ีมีการมา การไป  
การจุติการอุปบัติ ยอมฉิบหายไปท้ังส้ิน สวนเราเอง ก็เม่ือส่ิงท่ีมีความฉิบหายไปเปนธรรมดา 
ฉิบหายไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไมอยาก 
รับประทาน แมกายกพ็ึงเศราหมอง ซูบผอมแมการงานกพ็ึงหยดุชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ  
แมพวกมิตรกพ็ึงเสียใจ ดังนีเ้ม่ือส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว อริยสาวกน้ัน 
ยอมไมเศราโศกไมลําบาก ไมรํ่าไร ไมทุบอก ครํ่าครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวาอริยสาวก 
ผูไดสดับ ถอนลูกศร คือ ความโศกท่ีมีพษิ อันเปนเคร่ืองเสียบแทงปถุุชนผูไมไดสดับ ทําให 
เดือดรอน อริยสาวกผูไมมีความโศกปราศจากลูกศร ยอมดับความทุกขรอนไดดวยตนเอง ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้แลอันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ  
ในโลกไมพึงได ฯ 
ประโยชนแมเล็กนอยในโลกน้ี อันใครๆ ยอมไมไดเพราะการเศราโศก  
เพราะการครํ่าครวญ พวกอมิตรทราบวาเขาเศราโศก เปนทุกข ยอมดใีจ  
ก็คราวใด บัณฑิตผูพิจารณารูเนื้อความ ไมหวั่นไหวในอันตรายท้ังหมด 
 คราวนั้น พวกอมิตรเห็นหนาอันไมผิดปรกติของบัณฑิตนั้น ยิ้มแยมตาม 
เคยยอมเปนทุกข บัณฑิตพึงไดประโยชนในท่ีใดๆ ดวยประการใดๆ  
เพราะการสรรเสริญ เพราะความรู เพราะกลาวคําสุภาษิต เพราะการบําเพ็ญ 
ทาน หรือเพราะประเพณีของตนก็พึงบากบ่ันในท่ีนัน้ๆ ดวยประการ 
นั้นๆ ถาพึงทราบวาความตองการอยางนี้อันเราหรือผูอ่ืนไมพึงไดไซร  
ก็ไมควรเศราโศก ควรตั้งใจทํางานโดยเดด็ขาดวา บัดนี้เราทําอะไรอยู  
ดังนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           โกสลสูตร 
         [๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝา  
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พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรงอภิวาทแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัยนั้น 
 พระนางมัลลิกาเทวีไดทิวงคต คร้ังนั้นราชบุรุษคนหนึ่งเขาไปกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลท่ีใกล 
พระกรรณวา ขอเดชะพระนางมัลลิกาเทวีไดทิวงคตแลว คร้ันเขากราบทูลดังนี้แลว พระเจา 
ปเสนทิโกศลก็ทรงมีทุกขโทมนัส ประทับนั่งเหงาหงอย กมพระพักตร เศราสลด อัดอ้ัน 
คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบดังนั้นแลว จึงตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศลวา  ดูกรมหาบพิตร 
 ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสมณะ พราหมณ เทวดา มารพรหม หรือ ใครๆ ในโลกไมพงึได  
๕ ประการเปนไฉน คือ ฐานะวา ขอส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา [ของเรา] อยาแก ๑ ฯลฯ  
บัดนี้เราทําอะไรอยู ดังนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         ๑๐. นารทสูตร 
         [๕๐] สมัยหนึ่ง ทานพระนารทะอยูท่ีกุกกุฏาราม ใกลพระนครปาตลีบุตร ก็สมัยนั้น  
พระนางภัททาราชเทวี ผูเปนท่ีรัก เปนท่ีพอพระทัยแหงพระราชาพระนามวามุณฑะ ไดทิวงคต  
เม่ือพระนางภทัทาราชเทวี ผูเปนท่ีรักเปนท่ีพอพระทัย ทิวงคตไปแลว พระราชาก็ไมสรงสนาน 
 ไมทรงแตงพระองคไมเสวย ไมทรงประกอบพระราชกรณียกจิ ทรงซบเซาอยูท่ีพระศพพระนาง 
ตลอดคืนตลอดวัน คร้ังนัน้ พระราชาไดตรัสส่ังมหาอํามาตยช่ือวาโสการักขะผูเปนท่ีรักวา ทาน 
โสการักขะผูเปนท่ีรัก ทานจงยกพระศพพระนางภัททาราชเทวีลงในรางเหล็กท่ีเต็มดวยน้ํามัน  
แลวปดดวยรางเหล็กอันอ่ืนอีก เพื่อใหเราไดเหน็พระศพพระนางนานไดเทาไรยิ่งดี โสการักขะ 
มหาอํามาตยรับสนองพระบรมราชโองการแลว ก็ไดจัดการยกพระศพพระนางลงในรางเหล็กท่ีเต็ม 
ดวยน้ํามัน แลวปดดวยรางเหล็กอันอ่ืนอีก คร้ังนั้น โสการักขะมหาอํามาตยจึงคิดวา เม่ือ 
พระนางภัททาราชเทวี ผูเปนท่ีรัก ท่ีพอพระทัย แหงพระเจามุณฑะนี้ ไดทิวงคตไปแลว 
พระราชาไมสรงสนาน ไมทรงแตงพระองค ไมเสวย ไมทรงประกอบพระราชกรณยีกิจ ทรง 
ซบเซาอยูท่ีพระศพพระนางตลอดคืน ตลอดวัน พระราชาพึงเสด็จเขาไปหาสมณะหรือพราหมณ 
รูปใดหนอ ไดทรงสดับธรรมแลว จะพึงทรงละลูกศร คือความโศกได ลําดับนั้น โสการักขะมหา 
อํามาตยจึงคิดวา ทานพระนารทะรูปนี้ อยูท่ีกุกกุฏาราม ใกลพระนครปาตลีบุตร ก็กิตติศัพท 
อันงามของทานพระนารทะขจรไปแลวอยางนี้วา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต มีถอยคํา  
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วิจิตร มีปฏิภาณดีงาม เปนวฑุฒบุคคล และเปนพระอรหนัต จึงควรท่ีพระเจามุณฑะจะเสด็จ 
เขาไปหา เพื่อบางทีไดทรงสดับธรรมของทานแลว พึงทรงละลูกศร คือ ความโศกได ลําดับนั้น 
 โสการักขะมหาอํามาตยจึงเขาไปเฝาพระเจามุณฑะ แลวกราบทูลวา ขอเดชะ ทานพระนารทะรูปนี้  
อยูท่ีกุกกุฏารามใกลพระนครปาตลีบุตร ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระนารทะขจรไปแลวอยางนี ้
วา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต มีถอยคําอันวิจติร มีปฏิภาณดงีาม เปนวุฑฒ 
บุคคล และเปนพระอรหนัต ก็ถาพระองคจะพึงเสดจ็เขาไปหาทานแลวไซร บางทีไดทรงสดับ 
ธรรมของทานแลว พึงทรงละลูกศร คือ ความโศกได พระเจามุณฑะจึงตรัสส่ังวา ทาน 
โสการักขะ ถาเชนนั้น ทานจงไปบอกทานพระนารทะใหทราบ เพราะกษัตริยเชนเราพึงเขาใจวา 
 สมณะหรือพราหมณท่ีอยูในราชอาณาจักร ยังไมไดแจงใหทราบกอนจะพึงเขาไปหาไดอยางไร 
 โสการักขะมหาอํามาตยรับสนองพระบรมราชโองการแลว ไดเขาไปหาทานพระนารทะ  อภวิาท 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว กลาววา ขาแตทานผูเจริญ  พระนางภัททาราชเทว ี
ผูเปนท่ีรัก ท่ีพอพระทัยแหงพระเจามุณฑะนี้ ไดทิวงคตแลว    เม่ือพระนางภัททาราชเทวีผูเปนท่ีรัก 
 ท่ีพอพระทัย ไดทิวงคตไปแลว พระราชากไ็มสรงสนาน ไมทรงแตงพระองค ไมเสวย ไมทรง 
ประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบเซาอยูท่ีพระศพแหงพระนางภัททาราชเทวี ตลอดคืน ตลอดวัน 
 ขอทานพระนารทะจงแสดงธรรมแกพระราชา โดยใหพระราชาพึงทรงละลูกศร คือความโศกได 
 เพราะไดทรงสดับธรรมของทานพระนารทะ ทานพระนารทะจึงกลาววา ดูกรมหาอํามาตย ขอให 
พระราชาทรงทราบเวลาท่ีควร ณ บัดนี้ ลําดับนั้นโสการักขะมหาอํามาตยลุกจากท่ีนั่ง อภิวาททาน 
พระนารทะ ทําประทักษณิเสร็จแลว ไดเขาไปเฝาพระเจามุณฑะแลว กราบทูลวา ขอเดชะ  
ทานพระนารทะไดเปดโอกาสใหเสด็จไปแลว บัดนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเวลาท่ีควรเถิดพระเจาขา 
 พระเจามุณฑะตรัสวา ถาเชนนั้น ทานจงใหพนักงานเทียมพาหนะท่ีดีๆ ไว โสการักขะมหา 
อํามาตย รับสนองพระบรมราชโองการแลว ไดใหพนกังานเทียมพระราชพาหนะท่ีดีๆ ไวเสร็จ 
แลว จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาไดใหพนกังานเทียมพระราชพาหนะท่ีดีๆ ไวเสร็จ 
แลว ขอพระองคจงทรงทราบเวลาท่ีควรเถิดพระเจาขา ลําดับนั้น พระเจามุณฑะ  เสดจ็ข้ึนทรง 
พระราชพาหนะท่ีดีๆ ไปสูกุกกุฏาราม เพือ่พบปะกับทานพระนารทะ ดวยพระราชานุภาพอยาง 
ใหญยิ่ง เสด็จไปเทาท่ีพระราชพาหนะจะไปได เสด็จลงจากพระราชพาหนะแลว เสดจ็พระราช 
ดําเนินเขาไปสูอาราม เขาไปหาทานพระนารทะ ทรงอภิวาทแลว ประทับ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
 คร้ันแลวทานพระนารทะไดกลาวกะพระเจามุณฑะวา ขอถวายพระพร ฐานะ ๕ประการน้ี อัน  
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สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกไมพึงได ฐานะ ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ฐานะวา ขอส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา [ของเรา] อยาแก ๑ ขอส่ิงท่ีมีความ 
เจ็บไขเปนธรรมดา [ของเรา]อยาเจ็บไข ๑ ขอส่ิงท่ีมีความตายเปนธรรมดา [ของเรา] อยา 
ตาย ๑ ขอส่ิงท่ีมีความส้ินไปเปนธรรมดา [ของเรา] อยาส้ินไป ๑ ขอส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปน 
ธรรมดา [ของเรา] อยาฉิบหายไป ๑ อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม  หรือใครๆ  
ในโลก ไมพึงได ขอถวายพระพร ส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอม 
แกไป เม่ือส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาแกไปแลวเขายอมไมพิจารณาเหน็ดังนีว้า ไมใชส่ิงท่ีมี 
ความแกเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานั้นแกไป โดยท่ีแท ส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา ของสัตว 
ท้ังปวงท่ีมีการมาการไป การจุติ การอุปบัติ ยอมแกไปท้ังส้ิน สวนเราเอง ก็เม่ือส่ิงท่ีมีความแก 
เปนธรรมดาแกไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก ็
ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอมแมการงานก็พึงหยดุชะงัก แมพวกอมิตร 
ก็พึงดีใจ แมพวกมิตรกพ็ึงเสียใจ ดังนี้เม่ือส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว เขายอม 
เศราโศก ลําบาก รํ่าไรทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมไดสดับ ถูกลูกศร 
 คือ ความโศกที่มีพิษเสียบแทงเขาแลว  ยอมทําตนใหเดือดรอน  
ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง ส่ิงท่ีมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมได 
สดับ ยอมเจ็บไข ... ส่ิงท่ีมีความตายเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมตายไป ...ส่ิง 
ท่ีมีความส้ินไปเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมส้ินไป ... ส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปน 
ธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมฉิบหายไป เม่ือส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไป 
แลว เขายอมไมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานั้น 
 ฉิบหายไป โดยท่ีแท ส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดาของสัตวท้ังปวง ท่ีมีการมา การไป การ 
จุติ การอุปบัตยิอมฉิบหายไปท้ังส้ิน สวนเราเอง ก็เม่ือส่ิงท่ีมีความฉิบหายไปเปนธรรมดาฉิบหาย 
ไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย    แมอาหารเราก็ไมอยาก 
รับประทาน แมกายกพ็ึงเศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงกั แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ 
 แมพวกมิตรกพ็ึงเสียใจ ดังนี ้เม่ือส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว เขายอมเศราโศก  
ลําบาก รํ่าไร ทุบอกครํ่าครวญ หลงงมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมไดสดับ ถูกลูกศร คือ 
 ความโศกท่ีมีพิษเสียบแทงเขาแลว ยอมทําตนใหเดือดรอน ขอถวายพระพร สวนวาส่ิงท่ีมี 
ความแกเปนธรรมดาของอริยสาวกผูไดสดบั ยอมแกไป เม่ือส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาแกไป  
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แลว อริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า ไมใชส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานั้น 
แกไป โดยท่ีแท ส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาของสัตวท้ังปวง ท่ีมีการมา การไป การจุต ิการ 
อุปบัติ ยอมแกไปท้ังส้ิน สวนเราเอง กเ็ม่ือส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว พึงเศราโศก 
ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย  แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึง 
เศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมติรก็พึงดีใจแมพวกมิตรก็พึงเสียใจ  
ดังนี้ เม่ือส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดาแกไปแลวอริยสาวกนั้นยอมไมเศราโศก ไมลําบาก ไม 
รํ่าไร ไมทุบอก ครํ่าครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวาอริยสาวกผูไดสดบั ถอนลูกศร คือ  
ความโศกท่ีมีพิษอันเปนเคร่ืองเสียบแทงปถุุชนผูไมไดสดับ ทําตนใหเดือดรอน อริยสาวกผู 
ไมมีความโศก ปราศจากลูกศร ยอมดับทุกขรอนไดดวยตนเอง  
ขอถวายพระพรอีกประการหนึ่ง ส่ิงท่ีมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูได 
สดับ ยอมเจ็บไข ... ส่ิงท่ีมีความตายเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดบั ยอมตายไป ...ส่ิง 
ท่ีมีความส้ินไปเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมส้ินไป ... ส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปน 
ธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมฉิบหายไป เม่ือส่ิงท่ีมีความฉิบหายไปเปนธรรมดา ฉิบหาย 
ไปแลว อริยสาวกนัน้ยอมพจิารณาเหน็ดังนี้วา ไมใชส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดาของเราผูเดียว 
เทานั้นฉิบหายไป โดยท่ีแท ส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดาของสัตวท้ังปวง ท่ีมีการมา การไป  
การจุติ การอุปบัติ ยอมฉิบหายไปท้ังส้ิน สวนเราเอง ก็เม่ือส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดา 
ฉิบหายไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไม 
อยากรับประทาน แมกายก็พงึเศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็ 
พึงดีใจ แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนีเ้ม่ือส่ิงท่ีมีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว อริย 
สาวกนั้นยอมไมเศราโศกไมลําบาก ไมรํ่าไร ไมทุบอก ครํ่าครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวา  
อริยสาวกผูไดสดับ ถอนลูกศร คือ ความเศราโศกท่ีมีพิษ ซ่ึงเสียบแทงปุถุชนผูไมไดสดับ 
ทําตนใหเดือดรอน อริยสาวกผูไมมีความโศก ปราศจากลูกศร ยอมดับทุกขรอนไดดวยตนเอง 
 ขอถวายพระพร ฐานะ ๕ ประการนี้แล อันสมณะ พราหมณเทวดา มาร พรหม หรือใครๆ  
ในโลกน้ีไมพงึได ฯ 
     ทานพระนารทะ คร้ันกลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดกลาวคาถาประพันธตอ 
ไปอีกวา  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 55 
ประโยชนแมเล็กนอยในโลกน้ี อันใครๆ ยอมไมไดเพราะการเศราโศก  
เพราะการครํ่าครวญ พวกอมิตรทราบวาเขาเศราโศก เปนทุกข ยอม 
ดีใจ ก็คราวใด บัณฑิตพิจารณารูเนื้อความ ไมหวัน่ไหวในอันตราย 
ท้ังหลาย คราวนั้น พวกอมิตรเห็นหนาอันไมผิดปกติของบัณฑิตนัน้  
ยิ้มแยมตามเคยยอมเปนทุกข บัณฑิตพึงไดประโยชนในท่ีใดๆ ดวย 
ประการ ใดๆ เพราะการสรรเสริญ เพราะความรู เพราะกลาวคําสุภาษิต  
เพราะการบําเพ็ญทาน หรือเพราะประเพณขีองตน ก็พึงบากบ่ันในท่ีนั้นๆ 
 ดวยประการนั้นๆ ถาพึงทราบวา ความตองการอยางนี้อันเราหรือผูอ่ืนไม 
พึงไดไซรก็ไมควรเศราโศก ควรตั้งใจทํางานโดยเด็ดขาดวา บัดนี ้
เราทําอะไรอยู ดังนี้ ฯ 
     เม่ือทานพระนารทะกลาวจบแลวอยางนี ้พระเจามุณฑะไดตรัสถามวา 
     ทานผูเจริญ ธรรมปริยายนี้ช่ืออะไร ทานพระนารทะตอบวา ขอถวายพระพร  
ธรรมปริยายนีช่ื้อโสกสัลลหรณะ พระเจามุณฑะตรัสชมวา ทานผูเจริญโสกสัลลหรณธรรม 
ปริยายดนีัก โสกสัลลหรณธรรมปริยายดีนกั ทานผูเจริญเพราะไดฟงธรรมปริยายนี้ ขาพเจา 
จึงละลูกศร คือ ความโศกได คร้ังนั้นพระเจามุณฑะไดตรัสส่ังโสการักขะมหาอํามาตยวา ทาน 
จงถวายพระเพลิงพระศพพระนางภัททาราชเทวี แลวจึงทําเปนสถูปไว ตั้งแตวนันี้ไป เราจัก 
อาบน้ําแตงตัว บริโภคอาหาร และประกอบการงาน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบมุณฑราชวรรคท่ี ๕ 
                       __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อาทิยสูตร                 ๒. สัปปุริสสูตร  
๓. อิฏฐสูตร                 ๔. มนาปทายีสูตร 
๕. อภิสันทสูตร         ๖. สัมปทาสูตร  
๗. ธนสูตร                 ๘. ฐานสูตร  
๙. โกสลสูตร                ๑๐. นารทสูตร 
                       __________________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 56 
                ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ทุตยิปณณาสก 
                         นิวรณวรรคท่ี ๑ 
                         ๑. อาวรณสูตร 
         [๕๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นิวรณเคร่ืองกางกั้น ๕ ประการนี้ ครอบงําจิตแลว ทําปญญาใหทุรพล ๕  
ประการเปนไฉนนิวรณเคร่ืองกางกั้น คือ กามฉันทะ ๑ นิวรณเคร่ืองกางก้ัน คือ พยาบาท ๑ 
นิวรณเคร่ืองกางกั้น คือ ถ่ินมิทธะ ๑ นิวรณเคร่ืองกางกัน้ คือ อุทธัจจกุกกจุะ ๑ นิวรณ 
เคร่ืองกางกั้น คือ วิจิกจิฉา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นิวรณเคร่ืองกางกั้น ๕ประการนี้แล ครอบ 
งําจิตแลว ทําปญญาใหทุรพล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นไมละนิวรณเคร่ืองกางกั้น ๕ ประการ 
นี้ อันครอบงําจิต ทําปญญาใหทุรพลแลวจกัรูจักประโยชนของตน ประโยชนของผูอ่ืน  
ประโยชนท้ังสองฝาย หรือจักทําใหแจงซ่ึงญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทําความเปนอริยะ  
ยิ่งกวาธรรมของมนุษยดวยปญญาท่ีไมมีกําลัง ทุรพล ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได เปรียบเหมือน 
แมน้ําท่ีไหลลงจากภูเขา ไปสูท่ีไกล มีกระแสเช่ียว พัดส่ิงท่ีจะพดัไปได บุรุษพึงเปดปาก 
เหมืองแหงแมน้ํานั้นท้ังสองขาง เม่ือเปนเชนนี้ กระแสน้ําในทามกลางแหงแมน้ํานั้น กซั็ด  
สาย ไหลผิดทาง ไมพึงไหลไปสูท่ีไกล ไมมีกระแสเชีย่ว ไมพัดส่ิงท่ีพอจะพัดไปได ฉันใด 
 ภิกษนุั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันแลหนอไมละนิวรณ เคร่ืองกางกั้น ๕ ประการนี้ อันครอบงําจิต  
ทําปญญาใหทุรพลแลวจักรูประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน ประโยชนท้ังสองฝาย หรือจักทํา 
ใหแจงซ่ึงญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทําความเปนอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ดวย 
ปญญาอันไมมีกําลัง ทุรพล ขอนั้นไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดกูรภิกษุท้ังหลายภกิษุนัน้ละนิวรณ  
เคร่ืองกางกั้น ๕ ประการนี้ อันครอบงําจิต ทําปญญาใหทุรพลแลว จักรูประโยชนตน ประโยชน 
ผูอ่ืน ประโยชนท้ังสองฝาย หรือจักทําใหแจงซ่ึงญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทําความ 
เปนอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษยดวยปญญาอันมีกําลัง ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได เปรียบเหมือน  
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แมน้ําท่ีไหลลงจากภูเขาไปสูท่ีไกล พัดส่ิงท่ีพอจะพดัไปได  บุรุษพึงปดปาก 
เหมืองแหงแมน้ํานั้นท้ังสองขาง เม่ือเปนเชนนี้ กระแสน้ําในทามกลางแมน้ํานั้น กจ็ักไมซัด 
 ไมสายไหลไมผิดทาง พึงไหลไปสูท่ีไกลได มีกระแสเช่ียว และพัดในส่ิงท่ีพอพัดไปได  
ฉันใด ภิกษนุัน้ก็ฉันนัน้เหมือนกันแลหนอ ละนิวรณเคร่ืองกางกั้น ๕ประการนี้ อันครอบงําจิต  
ทําปญญาใหทุรพลแลว จักรูประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน ประโยชนท้ังสองฝาย หรือจักทํา 
ใหแจงซ่ึงญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทําความเปนอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ดวย 
ปญญาอันมีกําลัง ขอน้ีเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. ราสิสูตร 
         [๕๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือกลาววา กองอกศุล ดังนี้ จะกลาวใหถูกพึง 
กลาวนวิรณ ๕ และกองอกุศลท้ังส้ินนี้ คือ นิวรณ ๕ นวิรณ ๕ เปนไฉน คือ กามฉันท 
นิวรณ พยาปาทนิวรณ ถ่ินมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณวิจกิิจฉานวิรณ ดกูรภกิษท้ัุงหลาย 
 บุคคลเม่ือกลาววา กองอกุศล ดังนี้ จะกลาวใหถูก พึงกลาวนวิรณ ๕ และกองอกุศลท้ังส้ินนี้  
คือ นิวรณ ๕ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. อังคสูตร 
         [๕๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย องคของภิกษุผูมีความเพยีร ๕ ประการนี ้๕ ประการเปน 
ไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูมีศรัทธา ยอมเช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา 
 แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปน 
ผูจําแนกธรรม ดังนี้ ๑  
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     ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวย  ไฟธาตุท่ีเผา 
อาหารใหยอยสมํ่าเสมอ ไมเย็นนกั ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควรแกการบําเพ็ญเพียร ๑ 
     ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูไมโออวด ไมมีมารยา เปนผูเปดเผยตนตามเปนจริง  
ในพระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรยผูเปนวิญูชน ๑ 
     ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึง 
พรอมอยู เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรม ๑ 
     ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา ท่ีใหหยั่งถึงความเกิดข้ึน 
และดับไป อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
องคของภิกษผูุมีความเพียร ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          ๔. สมยสูตร 
         [๕๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมัยท่ีไมควรบําเพ็ญเพยีร ๕ ประการนี ้ ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินยันี้ เปนคนแก ถูกชราครอบงํา นี้เปนสมัยท่ีไมควรบําเพ็ญ 
เพียรขอท่ี ๑ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูอาพาธ ถูกพยาธิครอบงํา นี้เปนสมัยท่ีไมควรบําเพ็ญ 
เพียรขอท่ี ๒ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยท่ีมีขาวแพง ขาวเสียหาย มีบิณฑบาตหาไดยากไมสะดวก 
ท่ีจะยังอัตตภาพใหเปนไปไดดวยการแสวงหาบิณฑบาต นี้เปนสมัยท่ีไมควรบําเพ็ญเพียรขอท่ี ๓ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยท่ีมีภัย มีความกําเริบในปาดง ชาวชนบทพากนัข้ึนยานพาหนะ 
อพยพไป นี้เปนสมัยท่ีไมควรบําเพ็ญเพียรขอท่ี ๔ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยท่ีสงฆแตกกนั ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือสงฆแตกกันแลว  
ยอมมีการดากนัและกนั บริภาษกันและกนั มีการใสรายกนัและกนั  มีการทอดท้ิงกันและกัน 
 คนผูไมเล่ือมใสในสงฆหมูนั้นยอมไมเล่ือมใส และคนบางพวกท่ีเล่ือมใสยอมเปนอยางอ่ืนไป 
 นี้เปนสมัยท่ีไมควรบําเพ็ญเพียรขอท่ี ๕ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมัยท่ีไมควรบําเพ็ญเพยีร ๕ ประการ 
นี้แล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยท่ีควรบําเพ็ญเพยีร ๕ ประการนี้ ๕ ประการ เปนไฉน คือ  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนหนุมแนน มีผมดําสนิท ประกอบดวยความเปนหนุม ตั้งอยูในปฐม 
วัย นีเ้ปนสมัยท่ีควรบําเพ็ญเพียรขอท่ี ๑ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุท่ีเผา 
อาหารใหยอยสมํ่าเสมอ ไมเย็นนกั ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควรแกการบําเพ็ญเพียร นี้ 
เปนสมัยท่ีควรบําเพ็ญเพียรขอท่ี ๒ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยท่ีขาวถูก ขาวดี มีบิณฑบาตหาไดงาย สะดวกท่ีจะยัง 
อัตตภาพใหเปนไปดวยการแสวงหาบิณฑบาต นี้เปนสมัยท่ีควรบําเพ็ญเพียรขอท่ี ๓ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยท่ีพวกมนษุยพรอมเพรียงกนั [สามัคคีกัน] ยนิดีตอกัน  ไม 
วิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกบัน้ํา มองดูกันและกันดวยจกัษุท่ีประกอบดวยความรัก นี้เปนสมัย 
ท่ีควรบําเพ็ญเพียรขอท่ี ๔ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยท่ีสงฆพรอมเพรียงกัน ยนิดีตอกนั ไมววิาทกนั มีอุเทศ 
รวมกัน ยอมอยูเปนผาสุก ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆสมัครสมานกัน  ยอมไมมีการดากันและกนั  
ไมบริภาษกันและกัน ไมมีการใสรายกันและกัน ไมมีการทอดท้ิงกันและกัน คนผูไมเล่ือมใส 
ในสงฆหมูนัน้ ยอมเล่ือมใส และคนท่ีเล่ือมใสแลว ยอมเล่ือมใสยิ่งข้ึนไป นี้เปนสมัยท่ี 
ควรบําเพ็ญเพยีรขอท่ี ๕ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยท่ีควรบําเพ็ญเพียร ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                        ๕. มาตุปุตติกสูตร 
         [๕๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล มารดาและบุตรสองคน คือ ภิกษ ุ
และภกิษณุี เขาจําพรรษา ในพระนครสาวตัถี คนท้ังสองนั้นเปนผูใครเห็นกนัและกันเนืองๆ 
 แมมารดาก็เปนผูใครเห็นบตุรเนืองๆ แมบุตรก็เปนผูใครเห็นมารดาเนอืงๆ เพราะการเห็นกนั 
เนืองๆ แหงคนท้ังสองนั้น จงึมีความคลุกคลีกัน เม่ือมีความคลุกคลีกัน จึงมีการวิสาสะ  
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คุนเคยกนั เม่ือมีการวิสาสะกนั จึงมีชอง คนท้ังสองนั้นมีจิตไดชอง ไมบอกคืนสิกขา ไมทํา 
ใหแจงซ่ึงความทุรพล ไดเสพเมถุนธรรม คร้ังนั้นแล ภกิษุเปนอันมาก เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ มารดาและบุตรสองคน คือ ภิกษแุละภิกษุณีเขาจําพรรษาในพระนครสาวัตถี 
นี้ คนสองคนน้ันเปนผูใครเห็นกนัและกันเนืองๆแมมารดาก็เปนผูใครเห็นบุตรเนืองๆ แม 
บุตรก็เปนผูใครเห็นมารดาเนอืงๆ เพราะการเห็นกนัเนืองๆ แหงคนท้ังสองนั้น จึงมีความคลุกคลี 
กัน เม่ือมีความคลุกคลีกันจงึมีการวิสาสะกัน เม่ือมีการวสิาสะกัน จึงมีชอง คนท้ังสองนั้น 
มีจิตไดชอง ไมบอกคืนสิกขา ไมทําใหแจงซ่ึงความทุรพล ไดเสพเมถุนธรรม พระผูมีพระภาค 
ตรัสวาดูกรภกิษุท้ังหลาย โมฆบุรุษนั้นยอมสําคัญหรือหนอวา มารดายอมไมกําหนัดในบุตร 
ก็หรือบุตรยอมไมกําหนัดในมารดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมพิจารณาเห็นรูปอ่ืนแมรูปเดยีว  
ซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เปนท่ีตั้งแหงความใคร เปนท่ีตั้งแหงความมัวเมา เปนท่ีตั้งแหง 
ความผูกพัน เปนท่ีตั้งแหงความหมกมุน กระทําอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษม 
จากโยคะอันยอดเยีย่ม เหมือนรูปหญิงนี้เลย สัตวท้ังหลายกําหนัด ยินด ีใฝใจ หมกมุน  
พัวพัน ในรูปหญิง เปนผูอยูใตอํานาจรูปหญิงยอมเศราโศกตลอดกาลนาน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
เรายอมไมพิจารณาเห็นเสียงอ่ืนแมเสียงเดียว ... กล่ินอ่ืนแมกล่ินเดยีว ... รสอ่ืนแมรสเดียว ...  
โผฏฐัพพะอ่ืนแมอยางเดียว ซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เปนท่ีตั้งแหงความใคร เปนท่ีตั้ง 
แหงความมัวเมา เปนท่ีตั้งแหงความผูกพนั เปนท่ีตั้งแหงความหมกมุน กระทําอันตรายแกการ 
บรรลุธรรม อันเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เหมือนโผฏฐัพพะ แหงหญิงนี้เลย สัตว 
ท้ังหลายกําหนัด ยนิดี ใฝใจ หมกมุน พัวพนั ในโผฏฐัพพะแหงหญิง ยอมเศราโศกตลอด 
กาลนาน ดกูรภิกษุท้ังหลาย หญิงเดินอยูกด็ี ยืนอยูก็ดี นัง่อยูก็ดี นอนอยูก็ดี  นอนหลับ 
แลวก็ดี หวัเราะก็ดี พูดอยูก็ด ีขับรองอยูก็ดี รองไหอยูกด็ี บวมข้ึนกด็ี  ตายแลวก็ดี  
ยอมครอบงําจิตของบุรุษได ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือจะกลาวส่ิงใดๆ พึงกลาวโดยชอบวา  
บวงรวบรัดแหงมาร ก็พึงกลาวมาตุคามนัน่แหละวา เปนบวงรวบรัดแหงมาร โดยชอบได ฯ 
บุคคลพึงสนทนาดวยเพชฌฆาตก็ดี ดวยปศาจก็ดี พึงถูกตองอสรพิษ 
ท่ีกัดตายก็ดี กไ็มรายแรงเหมือนสนทนาสองตอสองดวยมาตุคามเลย 
 พวกหญิงยอมผูกพันชายผูลุมหลงดวยการมองดู การหวัเราะ การนุงหม 
ลับลอ และการพูดออนหวานมาตุคามน้ี มิใชผูกพันเพียงเทานี้ แม  
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บวมข้ึน ตายไปแลว  กย็ังผูกพันชายได กามคุณ ๕ นี้ คือ รูป เสียง  
กล่ิน รสและโผฏฐัพพะ อันเปนท่ีร่ืนรมยใจ ยอมปรากฏในรูปหญิง 
เหลาชนผูถูกหวงกามพดั ไมกําหนดรูกาม มุงคติในกาลและภพนอย  
ภพใหญในสงสาร สวนชนเหลาใดกําหนดรูกามไมมีภยัแตท่ีไหนๆ  
เท่ียวไป ชนเหลานั้นบรรลุถึงความส้ินอาสวะ ยอมขามฝงสงสารในโลกได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. อุปชฌายสูตร 
         [๕๖] คร้ังนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปหาอุปชฌายของตนถึงท่ีอยู คร้ันแลว ไดกลาว 
วา ขาแตทานผูเจริญ บัดนี้ กายของผมหนักข้ึน ทิศท้ังหลายยอมไมปรากฏแกผม ธรรม 
ท้ังหลายยอมไมแจมแจงแกผม ถีนมิทธะยอมครอบงําจิตของผม ผมไมยินดีประพฤติพรหมจรรย  
และผมมีความสงสัยในธรรมท้ังหลายคร้ังนัน้ ภิกษุนั้นพาภิกษุสัทธิวหิาริกนั้นเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว กราบทูลวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ภิกษนุี้กลาวอยางนี้วา บัดนี้ กายของผมหนักข้ึน ทิศท้ังหลายยอมไมปรากฏ 
แกผม ธรรมท้ังหลายยอมไมแจมแจงแกผม ถ่ินมิทธะยอมครอบงําจิตของผม ผมไมยินดี 
ประพฤติพรหมจรรย และผมมีความสงสัยในธรรมท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
 การท่ีกายของเธอหนักข้ึน ทิศท้ังหลายยอมไมปรากฏแกเธอ ธรรมท้ังหลายยอมไมแจมแจงแก 
เธอ  ถีนมิทธะยอมครอบงําจิตของเธอ เธอไมยินดปีระพฤติพรหมจรรย และเธอมีความสงสัย 
ในธรรมท้ังหลายน้ี ยอมมีแกภิกษุผูไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ไมรูประมาณใน 
โภชนะ ไมประกอบความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู ไมเห็นแจงกุศลธรรมท้ังหลาย ไมประกอบ 
การเจริญโพธิปกขิยธรรมท้ังหลายทุกวัน ทุกคืน ดูกรภิกษ ุเพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงศึกษา 
อยางนี้วาเราจักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย เปนผูรูประมาณในโภชนะ ประกอบ 
ความเพยีรเปนเคร่ืองต่ืนอยู เห็นแจงกุศลธรรมท้ังหลาย ประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรม 
ท้ังหลาย ทุกวนั ทุกคืน ดังนี้ ดูกรภกิษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แลคร้ังนั้นแล ภิกษุนัน้ 
อันพระผูมีพระภาคตรัสสอนดวยพระโอวาทนี้แลว ลุกข้ึนจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 ทําประทักษณิแลวหลีกไป ภิกษนุั้นหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร   
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มีใจแนวแนอยู ไมนานเทาไร ไดทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตร 
ท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่เอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู  
รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิ 
ไดมีอีก กแ็ลภกิษุนั้นไดเปนพระอรหันต รูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย คร้ังนั้น  
ภิกษนุั้น ไดบรรลุอรหัตแลว จึงเขาไปหาอุปชฌายของตนถึงท่ีอยู แลวกลาววา ขาแต 
ทานผูเจริญ บัดนี้ กายผมไมหนักข้ึน ทิศท้ังหลายยอมปรากฏแกผม ธรรมท้ังหลายยอมแจมแจง 
แกผม ถ่ินมิทธะยอมไมครอบงําจิตของผม ผมยินดีประพฤติพรหมจรรย และผมไมมคีวามสงสัย 
ในธรรมท้ังหลาย คร้ังนั้น ภกิษุนั้น พาภกิษุผูสัทธิวิหาริกนั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ภิกษนุี้กลาวอยางนีว้า ขาแตทานผูเจริญ บัดนี้ กายของผมไมหนักข้ึน ทิศท้ังหลายยอมปรากฏ 
แกผม ธรรมท้ังหลายยอมแจมแจงแกผม ถ่ิน มิทธะยอมไมครอบงําจิตของผม ผมยินดปีระพฤติ 
พรหมจรรย และผมไมมีความสงสัยในธรรมท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ  
การท่ีกายของเธอไมหนักข้ึน ทิศท้ังหลายยอมปรากฏแกเธอ ธรรมท้ังหลายยอมแจมแจงแกเธอ 
 ถ่ินมิทธะยอมไมครอบงําจิตของเธอ เธอยินดีประพฤติพรหมจรรย และเธอไมมีความสงสัยใน 
ธรรมท้ังหลายนี้ ยอมมีไดแกภิกษุผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายรูประมาณในโภชนะ 
 ประกอบความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู เห็นแจงกุศลธรรมท้ังหลาย ประกอบการเจริญโพธิปก 
ขิยธรรมท้ังหลาย ทุกวนั ทุกคืน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึง 
ศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย เปนผูรูประมาณในโภชนะ  
ประกอบความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู เห็นแจงกุศลธรรมท้ังหลาย ประกอบการเจริญโพธิปกขิย 
ธรรมท้ังหลาย ทุกวัน ทุกคืน ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. ฐานสูตร 
         [๕๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ  หรือ 
บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการเปนไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต   
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ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ๑ เรามีความ 
เจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได ๑เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพน 
ความตายไปได ๑ เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจท้ังส้ิน ๑ เรามีกรรมเปนของตน 
 เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนดิ มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพึ่ง จกัทํากรรมใด 
 ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม เราจะเปนผูรับผลของกรรมนั้น ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ  หรือ 
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนอืงๆ วา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความมัวเมาในความเปนหนุมสาวมีอยูแกสัตวท้ังหลาย ซ่ึงเปนเหตุใหสัตว 
ท้ังหลายประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เม่ือเขาพิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ ยอมละความ 
มัวเมาในความเปนหนุมสาวนั้นไดโดยส้ินเชิง หรือทําใหเบาบางลงได ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ 
 วา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือ 
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนอืงๆ วา เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความมัวเมาในความไมมีโรคมีอยูแกสัตวท้ังหลาย ซ่ึงเปนเหตุใหสัตว 
ท้ังหลาย ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ ยอมละ 
ความมัวเมาในความไมมีโรคนั้นไดโดยส้ินเชิง หรือทําใหเบาบางลงได ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ 
 วา เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไปได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือ 
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนอืงๆ วา เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความมัวเมาในชีวิตมีอยูแกสัตวท้ังหลาย ซ่ึง เปนเหตใุหสัตวท้ังหลายประพฤต ิ
ทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เม่ือเขาพิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ ยอมละความมัวเมาในชีวิตน้ัน 
ไดโดยส้ินเชิง หรือทําใหเบาบางลงได ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล  
สตรี บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิต จึงควรพจิารณาเนืองๆ วา เรามีความตายเปนธรรมดา 
 ไมลวงพนความตายไปได ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ  หรือ 
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนอืงๆ วา เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจท้ังส้ิน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ความพอใจ ความรักใครในของรักมีอยูแกสัตวท้ังหลาย ซ่ึงเปนเหตุใหสัตว 
ท้ังหลายประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เม่ือเขาพิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ ยอมละความ 
พอใจ ความรักใครนั้นไดโดยส้ินเชิงหรือทําใหเบาบางลงได ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอาศัย 
อํานาจประโยชนนี้แลสตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรา 
จะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งส้ิน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ  หรือ 
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนอืงๆ วา เรามีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรม 
เปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพึ่ง จักทํากรรมใดดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม เราจกั 
เปนผูรับผลของกรรมนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย กายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต มีอยูแกสัตว 
ท้ังหลาย เม่ือเขาพิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆยอมละทุจริตไดโดยส้ินเชิง หรือทําใหเบาบาง 
ลงได ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนีแ้ล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือ 
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนอืงๆ วา เรามีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรม 
เปนกําเนิดมีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพึ่ง จักทํากรรมใด ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม เราจัก 
เปนผูรับผลของกรรมนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกนัน้ยอมพจิารณาเห็นดังนีว้า ไมใชเราแตผูเดียวเทานัน้ท่ี 
มีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได โดยท่ีแท สัตวท้ังปวงบรรดาท่ีมีการมา การไป 
 การจุติ การอุบัติ ลวนมีความแกเปนธรรมดาไมลวงพนความแกไปได เม่ืออริยสาวกน้ัน 
พิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ มรรคยอมเกิดข้ึน อริยสาวกนั้นยอมเสพ อบรม ทําใหมากซ่ึง 
มรรคนั้น เม่ือเสพอบรม ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมส้ินไป  
อริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า ไมใชเราแตผูเดียวเทานั้น ท่ีมีความเจ็บไขเปนธรรมดา  
ไมลวงพนความเจ็บไขไปได โดยท่ีแท สัตวท้ังปวงบรรดาที่มีการมาการไป การจุติ การอุบัติ  
ลวนมีความเจบ็ไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได เม่ืออริยสาวกน้ันพิจารณาฐานะ 
นั้นอยูเนืองๆ มรรคยอมเกิดข้ึน อริยสาวกนั้นยอมเสพ อบรม ทําใหมากซ่ึงมรรคน้ัน   
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เม่ือเสพ อบรม ทําใหมากซ่ึงมรรค นั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมส้ินไป อริยสาวก 
นั้นยอมพจิารณาเหน็ดังนีว้า ไมใชเราแตผูเดียวเทานั้นท่ีมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพน 
ความตายไปได โดยท่ีแท สัตวท้ังปวงบรรดาท่ีมีการมา การไป การจุต ิการอุบัติ ลวนมี 
ความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได เม่ืออริยสาวกนั้นพจิารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ  
มรรคยอมเกิดข้ึน อริยสาวกนั้น ยอมเสพ อบรม ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น เม่ือเสพ อบรม  
ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได  อนุสัยยอมส้ินไป อริยสาวกน้ันยอมพจิารณา 
เห็นดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดยีวเทานัน้ท่ีจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจท้ังส้ิน โดยท่ีแท 
 สัตวท้ังปวงบรรดาท่ีมีการมา การไป การจตุิ การอุบัติ ลวนจะตองพลัดพรากจากของรักของ 
ชอบใจท้ังส้ิน เม่ืออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ มรรคยอมเกิดข้ึน  อริยสาวกนัน้ 
ยอมเสพ อบรม ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น เม่ือเสพ อบรม ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู ยอมละ 
สังโยชนได อนุสัยยอมส้ินไป อริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดยีว 
เทานั้นท่ีมีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ  
มีกรรมเปนท่ีพึ่ง จักทํากรรมใดดีกต็าม ช่ัวก็ตาม เราจกัเปนผูรับผลของกรรมน้ัน โดยท่ีแท  
สัตวท้ังปวงบรรดาท่ีมีการมา การไป การจตุิ การอุบัติ ลวนมีกรรมเปนของตน เปนทายาท 
แหงกรรม มีกรรมเปนกําเนดิ มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพึ่ง จกัทํากรรมใด ดกี็ตาม 
 ช่ัวก็ตาม จกัเปนผูรับผลของกรรมนั้น เม่ืออริยสาวกน้ันพิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ มรรค 
ยอมเกิดข้ึน อริยสาวกนัน้ยอมเสพ อบรม ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได  
อนุสัยยอมส้ินไป ฯ 
สัตวท้ังหลาย ยอมมีความแกเปนธรรมดา มีความเจ็บไขเปนธรรมดา  
มีความตายเปนธรรมดา สัตวท้ังหลายยอมเปนไปตามธรรมดา พวกปุถุชน 
ยอมเกลียด ถาเราพึงเกลียดธรรมนั้น ในพวกสัตวผูมีอยางนั้นเปนธรรมดา  
ขอนั้นไมสมควรแกเราผูเปนอยูอยางนี้ เรานั้นเปนอยูอยางนี้ ทราบธรรม 
ท่ีหาอุปธิมิได เห็นการออกบวชโดยเปนธรรมเกษมครอบงําความมัวเมา  
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ท้ังปวงในความไมมีโรค ในความเปนหนุมสาว และในชีวิต ความ 
อุตสาหะไดมีแลว แกเราผูเห็นเฉพาะซ่ึงนิพพาน บัดนี้ เราไมควรเพื่อ 
เสพกามท้ังหลายจักเปนผูประพฤติไมถอยหลัง ตั้งหนาประพฤติพรหม 
จรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                        ๘. กุมารลิจฉวีสูตร 
         [๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีกุฏาคารศาลา ปามหาวันใกลเมือง 
เวสาลี คร้ังนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจวีร เสด็จเขาไปสู 
เมืองเวสาลี เพือ่บิณฑบาต คร้ันเสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว เวลาปจฉาภัต เสด็จเขาไปยัง 
ปามหาวัน ประทับนั่งพกัผอนกลางวันท่ีโคนตนไมตนหนึ่ง ก็สมัยนัน้ เจาลิจฉวีกุมารหลายคน 
ถือธนูท่ีข้ึนสาย มีฝูงสุนัขแวดลอม เดินเทีย่วไปในปามหาวัน ไดเหน็พระผูมีพระภาคประทับนั่ง 
อยูท่ีโคนตนไมตนหนึ่ง แลวจึงวางธนูท่ีข้ึนสาย ปลอยฝูงสุนัขไป ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลว 
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว ตางน่ังนิ่งประนมอัญชลีอยูใกลพระผูมี 
พระภาค ก็สมัยนั้น เจาลิจฉวนีามวามหานามะ เดินพักผอนอยูในปามหาวัน ไดเหน็เจา 
ลิจฉวีกุมารเหลานั้นผูตางนั่งนิ่งประนมอัญชลีอยูใกลพระผูมีพระภาค แลวจึงเขาไปเฝาพระ 
ผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดเปลงอุทานวา เจา 
วัชชีจักเจริญๆ พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรมหานามะ ก็เพราะเหตุไร ทานจึงกลาวอยางนี ้
วาเจาวัชชีจกัเจริญๆ ฯ 
     ม. ขาแตพระองคผูเจริญ เจาลิจฉวีกุมารเหลานี้ เปนผูดรุาย หยาบคาย   กระดาง  
ของขวัญตางๆ ท่ีสงไปในตระกูลท้ังหลาย คือ ออย พุทรา ขนม   ขนมตม หรือขนมแดกงา 
 เจาลิจฉวีกุมารเหลานี้ยอมแยงชิงกิน ยอมเตะหลังหญิงแหงตระกูลบาง เตะหลังกุมารีแหงตระกูล 
บาง แตบัดนี้ เจาลิจฉวีกุมารเหลานี้ตางนั่งนิ่งประนมอัญชลีอยูใกลพระผูมีพระภาค ฯ 
     พ. ดูกรมหานามะ ธรรม ๕ ประการมีอยูแกกุลบุตรคนใดคนหน่ึง เปนขัตติยราช  
ไดรับมูรธาภิเษกแลวก็ตาม ผูปกครองรัฐ ซ่ึงรับมรดกจากบิดาก็ตาม  เปนอัครเสนาบดีก็ตาม   
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เปนผูปกครองหมูบานก็ตาม หัวหนาพวกกต็าม ผูเปนใหญเฉพาะตระกลูก็ตาม กุลบุตรนั้นพึง 
หวังไดรับความเจริญสวนเดยีว ไมมีเส่ือมธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
     ดูกรมหานามะ กุลบุตรในโลกน้ี ยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชามารดาบิดา  
ดวยโภคทรัพยท่ีไดมาดวยความหม่ัน ความขยัน สะสมข้ึนดวยกําลังแขนของตน ไดมาโดย 
อาบเหง่ือตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม มารดาบิดาผูไดรับการสักการะ เคารพ นบัถือ  
บูชาแลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรนั้นดวยน้าํใจอันงามวา ขอจงมีชีวิตยนืนาน มีอายุยนืนาน  
กุลบุตรผูอันมารดาบิดาอนุเคราะหแลว พงึหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเส่ือม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บุตร ภรรยา ทาส  
กรรมกร และคนใช ดวยโภคทรัพยท่ีไดมาดวยความหม่ัน ความขยนั  สะสมข้ึนดวยกําลัง 
แขนของตน ไดมาโดยอาบเหง่ือตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยชอบธรรม บุตร ภริยา ทาส  
กรรมกร และคนใช ผูไดรับสักการะ เคารพนับถือ บูชาแลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรนั้น 
 ดวยน้ําใจอันงามวา ขอจงมีชีวิตยนืนาน มีอายุยืนนาน กุลบุตรผูอันบุตร ภริยา ทาส กรรมกร 
 และคนใชอนเุคราะหแลว พงึหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเส่ือม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เพื่อนชาวนาและคน 
ท่ีรวมงาน ดวยโภคทรัพยท่ีหามาไดดวยความหม่ัน ความขยัน สะสมข้ึนดวยกําลังแขนของตน  
ไดมาโดยอาบเหง่ือตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรมเพ่ือนชาวนา และคนท่ีรวมงานผูไดรับ 
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาแลว ยอม อนุเคราะหกุลบุตรนั้นดวยน้ําใจอันงามวา ขอจงมีชีวิต 
ยืนนาน มีอายยุืนนานกุลบุตรผูอันเพื่อนชาวนา และคนท่ีรวมงานอนุเคราะหแลว พึงหวัง 
ไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเส่ือม ฯ 
      อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เทวดาผูรับพลีกรรม 
 ดวยโภคทรัพยท่ีหามาไดดวยความหม่ัน ความขยัน สะสมข้ึนดวยกําลังแขนของตน ไดมา 
โดยอาบเหง่ือตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม เทวดาผูรับพลีกรรม ไดรับสักการะ เคารพ  
นับถือ บูชาแลว ยอมอนเุคราะหกุลบุตรนัน้ดวยน้ําใจอันงามวา ขอจงมีชีวิตยนืนาน มีอาย ุ
ยืนนาน กุลบุตรผูอันเทวดาอนุเคราะหแลว พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเส่ือม ฯ 
      อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา สมณพราหมณดวย 
โภคทรัพยท่ีหาไดดวยความหมั่น ความขยนั สะสมข้ึนดวยกําลังแขนของตนไดมาโดยอาบ  
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เหง่ือตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม สมณพราหมณผูไดรับสักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรนั้นดวยน้ําใจอันงามวาขอจงมีชีวิตยนืนาน มีอายุยืนนาน กุลบุตร 
อันสมณพราหมณอนุเคราะหแลว พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดยีว ไมมีเส่ือม ดูกรมหานามะ 
 ธรรม ๕ ประการนี้แลยอมมีอยูแกกุลบุตรคนใดคนหน่ึง เปนขัตติยราช ผูไดรับมูรธาภิเษกก็ตาม  
ผูปกครองรัฐซ่ึงไดรับมรดกจากบิดาก็ตาม เปนอัครเสนาบดีก็ตาม ผูปกครองหมูบานก็ตาม 
หัวหนาพวกกต็าม ผูเปนใหญเฉพาะตระกลูก็ตาม พึงหวงัไดรับความเจริญสวนเดียวไมมีเส่ือม ฯ 
กุลบุตรผูโอบออมอารี มีศีล ยอมทําการงานแทนมารดาบิดา  บําเพ็ญ 
ประโยชนแกบุตร ภริยา แกชนภายในครอบครัว  แกผูอาศัยเล้ียงชีพ 
 แกชนท้ังสองประเภท กุลบุตรผูเปนบัณฑติ เม่ืออยูครองเรือนโดยธรรม   
ยอมยังความยนิดีใหเกดิข้ึนแกญาติท้ังท่ีลวงลับไปท้ังท่ีมีชีวิตอยูในปจจบัุน 
แกสมณพราหมณ เทวดา กุลบุตรนั้นคร้ันบําเพ็ญกัลยาณธรรมแลว เปน 
ผูควรบูชา ควรสรรเสริญ บัณฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญเขาในโลกน้ี  
เขาละโลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิงใจในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                        ๙. ทุลลภสูตรท่ี ๑ 
         [๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุบวชเมือ่แก ผูประกอบดวยธรรม ๕  ประการ หาได 
ยาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษบุวชเม่ือแก เปนคนละเอียดหาได 
ยาก เปนผูมีมรรยาทสมบูรณหาไดยาก เปนพหูสูตรหาไดยาก เปนธรรมกถึกหาไดยาก เปนวินัยธร 
หาไดยาก ดกูรภิกษุท้ังหลายภิกษุบวชเมื่อแก ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ล หาได 
ยาก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙  
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                        ๑๐. ทุลลภสูตรท่ี ๒ 
         [๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุบวชเมือ่แก ผูประกอบดวยธรรม ๕  ประการ หาได 
ยาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษบุวชเม่ือแก เปนผูวางาย หาไดยาก 
 เปนผูคงแกเรียน หาไดยาก เปนผูรับโอวาทดวยความเคารพ หาไดยาก เปนธรรมกถึก หาได 
ยาก เปนวินยัธร หาไดยาก ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุบวชเมื่อแก ผูประกอบดวยธรรม ๕  
ประการนี้แล หาไดยาก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบนิวรณวรรคที่ ๑ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
          ๑. อาวรณสูตร                 ๒. ราสิสูตร  
๓. อังคสูตร                         ๔. สมยสูตร 
๕. มาตุปุตติกสูตร                 ๖. อุปชฌายสูตร  
๗. ฐานสูตร                         ๘. กุมารลิจฉวสูิตร 
๙. ทุลลภสูตรท่ี ๑                 ๑๐. ทุลลภสูตรท่ี ๒ ฯ 
                         __________________  
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                         สัญญาวรรคท่ี ๒ 
                        ๑. สัญญาสูตรท่ี ๑ 
         [๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุดสัญญา ๕ ประการเปนไฉน  
คือ อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา มรณสัญญาอาหาเรปฏิกลูสัญญา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัญญา ๕ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก  
มีอานิสงสมากหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                        ๒. สัญญาสูตรท่ี ๒ 
         [๖๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุดสัญญา ๕ ประการเปนไฉน  
คือ อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา มรณสัญญาอาหาเรปฏิกลูสัญญา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัญญา ๕ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก  
มีอานิสงสมากหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. วัฑฒิสูตรท่ี ๑ 
         [๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการ ช่ือวา 
ยอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยางประเสริฐ ช่ือวาเปนผูยึดถือสาระ และยดึถือส่ิงประเสริฐ 
แหงกาย ธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการเปนไฉนคือ ยอมเจริญดวยศรัทธา ยอมเจริญดวยศีล   
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ยอมเจริญดวยสุตะ ยอมเจริญดวยจาคะ ยอมเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก 
ผูเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการนี้แล ช่ือวายอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยาง 
ประเสริฐช่ือวาเปนผูยึดถือสาระ และยึดถือส่ิงประเสริฐแหงกาย ฯ 
อริยสาวกผูใด ยอมเจริญดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ  และปญญา  
ท้ังสองฝาย อริยสาวกผูเชนนัน้ เปนสัปบุรุษ  มีปรีชาเห็นประจักษ ช่ือ 
วายอมยึดถือสาระแหงตนในโลกนี้ไวไดทีเดียว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. วัฑฒิสูตรท่ี ๒ 
         [๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกิาผูเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการ ช่ือ 
วายอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยางประเสริฐ ช่ือวาเปนผูยึดถือสาระ และยึดถือส่ิงประเสริฐ 
แหงกาย ธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการเปนไฉนคือ ยอมเจริญดวยศรัทธา ยอมเจริญดวยศีล  
ยอมเจริญดวยสุตะ ยอมเจริญดวยจาคะ ยอมเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวิกา 
ผูเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการนี้แล ช่ือวายอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยาง 
ประเสริฐ ช่ือวาเปนผูยึดถือสาระ และยึดถือส่ิงประเสริฐแหงกาย ฯ 
อริยสาวิกาผูใด ยอมเจริญดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา  
ท้ังสองฝาย อริยสาวิกาผูเชนนั้น เปนผูมีศีล เปนอุบาสิกา ช่ือวายอมยึด 
ถือสาระแหงตนในโลกนีไ้วไดทีเดยีว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ๕. สากัจฉสูตร 
         [๖๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูควรสนทนา 
ของเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรม  
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วินัยนี้ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาท่ีมาในกถาปรารภสีล 
สัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาท่ีมาในกถาปรารภ 
สมาธิสัมปทาได ๑ยอมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาท่ีมาใน 
กถาปรารภปญญาสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยวมุิตติดวยตนเอง และเปนผูพยากรณ 
ปญหาท่ีมาในกถาปรารภวิมุตติสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวยตนเอง 
 และเปนผูพยากรณปญหาท่ีมาในกถาปรารภวิมุตติญาณทัสสนสัมปทาได ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรสนทนาของเพือ่นพรหมจรรยท้ังหลาย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          ๖. สาชีวสูตร 
         [๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูควรดํารง 
ชีพรวมกันของเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉนดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเองและเปนผูพยากรณปญหาท่ีตั้งข้ึนในกถา 
ปรารภสีลสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาท่ีตั้ง 
ข้ึนในกถาปรารภสมาธิสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และเปนผูพยากรณ 
ปญหาท่ีตั้งข้ึนในกถาปรารภปญญาสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง และ 
เปนผูพยากรณปญหาท่ีตั้งข้ึนในกถาปรารภวิมุตติสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณ 
ทัสสนะดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาท่ีตั้งข้ึนในกถาปรารภวิมุตติญาณทัสสนสัมปทาได ๑ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูควรดํารงชีพรวมกันของเพ่ือน 
พรหมจรรยท้ังหลาย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                       ๗. อิทธิปาทสูตรท่ี ๑ 
         [๖๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษหุรือภิกษณุีรูปใดรูปหนึ่ง ยอมเจริญ ยอมทําใหมาก 
ซ่ึงธรรม ๕ ประการ ภกิษุหรือภิกษณุีรูปนัน้ พึงหวังไดผล ๒ ประการอยางใดอยางหน่ึง คือ  
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 อรหัตผลหรือเม่ือมีอุปาทานขันธเหลืออยู เปนพระอนาคามี ในปจจุบันนี้เทียว ธรรม ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ยอมเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยฉันทสมาธิและปธาน 
สังขาร ๑ ยอมเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร ๑ ยอมเจริญอิทธิบาทท่ี 
ประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร ๑ ยอมเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิมังสาสมาธิและ 
ปธานสังขาร ๑ ยอมเจริญวิริยะอยางยิ่งเปนท่ี ๕ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุหรือภกิษณุีรูปใดรูป 
หนึ่ง ยอมเจริญ ยอมทําใหมาก ซ่ึงธรรม ๕ ประการนี้แลภิกษหุรือภกิษณุีรูปนั้น พงึหวังได 
ผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลหรือเม่ือมีอุปาทานขันธเหลืออยู เปนพระอนาคา 
มี ในปจจุบันนี้เทียว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                       ๘. อิทธิปาทสูตรท่ี ๒ 
         [๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือกอนแตตรัสรู เราเปนพระโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู  
ไดเจริญ ทําใหมากซ่ึงธรรม ๕ ประการ ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ เราไดเจริญอิทธิบาท 
ท่ีประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ๑ ไดเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิริยสมาธิและปธาน 
สังขาร ๑ ไดเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร ๑ ไดเจริญอิทธิบาทท่ี 
ประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ๑ ไดเจริญวริิยะอยางยิ่งเปนท่ี ๕ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
เพราะไดเจริญ ทําใหมากซ่ึงธรรมมีวิริยะอยางยิ่งเปนท่ี ๕ นี้ เราไดโนมนอมจิตไปเพือ่ทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่ง ซ่ึงธรรมท่ีจะพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งใดๆ เม่ือเหตุมีอยู เราถึงความเปน 
ผูควรเปนพยานไดในธรรมนั้นๆ โดยแนนอน ถาเราหวงัก็พึงแสดงฤทธ์ิไดหลายประการ คือ  
คนเดียวเปนหลายคนก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เม่ือเหตุมีอยู เราถึงความ 
เปนผูควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ไดโดยแนนอน ฯลฯ ถาเราหวัง ก็พึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ   
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ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขา 
ถึงอยู เม่ือเหตุมีอยู เราถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ไดโดยแนนอน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                         ๙. นิพพิทาสูตร 
         [๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการน้ี อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิทเพื่อเขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อ 
ตรัสรู และเพือ่นิพพานโดยสวนเดยีว ธรรม ๕ประการเปนไฉน คือ ภกิษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑มีความสําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหาร ๑ มีความสําคัญวา 
ไมนายนิดีในโลกท้ังปวง ๑ พิจารณาเห็นวาไมเท่ียงในสังขารท้ังปวง ๑ ยอมเขาไปต้ังมรณสัญญา 
ไวในภายใน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อเขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อ 
ตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        ๑๐. อาสวักขยสูตร 
         [๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินอาสวะท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี ้
 ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ มีความสําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหาร ๑ มีความสําคัญวา 
ไมนายนิดีในโลกท้ังปวง ๑ พิจารณาเห็นวาไมเท่ียงในสังขารท้ังปวง ๑ เขาไปต้ังมรณสัญญาไวใน 
ภายใน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม 
เปนไปเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบสัญญาวรรคท่ี ๒ 
                        __________________  
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. สัญญาสูตรท่ี ๑                ๒. สัญญาสูตรท่ี ๒  
๓. วัฑฒิสูตรท่ี ๑                ๔. วัฑฒิสูตรท่ี ๒  
๕. สากัจฉสูตร                 ๖. สาชีวสูตร  
๗. อิทธิปาทสูตรท่ี ๑        ๘. อิทธิปาทสูตรท่ี ๒  
๙. นิพพิทาสูตร                 ๑๐. อาสวักขยสูตร ฯ 
                        __________________  
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                         โยธาชีววรรคที่ ๓ 
                       ๑. เจโตวิมุติสูตรท่ี ๑ 
         [๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมมีเจโตวิมุติเปนผล และมีเจโตวิมุติเปนผลานิสงส ยอมมีปญญาวิมุติเปนผล และมี 
ปญญาวิมุติเปนผลานิสงส ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผู 
พิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ ยอมมีความสําคัญวาเปนของปฏิกูล ในอาหาร ๑ ยอมมีความสําคัญ 
วาไมนายินดใีนโลกท้ังปวง ๑ ยอมพิจารณาเห็นวาไมเท่ียงในสังขารท้ังปวง ๑ ยอมเขาไปต้ังมรณ 
สัญญาไวในภายใน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมาก 
แลว ยอมมีเจโตวิมุติเปนผลานิสงสยอมมีปญญาวิมุติเปนผล และมีปญญาวิมุติเปนผลานิสงส  
เม่ือใด ภกิษเุปนผูมีเจโตวิมุตแิละปญญาวิมุติ เม่ือนั้น ภิกษุนี้เรียกวาเปนผูถอนล่ิมสลักข้ึนได 
ดังนี้บาง วาเปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมได ดังนี้บาง วาเปนผูถอนเสาระเนียดข้ึนได ดังนี้บาง วา 
เปนผูถอดกลอนออกได ดังนี้บาง วาเปนผูไกลจากขาศึกปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไม 
ประกอบดวยวัฏฏะ ดังนี้บาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุช่ือวาเปนผูถอนล่ิมสลักข้ึนไดอยางไร 
 คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนีเ้ปนผูละอวิชชาเสียได ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน 
 ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุช่ือวาเปนผูถอนล่ิมสลักข้ึน 
ไดอยางนีแ้ล ภิกษเุปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมไดอยางไร คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูละชาติ 
สงสารท่ีเปนเหตุนําใหเกดิในภพใหมตอไปได ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน 
 ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุช่ือวาเปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมไดอยางนี้แล  
ภิกษุช่ือวาเปนผูถอนเสาระเนียดข้ึนไดอยางไร คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูละตัณหาเสียได  
ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา 
 ภิกษุช่ือวาเปนผูถอนเสาระเนียดข้ึนไดอยางนี้แลภกิษุช่ือวาเปนผูถอนกลอนออกไดอยางไร คือ 
 ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการเสียได ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปน 
เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ภกิษุช่ือวาเปนผูถอดกลอน 
ออกไดอยางนีแ้ล ภิกษุช่ือวาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงไดไมประกอบ  
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ดวยวัฏฏะอยางไร คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูละอัสมิมานะเสียได ถอนรากข้ึนแลว  
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุช่ือวาเปนผู 
ไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะใดๆ อยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                       ๒. เจโตวิมุติสูตรท่ี ๒ 
         [๗๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมมีเจโตวิมุติเปนผล และมีเจโตวิมุติเปนผลานิสงส ยอมมีปญญาวิมุติเปนผล และมีปญญา 
วิมุติเปนผลานสิงส ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ ความสําคัญวาไมเท่ียง ๑ ความสําคัญวาเปน 
ทุกขในส่ิงไมเท่ียง ๑ ความสําคัญวาเปนอนตัตาในส่ิงท่ีเปนทุกข ๑ ความสําคัญในการละ ๑ ความ 
สําคัญในความคลายกําหนดั ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว 
ทําใหมากแลว ยอมมีเจโตวิมุติเปนผล และมีเจโตวิมุติเปนผลานิสงส ยอมมีปญญาวิมุติเปนผล 
 และมีปญญาวิมุติเปนผลานสิงส เม่ือใด ภกิษุเปนผูมีเจโตวิมุติและปญญาวิมุติ เม่ือนัน้ ภิกษ ุ
นี้เรียกวาเปนผูถอนล่ิมสลักข้ึนได ดังน้ีบาง วาเปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมได ดังนี้บาง วาเปน 
ผูถอนเสาระเนียดข้ึนไดดังนี้บาง วาเปนผูถอดกลอนออกได ดังนี้บาง วาเปนผูไกลจากขาศึก 
 ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะ ดังนี้บาง ดูกรภิกษุท้ังหลายภิกษุช่ือวา 
เปนผูถอนล่ิมสลักข้ึนไดอยางไร คือ ภิกษใุนธรรมวินยันี้เปนผูละอวิชชาเสียได ถอนรากข้ึน 
แลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ภกิษุช่ือวา 
เปนผูถอนล่ิมสลักข้ึนไดอยางนี้แล ภกิษุช่ือวาเปนผูร้ือเครื่องแวดลอมไดอยางไร คือ ภิกษใุน 
ธรรมวินัยนี้ เปนผูละชาติสงสารท่ีเปนเหตุนําใหเกิดในภพใหมตอไปได ถอนรากข้ึนแลว ทําให 
เปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุช่ือวาเปนผูร้ือเคร่ือง 
แวดลอมไดอยางนี้แล ภกิษุช่ือวาเปนผูถอนเสาระเนียดข้ึนไดอยางไรคือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  
เปนผูละตัณหาเสียได ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิ 
ข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ภกิษุช่ือวาเปนผูถอนเสาระเนียดข้ึนไดอยางนีแ้ล ภิกษุช่ือวาเปนผูถอด 
กลอนออกไดอยางไรคือภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เสียได ถอน  
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รากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา 
 ภิกษุช่ือวาเปนผูถอดกลอนออกไดอยางนีแ้ล ภิกษุช่ือวาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลง 
ภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะอยางไร คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูละอัสมิมานะได 
 ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา  
ภิกษุช่ือวาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะอยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                      ๓. ธรรมวิหาริกสูตรท่ี ๑ 
         [๗๓] คร้ังนั้นแล ภกิษรูุปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายบังคม 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ท่ี 
เรียกวาผูอยูในธรรมๆ ดังนี้ ภิกษุช่ือวาเปนผูอยูในธรรมดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ภิกษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเรียนธรรมคือ สุตตะ  
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวตุตกะ ชาดก อัพภูตธรรมเวทัลละ เธอยอมปลอย 
ใหวนัคืนลวงไป ละการหลีกออกเรนอยู ไมประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการเรียนธรรม 
นั้น ภกิษุนีเ้รียกวาเปนผูมากดวยการเรียน ไมช่ือวาเปนผูอยูในธรรม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมแสดงธรรมตามท่ีไดสดับมาแลว ตามท่ีไดเรียนมาแลว  
แกผูอ่ืนโดยพสิดาร เธอยอมปลอยใหวันคืนลวงไป ละการหลีกออกเรนอยู ไมประกอบความ 
สงบใจในภายใน เพราะการแสดงธรรมนั้น ภิกษุนี้เรียกวาเปนผูมากดวยการแสดงธรรม ไมช่ือ 
วาเปนผูอยูในธรรม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมกระทําการสาธยายธรรมตามท่ีไดสดับมาแลว ตามท่ีไดเรียน 
มาแลว โดยพสิดาร เธอยอมปลอยใหวันคืนลวงไป ละการหลีกออกเรนอยู ไมประกอบความ 
สงบใจในภายใน เพราะการสาธยายธรรมนั้น ภกิษุนีเ้รียกวา เปนผูมากดวยการสาธยาย ไมช่ือ 
วาเปนผูอยูในธรรม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมตรึกตาม ตรองตาม เพงตามดวยใจ ซ่ึงธรรม ตามท่ีได 
สดับมาแลว ตามท่ีไดเรียนมาแลว เธอยอมปลอยใหวันคืนลวงไปละการหลีกออกเรนอยู ไม  
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ประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการตรึกตามธรรมนั้น ภกิษุนีเ้รียกวา เปนผูมากดวยการ 
ตรึกธรรม ไมช่ือวาเปนผูอยูในธรรมภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ  
เคยยะ เวยยากรณะ คาถาอุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ เธอยอมไมปลอย 
ใหวนัคืนลวงไป ไมละการหลีกออกเรนอยู ประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการเลาเรียน 
ธรรมนั้น ภิกษช่ืุอวาเปนผูอยูในธรรมอยางนี้แล ดูกรภิกษ ุเราแสดงภกิษผูุมากดวยการเลาเรียน 
ธรรม แสดงภิกษุผูมากดวยการแสดงธรรม แสดงภกิษุผูมากดวยการสาธยายธรรม แสดงภิกษ ุ
ผูมากดวยการตรึกธรรม แสดงภิกษุผูอยูในธรรม ดวยประการฉะนี้ ดกูรภิกษุ กิจใดอันศาสดา 
ผูหวังประโยชนเกื้อกูลอนเุคราะห อาศัยความเอ็นดู พึงกระทําแกสาวกท้ังหลาย กิจนั้นเราได 
ทําแกเธอท้ังหลายแลว ดกูรภิกษุ นั่นโคนตนไม นั่นเรือนวาง เธอจงเพงฌาน อยาประมาท  
อยาเปนผูมีความเดือดรอนในภายหลัง นี้เปนอนุสาสนีของเราเพ่ือเธอท้ังหลาย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                      ๔. ธรรมวิหาริกสูตรท่ี ๒ 
         [๗๔] คร้ังนั้น ภกิษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว  
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียก 
วาผูอยูในธรรมๆ ดังนี้ ภิกษช่ืุอวาเปนผูอยูในธรรมดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ภิกษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเรียนธรรม คือ สุตตะ 
 ... เวทัลละ เธอยอมไมทราบเน้ือความของธรรมน้ันท่ียิ่งข้ึนไปดวยปญญา ภิกษนุี้เรียกวา เปนผู 
มากดวยการเรียน ไมช่ือวาเปนผูอยูในธรรม ฯลฯ 
     ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ เธอยอมทราบชัด 
เนื้อความของธรรมนั้นท่ียิ่งข้ึนไปดวยปญญา ภิกษุช่ือวาเปนผูอยูในธรรมอยางนี้แล ดูกรภกิษุ ฯลฯ 
 นี้เปนอนุสาสนีของเราเพ่ือเธอท้ังหลาย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔  
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                       ๕. โยธาชีวสูตรท่ี ๑ 
         [๗๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวก 
เปนไฉน คือ นักรบอาชีพบางพวกในโลกนี้เห็นฝุนฟุงข้ึนเทานั้นยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน  
ไมสามารถเขารบได นักรบอาชีพบางพวกแมเชนนี้กมี็อยูนี้เปนนกัรบอาชีพพวกท่ี ๑ มีปรากฏ 
อยูในโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง นกัรบอาชีพบางพวกในโลกน้ี แมเหน็ฝุนฟุงข้ึนก็อดทนได แตพอ 
เห็นยอดธงขาศึกเขาเทานั้นยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได นักรบอาชีพบางพวก 
แมเชนนีก้็มีอยู นี้เปนนักรบอาชีพพวกท่ี ๒ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง นกัรบอาชีพบางพวกในโลกน้ี แมเหน็ฝุนฟุงข้ึนก็อดทนได แมเหน็ 
ยอดธงของขาศึกก็อดทนได แตพอไดยินเสียงกึกกองของขาศึกเขาเทานัน้ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน  
ไมสามารถเขารบได นักรบอาชีพบางพวกแมเชนนี้ก็มีอยู นี้เปนนกัรบอาชีพพวกท่ี ๓ มีปรากฎ 
อยูในโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง นกัรบอาชีพบางพวกในโลกน้ี แมเหน็ฝุนฟุงข้ึนก็อดทนได แมเหน็ 
ยอดธงของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได แตวายอมขลาดสะดุง 
ตอการสัมปหารของขาศึก นักรบอาชีพบางพวกแมเชนนีก้็มีอยู นี้เปนนกัรบอาชีพพวกท่ี ๔ มี 
ปรากฏอยูในโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง นกัรบอาชีพบางพวกในโลกน้ี แมเหน็ฝุนฟุงข้ึนก็อดทนได แมเหน็ 
ยอดธงของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได อดทนตอการสัมปหาร 
ของขาศึกได เขาชนะสงครามแลว เปนผูพชิิตสงคราม ยึดครองคายสงครามน้ันไวได นักรบ 
อาชีพบางพวกแมเชนนีก้็มีอยู นี้เปนนักรบอาชีพพวกท่ี ๕ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย นักรบอาชีพ ๕ จําพวกนีแ้ล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฉันนั้นเหมือนกัน ๕ จําพวก 
เปนไฉน คือ 
     ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เหน็ฝุนฟุงข้ึนเทานั้นยอมหยุดนิง่ สะทกสะทานไมสามารถจะ 
สืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวยีนมาเพ่ือหินเพศ   
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อะไรเปนฝุนฟุงข้ึนของเธอ คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ยอมไดฟงวา ในบานหรือในนิคมโนน  
มีหญิงหรือกุมารีรูปงาม นาดู นาเล่ือมใสประกอบดวยผิวพรรณงามอยางยิ่ง เธอไดฟงดังนั้น 
แลวยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทานไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซ่ึงความเปนผู 
ทุรพลในสิกขาบอกคืนสิกขาเวียนมาเพ่ือหนิเพศ นี้ช่ือวาฝุนฟุงข้ึนของเธอ นักรบอาชีพนั้น 
เห็นฝุนฟุงข้ึนเทานั้นยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได แมฉันใดเรากลาวบุคคล 
นี้เปรียบฉันนัน้ บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยู นี้บุคคลผูเปรียบดวยนกัรบอาชีพจําพวกท่ี ๑ มี 
ปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษแุมเห็นฝุนฟุงข้ึนกอ็ดทนได แตวาเธอเห็นยอดธงของขาศึก 
เขาเทานั้น ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซ่ึง 
ความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวยีนมาเพ่ือหินเพศอะไรช่ือวาเปนยอดธงของขาศึก 
ของเธอ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมไดฟงวาในบานหรือนิคมช่ือโนน มีหญิงหรือกุมารี 
รูปงาม นาดู นาเล่ือมใส ประกอบดวยผิวพรรณงามอยางยิ่ง แตวาเธอยอมไดเหน็ดวยตนเอง  
ซ่ึงหญิงหรือกมุารีรูปงามนาดู นาเล่ือมใส ประกอบดวยผิวพรรณงามอยางยิ่ง เธอเหน็แลวยอม 
หยุดนิ่งสะทกสะทาน ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพล 
ในสิกขา บอกคืนสิกขาเวยีนมาเพ่ือหินเพศ นี้ช่ือวายอดธงของขาศึกของเธอ นักรบอาชีพนั้น 
เห็นฝุนฟุงข้ึนก็อดทนได แตพอเห็นยอดธงของขาศึกเขาเทานั้นยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน 
 ไมสามารถเขารบได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนีก้็มีอยู 
 นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนกัรบอาชีพจําพวกท่ี ๒ มีปรากฏอยูในพวกภกิษุ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษแุมเห็นฝุนฟุงข้ึนกอ็ดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทน 
ได แตพอเธอไดยินเสียงกึกกองของขาศึกเขาเทานั้นยอมหยุดนิ่งสะทกสะทาน ไมสามารถ 
จะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวยีนมาเพ่ือ 
หินเพศ อะไรชื่อวาเปนเสียงกึกกองของขาศึกของเธอ คือ มาตุคามเขาไปหาภิกษุในธรรมวินัย 
นี้ ผูอยูในปา โคนไมหรือเรือนวางเปลา แลวยอมยิ้มแยม ปราศรัย กระซิกกระซ้ี เยยหยัน 
เธอถูกมาตุคามยิ้มแยม ปราศรัย กระซิกกระซ้ี เยยหยนัอยู ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไม 
สามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียน  
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มาเพื่อหินเพศ นี้ช่ือวาเสียงกกึกองของขาศึกของเธอนักรบอาชีพนั้นแมเห็นฝุนฟุงข้ึนก็อดทน 
ได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทนไดแตพอไดยนิเสียงกึกกองของขาศึกเขาเทานั้นยอมหยุด 
นิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคล 
บางคนแมเชนนี้ก็มีอยู นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกท่ี ๓ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษแุมเห็นฝุนฟุงข้ึนกอ็ดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทน 
ได แมไดยนิเสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได แตวายอมขลาดตอการสัมปหารของขาศึก  
อะไรช่ือวาเปนการสัมปหารของขาศึกของเธอ คือ มาตุคามเขาไปหาภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ผูอยู 
ในปา โคนไม หรือเรือนวางเปลา แลวยอมนั่งทับ นอนทับ ขมขืน เธอถูกมาตุคามนั่งทับ  
นอนทับ ขมขืนอยู ไมบอกคืนสิกขา ไมทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพล ยอมเสพเมถุนธรรม 
 นี้ช่ือวาการสัมปหารของขาศึกของเธอ นักรบอาชีพนั้นแมเห็นฝุนฟุงข้ึนก็อดทนได แมเห็นยอดธง 
ของขาศึกก็อดทนได แมไดยนิเสียงกกึกองของขาศึกก็อดทนได แตวายอมขลาดตอการ 
สัมปหารของขาศึก แมฉันใด เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้นบุคคลบางคนแมเชนนีก้็มีอยู  
นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนกัรบอาชีพจําพวกท่ี ๔ มีปรากฏอยูในพวกภกิษุ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษแุมเห็นฝุนฟุงข้ึนกอ็ดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทน 
ได แมไดยนิเสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได อดทนการสัมปหารของขาศึกได เขาชนะสงคราม 
แลว เปนผูพิชิตสงคราม ยึดครองคายสงครามน้ันไวได อะไรช่ือวาชัยชนะในสงครามของเธอ  
คือ มาตุคามเขาไปหาภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ผูอยูในปา โคนไม หรือเรือนวางเปลา แลวยอม 
นั่งทับ นอนทับขมขืน เธอถูกมาตุคามนั่งทับ นอนทับ ขมขืนอยู ไมพวัพนั ปลดเปล้ือง 
หลีกออกได แลวหลีกไปตามความประสงค เธอยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือปา โคนไม  
ภูเขา ซอกถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง เธออยูในปาโคนไม หรือเรือนวางเปลา  
ยอมนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนาเธอยอมละอภิชฌาในโลกเสีย มีจติ 
ปราศจากอภิชฌาอยู ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอภิชฌา เธอยอมละความประทุษราย คือ พยาบาท 
 มีจิตไมพยาบาทอยู เปนผูมีความเกื้อกูลอนุเคราะหสัตวท้ังปวง ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความ 
ประทุษราย คือพยาบาท เธอยอมละถ่ินมิทธะ ปราศจากถ่ินมิทธะอยู เปนผูมีอาโลกสัญญา  
มีสติสัมปชัญญะ ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถ่ินมิทธะ เธอยอมละอุทธัจจะกุกกุจจะมีจติไมฟุงซาน 
อยู เปนผูมีจิตสงบ ณ ภายใน ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจะกกุกุจจะ เธอยอมละวจิิกิจฉา  
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 เปนผูขามพนวิจิกจิฉาอยู หมดความสงสัยในธรรมท้ังหลาย ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจิกจิฉา  
เธอละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเคร่ืองเศราหมองแหงใจ ทําปญญาใหทุรพลไดแลว สงัดจาก 
กาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส 
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส 
 ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตัง้ม่ัน ไมหวั่นไหวแลวอยางนี ้เธอยอมโนมนอม 
จิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ เธอยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ 
 นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติ 
ใหถึงความดับอาสวะเม่ือเธอรูเห็นอยูอยางนี้ จิตของเธอยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ 
 แมจากภวาสวะ แมจากอวชิชาสวะ เม่ือจติหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว 
 ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลวกิจอ่ืนเพื่อความ 
เปนอยางนี้มิไดมีอีก นี้ช่ือวาชัยชนะในสงครามของเธอ นักรบอาชีพนัน้ แมเหน็ฝุนฟุงข้ึนก ็
อดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได อดทน 
ตอการสัมปหารของขาศึกได เขาชนะสงครามแลว เปนผูพิชิตสงครามแลว ยดึครองคายสงคราม 
นั้นไวได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยู นี้คือ 
บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกท่ี ๕ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ดูกรภิกษุท้ังหลายบุคคล 
ผูเปรียบดวยนกัรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                       ๖. โยธาชีวสูตรท่ี ๒ 
         [๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวก 
เปนไฉน คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกน้ี ถือดาบและโลห ผูกสอดธนูและแลง แลวเขา 
สนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบน้ันพวกขาศึกยอมฆาเขาตายทําลายเขาได  
นักรบอาชีพบางคนแมเชนนีก้็มีอยูในโลกนี้นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกท่ี ๑ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง นกัรบอาชีพบางคนในโลกน้ี ถือดาบและโลห ผูกสอด ธนูและแลง  
แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบนั้นพวกขาศึกยอมทํารายเขาให  
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บาดเจ็บ พวกของเขายอมนาํเขาออกมาสงไปถึงหมูญาติ เขากําลังถูกนําไปยังไมถึงหมูญาติ ทํา 
กาละเสียในระหวางทาง นกัรบอาชีพบางคนแมเชนนี้กมี็อยูในโลกน้ี นี้เปนนกัรบอาชีพจําพวก 
ท่ี ๒ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง นกัรบอาชีพบางคนในโลกน้ี ถือดาบและโลห ผูกสอดธนูและแลง  
แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบนั้นพวกขาศึกยอมทํารายเขาให 
บาดเจ็บ พวกของเขายอมนาํเขาออกมาสงไปถึงหมูญาติ หมูญาติยอมพยาบาลรักษาเขา เขาอัน 
หมูญาติพยาบาลรักษาอยู ไดทํากาละดวยอาพาธนั้น นักรบอาชีพบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในโลกน้ี  
นี้เปนนกัรบอาชีพจําพวกท่ี ๓ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง นกัรบอาชีพบางคนในโลกน้ี ถือดาบและโลห ผูกสอดธนแูละแลง  
แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบนั้นพวกขาศึกยอมทํารายเขาให 
บาดเจ็บ พวกของเขายอมนาํเขาออกมาสงไปถึงหมูญาติ หมูญาติยอมพยาบาลรักษาเขา เขาอัน 
หมูญาติพยาบาลรักษาอยู ก็ไดหายจากอาพาธนั้น นักรบอาชีพบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในโลกน้ี  
นี้เปนนกัรบอาชีพจําพวกท่ี ๔ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง นกัรบอาชีพบางคนในโลกน้ี ถือดาบและโลห ผูกสอดธนูและแลง  
แลวเขาสนามรบ เขายอมชนะสงครามแลว เปนผูพิชิตสงครามยึดครองคายสงครามไวได  
นักรบอาชีพบางคนแมเชนนีก้็มีอยูในโลกนี้ นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกท่ี ๕ มีปรากฏอยูในโลก 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย นักรบอาชีพ ๕จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
     บุคคลผูเปรียบดวยนกัรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุฉันนั้นเหมือน 
กัน ๕ จําพวกเปนไฉน คือ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู คร้ันเวลา 
เชา เธอนุงสบงถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบานหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาต ไมรักษากาย  
ไมรักษาวาจา ไมรักษาจิต มีสติไมตั้งม่ัน ไมสํารวมอินทรีย เธอไดเหน็มาตุคามนุงหมลับๆ 
 ลอๆ ในบานหรือในนิคมนัน้ เพราะเห็นมาตุคามนุงหมลับๆ ลอๆ ราคะยอมขจัดจิตของเธอ 
 เธอมีจิตอันราคะขจัดแลว ไมบอกคืนสิกขา ไมทําใหแจงซ่ึงความทุรพล เสพเมถุนธรรม นักรบ 
อาชีพนั้นถือดาบและโลห ผูกสอดธนูและแลง แลวเขาสนามรบเขายอมขะมักเขมนพยายามรบ 
ในสนามรบน้ัน พวกขาศึกยอมฆาเขาตาย ทําลายเขาได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบ 
ฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวก 
ท่ี ๑ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู คร้ันเวลาเชาเธอนุงสบง 
ถือบาตรและจวีรแลว เขาไปยังบานหรือนคิมนั้นเพื่อบิณฑบาต ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา ไม 
รักษาจิต มีสติไมตั้งม่ัน ไมสํารวมอินทรีย เธอไดเห็นมาตุคามนุงหมลับๆ ลอๆ ในบานหรือ 
นิคมนั้น เพราะเหน็มาตุคามนุงหมลับๆ ลอๆ ราคะยอมขจัดจิตของเธอ เธอมีจิตอันราคะ 
ขจัดแลว ยอมเรารอนกาย เรารอนจิต เธอจึงคิดอยางนีว้า ผิฉะนั้น เราควรไปอารามบอกพวก 
ภิกษวุาอาวุโส ขาพเจาถูกราคะยอมแลว ถูกราคะครอบงําแลว ไมสามารถประพฤติพรหมจรรย 
สืบตอไปได จกัทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวยีนมาเพ่ือเปนคฤหัสถ  
เธอกําลังเดินไปอาราม ยังไมทันถึงอาราม ก็ทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืน 
สิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ ในระหวางทาง นักรบอาชีพนั้นถือดาบและโลห ผูกสอดธนูและ 
แลง แลวเขาสนามรบเขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบน้ัน พวกขาศึกยอมทํารายเขา 
ใหบาดเจ็บพวกของเขายอมนําเขาออกมาสงไปถึงหมูญาติ เขากําลังถูกนําไปยังไมถึงหมูญาติ 
ทํากาละเสียในระหวางทาง แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้ก ็
มีอยูในธรรมวนิัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกท่ี ๒ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู คร้ันเวลาเชา เธอนุงสบง 
ถือบาตรและจวีรแลว เขาไปยังบานหรือนคิมนั้นเพื่อบิณฑบาต ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา ...  
บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ เธอไปสูอารามบอกพวกภิกษวุา อาวุโส ขาพเจาถูกราคะ 
ยอมแลว ... บอกคืนสิกขาเวยีนมาเพ่ือเปนคฤหัสถ พวกเพื่อนพรหมจรรยจึงกลาวสอน พรํ่า 
สอนเธอวา อาวุโสกามท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา มีความยินดีนอย มีทุกขมาก มี 
ความคับแคนมาก มีโทษยิ่งใหญ กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยรางกระดูก  
มีทุกขมาก ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา  เปรียบดวยช้ินเนื้อ มีทุกขมาก ... กาม 
ท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรสัวา เปรียบดวยคบเพลิงมีทุกขมาก ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาค 
ตรัสวา เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิงมีทุกขมาก ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบ 
ดวยความฝน มีทุกขมาก ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยของขอยืม มีทุกข 
มาก ...กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยผลไม มีทุกขมาก ... กามทั้งหลาย 
พระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยดาบและของมีคม มีทุกขมาก ...กามทัง้หลายพระผูมีพระภาค 
ตรัสวา เปรียบดวยหอกและหลาว มีทุกขมาก ...กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบ 
ดวยโพรงไมมีงู มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษยิ่งใหญ ขอทานผูมีอายุ จงยนิดยีิง่ใน  
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พรหมจรรย จงอยาทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพ่ือเปนคฤหัสถ 
 เธออันพวกเพือ่นพรหมจรรยกลาวสอน พรํ่าสอนอยูอยางนี้ จึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส กาม 
ท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา มีความยนิดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษ 
ยิ่งใหญ ก็จริง แตขาพเจาไมสามารถประพฤติพรหมจรรยสืบตอไปได จักทําใหแจงซ่ึงความ 
เปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวยีนมาเพื่อเปนคฤหสัถ นักรบนั้นถือดาบและโลห ฯลฯ  
เขาอันหมูญาติพยาบาลรักษาอยูก็ไดตายเพราะอาพาธนั้น แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบ 
ฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวก 
ท่ี ๓มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู คร้ันเวลาเชา เธอนุงสบง 
ถือบาตรและจวีรแลว เขาไปยังบานหรือนคิมนั้นเพื่อบิณฑบาต ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา ... 
 บอกคืนสิกขาเวียนมาเพ่ือเปนคฤหัสถ เพื่อไปอารามบอกพวกภิกษุวา อาวุโส ขาพเจาถูกราคะ 
ยอมแลว ... บอกคืนสิกขาเวยีนมาเพ่ือเปนคฤหัสถ พวกเพื่อนพรหมจรรยจึงกลาวสอน พรํ่า 
สอนเธอวา อาวุโส กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา มีความยินดีนอย มีทุกขมาก มี 
ความคับแคนมาก มีโทษยิ่งใหญ กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยรางกระดูก 
... เปรียบดวยช้ินเนื้อ ... เปรียบดวยคบเพลิง ... เปรียบดวยหลุมถานเพลิง ...เปรียบดวย 
ความฝน ... เปรียบดวยของขอยืม ... เปรียบดวยผลไม ... เปรียบดวยดาบและของคม ... เปรียบ 
ดวยหอกและหลาว ... เปรียบดวยโพรงไมมีงู มีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคน 
มาก มีโทษยิ่งใหญ ขอทานมีผูอายุจงยินดยีิ่งในพรหมจรรย จงอยาทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพล 
ในสิกขา บอกคืนสิกขาเวยีนมาเพ่ือเปนคฤหัสถ เธออันพวกเพื่อนพรหมจรรยกลาวสอน พรํ่า 
สอนอยูอยางนี ้จึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส ขาพระเจาจักขะมักเขมน จกัทรงไว จักยินดียิง่  
จักไมกระทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวยีนมาเพื่อเปนคฤหสัถ ณบัดนี้  
นักรบนั้นถือดาบและโลห ... เขาอันหมูญาติพยาบาลรักษาอยู ก็ไดหายจากอาพาธน้ัน แมฉันใด  
เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้กมี็อยูในธรรมวนิัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบ 
ดวยนักรบอาชีพจําพวกท่ี ๔ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู คร้ันเวลาเชาเธอนุงสบง 
ถือบาตรและจวีรแลว เขาไปยังบานหรือนคิมนั้นเพื่อบิณฑบาต รักษากาย รักษาวาจา รักษาจิต 
 มีสติตั้งม่ันสํารวมอินทรีย เธอเห็นรูปดวยจกัษุแลวยอมไมถือโดยนิมิต ยอมไมถือโดยอ  
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นุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหธรรมอันเปน 
บาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุน 
ทรีย ฟงเสียงดวยหู ... ดมกล่ินดวยจมูก ... ล้ิมรสดวยล้ิน ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... 
 รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมถือโดยนิมิต ยอมไมถือโดยอนุพยญัชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อ 
สํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌา 
และโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรียถึงความสํารวมในมนินทรีย เธอกลับจากบิณฑบาต 
ภายหลังภัตแลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา  
ปาชัฎท่ีแจง ลอมฟาง เธออยูในปา โคนไม หรือเรือนวาง ยอมนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง  
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอยอมละอภิชฌาในโลกเสีย ฯลฯ เธอละนิวรณ ๕ประการนี้ อัน 
เปนเคร่ืองเศราหมองใจ ทําปญญาใหทุรพลไดแลวสงัดจากกามฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ไมมี 
ทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุให 
สติบริสุทธ์ิอยู เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลสปราศจากอุปกิเลส ออน ควร 
แกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวแลวอยางนี ้เธอยอมโนมนอมจิตไปเพือ่อาสวักขยญาณ เธอ 
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก นักรบอาชีพนั้น 
ถือดาบและโลห ผูกสอดธนแูละแลงแลว เขาสนามรบ เขาชนะสงครามแลว เปนผูพิชิตสงคราม 
 ยึดครองคายสงครามนั้นไวได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี ้
ก็มีอยูในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนกัรบอาชีพจําพวกท่ี ๕ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูเปรียบดวยนกัรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                        ๒. อนาคตสูตรท่ี ๑ 
         [๗๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูอยูปา เห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ควรเปน 
ผูไมประมาท มีความเพยีร มีใจเดด็เดีย่ว เพือ่ถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมได 
บรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียงัไมไดทําใหแจง ภัย ๕ ประการเปนไฉน คือ  
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     ภิกษุผูอยูปาในธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้เราอยูในปาผูเดียว งพูึง 
กัดเรา แมลงปองพึงตอยเรา หรือตะขาบพึงกัดเรา เพราะการกัดตอยแหงสัตวเหลานั้น เราพึง 
ทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุ 
ธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูอยูปา  
เห็นภัยในอนาคตขอท่ี ๑ นี้ ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึงธรรมท่ียัง 
ไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูอยูปา ยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า บัดนี้เราอยูในปาผูเดียว เม่ือ 
เราอยูในปาผูเดียว พึงพลาดลมลง ภัตตาหารท่ีฉันแลวไมยอย ดีของเราพึงกําเริบ เสมหะพึง 
กําเริบ หรือลมมีพิษเพยีงดังศัตราพึงกําเริบ เพราะเหตุนั้นๆ เราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา 
 ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร... ภกิษุผูอยูปาเหน็ภยัในอนาคตขอท่ี ๒ นี้ ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูอยูปา ยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า บัดนี้เราอยูในปาผูเดียว เม่ือ 
เราอยูในปาผูเดียว พึงพบสัตวราย คือสีหะ เสือโครงเสือเหลือง หมี หรือเสือดาว สัตว 
เหลานั้นพึงทํารายเราถึงตาย เพราะการทํารายนั้น เราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา ผิฉะนั้น 
 เราจะปรารภความเพียร ... ภิกษุผูอยูปา เห็นภยัในอนาคตขอท่ี ๓ นี้ ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูอยูปา ยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า บัดนี้เราอยูในปาผูเดียว เม่ือ 
เราอยูในปาผูเดียว เราพึงพบคนราย ผูมีกรรมอันทําแลว หรือมีกรรมยังไมไดทํา คนราย 
เหลานั้นพึงปลงเราจากชีวิต เพราะการปลงนั้น เราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา ผิฉะนั้น เรา 
จะปรารภความเพียร ... ภกิษผูุอยูปาเห็นภัยในอนาคตขอท่ี ๔ นี้ ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูอยูปา ยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า บัดนี้เราอยูในปาผูเดียว เม่ือ 
เราอยูในปาผูเดียว ในปายอมมีพวกอมนุษยดุราย อมนุษยเหลานัน้พึงปลงชีวิตเรา เพราะการ 
ปลงชีวิตน้ันเราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเราผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรม 
ท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษผูุอยูปาเห็นภัยในอนาคตขอท่ี ๕ นี้ ควรเปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีใจเดด็ 
เดี่ยว เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมไดทําให 
แจง ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุอยูปา เห็นภยัในอนาคต ๕ประการนี้แล ควรเปนผูไมประมาท   
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มีความเพยีร มีใจเดด็เดีย่วอยู เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพือ่ทําให 
แจงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                        ๘. อนาคตสูตรท่ี ๒ 
         [๗๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเหน็ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ก็ควรเปนผูไมประมาท 
 มีความเพยีร มีใจเดด็เดีย่ว เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพือ่ทําให 
แจงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง ภัย ๕ ประการเปนไฉน คือ 
     ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา บัดน้ี เรายังเปนหนุมแนน มีผมดําสนิท  
ประกอบดวยความเปนหนุมอันเจริญ ตั้งอยูในปฐมวยั ถึงกระนั้น ก็มีสมัยท่ีชรายอมจะถูกตอง 
กายนีไ้ด ก็ผูท่ีแกแลว ถูกชราครอบงําแลวจะมนสิการคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ไมใชทําได 
งาย จะเสพเสนาสนะอันสงัดคือ ปา และปาชัฏ ก็ไมใชทําไดงาย กอนท่ีธรรมอันไมนา 
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจน้ันจะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไม 
ถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียงัไมไดทําใหแจง เสียกอนทีเดียว  
ซ่ึงเราประกอบแลว แมแกกจ็ักอยูสบาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเหน็ภัยในอนาคตขอท่ี ๑ นี้  
ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ี 
ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมพิจารณาเห็นดงันี้วา บัดน้ี เรามีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง  
ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหารสมํ่าเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนกั ขนาดกลาง ควรแก 
การบําเพ็ญเพยีร แตยอมมีสมัยท่ีพยาธิจะถูกตองกายนี้ กผู็ท่ีปวยไขอันความปวยไขครอบงําแลว  
จะมนสิการคําส่ังสอนของพระพุทธเจาไมใชทําไดงาย ... ซ่ึงเราประกอบแลว แมปวยไขก็จักอยู 
สบายภิกษุเหน็ภัยในอนาคตขอท่ี ๒ นี้ ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมพิจารณาเห็นดงันี้วา บัดน้ีแล ขาวกลาดี บิณฑบาตก็หา 
ไดงาย สะดวกแกการแสวงหาเล้ียงชีพ แตกย็อมมีสมัยท่ีมีขาวแพงขาวกลาไมดี บิณฑบาตหา  
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ไดยาก ไมสะดวกแกการแสวงหาเล้ียงชีพ อนึ่ง ในสมัยขาวแพง พวกมนุษยยอมหล่ังไหลไป 
ในท่ีท่ีมีอาหารดี ในท่ีนัน้ยอมมีการอยูคลุกคลีดวยหมูคณะ มีการอยูพลุกพลานกัน เม่ือมีการอยู 
คลุกคลีดวยหมูคณะ อยูพลุกพลานกัน จะมนสิการคําส่ังสอนของพระพุทธเจาไมใชทําไดงาย ... 
 ซ่ึงเราประกอบแลว กจ็ักอยูสบายแมในเวลาทุพภิกขภยั ภิกษุผูเห็นภัยในอนาคตขอท่ี ๓ นี้ ควร 
เปนผูไมประมาท ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมพิจารณาเห็นดงันี้วา บัดน้ีแลมนุษยท้ังหลายยอมเปนผูพรอม 
เพรียงกนั ช่ืนชมตอกัน ไมววิาทกัน เปนดงัน้ํานมกบัน้ํา มองดูกันดวยนัยนตาแสดงความรัก 
อยู แตยอมมีสมัยท่ีมีภยั มีความปนปวนในดง ประชาชนวุนวายและเม่ือมีภัย พวกมนษุย 
ยอมหล่ังไหลไปในท่ีท่ีปลอดภัย ในท่ีนั้นยอมมีการอยูคลุกคลีดวยหมูคณะ มีการอยูพลุกพลานกัน 
 เม่ือมีการอยูคลุกคลีดวยหมูคณะ อยูพลุกพลานกัน จะมนสิการคําส่ังสอนของพระพทุธเจา ไมใช 
ทําไดงาย ... ซ่ึงเราประกอบแลวก็จกัอยูสบายแมในสมัยท่ีมีภยั ภกิษุผูเห็นภัยในอนาคตขอท่ี ๔ นี ้
 ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมพิจารณาเห็นดงันี้วา บัดน้ีแลสงฆเปนผูพรอมเพรียงกนั  
ช่ืนชมตอกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทศรวมกัน อยูผาสุก แตกย็อมมีสมัยท่ีสงฆแตกกนั ก็เม่ือสงฆ 
แตกกนัแลว จะมนสิการคําส่ังสอนของพระพุทธเจาไมใชทําไดงาย จะเสพเสนาสนะอันสงัด 
 คือ ปา และปาชัฏ ก็ไมใชทําไดงายกอนท่ีธรรมอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจน้ัน 
จะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพยีร เพือ่ถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ 
 เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง ซ่ึงเราประกอบแลว ก็จกัอยูสบายแมในเม่ือสงฆแตกกัน 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูเหน็ภัยในอนาคตขอท่ี ๕ นี้ ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจ 
เด็ดเดีย่วอยู เพือ่ถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียัง 
ไมไดทําใหแจง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเหน็ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้แล ควรเปนผูไมประมาท 
 มีความเพยีร มีใจเดด็เดีย่วอยู เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําให 
แจงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘  
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                        ๙. อนาคตสูตรท่ี ๓ 
         [๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภยัในอนาคต ๕ ประการนี้ ยังไมบังเกิดในปจจุบัน แต 
จักบังเกดิในกาลตอไป ภัยเหลานั้น เธอท้ังหลายพึงรูไวเฉพาะคร้ันแลว พึงพยายามเพื่อละภยั 
เหลานั้น ภัยในอนาคต ๕ ประการเปนไฉน คือ 
     ในอนาคต ภิกษุท้ังหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิตไมอบรมปญญา  
เม่ือไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญาจักใหอุปสมบทกุลบุตรเหลาอ่ืน  
จักไมสามารถแนะนําแมกุลบุตรเหลานั้นในอธิศีลอธิจิต อธิปญญา แมกุลบุตรเหลานัน้ ก็จัก 
ไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เม่ือไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไม 
อบรมจิต ไมอบรมปญญา ก็จักใหอุปสมบทกุลบุตรเหลาอ่ืน จักไมสามารถแนะนําแมกุลบุตร 
เหลานั้นในอธิศีลอธิจิต อธิปญญา แมกุลบุตรเหลานั้นกจ็กัไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไม 
อบรมจิต ไมอบรมปญญาเพราะเหตุดังนี้แล การลบลางวินัยยอมมีเพราะการลบลางธรรม การ 
ลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลางวินัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภัยในอนาคตขอท่ี ๑ นี้ ซ่ึงยังไม 
บังเกิดในบัดนี ้แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภยัขอนี้อันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลวพึง 
พยายามเพ่ือละภยันั้น 
     อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษท้ัุงหลาย จักไมอบรมกาย ไมอบรมศีลไมอบรม 
จิต ไมอบรมปญญา เม่ือไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา จักใหนิสัย 
แกกุลบุตรเหลาอ่ืน จักไมสามารถแนะนําแมกุลบุตรเหลานั้นในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา แม 
กุลบุตรเหลานัน้ก็จักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เม่ือไมอบรมกาย 
 ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา ก็จักใหนิสัยแกกุลบุตรเหลาอ่ืน จักไมสามารถแนะนํา 
แมกุลบุตรเหลานั้นในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา แมกุลบุตรเหลานั้นกจ็ักไมอบรมกาย ไมอบรม 
ศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เพราะเหตุดังนี้แล การลบลางวินัยยอมมีเพราะการลบลาง 
ธรรม การลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลางวินัยดูกรภิกษุท้ังหลาย ภัยในอนาคตขอท่ี ๒ นี้  
ซ่ึงยังไมบังเกดิในบัดนี้ แตจกับังเกิดในกาลตอไป ภัยขอนี้อันเธอท้ังหลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลว 
พึงพยายามเพ่ือละภัยนั้น ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษท้ัุงหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต  
ไมอบรมปญญา เม่ือไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เม่ือแสดงอภิธรรม 
กถา เวทัลลกถา หยั่งลงสูธรรมท่ีผิดก็จักไมรูสึกเพราะเหตดุังนี้แล การลบลางวินัยยอมมี 
เพราะการลบลางธรรม การลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลางวินัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภัยใน 
อนาคตขอท่ี ๓ นี้ ซ่ึงยังไมบังเกิดในบัดนี ้แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภยัขอนี้อันเธอทั้งหลาย 
พึงรูไวเฉพาะคร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภัยนัน้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษท้ัุงหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรมศีลไมอบรมจิต  
ไมอบรมปญญา เม่ือไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา พระสูตรตางๆ 
 ท่ีตถาคตไดภาษิตไว เปนสูตรลึกซ้ึง มีอรรถลึกซ้ึงเปนโลกุตระ ประกอบดวยสุญญตาธรรม  
เม่ือพระสูตรเหลานั้นอันบุคคลแสดงอยูก็จกัไมฟงดวยดี จักไมเง่ียโสตลงสดับ จักไมตั้งจิต 
เพื่อรู จักไมใฝใจในธรรมเหลานั้นวาควรศึกษาเลาเรียน แตวาสูตรตางๆ ท่ีนักกวีแตงไว 
 ประพันธเปนบทกวี มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะสละสลวย เปนพาหริกถา เปนสาวกภาษิต 
เม่ือพระสูตรเหลานั้น อันบุคคลแสดงอยู ก็จักฟงดวยดี จักเง่ียโสตลงสดับจักตั้งจิตเพื่อรู  
จักฝกใฝใจในธรรมเหลานั้นวาควรศึกษาเลาเรียน เพราะเหตุดังนีแ้ล การลบลางวินัยยอมมี 
เพราะการลบลางธรรม การลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลางวินัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภัยใน 
อนาคตขอท่ี ๔ นี้ ซ่ึงยังไมบังเกิดในบัดนีแ้ตจักบังเกิดในกาลตอไป ภยัขอนี้อันเธอทั้งหลาย 
พึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลว พึงพยายามเพื่อละภัยนัน้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษท้ัุงหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรมจิต  
ไมอบรมปญญา เม่ือไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญาภิกษุผูเถระก็จัก 
เปนผูมักมาก มีความประพฤติยอหยอน เปนหัวหนาในความลวงละเมิด ทอดธุระในความสงัด 
 จักไมปรารภความเพยีร เพือ่ถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจง 
ธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง ประชุมชนรุนหลังก็จักถือเอาภิกษเุหลานั้นเปนตัวอยาง แมประชุมชน 
นั้นก็จกัเปนผูมักมากมีความประพฤติยอหยอน เปนหัวหนาในความลวงละเมิด ทอดธุระใน 
ความสงัดจักไมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุเพื่อ 
ทําใหแจงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง เพราะเหตุดังนีแ้ล การลบลางวินัยยอมมีเพราะการลบลางธรรม 
 การลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลางวนิัย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภยัในอนาคต ขอท่ี ๕ นี้ ซ่ึงยัง  
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ไมบังเกิดในบัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยขอนี้อันเธอท้ังหลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลว 
พึงพยายามเพือ่ละภัยนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภยัในอนาคต ๕ ประการนีแ้ล ซ่ึงยังไมบังเกดิในบัดนี้ แตจัก 
บังเกิดในกาลตอไป ภัยเหลานั้นอันเธอท้ังหลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภยั 
เหลานั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                       ๑๐. อนาคตสูตรท่ี ๔ 
         [๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภยัในอนาคต ๕ ประการนี้ ซ่ึงยังไมบังเกิดในบัดนี้ แต 
จักบังเกดิในกาลตอไป ภัยเหลานั้นอันเธอท้ังหลายพึงรูไวเฉพาะคร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภยั 
เหลานั้น ๕ ประการเปนไฉน คือ 
     ในอนาคต ภิกษุท้ังหลายจักเปนผูชอบจวีรดีงาม เม่ือชอบจีวรดีงาม ก็จักละความ 
เปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวตัร จักละเสนาสนะอันสงัดคือปาและปาชัฏจักประชุมกันอยูท่ี 
บาน นิคมและราชธานี และจักถึงการแสวงหาไมสมควร อันไมเหมาะสมตางๆ เพราะเหตุจีวร  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภัยในอนาคตขอท่ี ๑ นี้ซ่ึงยังไมบังเกดิในบัดนี้ แตจกับังเกิดในกาลตอไป  
ภัยนัน้อันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภยันั้น ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษท้ัุงหลายจักเปนผูชอบบิณฑบาตท่ีดีงาม เม่ือชอบ 
บิณฑบาตที่ดีงาม ก็จักละความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ละเสนาสนะอันสงัดคือปา 
และปาชัฏ จักประชุมกันอยูท่ีบาน นิคม และราชธานี แสวงหาบิณฑบาตท่ีมีรสอันเลิศดวย 
ปลายล้ิน และจักถึงการแสวงหาอันไมสมควร ไมเหมาะสมตางๆ เพราะเหตุแหงบิณฑบาต 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภัยในอนาคตขอท่ี ๒ นี ้ซ่ึงยังไมบังเกดิในบัดนี้ แตจกับังเกิดในกาลตอไป  
ภัยนัน้อันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภยันั้น ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษท้ัุงหลายจักเปนผูชอบเสนาสนะดีงาม เม่ือชอบ 
เสนาสนะดีงาม ก็จักละความเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร ละเสนาสนะอันสงัดคือปาและปาชัฏ 
 จักประชุมกันอยูท่ีบาน นิคม และราชธานี และจักถึงการแสวงหาอนัไมสมควร ไมเหมาะสม  
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ตางๆ เพราะเหตุแหงเสนาสนะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภยัในอนาคตขอท่ี ๓ นี้ ซ่ึงยังไมบังเกิดใน 
บัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยนั้นอันเธอท้ังหลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือ 
ละภัยนั้น ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษท้ัุงหลายจักเปนผูอยูคลุกคลีดวยภิกษุณีนางสิกขมานา  
และสมณุทเทส เม่ือมีการคลุกคลีดวยภิกษณุี นางสิกขมานาและสมณุทเทส พึงหวังขอนี้ได 
วา เธอเหลานัน้จักเปนผูไมยนิดีประพฤติพรหมจรรย จกัตองอาบัติเศราหมองบางอยาง หรือจัก 
บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภยัในอนาคตขอท่ี ๔ นี้ ซ่ึงยังไม 
บังเกิดในบัดนี ้แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภยันั้นอันเธอท้ังหลายพึงรูไวเฉพาะคร้ันแลวพึง 
พยายามเพ่ือละภยันั้น ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษท้ัุงหลายจักเปนผูคลุกคลีดวยอารามิกบุรุษ และ 
สมณุทเทส เม่ือมีการคลุกคลีดวยอารามิกบุรุษ และสมณทุเทสพึงหวังขอนี้ไดวา เธอเหลานั้น 
จักเปนผูประกอบการบริโภคของท่ีสะสมไวมีประการตางๆ จักกระทํานิมิตแมอยางหยาบท่ีแผนดนิ 
บาง ท่ีปลายของเขียวบางดูกรภิกษุท้ังหลาย ภยัในอนาคตขอท่ี ๕ นี้ ซ่ึงยังไมบังเกดิในบัดนี้  
แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภยันั้นอันเธอท้ังหลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภยันั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภยัในอนาคต ๕ ประการนีแ้ล ซ่ึงยังไมบังเกดิในบัดนี้ แตจัก 
บังเกิดในกาลตอไป ภัยเหลานั้นอันเธอท้ังหลายพึงรูไวเฉพาะคร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภยั 
เหลานั้น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบโยธาชีวรรคท่ี ๓ 
                          _______________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. เจโตวิมุติสูตรท่ี ๑                 ๒. เจโตวิมุติสูตรท่ี ๒  
๓. ธรรมวิหาริกสูตรท่ี ๑                 ๔. ธรรมวิหาริกสูตรท่ี ๒  
๕. โยธาชีวสูตรท่ี ๑                         ๖. โยธาชีวสูตรท่ี ๒  
๗. อนาคตสูตรท่ี ๑                         ๘. อนาคตสูตรท่ี ๒  
๙. อนาคตสูตรท่ี ๓                         ๑๐. อนาคตสูตรท่ี ๔ ฯ 
                          _______________  
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                          เถรวรรคท่ี ๔ 
                          ๑. รัชนียสูตร 
         [๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ  ยอมไมเปนท่ีรัก 
 ไมเปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ียกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระยอมกําหนดัในส่ิงอันเปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ๑ ยอมขัดเคืองใน 
ส่ิงอันเปนท่ีตัง้แหงความขดัเคือง ๑ ยอมหลงในส่ิงอันเปนท่ีตั้งแหงความหลง ๑ ยอมโกรธใน 
ส่ิงอันเปนท่ีตัง้แหงความโกรธ ๑ ยอมมัวเมาในส่ิงอันเปนท่ีตั้งแหงความมัวเมา ๑ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลายภกิษผูุเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีพอใจไม 
เปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ียกยองของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูเปนเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ 
 เปนท่ีเคารพ และเปนท่ียกยองของเพ่ือนพรหมจรรยธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุผูเถระ 
ยอมไมกําหนดัในส่ิงอันเปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ๑ ยอมไมขัดเคืองในส่ิงอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
ขัดเคือง ๑ ยอมไมหลงในส่ิงอันเปนท่ีตั้งแหงความหลง ๑ ยอมไมโกรธในส่ิงอันเปนท่ีตั้งแหง 
ความโกรธ ๑ ยอมไมมัวเมาในส่ิงอันเปนท่ีตั้งแหงความมัวเมา ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลายภิกษุผูเถระ 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ียกยอง 
ของเพื่อนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         ๒. วีตราคสูตร 
         [๘๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมไมเปนท่ีรัก 
 ไมเปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ียกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูไมปราศจากความกําหนดั ๑  เปนผูไมปราศจากความขัดเคือง ๑  
เปนผูไมปราศจากความหลง ๑เปนผูลบหลู ๑ เปนผูตีเสมอ ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุเถระ  
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ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และ 
ไมเปนท่ียกยองของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ี 
พอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ียกยองของเพื่อนพรหมจรรยธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ  
ภิกษุผูเถระเปนผูปราศจากความกําหนัด ๑ เปนผูปราศจากความขัดเคือง ๑ เปนผูปราศจากความ 
หลง ๑ เปนผูไมลบหลู ๑ เปนผูไมตีเสมอ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม  
๕ ประการนีแ้ลยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ียกยองของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. กุหกสูตร 
         [๘๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมไมเปนท่ีรัก  
ไมเปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ียกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูพูดหลอกลวง ๑ เปนผูพดูหวังลาภ ๑ เปนผูพูดเลียบเคียงหา 
ลาภ ๑ เปนผูพดูคาดค้ันใหบริจาค ๑ เปนผูแสวงหาลาภดวยลาภ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพและ 
ไมเปนท่ียกยองของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ี 
พอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ียกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม๕ ประการเปนไฉน คือ  
ภิกษุผูเถระไมเปนผูพูดหลอกลวง ๑ ไมเปนผูพูดหวังลาภ ๑ ไมเปนผูพูดเลียบเคียงหาลาภ ๑ 
 ไมเปนผูพูดคาดค้ันใหบริจาค ๑ ไมเปนผูแสวงหาลาภดวยลาภ ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผู 
เถระประกอบดวยธรรม ๕ประการนี้แล ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ี 
ยกยองของเพือ่นพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓  
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                          ๔. อสัทธสูตร 
         [๘๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมไมเปนท่ีรัก 
 ไมเปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ียกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูไมมีศรัทธา ๑เปนผูไมมีหิริ ๑ เปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ เปน 
ผูเกียจคราน ๑ เปนผูมีปญญาทราม ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการนี้แล ยอมไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ียกยองของเพื่อน 
พรหมจรรย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ี 
พอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ียกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม๕ ประการเปนไฉน คือ  
ภิกษุผูเถระเปนผูมีศรัทธา ๑ เปนผูมีหิริ ๑ เปนผูมีโอตตัปปะ ๑ เปนผูปรารภความเพยีร ๑  
เปนผูมีปญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอมเปน 
ท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ียกยองของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. อักขมสูตร 
         [๘๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมไมเปนท่ีรัก  
ไมเปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ียกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษเุถระเปนผูไมอดทนตอรูปารมณ ๑ เปนผูไมอดทนตอสัททารมณ ๑ เปน 
ผูไมอดทนตอคันธารมณ ๑เปนผูไมอดทนตอรสารมณ ๑ เปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ี 
พอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ียกยองของเพื่อนพรหมจรรย ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ี 
พอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ียกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม๕ ประการเปนไฉน คือ  
ภิกษุผูเถระเปนผูอดทนตอรูปารมณ ๑ เปนผูอดทนตอสัททารมณ ๑ เปนผูอดทนตอคันธารมณ ๑  
เปนผูอดทนตอรสารมณ ๑  เปนผูอดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุเถระ 
ประกอบดวยธรรม ๕ประการนี้แล ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ียกยอง 
ของเพื่อนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                        ๖. ปฏิสัมภิทาสูตร 
         [๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนท่ีรัก 
 เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ียกยองของเพ่ือนพรหมจรรยธรรม ๕ ประการเปนไฉน  
คือ ภิกษุผูเถระเปนผูบรรลุอัตถปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูบรรลุธรรมปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูบรรลุนิรุตติ 
ปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูบรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูขยัน ไมเกียจครานในกรณียกิจนอยใหญ 
ของเพื่อนพรหมจรรยท่ีควรจัดทํา เปนผูประกอบดวยปญญาเคร่ืองใครครวญวิธีการในกิจนั้น เปน 
ผูสามารถเพ่ือทํา เปนผูสามารถเพ่ือจัดแจง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม  
๕ ประการนีแ้ลว ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ียกยองของเพ่ือนพรหม 
จรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           ๗. สีลสูตร 
         [๘๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนท่ีรัก  
เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ียกยองของเพื่อนพรหมจรรยธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุผูเถระเปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวรถึงพรอมดวยอาจาระ และโคจร มีปรกติ  
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เห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงไว 
ซ่ึงสุตะ ส่ังสมสุตะ เปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ข้ึนใจ  แทงตลอดดวยดีดวย 
ทิฐิ ซ่ึงธรรมท้ังหลายอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย 
พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยญัชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ๑ เปนผูมีวาจาไพเราะ พูดวาจา 
ออนหวาน ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองที่สละสลวย ไมมีโทษ ใหรูความหมายได ๑ เปนผู 
ไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔อันมีในจิตยิง่ เปนเคร่ืองอยู 
เปนสุขในปจจุบัน ๑  กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวมุิติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุเถระ 
ประกอบดวยธรรม ๕ประการนี้แล ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ียกยอง 
ของเพื่อนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. เถรสูตร 
         [๘๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผู 
ปฏิบัติเพื่อส่ิงมิใชประโยชน เพื่อมิใชสุข เพื่อความฉิบหายแกชนมากเพื่อมิใชเกื้อกูล เพื่อ 
ทุกข แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ ภกิษุผูเถระเปนรัตตัญู  
บวชนาน ๑ เปนผูมีช่ือเสียง มียศ มีชนหมูมากเปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถและบรรพชิต  
๑ เปนผูไดจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ๑ เปนพหูสูต ทรงไว 
ซ่ึงสุตะ ส่ังสมสุตะเปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ  
ซ่ึงธรรมนั้นหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอม 
ท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ๑ เปนมิจฉาทิฐิ มีความเปนวิปริต  
เธอยอมยังชนหมูมากใหหางเหินจากสัทธรรม ใหตั้งอยูในอสัทธรรม ชนหมูมากยอมยึดถือ 
ทิฏฐานุคติของเธอวา เธอเปนภิกษุผูเถระรัตตัญู บวชนาน ดังนี้บาง เธอเปนภิกษุผูเถระ  
มีช่ือเสียง มียศ มีชนหมูมากเปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถและบรรพชิต ดังน้ีบาง เธอ 
เปนภกิษุผูเถระไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดังนี้บาง เธอ  
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เปนภกิษุผูเถระ ผูเปนพหูสูต ทรงไวซ่ึงสุตะ ส่ังสมสุตะ ดังนี้บาง ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อส่ิงท่ีมิใชประโยชน เพื่อ 
มิใชสุข เพื่อความฉิบหายแกชนมาก เพื่อมิใชเกื้อกูล เพื่อทุกข แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชน เพือ่ความสุข เพื่อความเจริญ แกชนมาก เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุข แกเทวดาและ 
มนุษยท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระยอมเปนพระเถระ รัตตัญู  
บวชนาน ๑ เปนผูมีช่ือเสียง มียศ มีชนหมูมากเปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถ และ 
บรรพชิต ๑ เปนผูไดจวีร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ๑ เปนพหสููต  
ทรงไวซ่ึงสุตะ ส่ังสมสุตะเปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดดีวยทิฐิ  
ซ่ึงธรรมท้ังหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอม 
ท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ๑ เปนสัมมาทิฐิ มีความเหน็ไมวิปริต  
เธอยอมยังชนหมูมากใหหางเหินจากอสัทธรรมใหตั้งอยูในสัทธรรม ชนหมูมากยอมยึดถือทิฏฐา 
นุคติของเธอวา เธอเปนภิกษผูุเถระ รัตตัญู บวชนานดังนี้บาง เธอเปนภิกษุผูเถระ มีช่ือ 
เสียง มียศ มีชนหมูมากเปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถและบรรพชิต ดังน้ีบาง เธอเปน 
ภิกษุผูเถระ ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดังนี้บางเธอเปน 
ภิกษุผูเถระ ผูเปนพหูสูต ทรงไวซ่ึงสุตะ ส่ังสมสุตะ ดังนีบ้าง ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผู 
เถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชน เพื่อความสุข เพื่อ 
ความเจริญ แกชนมาก เพื่อเกือ้กูล เพื่อสุข แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                         ๙. เสขสูตรท่ี ๑ 
         [๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษ ุ
ผูเสขะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูยินดีในการกอสราง ๑ ความเปนผูยนิด ี
ในการเจรจาปราศรัย ๑ ความเปนผูยินดีในการนอน ๑ความเปนผูยนิดใีนการคลุกคลีดวยหมู 
คณะ ๑ ไมพิจารณาจิตตามท่ีหลุดพนแลว ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม 
เปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมยินดใีนการกอสราง ๑ความเปนผูไมยินดีใน 
การเจรจาปราศรัย ๑ ความเปนผูไมยินดีในการนอน ๑ ความเปนผูไมยินดใีนการคลุกคลีดวย 
หมูคณะ ๑ พิจารณาจิตตามท่ีหลุดพนแลว ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล  
ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        ๑๐. เสขสูตรท่ี ๒ 
         [๙๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุผู 
เสขะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ 
      ภิกษุผูเสขะในธรรมวนิัยนี้ เปนผูมีกิจมาก มีกรณยีมาก ไมฉลาดในกิจนอยกิจใหญ  
ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๑ 
 เปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเสขะยอมปลอยใหวันเวลาลวงไปเพราะการงานเล็กนอย  
ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๒  
เปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเสขะยอมคลุกคลีดวยคฤหัสถและบรรพชิต ดวยการคลุกคลี 
กับคฤหัสถอันไมสมควร ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจณ ภายใน ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๓ เปนไปเพื่อความเส่ือมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเสขะยอมเขาไปบานในเวลาเชานัก กลับมาในเวลาสายนกั  
ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๔ 
 เปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเสขะยอมไมเปนผูไดตามปรารถนา ไมเปนผูไดโดยยาก 
 ไดโดยลําบาก ซ่ึงกถาท่ีเปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนท่ีสบายแกธรรมเคร่ืองโปรงจิต คือ 
 อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถาวิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา   
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ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถาละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบ 
ณ ภายใน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๕ เปนไปเพือ่ความเส่ือมแกภิกษุผูเสขะ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ธรรม๕ ประการนี้แล เปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ  
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ 
     ภิกษุผูเสขะในธรรมวินยันี้ ไมเปนผูมีกจิมาก ไมมีกรณียมาก ฉลาดในกิจนอยกิจ 
ใหญ ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายในดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เปนธรรม 
ขอท่ี ๑ เปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเสขะยอมไมปลอยใหวันเวลาลวงไป เพราะการงานเล็กนอย  
ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๒  
เปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเสขะยอมไมคลุกคลีดวยคฤหสัถและบรรพชิต ดวยการ 
คลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๓ เปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเสขะยอมไมเขาไปบานในเวลาเชานัก ไมกลับในเวลา 
สายนัก ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดกูรภกิษุท้ังหลาย นีเ้ปน 
ธรรมขอท่ี ๔ เปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเสขะยอมเปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยากโดยไมลําบาก 
 ซ่ึงกถาอันเปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนท่ีสบายแกธรรมเคร่ืองโปรงจิต คือ อัปปจฉกถา 
 สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา  
วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๕ เปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลายธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบเถรวรรคท่ี ๔ 
                 __________________  
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. รัชนียสูตร                 ๒. วีตราคสูตร  
        ๓. กุหกสูตร                 ๔. อสัทธสูตร 
        ๕. อักขมสูตร                 ๖. ปฏิสัมภิทาสูตร  
        ๗. สีลสูตร                         ๘. เถรสูตร  
        ๙. เสขสูตรท่ี ๑                ๑๐. เสขสูตรท่ี ๒ ฯ 
                         __________________  
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                                กกุธวรรคท่ี ๕ 
                        ๑. สัมปทาสูตรท่ี ๑ 
         [๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ สัทธา 
สัมปทา สีลสัมปทา สุตสัมปทา จาคสัมปทา ปญญาสัมปทา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สัมปทา ๕  
ประการนี้แล ฯ     
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                        ๒. สัมปทาสูตรท่ี ๒ 
         [๙๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ สีล 
สัมปทา สมาธิสัมปทา ปญญาสัมปทา วิมุตติสัมปทา วิมุตติญาณทัสสนสัมปทา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. พยากรณสูตร 
         [๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การพยากรณอรหัต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ บุคคลยอมพยากรณอรหัต เพราะความเปนผูเขลา เพราะความเปนผูหลง ๑ บุคคลผูมีความ 
อิจฉาลามก ผูถูกความอิจฉาครอบงํา ยอมพยากรณอรหตั ๑ บุคคลยอมพยากรณอรหัต เพราะ 
ความบา เพราะจิตฟุงซาน ๑ บุคคลยอมพยากรณอรหัต เพราะความสําคัญวาไดบรรลุ ๑ บุคคล 
ยอมพยากรณอรหัตโดยถูกตอง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การพยากรณอรหัต ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓  
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                          ๔. ผาสุสูตร 
         [๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเคร่ืองอยูเปนสุข ๕ ประการนี้ ๕ ประการ เปนไฉน  
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มี 
ปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ๑ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน  
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ๑ ภกิษุมีอุเบกขา 
 มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะเจาท้ังหลาย 
สรรเสริญวา ผูไดฌานนีเ้ปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ๑ บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข ไมมี 
สุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ไดมีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ 
อยู ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเคร่ืองอยูเปนสุข ๕  
ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. อกุปปสูตร 
         [๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมแทงตลอดธรรม 
ท่ีไมกําเริบ ตอกาลไมนานนกั ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผู 
ไดบรรลุอัตถปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูไดบรรลุธรรมปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูไดบรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทา ๑  
เปนผูไดบรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทา ๑ ยอมพิจารณาจิตตามท่ีหลุดพนแลว ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมแทงตลอดธรรมท่ีไมกําเริบตอกาลไมนานนัก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕  
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                           ๖. สุตสูตร 
         [๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เสพอานาปานสติ 
กัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมท่ีไมกําเริบตอกาลไมนานนักธรรม ๕ ประการเปนไฉน  
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีธุระนอย มีกิจนอย เล้ียงงาย ยินดยีิ่งในบริขารแหงชีวิต  
๑ ยอมเปนผูมีอาหารนอย ประกอบความเปนผูไมเห็นแกปากแกทอง ๑ ยอมเปนผูมีความงวงนอน 
นอย ประกอบความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู ๑ ยอมเปนพหูสูต ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ เปนผูได 
สดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรมท้ังหลายอันงามใน 
เบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยญัชนะ  
บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ๑ ยอมพิจารณาจิตตามท่ีหลุดพนแลว ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผู 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เสพอานาปานสติกัมมัฏฐานอยูยอมแทงตลอดธรรมท่ีไม 
กําเริบ ตอกาลไมนานนกั ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. กถาสูตร 
         [๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เจริญอานาปานสติ 
กัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมท่ีไมกําเริบ ตอกาลไมนานนักธรรม ๕ ประการเปนไฉน  
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีธุระนอย มีกิจนอย เล้ียงงาย ยินดยีิ่งในบริขารแหงชีวิต ๑ 
 ยอมเปนผูมีอาหารนอย  ประกอบความเปนผูไมเห็นแกปากแกทอง ๑ ยอมเปนผูมีความงวงนอน 
นอยประกอบความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู ๑ ยอมเปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก 
ซ่ึงกถาอันเปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนท่ีสบายแกธรรมเคร่ืองโปรงจิต คือ อัปปจฉกถา  
สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถาสมาธิกถา ปญญากถา  
วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา ๑ ยอมพิจารณาจิตตามท่ีหลุดพนแลว ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย   
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ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรม 
ท่ีไมกําเริบ ตอกาลไมนานนกั ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗           
                          ๘. อรัญญสูตร 
         [๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ทําใหมากซ่ึงอานาปาน 
สติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมท่ีไมกําเริบ ตอกาลไมนานนัก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน  
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีธุระนอยมีกิจนอย เล้ียงงาย ยินดียิ่งในบริขารแหงชีวิต ๑  
ยอมเปนผูมีอาหารนอยประกอบความเปนผูไมเห็นแกปากแกทอง ๑ ยอมเปนผูมีความงวงนอน 
นอยประกอบความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู ๑ ยอมเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร เปนผูอยูในเสนาสนะ 
อันสงัด ๑ ยอมพิจารณาจิตตามท่ีหลุดพนแลว ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕  
ประการนี้แล ทําใหมากซ่ึงอานาปานสติกมัมัฏฐานอยูยอมแทงตลอดธรรมท่ีไมกําเริบ ตอกาล 
ไมนานนกั ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           ๙. สีหสูตร 
         [๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สีหมฤคราชออกจากท่ีอยูในเวลาเย็น แลวยอมเยื้องกราย 
 เหลียวดูทิศท้ัง ๔ โดยรอบ บันลือสีหนาท ๓ คร้ัง แลวออกเท่ียวไปหากิน สีหมฤคราช 
นั้น ถาแมจะจบัชาง ยอมจับโดยแมนยํา ไมพลาดถาแมจะจับกระบือ ยอมจับโดยแมนยํา 
 ไมพลาด ถาแมจะจับโค ยอมจับโดยแมนยํา ไมพลาด ถาแมจะจับเสือเหลือง ยอมจับโดย 
แมนยํา ไมพลาด ถาแมจะจบัเหลาสัตวเล็กๆ โดยท่ีสุดกระตายและแมว ยอมจับโดยแมนยํา 
 ไมพลาด ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสีหมฤคราชน้ันคิดวา ทางหากินของเราอยาพนิาศเสียเลย  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย คําวาสีหะนั้นแล เปนช่ือแหงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ก็ท่ีตถาคต  
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แสดงธรรมแกบริษัทนี้แล เปนสีหนาทของตถาคตดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาแมตถาคตจะแสดง 
ธรรมแกภิกษท้ัุงหลาย ตถาคตยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงธรรม 
แกภกิษณุีท้ังหลาย ยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงธรรมแกอุบาสก 
ท้ังหลายยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงธรรมแกอุบาสิกาท้ังหลาย  
ยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงธรรมแกปุถุชนท้ังหลาย ยอมแสดง 
โดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ โดยท่ีสุดแมแกคนขอทานและพรานนก ยอมแสดงโดย 
เคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะตถาคตเปนผูหนักในธรรม เคารพ 
ในธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          ๑๐. กกุธสูตร 
         [๑๐๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตารามใกลเมืองโกสัมพี ก ็
สมัยนั้นแล บุตรเจาโกลิยะนามวากกุธะ ผูอุปฏฐากทานพระมหาโมคคัลลานะ กระทํากาละไมนาน 
 ไดบังเกดิในหมูเทพชื่อวาอโนมยะหมูหนึง่เปนผูไดอัตภาพ [ใหญ] เหมือนคามเขตในแวนแควน 
มคธสองสามหมู เพราะการไดอัตภาพนั้น เขายอมไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
 คร้ังนั้นแล กกุธเทพบุตรไดเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู อภวิาทแลว ยืนอยู ณ 
 ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พระเทวทัตเกิดความปรารถนาอยางนี ้
วา เราจักบริหารภิกษุสงฆ และพระเทวทัตไดเส่ือมจากฤทธ์ินั้น พรอมกับจิตตุปบาท คร้ันกกุธ 
เทพบุตรไดกลาวดังน้ีแลว อภิวาททานพระมหาโมคัลลานะ ทําประทักษิณแลวหายไป ณ ท่ีนั้น  
ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว 
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บุตรแหงเจาโกลิยะ 
นามวากกุธะผูอุปฏฐากขาพระองค กระทํากาละไมนาน ไดบังเกดิในหมูเทพช่ือวาอโนมยะหมูหนึ่ง  
เปนผูไดอัตภาพ [ใหญ] เหมือนคามเขตในแวนแควนมคธสองสามหมู เพราะการไดอัตภาพนัน้  
เขายอมไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน คร้ังนั้น กกุธเทพบุตรไดเขาไปหาขา 
พระองคถึงท่ีอยู อภวิาทแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะขาพระองควา  
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 ขาแตทานผูเจริญพระเทวทัตเกิดความปรารถนาอยางนีว้า เราจักบริหารภิกษุสงฆ พระเทวทัตได 
เส่ือมจากฤทธ์ินั้น พรอมกับจิตตุปบาท กกธุเทพบุตรคร้ันไดกลาวดังนีแ้ลวอภวิาทขาพระองค  
ทําประทักษณิแลวหายไป ณ ท่ีนั้น ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรโมคคัลลานะ ก็กกุธเทพบุตรเธอกําหนดรูใจดวยใจด ี
แลวหรือวา กกุธเทพบุตรกลาวส่ิงใด ส่ิงนั้นท้ังปวงยอมเปนอยางนัน้ทีเดียว ไมเปนอยางอ่ืน ฯ 
     ม. ขาแตพระองคผูเจริญ กกุธเทพบุตรขาพระองคกําหนดรูใจดวยใจดีแลววา กกธุ 
เทพบุตรกลาวส่ิงใด ส่ิงนั้นท้ังปวงยอมเปนอยางนั้นทีเดียว ไมเปนอยางอ่ืน ฯ 
     พ. ดูกรโมคคัลลานะ เธอจงรักษาวาจานั้น บัดนี้ โมฆบุรุษนั้นจกัทําตนใหปรากฏ 
ดวยตนเอง ดกูรโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวกเปนไฉน คือ 
     ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูมีศีลไมบริสุทธ์ิ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ 
 ศีลของเราบริสุทธ์ิ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมทราบเขาอยางนี้วา ทานศาสดาน้ี  
เปนผูมีศีลไมบริสุทธ์ิ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีศีลบริสุทธ์ิศีลของเราบริสุทธ์ิ ผองแผว ไม 
เศราหมอง แตถาพวกเราจกับอกพวกคฤหสัถก็ไมพึงเปนท่ีพอใจของทาน ก็พวกเราจะพึงกลาว 
ดวยความไมพอใจของทานนัน้อยางไรได อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ  
และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร ดวยคิดวา ศาสดาน้ีจักทํากรรมใด เขาเองจกัปรากฏดวยกรรมนั้น 
 ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษาศาสดาเชนนี้โดยศีล และศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจาก 
พวกสาวกโดยศีล ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธ์ิ ยอมปฏิญาณวา 
 เปนผูมีอาชีวะบริสุทธ์ิ อาชีวะของเราบริสุทธ์ิ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมทราบเขา 
อยางนี้วา ทานศาสดาน้ี เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธ์ิยอมปฏิญาณวา เปนผูมีอาชีวะบริสุทธ์ิ  
อาชีวะของเราบริสุทธ์ิ ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวกเราพึงบอกพวกคฤหัสถ ก็ไมพึงเปน 
ท่ีพอใจของทาน ก็พวกเราจะพึงกลาวดวยความไมพอใจของทานนั้นอยางไรได อนึ่ง มหาชน 
ยอมยกยองดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดวยคิดวา ศาสดาน้ี 
จักทํากรรมใด เขาเองจักปรากฏดวยกรรมนั้น ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษาศาสดาเชนนีโ้ดยอาชีวะ  
และศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยอาชีวะ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูมีธรรมเทศนาไมบริสุทธ์ิ ยอมปฏิญาณ 
วา เปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธ์ิ ธรรมเทศนาของเราบริสุทธ์ิ ผองแผว ไมเศราหมอง พวก 
สาวกยอมทราบเขาอยางนีว้า ทานศาสดาน้ี เปนผูมีธรรมเทศนาไมบริสุทธ์ิ ยอมปฏิญาณวา 
 เปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธ์ิ ธรรมเทศนาของเราบริสุทธ์ิ ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวกเรา 
พึงบอกพวกคฤหัสถ ก็ไมพึงเปนท่ีพอใจของทาน ก็พวกเราจะพึงกลาวดวยความไมพอใจของทานนัน้ 
อยางไรได อนึง่ มหาชนยอมยกยองดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช 
บริขาร ดวยคิดวา ทานศาสดานี้จักทํากรรมใด เขาเองกจ็กัปรากฏดวยกรรมนั้น ดังนี้ พวก 
สาวกยอมรักษาศาสดาเชนนีโ้ดยธรรมเทศนา และศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจากสาวก 
โดยธรรมเทศนา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี ้เปนผูมีไวยากรณไมบริสุทธ์ิ  ยอมปฏิญาณวา  
เปนผูมีไวยากรณบริสุทธ์ิ ไวยากรณของเราบริสุทธ์ิ ผองแผวไมเศราหมอง พวกสาวกยอม 
ทราบเขาอยางนี้วา ทานศาสดานี้ เปนผูมีไวยากรณไมบริสุทธ์ิ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมี 
ไวยากรณบริสุทธ์ิ ไวยากรณของเราบริสุทธ์ิผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวกเราพึงบอกพวก 
คฤหัสถ ก็ไมพึงเปนท่ีพอใจของทาน ก็พวกเราจักกลาวดวยความไมพอใจของทานนัน้อยางไรได 
 อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดวย 
คิดวาศาสดานีจ้ักทํากรรมใด เขาเองจักปรากฏดวยกรรมนั้น ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษา 
ศาสดาเชนนี้โดยไวยากรณ และศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยไวยากรณ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูมีญาณทัสสนะไมบริสุทธ์ิ ยอมปฏิญาณ 
วา เปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธ์ิ ญาณทัสสนะของเราบริสุทธ์ิ ผองแผว ไมเศราหมอง พวก 
สาวกยอมทราบเขาอยางนีว้า ทานศาสดาน้ี เปนผูมีญาณทัสสนะไมบริสุทธ์ิ ยอมปฏิญาณวา  
เปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธ์ิญาณทัสสนะของเราบริสุทธ์ิ ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวก 
เราพึงบอกพวกคฤหัสถก็ไมพึงเปนท่ีพอใจของทาน ก็พวกเราจะพึงกลาวดวยความไมพอใจของทาน 
นั้นอยางไรได อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัช 
บริขาร ดวยคิดวา ศาสดาน้ีจกัทํากรรมใด เขาเองจักปรากฏดวยกรรมนัน้ ดังนี้ พวกสาวกยอม 
รักษาศาสดาเชนนี้โดยญาณทัสสนะ และศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดย 
ญาณทัสสนะ ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ  
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     ดูกรโมคคัลลานะ เราเปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ ศีล 
ของเราบริสุทธ์ิ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดยศีล และเราก็ไมหวัง 
เฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยศีล เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธ์ิ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีอาชีวะ 
บริสุทธ์ิ อาชีวะของเราบริสุทธ์ิ ผองแผวไมเศราหมอง พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดยอาชีวะ  
และเราก็ไมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยอาชีวะ เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธ์ิ ยอม 
ปฏิญาณวาเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธ์ิ ธรรมเทศนาของเราบริสุทธ์ิ ผองแผว ไมเศราหมอง 
พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดยธรรมเทศนา และเราก็ไมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดย 
ธรรมเทศนา เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธ์ิ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีไวยากรณบริสุทธ์ิ ไวยากรณ 
ของเราบริสุทธ์ิ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดยไวยากรณ และเราก็ไม 
หวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยไวยากรณ เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธ์ิ ยอมปฏิญาณวา 
 เปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธ์ิ ญาณทัสสนะของเราบริสุทธ์ิ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวก 
ยอมไมรักษาเราโดยญาณทัสสนะ และเราก็ไมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยญาณทัสสนะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบกกุธวรรคท่ี ๕ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. สัมปทาสูตรท่ี ๑                 ๒. สัมปทาสูตรท่ี ๒  
๓. พยากรณสูตร                ๔. ผาสุสูตร  
๕. อกุปปสูตร                 ๖. สุตสูตร  
๗. กถาสูตร                         ๘. อรัญญสูตร 
๙. สีหสูตร                         ๑๐. กกุธสูตร ฯ 
                         จบทุติยปณณาสก 
                         __________________  
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                                  ตติยปณณาสก 
                        ผาสุวิหารวรรคท่ี ๑ 
                       ๑. เวสารัชชกรณสูตร 
         [๑๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเปนเคร่ืองกระทําความเปนผูแกลวกลาแหงภกิษุผู 
เสขะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้เปนผูมีศรัทธา ๑ เปนผูมีศีล ๑ 
 เปนพหูสูต ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ เปนผูมีปญญา ๑ ความคร่ันครามใด ยอมมีแกผูไมมี 
ศรัทธา ความคร่ันครามนั้นยอมไมมีแกผูมีศรัทธา ฉะนั้น ธรรมนี้จึงช่ือวาเปนเคร่ืองกระทําความ 
เปนผูแกลวกลาแหงภิกษุผูเสขะ ความคร่ันครามใดยอมมีแกผูทุศีล ความคร่ันครามนั้นยอมไมมี 
แกผูมีศีล ฉะนัน้ ธรรมนี้จึงช่ือวาเปนเคร่ืองกระทําความเปนผูแกลวกลาแหงภิกษุผูเสขะความคร่ัน 
ครามใดยอมมีแกผูไดศึกษานอย ความคร่ันครามนั้นยอมไมมีแกผูเปนพหูสูต ฉะนัน้ ธรรมนี้จึง 
ช่ือวาเปนเคร่ืองกระทําความเปนผูแกลวกลาแหงภิกษุผูเสขะ ความคร่ันครามใดยอมมีแกผูเกยีจ 
คราน ความคร่ันครามนั้นยอมไมมีแกผูปรารภความเพียร ฉะนั้น ธรรมนี้จึงช่ือวาเปนเคร่ือง 
กระทําความเปนผูแกลวกลาแหงภิกษุผูเสขะ ความคร่ันครามใดยอมมีแกผูมีปญญาทราม ความ 
คร่ันครามนั้นยอมไมมีแกผูมีปญญา ฉะนั้น ธรรมนี้จึงช่ือวาเปนเคร่ืองกระทําความเปนผูแกลวกลา 
แหงภิกษุผูเสขะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเปนเคร่ืองกระทําความเปนผูแกลวกลาแหงภกิษุผูเสขะ 
 ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. สังกิตสูตร 
         [๑๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมเปนท่ีรังเกยีจ 
สงสัยวาเปนปาปภิกษุ แมจะเปนผูมีอกุปปธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรม 
วินัยนี้ ยอมเปนผูคบหาหญิงแพศยา ยอมเปนผูคบหาหญิงหมาย ยอมเปนผูคบหาสาวเท้ือ   
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ยอมเปนผูคบหาบัณเฑาะก ยอมเปนผูคบหาภิกษณุี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม 
 ๕ ประการนีแ้ล ยอมเปนท่ีรังเกียจสงสัยวาเปนปาปภกิษ ุแมจะเปนผูมีอกุปปธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. โจรสูตร 
         [๑๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมตัดที่ตอบาง  
ยอมปลนทําลายบาง ยอมทําการปลน เฉพาะเรือนหลังเดียวบางตีชิงในทางเปล่ียวบาง องค ๕ 
 ประการเปนไฉน คือ มหาโจรในโลกน้ีเปนผูอาศัยท่ีไมราบเรียบ ๑ เปนผูอาศัยท่ีรกชัฏ ๑ 
 เปนผูอาศัยคนมีกําลัง ๑ เปนผูใชจายโภคทรัพย ๑ เปนผูเท่ียวไปคนเดยีว ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็มหาโจรเปนผูอาศัยท่ีไมราบเรียบอยางไร คือ มหาโจรในโลกนี้  
เปนผูอาศัยท่ีลุมแหงแมน้ํา หรือท่ีไมราบเรียบแหงภูเขา ดกูรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรเปนผูอาศัยท่ี 
ไมราบเรียบอยางนี้แล ก็มหาโจรเปนผูอาศัยท่ีรกชัฏอยางไร คือ มหาโจรในโลกน้ี เปนผูอาศัย 
ท่ีรกชัฏแหงหญาบาง ที่รกชัฏแหงตนไมบาง ฝงน้ําบาง ปาใหญบาง ดกูรภิกษุท้ังหลาย มหาโจร 
เปนผูอาศัยท่ีรกชัฏอยางนี้แล ก็มหาโจรเปนผูอาศัยคนมีกําลังอยางไร คือ มหาโจรในโลกน้ี  
ยอมอาศัยพระราชาบาง มหาอํามาตยแหงพระราชาบาง เขายอมมีความคิดอยางนีว้าถาใครจะ 
กลาวหาเร่ืองบางอยางกะเรา พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชาเหลานี้จักชวยวาความให 
 ถาใครจักกลาวหาเร่ืองบางอยางกะเขา พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชาเหลานั้นก็ชวยวา 
ความใหแกเขา ดูกรภกิษุท้ังหลาย มหาโจรเปนผูอาศัยคนมีกําลังอยางนี้แล ก็มหาโจรยอมแจก 
จายโภคทรัพยอยางไร คือมหาโจรในโลกนี้ เปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก เขายอม 
มีความคิดอยางนี้วา ถาใครจกักลาวหาเร่ืองบางอยางกะเรา เราจักจายโภคทรัพยกลบเกล่ือนเร่ือง 
นั้น ถาใครกลาวหาเร่ืองบางอยางกะเขา เขายอมใชจายโภคทรัพยกลบเกล่ือนเร่ืองนั้น ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย มหาโจรเปนผูใชจายโภคทรัพยอยางนี้แล ก็มหาโจรเปนผูเท่ียวไปคนเดียวอยางไร คือ 
 มหาโจรในโลกน้ี เปนผูทําโจรกรรมคนเดียวขอนั้นเพราะเหตไุร เพราะเขายอมปรารถนาวา  
เร่ืองลับของเราอยาไดแพรงพรายไปภายนอก ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรเปนผูเท่ียวไปคนเดียว  
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อยางนี้แล มหาโจรผูประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมตัดท่ีตอบาง ยอมปลนทําลายบาง  
ยอมปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง ตีชิงในทางเปล่ียวบาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน 
แล ปาปภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปนผูมีโทษ 
 มีขอท่ีวิญูชนจะพงึติเตียน และยอมประสบบาปเปนอันมาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ  
ปาปภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูอาศัยกรรมท่ีไมสมํ่าเสมอ ๑ เปนผูอาศัยท่ีรกชัฏ ๑ เปนผูอาศัยคน 
มีกําลัง ๑ เปนผูใชจายโภคทรัพย ๑ เปนผูเท่ียวไปคนเดยีว ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ปาปภิกษเุปนผูอาศัยกรรมท่ีไมสมํ่าเสมออยางไร คือ ปาปภิกษุ 
ในธรรมวินยันี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ท่ีไมสมํ่าเสมอ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ปาปภิกษเุปนผูอาศัยกรรมท่ีไมสมํ่าเสมออยางนี้แลก็ปาปภิกษุเปนผูอาศัยท่ีรกชัฏ 
อยางไร คือ ปาปภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนมิจฉาทิฐิประกอบดวยอันตคาหิกทิฐิ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ปาปภิกษเุปนผูอาศัยท่ีรกชัฏอยางนี้แล ก็ปาปภิกษเุปนผูอาศัยคนมีกําลังอยางไร 
 คือ ปาปภิกษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูอาศัยพระราชาบาง มหาอํามาตยแหงพระราชาบาง เธอมี 
ความคิดอยางนี้วาถาใครจักกลาวหาเร่ืองบางอยางกะเรา พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชา 
เหลานี้ จักชวยวาความให ถาใครกลาวหาเร่ืองบางอยางแกเธอ พระราชาหรือมหาอํามาตยแหง 
พระราชาเหลานั้น ยอมชวยวาความใหแกเธอ ดูกรภกิษุท้ังหลายปาปภกิษุเปนผูอาศัยคนมีกําลัง 
อยางนี้แล ก็ปาปภิกษเุปนผูใชจายโภคทรัพยอยางไรคือ ปาปภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผู 
ไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธอยอมมีความคิดอยางนีว้า ถา 
ใครจักกลาวหาเร่ืองบางอยางกะเรา เราจกัแจกจายลาภกลบเกล่ือนเร่ืองนั้น ถาใครกลาวหาเร่ือง 
บางอยางกะเธอ เธอยอมแจกจายลาภกลบเกล่ือนเร่ืองนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปาปภิกษุเปนผูใช 
จายโภคทรัพยอยางนี้แล ก็ปาปภิกษเุปนผูเท่ียวไปคนเดยีวอยางไร คือ ปาปภิกษใุนธรรมวินัย 
นี้ ยอมอยูชนบทชายแดนรูปเดียว เธอเขาไปหาสกุล (บานญาติโยม) ในชนบทนั้น ยอมไดลาภ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปาปภิกษุเปนผูเท่ียวไปคนเดียวอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปาปภกิษุผู 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปนผูมีโทษ มีขอท่ี 
วิญูชนจะพึงติเตียน และประสบบาปเปนอันมาก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓  
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                         ๔. สุขุมาลสูตร 
         [๑๐๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้ ยอมช่ือวาเปน 
สมณะละเอียดออนในหมูสมณะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ฯ 
     ๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกขอรองจึงใชจีวรมาก ไมถูกขอรองใชจีวรนอย ถูกขอรอง 
จึงบริโภคบิณฑบาตมาก ไมถูกขอรองบริโภคบิณฑบาตนอย ถูกขอรองจึงใชเสนาสนะมาก ไม 
ถูกขอรองใชเสนาสนะนอย ถูกขอรองจึงใชคิลานปจจัยเภสัชบริขารมาก ไมถูกขอรองใชคิลาน 
ปจจัยเภสัชบริขารนอย ฯ 
     ๒. อนึ่ง เธอยอมอยูรวมกบัเพื่อนพรหมจรรยเหลาใด เพื่อนพรหมจรรยเหลานั้น  
ยอมประพฤตติอเธอดวยกายกรรมอันเปนท่ีพอใจเปนสวนมาก อันไมเปนท่ีพอใจเปนสวนนอย 
 ยอมประพฤตติอเธอดวยวจีกรรมอันเปนท่ีพอใจเปนสวนมาก อันไมเปนท่ีพอใจเปนสวนนอย  
ยอมประพฤตติอเธอดวยมโนกรรมอันเปนท่ีพอใจเปนสวนมาก อันไมเปนท่ีพอใจเปนสวนนอย 
 ยอมนําส่ิงท่ีควรนําเขาไปอันเปนท่ีพอใจเปนสวนมาก อันไมเปนท่ีพอใจเปนสวนนอย ฯ 
     ๓. อนึ่ง เวทนามีดีเปนสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี มีลมเปนสมุฏฐาน 
ก็ดี ท่ีเกดิเพราะสันนิบาตกด็ี ท่ีเกิดเพราะฤดเูปล่ียนแปรกด็ ีท่ีเกิดเพราะการบริหารไมเสมอก็ดี  
ท่ีเกิดเพราะความแกกด็ี ท่ีเกดิเพราะผลกรรมก็ดียอมไมบังเกิดแกเธอมาก เธอเปนผูมีอาพาธ 
นอย ฯ 
     ๔. เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีใน 
จิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูสบายในปจจุบัน ฯ 
     ๕. เธอยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะ 
ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบ 
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ช่ือวาเปนสมณะละเอียดออนในหมูสมณะ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเม่ือจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวผูใดวา เปนสมณะผูละเอียด 
ออนในหมูสมณะ บุคคลนั้นเม่ือจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวกะเรานั่นเทียววา เปนสมณะ 
ผูละเอียดออนในหมูสมณะ เพราะวา เราถูกขอรองจึงใชจีวรมาก ไมถูกขอรองใชจีวรนอย  
ถูกขอรองจึงบริโภคบิณฑบาตมาก ไมถูกขอรองบริโภคบิณฑบาตนอย ถูกขอรองจึงใชเสนาสนะ  
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มาก ไมถูกขอรองใชเสนาสนะนอย ถูกขอรองจึงใชคิลานปจจยัเภสัชบริขารมาก ไมถูกขอรอง 
ใชคิลานปจจยัเภสัชบริขารนอย และเรายอมอยูรวมกับภกิษุเหลาใด ภิกษุเหลานั้นยอมประพฤติ 
ตอเราดวยกายกรรม อันเปนท่ีพอใจเปนสวนมาก อันไมเปนท่ีพอใจเปนสวนนอย ยอม 
ประพฤติตอเราดวยวจีกรรมอันเปนท่ีพอใจเปนสวนมาก อันไมเปนท่ีพอใจเปนสวนนอย ยอม 
ประพฤติตอเราดวยมโนกรรมอันเปนท่ีพอใจเปนสวนมาก อันไมเปนท่ีพอใจเปนสวนนอย  
ยอมนําส่ิงท่ีควรนําเขาไปอันเปนท่ีพอใจเปนสวนมาก อันไมเปนท่ีพอใจเปนสวนนอย และ 
เวทนามดีีเปนสมุฏฐานก็ดีมีเสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี มีลมเปนสมุฏฐานก็ดี ท่ีเกดิเพราะ 
สันนิบาตก็ดี ท่ีเกิดเพราะฤดเูปล่ียนแปรกด็ ีท่ีเกิดเพราะการบริหารไมเสมอก็ดี ท่ีเกิดเพราะ 
ความแกก็ดี ท่ีเกิดเพราะผลกรรมก็ดี ยอมไมบังเกิดแกเรามาก เราเปนผูมีอาพาธนอยเราเปน 
ผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจติยิ่ง เปนเคร่ืองอยูสบาย 
ในปจจุบัน ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเม่ือจะ 
กลาวโดยชอบ พึงกลาวผูใดวา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ บุคคลนั้นเม่ือจะกลาว 
โดยชอบ พึงกลาวเรานั่นเทียววา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ  ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                        ๕. ผาสุวิหารสูตร 
         [๑๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเคร่ืองอยูเปนสุข ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน  
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังตอหนา 
และลับหลัง ๑ เขาไปต้ังวจกีรรมประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังตอหนาและลับหลัง 
 ๑ เขาไปต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรยท้ังตอหนาและลับหลัง ๑ มีศีล 
อันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิ 
ไมเกี่ยวเกาะ เปนไปเพื่อสมาธิ เสมอกันกบัเพื่อนพรหมจรรยท้ังตอหนาและลับหลัง ๑ มีทิฐ ิ
อันเปนอริยะ เปนเคร่ืองนําออก ยอมนําออกเพ่ือความส้ินไปแหงทุกขโดยชอบ แหงผูกระทํา  
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 เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย ท้ังตอหนาและลับหลัง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเคร่ืองอยู 
เปนสุข ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. อานันทสูตร 
         [๑๐๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีโฆสิตารามใกลเมืองโกสัมพี คร้ังนั้น 
แล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก เพราะเหตุ 
เทาไรหนอแล ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภกิษุเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง ไม 
ติเตียนผูอ่ืนในเพราะอธิศีล แมเพราะเหตุเทานี้ ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก ฯ 
     อ. ขาแตพระองคผูเจริญ กป็ริยายแมอ่ืนซ่ึงเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก  
พึงมีอยูหรือ 
     พ. พึงมีอานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกรอานนท ภิกษเุปนผูถึงพรอมดวยศีลดวย 
ตนเอง ไมติเตียนผูอ่ืนในเพราะอธิศีล และเปนผูใสใจตนเอง ไมใสใจผูอ่ืน แมเพราะเหตุ 
เทานี้ ภกิษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก ฯ 
     อ. ขาแตพระองคผูเจริญ กป็ริยายแมอ่ืนซ่ึงเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก 
 พึงมีอยูหรือ 
     พ. พึงมีอานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกรอานนท ภิกษเุปนผูถึงพรอมดวยศีลดวย 
ตนเอง ไมติเตียนผูอ่ืนในเพราะอธิศีล เปนผูใสใจตนเอง ไมใสใจผูอ่ืน และเปนผูไมมีช่ือ 
เสียง ยอมไมสะดุงเพราะความไมมีช่ือเสียงนั้น แมเพราะเหตุเทานี้ ภิกษสุงฆพึงอยูเปนผาสุก ฯ 
     อ. ขาแตพระองคผูเจริญ กป็ริยายแมอ่ืนซ่ึงเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก  
พึงมีอยูหรือ 
     พ. พึงมี อานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวย 
ตนเอง ไมติเตียนผูอ่ืนในเพราะอธิศีล เปนผูใสใจตนเอง ไมใสใจผูอ่ืน เปนผูไมมีช่ือเสียง   
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ยอมไมสะดุงเพราะความไมมีช่ือเสียงนั้น และเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม 
ลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจติยิ่ง เปนเคร่ืองอยูสบายในปจจุบัน แมเพราะเหตุเทานี้ ภกิษุสงฆ 
พึงอยูเปนผาสุก ฯ 
     อ. ขาแตพระองคผูเจริญ กป็ริยายแมอ่ืนซ่ึงเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก  
พึงมีอยูหรือ 
     พ. พึงมี อานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกรอานนท ภิกษเุปนผูถึงพรอมดวยศีลดวย 
ตนเอง ไมติเตียนผูอ่ืนในเพราะอธิศีล ฯลฯ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม 
ลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจติยิ่ง เปนเคร่ืองอยูสบายในปจจุบัน และยอมกระทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เอง  
ในปจจุบัน เขาถึงอยูดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก ดกูรอานนท อนึง่เรา 
ยอมกลาวไดวา ธรรมเคร่ืองอยูเปนผาสุกอยางอ่ืน ท่ีดกีวาหรือประณีตกวาธรรมเคร่ืองอยูเปนผาสุก 
เชนนี้ ยอมไมมี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           ๗. สีลสูตร 
         [๑๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูควร 
ของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของ 
โลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูถึง 
พรอมดวยศีล ๑ เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิ ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญา ๑ เปนผูถึงพรอมดวย 
วิมุติ ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุติญาณทัสนะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม  
๕ ประการนีแ้ล ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผู 
ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗  
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                         ๘. อเสขิยสูตร 
         [๑๐๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูควรของ 
คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม ๕ประการเปนไฉน คือ  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยศีลขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ เปนผูประกอบดวย 
สมาธิขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ เปนผูประกอบดวยปญญาขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑  
เปนผูประกอบดวยวิมุติขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ เปนผูประกอบดวยวิมุติญาณทัสนขันธ 
อันเปนของพระอเสขะ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอม 
เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                         ๙. จาตุทิสสูตร 
         [๑๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนผูควร 
เท่ียวไปไดในทิศท้ัง ๔ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีศีล เปน 
ผูสํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภยัในโทษ 
มีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ 
 เปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรมท้ังหลาย 
อันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอม 
ท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ ส้ินเชิง ๑ เปนผูสันโดษดวยจวีร บิณฑบาตเสนาสนะ และ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ตามมีตามได ๑ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก 
 ซ่ึงฌาณ ๔ อันมีในจติยิ่ง เปนเคร่ืองอยูสบายในปจจุบัน ๑ ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน  
เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอมเปนผูควรเท่ียว 
ไปไดในทิศท้ัง ๔ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙  
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                         ๑๐. อรัญญสูตร 
         [๑๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ควรเพ่ือเสพอาศัย 
เสนาสนะอันสงัด คือ ปาและปาชัฏ ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือภกิษใุนธรรมวินยันี้  
เปนผูมีศีล เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในพระปาติโมกขถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มี 
ปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปนพหสููต ทรง 
ไวซ่ึงสุตะ ส่ังสมสุตะ เปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวย 
ทิฐิ ซ่ึงธรรมท้ังหลายอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอม 
ท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ๑ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม 
 เพื่อบําเพ็ญกศุลธรรมท้ังหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรม 
ท้ังหลาย ๑ เปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจติยิ่ง 
 เปนเคร่ืองอยูสบายในปจจบัุน ๑ ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ควรเพื่อเสพอาศัยเสนาสนะท่ีสงัด คือ ปาและปาชัฏ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบผาสุวิหารวรรคท่ี ๑ 
                       __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. เวสารัชชกรณสูตร                 ๒. สังกิตสูตร  
๓. โจรสูตร                                 ๔. สุขุมาลสูตร  
๕. ผาสุวิหารสูตร                         ๖. อานันทสูตร  
๗. สีลสูตร                                 ๘. อเสขิยสูตร 
๙. จาตุทิสสูตร                         ๑๐. อรัญญสูตร ฯ 
                      __________________  
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                                อันธกวนิทวรรคท่ี ๒ 
                          ๑. กุลุปกสูตร 
         [๑๑๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเขาสูสกุลประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมไม 
เปนท่ีรัก ไมเปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ีสรรเสริญในสกุล ธรรม ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ เปนผูวิสาสะกับผูไมคุนเคย ๑เปนผูบงการตางๆ ท้ังท่ีตนไมเปนใหญในสกุล  
๑ เปนผูคบหาผูไมถูกกับเขา ๑เปนผูพูดกระซิบท่ีหู ๑ เปนผูขอมากเกินไป ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษผูุเขาสูสกุลประกอบดวย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีพอใจ 
 ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ีสรรเสริญในสกุล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูเขาสูสกุลประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนท่ีรัก  
เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ เปนท่ีสรรเสริญในสกุล ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมเปนผู 
วิสาสะกับผูไมคุนเคย ๑ ไมเปนผูบงการตางๆ ท้ังท่ีตนไมเปนใหญในสกุล ๑ ไมเปนผูคบหา 
ผูไมถูกกับเขา ๑ ไมเปนผูพูดกระซิบท่ีหู ๑ไมเปนผูขอมากเกินไป ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ผูเขาสูสกุลประกอบดวย ธรรม๕ ประการนี้แล ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพและ 
เปนท่ีสรรเสริญในสกุล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                        ๒. ปจฉาสมณสูตร 
         [๑๑๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ไมควรพาไปเปน 
ปจฉาสมณะ [ผูติดตาม] ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุผูเปนปจฉาสมณะยอมเดินไป 
หางนัก หรือใกลนัก ๑ ยอมไมรับบาตรท่ีควรรับ ๑ยอมไมหามเม่ือพดูใกลอาบัติ ๑ ยอมพูด 
สอดข้ึนเม่ือกําลังพูดอยู ๑ เปนผูมีปญญาทราม โง เขลา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบ 
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แลไมควรพาไปเปนปจฉาสมณะ ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ จึงควรพาไปเปนปจฉาสมณะ  
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเปนปจฉาสมณะ ยอมเดินไปไมหางนัก ไมใกลนัก ๑  
ยอมรับบาตรท่ีควรรับ ๑ ยอมหามเม่ือพูดใกลอาบัติ ๑ ยอมไมพูดสอดข้ึนเม่ือกําลังพูดอยู ๑ 
 เปนผูมีปญญา ไมโง ไมเขลา ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล  
ควรพาไปเปนปจฉาสมณะ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. สมาธิสูตร 
         [๑๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมไมควรเพื่อ 
บรรลุสัมมาสมาธิ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนีย้อมไมอดทนตอ 
รูปารมณ ๑ ไมอดทนตอสัททารมณ ๑ ไมอดทนตอคันธารมณ ๑ไมอดทนตอรสารมณ ๑ 
 ไมอดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 ยอมไมควรเพ่ือบรรลุสัมมาสมาธิ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมควรเพ่ือบรรลุสัมมา 
สมาธิ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุในธรรมวินยันี้ อดทนตอรูปารมณ ๑ อดทน 
ตอสัททารมณ ๑ อดทนตอคันธารมณ ๑ อดทนตอรสารมณ ๑อดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมควรเพ่ือบรรลุสัมมาสมาธิ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                        ๔. อันธกวนิทสูตร 
         [๑๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีอันธกวินทวิหารในแควนมคธ คร้ัง 
นั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท พวกภกิษุใหม  
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 บวชไมนาน มาสูธรรมวินัยนี้ใหมๆ เธอท้ังหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งม่ัน ใหประดิษฐานอยู 
ในธรรม ๕ ประการ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ 
     ภิกษใุหมเหลานั้นอันเธอท้ังหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งม่ัน ใหประดิษฐานอยูใน 
ปาติโมกขสังวรดงันี้วา อาวุโส ทานท้ังหลายจงมา จงเปนผูมีศีล จงเปนผูสํารวมในปาติโมกข 
สังวร จงเปนผูถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเหน็ภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ ฯ 
     ภิกษใุหมเหลานั้นอันเธอท้ังหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งม่ัน ใหประดิษฐานอยูใน 
อินทรียสังวรดังนี้วา อาวุโส ทานท้ังหลายจงมา จงเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย จง 
เปนผูมีสติเคร่ืองรักษาทวาร รักษาตน มีใจท่ีรักษาดีแลวประกอบดวยจิตมีสติเปนเคร่ือง 
รักษา ๑ ฯ 
     ภิกษใุหมเหลานั้นอันเธอท้ังหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งม่ัน ใหประดิษฐานอยูในการ 
ทําท่ีสุดแหงคําพูดดังนีว้า อาวุโส ทานท้ังหลายจงมา จงเปนผูมีคําพูดนอย จงเปนผูทําท่ีสุด 
แหงคําพูด [อยาพูดมาก] ๑ ฯ 
     ภิกษใุหมเหลานั้นอันเธอท้ังหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งม่ัน ใหประดิษฐานอยูในการ 
ทําความสงบแหงกายดังนีว้า อาวุโส ทานท้ังหลายจงมา จงเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร จงเสพ 
อาศัยเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและปาเปล่ียว ๑ ฯ 
     ภิกษใุหมเหลานั้นอันเธอท้ังหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งม่ัน ใหประดิษฐานอยูในความ 
เห็นชอบดังนีว้า อาวุโส ทานท้ังหลายจงมา จงเปนผูมีสัมมาทิฐิประกอบดวยสัมมาทัสสนะ ๑ ฯ 
     ดูกรอานนท พวกภิกษุใหม บวชไมนาน มาสูธรรมวินัยนีใ้หมๆเธอท้ังหลาย 
พึงใหสมาทาน ใหตั้งม่ัน ใหประดิษฐานอยูในธรรม ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ๕. มัจฉริยสูตร 
         [๑๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษณุีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการเหมือนถูกนํามา 
ไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษณุีเปนผูตระหนี่ท่ีอยู ๑ ตระหนี่สกุล ๑   
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ตระหนี่ลาภ ๑ ตระหนีว่รรณะ ๑ ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวย 
ธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุผูีประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนเชิญมาอยูใน 
สวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุณยีอมไมเปนผูตระหนี่ท่ีอยู ๑ไมตระหนีส่กุล  
๑ ไมตระหนี่ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไมตระหนี่ธรรม ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุผูี 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนเชิญมาอยูในสวรรค 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. วรรณนาสูตร 
         [๑๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษณุีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการเหมือนถูกนํามาไว 
ในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือภกิษุณีไมใครครวญใหตระหนกัแนกอนแลว  
สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ตเิตียนผูควรสรรเสริญ ๑ 
 ไมใครครวญใหตระหนกัแนกอนแลวเขาไปกําจัดความเล่ือมใสในฐานะอันไมเปนท่ีตั้งแหง 
ความเล่ือมใส ๑ ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว เขาไปกําจัดความไมเล่ือมใสในฐานะ 
อันเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใส ๑ ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุีผูประกอบ 
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุผูีประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนเชิญมาอยูใน 
สวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุณีใครครวญใหตระหนกัแนกอนแลว ติเตียน 
ผูท่ีควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญผูท่ีควรสรรเสริญ ๑ ใครครวญ 
ใหตระหนกัแนกอนแลว เขาไปกําจัดความไมเล่ือมใสในฐานะอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใส ๑  
ใครครวญใหตระหนกัแนกอนแลว เขาไปกาํจัดความเล่ือมใสในฐานะอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
เล่ือมใส ๑ไมทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษณุีผูประกอบดวยธรรม ๕ 
ประการนี้แล เหมือนเชิญมาอยูในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖  
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                          ๗. อิสสาสูตร 
         [๑๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษณุีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกนํามา 
ไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษณุีไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว สรร 
เสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑  
เปนผูมีความริษยา ๑ เปนคนตระหน่ี ๑ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุณีผู 
ประกอบดวยธรรม ๕ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุผูีประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาไวใน 
สวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุณีใครครวญใหตระหนกัแนกอนแลว สรรเสริญผู 
ท่ีควรสรรเสริญ ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลวตเิตียนผูท่ีควรติเตียน ๑ ไมเปนผูริษยา ๑ 
 ไมตระหนี่ ๑ ไมทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕  
ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. ทิฏฐิสูตร 
 
         [๑๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษณุีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกนํามา 
ไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษณุีไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว  
สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ตเิตียนผูควรสรรเสริญ ๑ 
 มีความเหน็ผิด ๑ มีความดําริผิด ๑ ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษณุีผู 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุผูีประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาไวใน 
สวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุณีใครครวญใหตระหนกัแนกอนแลว ติเตียน 
ผูควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนกัแนกอนแลว สรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ มีความเห็น 
ชอบ ๑ มีความดําริชอบ ๑ ไมทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณีผูประกอบ 
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 126 
                          ๙. วาจาสูตร 
         [๑๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษณุีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกนํามา 
ไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษณุีไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว  
สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ตเิตียนผูควรสรรเสริญ ๑  
มีวาจาผิด ๑ มีการงานผิด ๑ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษณุีผูประกอบ 
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุผูีประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาไวใน 
สวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุณีใครครวญใหตระหนกัแนกอนแลว ติเตียน 
ผูควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนกัแนกอนแลว สรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ มีวาจาชอบ ๑  
มีการงานชอบ ๑ ไมทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุีผูประกอบดวยธรรม ๕  
ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         ๑๐. วายามสูตร 
         [๑๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ  เหมือนถูกนํามา 
ไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษณุีไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว  
สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ตเิตียนผูควรสรรเสริญ ๑ 
 มีความพยายามผิด ๑ ระลึกผิด ๑ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณีผูประ 
กอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุผูีประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาไวใน 
สวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุณีใครครวญใหตระหนกัแนกอนแลว ติเตียนผู 
ควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนกัแนกอนแลว สรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ มีความพยายาม 
ชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ไมทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษณุีผูประกอบดวย 
ธรรม ๕ ประการนี้แลเหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค ฯ 
                                                   จบสูตรท่ี ๑๐ 
                                                จบอันธกวนิทวรรคท่ี ๓ 
                                                __________________  
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. กุลุปกสูตร                 ๒. ปจฉาสมณสูตร  
        ๓. สมาธิสูตร                 ๔. อันธกวนิทสูตร  
        ๕. มัจฉริยสูตร                 ๖. วรรณนาสูตร  
        ๗. อิสสาสูตร                 ๘. ทิฏฐิสูตร 
        ๙. วาจาสูตร                 ๑๐. วายามสูตร ฯ 
                       __________________  
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                                คิลานวรรคท่ี ๓ 
                                ๑. คิลานสูตร 
         [๑๒๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีกุฏาคารศาลา ปามหาวันใกลเมือง 
เวสาลี คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีหลีกเรนในเวลาเย็นเสดจ็เขาไปท่ีศาลาภิกษไุข 
 ไดทรงเห็นภกิษุรูปหนึ่งท่ีทุรพล เปนไข แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาตบแตงไว คร้ันแลวได 
ตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการ ยอมไมละภิกษุบางรูปท่ีทุรพล เปน 
ไข เธอนั้นพึงหวังผลนี้ คือ จักทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะ 
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ตอกาลไมนานเลย ธรรม ๕ 
 ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ มีความ 
สําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหาร ๑ มีความสําคัญวาไมนายินดใีนโลกท้ังปวง ๑ พจิารณาเหน็วา 
ไมเท่ียงในสังขารท้ังปวง ๑ มีมรณสัญญาปรากฏขึ้นดวยดี ณ ภายใน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ธรรม ๕ ประการนี้ยอมไมละภกิษุบางรูปท่ีทุรพล เปนไข เธอนั้นพึงหวังผลนี้ คือ จักทําให 
แจงซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอัน 
ยิ่งเองในปจจบัุน เขาถึงอยู ตอกาลไมนานเลย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                        ๒. สติปฏฐานสูตร 
         [๑๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุหรือภิกษณุีรูปใดรูปหนึ่ง  ยอมเจริญทําใหมากซึ่ง 
ธรรม ๕ ประการ เธอพึงหวงัไดผล ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คืออรหตัผลในปจจุบัน  
หรือเม่ือยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี ธรรม๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุใน 
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสติอันเขาไปต้ังไวดวยดีเฉพาะตน เพื่อปญญาอันใหหยั่งถึงความตั้งข้ึนและ 
ดับไปแหงธรรมท้ังหลาย ๑ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ มีความสําคัญวาเปนของปฏิกูล 
ในอาหาร ๑มีความสําคัญวาไมนายนิดีในโลกท้ังปวง ๑ พิจารณาเห็นวาไมเท่ียงในสังขารท้ังปวง   
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๑ มีมรณสัญญาปรากฏขึ้นดวยดี ณ ภายใน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษหุรือภิกษณุีรูปใดรูปหนึ่ง  
ยอมเจริญ ทําใหมากซ่ึงธรรม ๕ ประการนีแ้ล เธอพึงหวังไดผล ๒ อยางอยางใดอยางหน่ึง คือ  
อรหัตผลในปจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                       ๓. อุปฏฐากสูตรท่ี ๑ 
         [๑๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผู 
พยาบาลยาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษไุขยอมไมทําความสบาย ๑ไมรูจกั 
ประมาณในส่ิงสบาย ๑ ไมฉันยา ๑ ไมบอกอาพาธท่ีมีอยูตามความเปนจริงแกผูพยาบาลท่ี 
ปรารถนาประโยชน เชนไมบอกอาพาธท่ีกําเริบวากําเริบ ไมบอกอาพาธท่ีทุเลาวาทุเลา ไมบอก 
อาพาธที่ทรงอยูวายังทรงอยู ๑ ไมอดทนตอทุกขเวทนาท่ีเกิดมีในรางกายอันกลาแข็ง เผ็ดรอน 
 ไมเปนท่ีพอใจสามารถปลิดชีพใหดับสูญ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไขประกอบดวยธรรม ๕  
ประการนี้แล ยอมเปนผูพยาบาลยาก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูพยาบาลงาย  
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษไุขยอมทําความสบาย ๑ รูจักประมาณในส่ิงสบาย ๑ 
 ฉันยา ๑ บอกอาพาธตามความเปนจริงแกผูพยาบาลท่ีปรารถนาประโยชน เชนบอกอาพาธที่ 
กําเริบวากําเริบ บอกอาพาธท่ีทุเลาวาทุเลาบอกอาพาธที่ทรงอยูวายังทรงอยู ๑ เปนผูอดทนตอ 
ทุกขเวทนาท่ีเกิดมีในรางกายอันกลาแข็ง เผ็ดรอน ไมเปนท่ีพอใจ สามารถปลิดชีพใหดับสูญ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูพยาบาลงาย ฯ  
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                       ๔. อุปฏฐากสูตรท่ี ๒ 
         [๑๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูพยาบาลภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ไม 
ควรเปนผูพยาบาลภิกษุไข ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูพยาบาลเปนผูไมสามารถเพ่ือ 
จัดยา ๑ ไมทราบส่ิงสบายและไมสบาย นําส่ิงไมสบายเขาไปให นําส่ิงสบายออกไป ๑ เปน 
ผูเพงอามิษพยาบาล ไมเปนผูมีเมตตาจิตพยาบาล ๑ เปนผูมักรังเกียจเพ่ือนําออกซ่ึงอุจจาระ 
 ปสสาวะ อาเจียร หรือน้ําลาย ๑ ไมสามารถจะช้ีแจงใหภกิษุไขสมาทาน อาจหาญ ราเริง  
ดวยธรรมีกถาโดยกาลอันสมควร ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูพยาบาลภิกษไุขประกอบดวย 
ธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรเปนผูพยาบาลภิกษุไข ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูพยาบาลภกิษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ควรเปนผู 
พยาบาลภกิษุไข ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูพยาบาลยอมเปนผูสามารถเพ่ือจัดยา  
๑ ทราบส่ิงสบายและไมสบาย นําส่ิงไมสบายออกไป ๑นาํส่ิงสบายเขามาให ๑ เปนผูมี 
เมตตาจิตพยาบาล ไมเปนผูเพงอามิษพยาบาล ๑ไมรังเกยีจเพื่อนําออกซ่ึงอุจจาระ ปสสาวะ  
อาเจียร หรือน้าํลาย ๑ เปนผูสามารถเพ่ือช้ีแจงใหภกิษุไขสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมี 
กถาโดยกาลอนัสมควร ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูพยาบาลภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕  
ประการนี้แล ควรเปนผูพยาบาลภิกษุไข ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                       ๕. อนายุสสสูตรท่ี ๑ 
         [๑๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เปนเหตุใหอายุส้ัน ๕ ประการ ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ บุคคลไมเปนผูทําความสบายแกตนเอง ๑ ไมรูจักประมาณในส่ิงท่ีสบาย ๑  
บริโภคส่ิงท่ียอยยาก ๑ เปนผูเท่ียวในกาลไมสมควร ๑ไมประพฤติเพียงดังพรหม ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนเหตุใหอายุส้ัน ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เปนเหตุใหอายยุืน ๕ ประการเปนไฉน  
คือ บุคคลเปนผูทําความสบายแกตนเอง ๑ รูจักประมาณในส่ิงท่ีสบาย ๑ บริโภคส่ิงท่ียอยงาย ๑  
เปนผูเท่ียวในกาลสมควร ๑ เปนผูประพฤติเพียงดังพรหม ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรม ๕  
ประการนี้แล เปนเหตุใหอายยุืน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                       ๖. อนายุสสสูตรท่ี ๒ 
         [๑๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล  เปนเหตุใหอายุส้ัน ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ บุคคลยอมไมกระทําความสบายแกตนเอง ๑ ไมรูจักประมาณในส่ิงท่ีสบาย ๑ 
 บริโภคส่ิงท่ียอยยาก ๑ เปนคนทุศีล ๑ มีมิตรเลวทราม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการ 
นี้แล เปนเหตุใหอายุส้ัน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เปนเหตุใหอายยุืน ๕ ประการเปนไฉน  
คือ บุคคลยอมเปนผูทําความสบายแกตนเอง ๑ รูจักประมาณในส่ิงท่ีสบาย ๑ บริโภคส่ิงท่ียอย 
งาย ๑ เปนผูมีศีล ๑ มีมิตรดีงาม ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนเหตุให 
อายุยืน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                        ๗. อวัปปกาสสูตร 
         [๑๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมไมควรเพื่อ 
หลีกออกจากหมูอยูผูเดยีว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูไม 
สันโดษดวยจวีรตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวยเสนา 
สนะตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผูมากดวยความ 
ดําริในกาม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมควรเพ่ือ 
หลีกออกจากหมูอยูผูเดยีว ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมควรเพื่อหลีกออกจาก 
หมูอยูผูเดยีว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้เปนผูสันโดษดวยจีวร 
ตามมีตามได ๑ สันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ๑ สันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ๑  
สันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ ยอมเปนผูมากดวยความดําริในการออกจาก 
กาม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอมควรเพ่ือหลีกออกจาก 
หมูอยูผูเดยีว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         ๘. สมณทุกขสูตร 
         [๑๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทุกขของสมณะมี ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน  
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูไมสันโดษดวยจวีรตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวยบิณฑบาตตาม 
มีตามได ๑ ไมสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ๑ไมสันโดษดวยคิลานปจจยัเภสัชบริขาร 
ตามมีตามได ๑ ไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ทุกขของสมณะ ๕ ประการ 
นี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุขของสมณะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ เปนผูสันโดษดวยจวีรตามมีตามได ๑ เปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได  
๑ เปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ๑ เปนผูสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมี 
ตามได ๑ ยินดปีระพฤติพรหมจรรย ๑ดกูรภิกษุท้ังหลาย สุขของสมณะ ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                         ๙. ปริกุปปสูตร 
         [๑๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๕ จําพวกน้ี เปนผูตองไปอบาย ตองไปนรก  
เดือดรอน แกไขไมได ๕ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูฆามารดา ๑ ผูฆาบิดา ๑ ผูฆา 
พระอรหันต ๑ ผูมีจิตประทุษรายทําโลหิตของพระตถาคตใหหอ ๑ ผูทําลายสงฆใหแตกกัน ๑  
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 ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๕ จําพวกน้ีแล เปนผูตองไปอบาย ตองไปนรก เดือดรอน แกไข 
ไมได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         ๑๐. สัมปทาสูตร 
         [๑๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย คราวเส่ือม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 ความเส่ือมญาติ ๑ ความเส่ือมเพราะโภคะ ๑ ความเส่ือมเพราะโรค ๑ ความเส่ือมศีล ๑ ความ 
เส่ือมทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายเม่ือตายไปแลว ยอมไมเขาถึงอบาย ทุคติ  
วินิบาต นรก เพราะเหตุแหงความเส่ือมญาติ เพราะเหตุแหงความเส่ือมโภคะ หรือเพราะเหตุ 
แหงความเส่ือมเพราะโรค (แตวา) สัตวท้ังหลาย เม่ือตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ  
วินิบาตนรก เพราะเหตุแหงความเส่ือมศีล หรือเพราะเหตุแหงความเส่ือมทิฐิ ดูกรภกิษุ 
ท้ังหลาย ความเส่ือม ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมบัติ ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน คือ สมบัติ คือ  
ญาติ ๑ สมบัติคือโภคะ ๑ สมบัติคือความไมมีโรค ๑ สมบัติคือศีล ๑ สมบัติคือทิฐิ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย เม่ือตายไปแลว ยอมไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะเหตุ 
แหงสมบัติคือญาติ เพราะเหตุแหงสมบัติคือโภคะ หรือเพราะเหตุแหงสมบัติคือความไมมีโรค 
 (แตวา) สัตวท้ังหลาย เม่ือตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะเหตุแหงสมบัตคืิอศีล  
หรือเพราะเหตุแหงสมบัติคือทิฐิ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมบัติ ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบคิลานวรรคท่ี ๓ 
                        __________________  
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. คิลานสูตร                 ๒. สติปฏฐานสูตร  
๓. อุปฏฐากสูตรท่ี ๑                ๔. อุปฏฐากสูตรท่ี ๒  
๕. อนายุสสสูตรท่ี ๑         ๖. อนายุสสสูตรท่ี ๒ 
๗. อวัปปกาสสูตร                 ๘. สมณทุกขสูตร  
๙. ปริกุปปสูตร                 ๑๐. สัมปทาสูตร ฯ 
                        __________________  
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                  ราชวรรคท่ี ๔ 
                          ๑. จักกสูตร 
         [๑๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอม 
ทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว จักรนั้นยอมเปนจกัรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆ จะตาน 
ทานมิได องค ๕ ประการเปนไฉน คือ พระเจาจกัรพรรดใินโลกน้ี เปนผูทรงรูผล ๑ ทรงรู 
เหตุ ๑ ทรงรูประมาณ ๑ ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจักบริษัท ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระเจาจกัรพรรดิ 
ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว จกัรนั้นยอม 
เปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆ จะตานทานมิได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกอบดวยธรรม  
๕ ประการ กฉั็นนั้นเหมือนกัน ยอมทรงยงัธรรมจักรช้ันเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว ธรรม 
จักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา มารพรหม หรือใครๆ ในโลก จะคัดคาน 
ไมได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในโลกนี้ ทรงรูจัก 
ผล ๑ ทรงรูจักเหตุ ๑ทรงรูจักประมาณ ๑ ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจักบริษทั ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมทรงยังธรรมจักร 
ช้ันเยีย่มใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว ธรรมจักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา 
 มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         ๒. อนุวัตตนสูตร 
         [๑๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระเจาจกัรพรรดิ์ ทรงประกอบ 
ดวยองค ๕ ประการ ยอมทรงยังจักรท่ีพระราชบิดาทรงใหเปนไปแลวใหเปนไปตามโดยธรรม 
ทีเดียว จักรนัน้ยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆจะตานทานมิได องค ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ พระราชโอรสองคใหญของพระเจาจกัรพรรดิ ทรงรูจักผล ๑ ทรงรูจักเหตุ ๑ ทรงรูจักประมาณ ๑  
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 ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจักบริษัท ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระเจาจกัรพรรด ิ 
ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมทรงยังจักรท่ีพระราชบิดาทรงใหเปนไปแลวใหเปน 
ไปตามโดยธรรมทีเดียว จักรนั้นยอมเปนจกัรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆ จะตานทานมิได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระสารีบุตรประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน 
 ยอมยังธรรมจกัรช้ันเยีย่มท่ีตถาคตใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยชอบเทียว ธรรมจกัรนั้นยอม 
เปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหมหรือใครในโลก จะคัดคานไมได  
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ พระสารีบุตรในธรรมวินยันี้ เปนผูรูจกัผล ๑ รูจักเหตุ ๑ รูจัก 
ประมาณ ๑ รูจกักาล ๑ รูจักบริษัท ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระสารีบุตรประกอบดวยธรรม ๕  
ประการนี้แลยอมยังธรรมจักรชั้นเยี่ยม ท่ีตถาคตใหเปนไปแลวใหเปนไปตามโดยชอบเทียว 
ธรรมจักรนั้นยอมเปนจกัรอันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก  
จะคัดคานไมได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. ราชสูตร 
         [๑๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูใน 
ธรรม เปนพระธรรมราชา แมพระองคใดพระเจาจักรพรรดิแมพระองคนั้น ยอมไมทรงยังจักรให 
เปนไป ณ ประเทศท่ีไมมีพระราชา เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญก็ใครเปนพระราชาของพระเจาจกัรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรม 
ราชาพระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ธรรมซิ ภิกษุ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุ พระเจา 
จักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชาในโลกน้ี ทรงอาศัยธรรมนั่นแหละ ทรง 
สักการะ เคารพ นอบนอม ธรรม ทรงมีธรรมเปนธง มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปนใหญ  
ยอมทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองท่ีเปนธรรมในชนภายใน ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พระเจาจกัรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา ฯลฯ มี 
ธรรมเปนใหญ ยอมทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองท่ีเปนธรรม ในกษัตริยเหลาอนุยนต  
[พระราชวงศานุวงศ] ในหมูทหาร พราหมณคฤหบดี ชาวนิคมชนบท สมณพราหมณ เนื้อ   
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และนกท้ังหลาย พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชาพระองคนั้น ฯลฯ 
 มีธรรมเปนใหญ คร้ันทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองท่ีเปนธรรมในชนภายในในกษัตริย 
เหลาอนุยนต ในหมูทหาร พราหมณ คฤหบดี ชาวนิคมชนบทสมณพราหมณ เนื้อ และนก 
ท้ังหลายแลว ยอมทรงยังจกัรใหเปนไปโดยธรรมเทียว จกัรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึก 
ใดๆ จะตานทานมิไดดกูรภกิษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา กฉั็นนั้นเหมือนกัน  
ทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นแหละ ทรงสักการะ เคารพนอบ 
นอม ธรรม ทรงมีธรรมเปนธง มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปนใหญ ยอมทรงจัดแจงการรักษา 
 ปองกัน คุมครองท่ีเปนธรรมในพวกภิกษวุา กายกรรมเชนนี้ควรเสพ กายกรรมเชนนี้ไมควรเสพ  
วจีกรรมเชนนีค้วรเสพ วจกีรรมเชนนี้ไมควรเสพ มโนกรรมเชนนี้ควรเสพ มโนกรรมเชนนี้ไม 
ควรเสพ อาชีวะเชนนี้ควรเสพ อาชีวะเชนนี้ไมควรเสพ บานนิคมเชนนี้ควรเสพ บานนิคม 
เชนนี้ไมควรเสพ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงดํารงอยูในธรรม เปน 
พระธรรมราชา ฯลฯ มีธรรมเปนใหญ ยอมทรงจัดแจงการรักษาปองกัน คุมครองท่ีเปนธรรมใน 
พวกภิกษุณี ... ในพวกอุบาสก ... ในพวกอุบาสิกาวา กายกรรมเชนนี้ควรเสพ กายกรรมเชนนี้ไมควร 
เสพ ฯลฯ บานนิคมเชนนี้ควรเสพ บานนิคมเชนนี้ไมควรเสพ พระตถาคตอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชาพระองคนั้น ฯลฯ มีธรรมเปนใหญ คร้ัน 
ทรงจัดแจงการรักษา ปองกนั คุมครองท่ีเปนธรรมในพวกภิกษุ ในพวกภิกษุณี ในพวกอุบาสก  
ในพวกอุบาสิกาแลว ยอมทรงยังธรรมจักรช้ันเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรมเทียว ธรรมจักรนั้นยอม 
เปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดามาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. ยัสสทิสสูตร 
         [๑๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ทรงประกอบดวยองค  
๕ ประการ จะทรงประทับอยู ณ ทิศใดๆ กเ็หมือนกับประทับอยู ณ รัฐของพระองคเอง องค ๕   
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ประการเปนไฉน คือ พระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกนี้ ทรงเปนอุภโตสุชาติท้ังฝาย 
พระมารดา ท้ังฝายพระบิดา มีพระครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษเปน 
ผูอันใครๆ จะคัดคานตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ๑ ทรงเปนผูม่ังค่ังมีพระราชทรัพยมาก  
มีพระราชโภคะมาก มีฉางและพระคลังบริบูรณ ๑ ทรงเปนผูมีกําลัง ประกอบดวยจตุรงคินีเสนา 
ผูเช่ือฟงทําตามรับส่ัง ๑ ทรงมีปริณายกเปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา สามารถ คิดเหตุการณ 
ท้ังอดีต อนาคต และปจจุบัน ๑ธรรม ๔ ประการนี้ของพระองค ยอมยังพระยศใหแกกลา  
พระองคทรงประกอบดวยธรรมที่มีพระยศเปนท่ี ๕ นี้ จะทรงประทับอยู ณ ทิศใดๆ กเ็หมือนกับ 
ประทับอยู ณ รัฐของพระองคเอง ขอนั้นเพราะเหตุใด เพราะเหตุวา ขอน้ันยอมมี สําหรับ 
พระราชาผูครองรัฐอยางนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้เหมือนกนั จะอยู  
ณ ทิศใดๆ กเ็ปนผูมีจิตหลุดพนแลวเทียว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  
เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เหมือนพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษก 
แลว ทรงสมบูรณดวยพระชาติฉะนั้น ๑ เธอเปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดดีวยทิฐิ  
เหมือนพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ทรงม่ังค่ัง มีพระราชทรัพยมาก มีพระราชโภคะมาก  
มีฉางและพระคลังบริบูรณฉะนั้น ๑ เธอเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศล 
ธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคงไมทอดธุระในกศุลธรรมท้ังหลาย เหมือน 
พระราชาผูกษตัริยไดมูรธาภเิษกแลวทรงสมบูรณดวยกําลัง ฉะนั้น ๑ เธอเปนผูมีปญญา คือ  
ประกอบดวยปญญาเคร่ืองหยั่งเห็นความเกิด และความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึง 
ความส้ินทุกขโดยชอบ เหมือนพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ทรงสมบูรณดวยปริณายก  
ฉะนั้น ๑ ธรรม ๔ ประการนี้ของเธอ ยอมบมวิมุติใหแกกลา เธอประกอบดวยธรรมมีวิมุติเปน 
ท่ี ๕ นี้ ยอมอยู ณ ทิศใดๆ กเ็ปนผูมีจิตหลุดพนแลวเทียว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา 
ขอนั้น ยอมมีสําหรับภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวอยางนั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                        ๕. ปตถนาสูตรท่ี ๑ 
         [๑๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษก 
แลว ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมทรงปรารถนาราชสมบัติองค ๕ ประการเปนไฉน  
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 คือ พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกนี้ ยอมทรงเปนอุภโต 
สุชาติท้ังฝายพระมารดาท้ังฝายพระบิดามีพระครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพ 
บุรุษ เปนผูอันใครๆ จะคัดคาน ตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ๑ ทรงมีพระรูปสวยงาม  
นาดู นาเล่ือมใส ประกอบดวยพระฉวีวรรณผุดผองดียิ่ง ๑ ทรงเปนท่ีรักเปนท่ีพอพระทัยแหง 
พระมารดาพระบิดา ๑ ทรงเปนท่ีรักเปนท่ีพอใจแหงชาวนิคมชนบท ๑ ทรงศึกษาสําเร็จดีแลวใน 
ศิลปศาสตรแหงพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว เชนในศิลปศาสตรในเพราะชาง มา รถ  
หรือธนู ๑ พระราชโอรสองคใหญนั้นยอมทรงดําริอยางนี้วา เราแลเปนอุภโตสุชาติท้ังฝาย 
พระมารดาท้ังฝายพระบิดามีพระครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ เปนผู 
อันใครๆจะคัดคาน ตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาราชสมบัติเลา 
 เราเปนผูมีรูปสวยงาม นาดู นาเล่ือมใส ประกอบดวยฉวีวรรณผุดผองดียิ่ง ไฉนเราจะไมพึง 
ปรารถนาราชสมบัติเลา เราแลเปนท่ีรักเปนท่ีพอพระทัยแหงพระมารดาและพระบิดา ไฉนเราจะ 
ไมพึงปรารถนาราชสมบัติเลา เราแลเปนท่ีรักเปนท่ีพอใจแหงชาวนิคมชนบท ไฉนเราจะไมพึง 
ปรารถนาราชสมบัติเลาเราแลเปนผูไดศึกษาสําเร็จดีแลวในศิลปศาสตรแหงพระราชาผูกษัตริย ได 
มูรธาภิเษกแลว เชนในศิลปศาสตรในเพราะชาง มา รถ หรือธนู ไฉนเราจะไมพึงปรารถนา 
ราชสมบัติเลา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว  
ประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมทรงปรารถนาราชสมบัติ ฉันใด ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมปรารถนา  ความส้ินอาสวะ  
ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เช่ือ 
พระปญญา เคร่ืองตรัสรูของตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปน 
ผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ๑ เปนผูมีอาพาธนอย มีโรคนอย ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับ 
ยอยอาหารสมํ่าเสมอดี ไมเยน็นัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควรแกการบําเพ็ญเพียร ๑ เปนผู 
ไมโออวด ไมมีมารยา  เปดเผยตนตามเปนจริงในพระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจรรยผูรูแจง ๑  
เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความ 
บากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ๑ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาเคร่ืองหยั่ง 
เห็นความเกิดและความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ๑ เธอ 
ยอมคิดอยางนีว้า เราเปนผูมีศรัทธา เช่ือตอพระปญญาเคร่ืองตรัสรูของตถาคตวาแมเพราะเหตุ 
นี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความส้ิน  
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อาสวะเลา  เราแลเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคนอยประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหารสมํ่าเสมอ 
ดี ไมเยน็นัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควรแกการบําเพญ็เพียร ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความ 
ส้ินอาสวะเลาเราแลเปนผูไมโออวด ไมมีมารยา เปดเผยตนตามเปนจริงในพระศาสดาหรือ 
เพื่อนพรหมจรรยผูรูแจง ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความส้ินอาสวะเลา เราแลเปนผูปรารภความ 
เพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มีกําลังมีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอด 
ธุระในกุศลธรรม ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความส้ินอาสวะเลา เราแลเปนผูมีปญญา คือ ประกอบ 
ดวยปญญาเคร่ืองหยั่งเห็นความเกิดความดบั อันประเสริฐ ชําแรกกเิลส ใหถึงความส้ินทุกขโดย 
ชอบ ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความส้ินอาสวะเลา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม 
๕ ประการนีแ้ล ยอมปรารถนาความส้ินอาสวะ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                        ๖. ปตถนาสูตรท่ี ๒ 
         [๑๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษก 
แลว ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมทรงปรารถนาเปนอุปราช องค ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกนี้ เปนอุภโตสุชาติ 
ท้ังฝายพระมารดาท้ังฝายพระบิดา มีพระครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ 
 อันใครๆจะคัดคาน ตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ๑ ทรงมีพระรูปสวยงาม นาดนูาเล่ือมใส  
ประกอบดวยพระฉววีรรณผุดผองดียิ่ง ๑ ทรงเปนท่ีรักเปนท่ีพอพระทัยแหงพระมารดาพระบิดา ๑  
ทรงเปนท่ีรักท่ีพอใจแหงกองทหาร ๑ ทรงเฉียบแหลมฉลาด มีปญญา สามารถคิดเหตุการณ 
ท้ังอดีต อนาคต และปจจุบัน ๑ พระราชโอรสองคใหญนั้น ยอมทรงดําริอยางนี้วา เราแลเปน 
อุภโตสุชาติท้ังฝายพระมารดาท้ังฝายพระบิดา มีพระครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗  
ช่ัวบรรพบุรุษอันใครๆ จะคัดคาน ตําหนิ โดยอางถึงชาติไมได ไฉนเราจะไมพึงปรารถนา 
เปนอุปราชเลา เราแลเปนผูมีรูปสวยงาม นาดู นาเล่ือมใส ประกอบดวยฉวีวรรณผุดผองดียิ่ง 
 ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลา เราแลเปนท่ีรักเปนท่ีพอพระทัยแหงพระมารดาพระบิดา  
ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลาเราแลเปนท่ีรักท่ีพอใจแหงกองทหาร ไฉนเราจะไมพึง  
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ปรารถนาเปนอุปราชเลาเราแลเปนผูเฉียบแหลม ฉลาด มีปญญา สามารถคิดเหตุการณท้ังอดีต  
อนาคตและปจจุบัน ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลา ดูกรภิกษท้ัุงหลายพระราชโอรสองค 
ใหญของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ประกอบดวยองค๕ ประการนีแ้ล ยอมทรงปรารถนา 
เปนอุปราช ฉันใด ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมปรารถนาความส้ินอาสวะ 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ  
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดดีวยทิฐิ ๑ เปนผู 
มีจิตต้ังม่ันดแีลวในสติปฏฐานท้ัง ๔ ๑ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม ฯลฯ ไมทอด 
ธุระในกุศลธรรม ๑ เปนผูมีปญญา ฯลฯ ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ๑ เธอยอมคิดอยางนี้วา  
เราแลเปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลาย ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความส้ิน 
อาสวะเลา เราแลเปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดดีวยทิฐ ิไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความส้ิน 
อาสวะเลา เราแลเปนผูมีจิตต้ังม่ันดีแลวในสติปฏฐานท้ัง ๔ ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความส้ิน 
อาสวะเลา เราแลเปนผูปรารภความเพียร ฯลฯ ไมทอดธุระในกุศลธรรม ไฉนเราจะไมพึงปรารถนา 
ความส้ินอาสวะเลา เราแลเปนผูมีปญญา ฯลฯ ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบไฉนเราจะไมพึง 
ปรารถนาความส้ินอาสวะเลา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม 
ปรารถนาความส้ินอาสวะ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                         ๗. อัปปสุปติสูตร 
         [๑๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คน ๕ จําพวกนี้ ยอมหลับนอยตื่นมากในราตรี ๕ จาํพวก 
เปนไฉน คือ สตรีผูคิดมุงถึงบุรุษ ๑ บุรุษผูคิดมุงถึงสตรี ๑โจรผูคิดมุงลักทรัพย ๑ พระราชา 
ผูทรงบําเพ็ญพระราชกรณยี ๑ ภิกษุผูคิดมุงถึงธรรมท่ีปราศจากสังโยชน ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย คน 
 ๕ จําพวกน้ีแล ยอมหลับนอยตื่นมากในราตรี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗  
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                         ๘. ภัตตาทกสูตร 
         [๑๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ ประการ เปนชาง 
กินจุ ขวางท่ี ข้ีมาก เปนท่ีเต็มจํานวนนับ ถึงความนับวาเปนชางทรง องค ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรูป ๑ ไมอดทนตอเสียง ๑ ไมอดทนตอกล่ิน ๑ ไม 
อดทนตอรส ๑ ไมอดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ 
ประการนี้แล เปนชางกินจุ ขวางท่ี ข้ีมาก เปนท่ีเต็มจํานวนนับ ถึงความนับวาเปนชางทรง ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้เหมือนกนั เปนผูฉัน 
อาหารจุ ขวางท่ี นั่งนอนมาก เปนท่ีเต็มจํานวนนับถึงความนับวาเปนภกิษุ ธรรม ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้เปนผูไมอดทนตอรูป ๑ เปนผูไมอดทนตอเสียง ๑ เปนผู 
ไมอดทนตอกล่ิน ๑เปนผูไมอดทนตอรส ๑ เปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูฉันอาหารจุ ขวางท่ี นั่งนอนมากเปนท่ีเต็ม 
จํานวนนับ ถึงความนับวาเปนภิกษุ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. อักขมสูตร 
         [๑๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ ประการ ไมควรแก 
พระราชา ไมควรเปนชางทรง ไมถึงการนบัวาเปนพระราชพาหนะ องค ๕ ประการเปนไฉน  
คือ ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรูป ๑ ไมอดทนตอเสียง ๑ ไมอดทนตอกล่ิน ๑ ไม 
อดทนตอรส ๑ ไมอดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรูปอยางไร คือ ชางของ 
พระราชาเขาสูสงครามแลว เห็นกองพลชาง กองพลมา กองพลรถหรือกองพล 
เดินเทา ยอมหยุดนิ่งสะทกสะทาน ไมสามารถเขาสนามรบ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชางของพระราชา 
เปนสัตวไมอดทนตอรูปอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอเสียงอยางไร คือ 
 ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว ไดยินเสียงกองพลชาง เสียงกองพลมา เสียงกอง  
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พลรถ เสียงกองพลเดินเทา หรือเสียงกลอง บัณเฑาะว สังข มโหระทึก    ยอมหยุดนิ่ง  
สะทกสะทาน ไมสามารถเขาสนามรบ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทน 
ตอเสียงอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอกล่ินอยางไรคือ ชางของพระราชา 
เขาสูสงครามแลว ไดกล่ินมูตรและคูถแหงชางของพระราชา(ฝายขาศึก) ท่ีใหญกวา  
ซ่ึงเขาสนามรบท้ังหลาย ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทานไมสามารถเขาสนามรบ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอกล่ินอยางนีแ้ล กช็างของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรส 
อยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว ไมไดกินอาหารเพียงคืนหนึ่ง ๒  
คืน ๓ คืน ๔ คืนหรือ ๕ คืน ยอมหยดุนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขาสนามรบ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรสอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตว 
ไมอดทนตอโผฏฐัพพะอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสงครามแลว ถูกเขายิงดวย 
ลูกศรคร้ังหนึ่ง ๒ คร้ัง ๓ คร้ัง ๔ คร้ัง หรือ ๕ คร้ังเขาแลว ยอมหยุดนิ่งสะทกสะทาน ไม 
สามารถเขาสนามรบ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอโผฏฐัพพะอยางนี ้
แล ฯ      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอม 
เปนผูไมควรแกของคํานับ ไมควรแกของตอนรับ ไมควรแกของทําบุญ ไมควรแกการกระทํา 
อัญชลี ไมเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ เปนผูไมอดทนตอรูป ๑ ไมอดทนตอเสียง ๑ ไมอดทนตอกล่ิน ๑ ไมอดทน 
ตอรส ๑ ไมอดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูไมอดทนตอรูปอยางไร คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เหน็ 
รูปดวยจักษแุลว ยอมกําหนดัในรูปท่ีชวนใหกําหนัด ไมสามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุปนผูไมอดทนตอรูปอยางนี้แล กภ็ิกษเุปนผูไมอดทนตอเสียงอยางไร คือ  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ฟงเสียงดวยหูแลวยอมกําหนดัในเสียงท่ีชวนใหกําหนัด ไมสามารถต้ัง 
จิตไวโดยชอบ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูไมอดทนตอเสียงอยางนีแ้ล ก็ภิกษุเปนผูไมอดทน 
ตอกล่ินอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สูดกล่ินดวยจมูกแลว ยอมกําหนัดในกล่ินท่ีชวน 
ใหกําหนัด ไมสามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดกูรภิกษุท้ังหลายภกิษุเปนผูไมอดทนตอกล่ินอยางนี ้
แล ก็ภกิษุเปนผูไมอดทนตอรสอยางไร คือภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ล้ิมรสดวยล้ินแลว ยอม  
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กําหนดัในรสท่ีชวนใหกําหนัดไมสามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษเุปนผูไม 
อดทนตอรสอยางนี้แล กภ็ิกษุเปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพะอยางไร คือภิกษใุนธรรมวินัยนี้  
ถูกโผฏฐัพพะดวยกายแลว ยอมกําหนดัในโผฏฐัพพะท่ีชวนใหกําหนัด ไมสามารถตั้งจิตไวโดย 
ชอบ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษเุปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพะอยางนีแ้ลดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษ ุ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล  ยอมเปนผูไมควรแกของคํานับ ไมควรแกของตอนรับ ไม 
ควรแกของทําบุญ ไมควรแกการกระทําอัญชลี ไมเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิง่กวา ฯ 
     ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ชางของพระราชา ประกอบดวยองค ๕ ประการ เปนชางควรแก 
พระราชา ควรเปนชางทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะองค ๕ ประการเปนไฉน คือ ชาง 
ของพระราชาเปนสัตวอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกล่ิน ๑ อดทนตอรส ๑  
อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอรูปอยางไร คือ ชางของ 
พระราชาเขาสูสงครามแลว เห็นกองพลชาง กองพลมา กองพลรถ หรือ กองพลเดิน 
เทา ยอมไมหยดุนิ่ง ไมสะทกสะทาน สามารถเขาสนามรบได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ชางของ 
พระราชาเปนสัตวอดทนตอรูปอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอเสียงอยางไร 
 คือ ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว ไดยินเสียงกองพลชาง เสียงกองพลมา  
เสียงกองพลรถ เสียงกองพลเดินเทา หรือเสียงกลอง บัณเฑาะว สังข มโหระทึกท่ีกระหึ่ม 
 ยอมไมหยุดนิง่ ไมสะทกสะทาน สามารถเขาสนามรบได ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชางของพระราชา 
อดทนตอเสียงอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอกล่ินอยางไร คือ ชางของ 
พระราชาเขาสงครามแลว ไดกล่ินมูตรและคูถแหงชางของพระราชา (ฝายขาศึก)  
ท่ีใหญกวา ซ่ึงเขาสนามรบท้ังหลาย ยอมไมหยุดนิ่ง ไมสะทกสะทาน สามารถเขาสนามรบได  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชางพระราชาเปนสัตวอดทนตอกล่ินอยางนี้แลก็ชางของพระราชาเปนสัตว 
อดทนตอรสอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว ไมไดกินอาหารแม 
เพียงคืนหนึ่ง ๒ คืน ๓ คืน ๔ คืน หรือ ๕ คืนยอมไมหยดุนิ่ง ไมสะทกสะทาน สามารถ 
เขาสนามรบได ดูกรภกิษุท้ังหลายชางของพระราชาอดทนตอรสอยางนีแ้ล ก็ชางของพระราชา 
เปนสัตวอดทนตอโผฏฐัพพะอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสงครามแลว ถูกเขา 
ยิงดวยลูกศรคร้ังหนึ่ง ๒ คร้ัง ๓ คร้ัง ๔ คร้ัง หรือ ๕ คร้ัง ยอมไมหยุดนิง่ ไมสะทก 
สะทาน สามารถเขาสนามรบได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอ  
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โผฏฐัพพะอยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล  
 เปนชางควรแกพระราชา ควรเปนชางทรง ถึงการนับวาเปนพระราชพาหนะ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้เหมือนกนั เปนผู 
ควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรแกการกระทําอัญชลี เปนนาบุญ 
ของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู 
อดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกล่ิน ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูอดทนตอรูปอยางไร คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  
เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมกําหนดัในรูปท่ีชวนใหกําหนัด สามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูอดทนตอรูปอยางนี้แล กภ็ิกษเุปนผูอดทนตอเสียงอยางไร คือ ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ฟงเสียงดวยหูแลว ยอมไมกําหนดัในเสียงท่ีชวนใหกําหนัด สามารถตั้งจิตไว 
โดยชอบ ดูกรภิกษุท้ังหลายภิกษเุปนผูอดทนตอเสียงอยางนี้แล กภ็ิกษเุปนผูอดทนตอกล่ิน 
อยางไร คือ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ สูดกล่ินดวยจมูกแลว ยอมไมกําหนัดในกล่ินท่ีชวนให 
กําหนดัสามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษเุปนผูอดทนตอกล่ินอยางนีแ้ลภิกษ ุ
ยอมเปนผูอดทนตอรสอยางไร คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ล้ิมรสดวยล้ินแลวยอมไมกําหนัด 
ในรสท่ีชวนใหกําหนัด สามารถต้ังจิตไวโดยชอบ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูอดทนตอรส 
อยางนี้แล กภ็กิษุเปนผูอดทนตอโผฏฐัพพะอยางไร คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกตองโผฏ 
ฐัพพะดวยกายแลว ยอมไมกาํหนัดในโผฏฐัพพะท่ีชวนใหกําหนัด สามารถต้ังจิตไวโดยชอบ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูอดทนตอโผฏฐัพพะอยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบ 
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับควรแกของทําบุญ  
ควรแกการกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘  
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                         ๑๐. โสตวสูตร 
         [๑๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ ประการยอมควร 
แกพระราชา ควรเปนชางทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะทีเดยีวองค ๕ ประการเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชางของพระราชาในโลกนี้เปนสัตวเช่ือฟง ๑ เปนสัตวฆาได ๑ เปนสัตว 
รักษาได ๑ เปนสัตวอดทนได ๑ เปนสัตวไปได ๑ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวเช่ือฟงอยางไร ชางของพระราชา 
ในโลกน้ี ยอมต้ังใจ ใฝใจ สํารวมใจ เง่ียโสตฟงเหตุการณท่ีควาญชางใหกระทํา คือ เหตุ 
การณท่ีเคยกระทําหรือไมเคยกระทํา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวเช่ือฟงอยางนี ้
แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวฆาไดอยางไร ชางของพระราชาในโลก 
นี้ เขาสงครามแลว ยอมฆาชางบางฆาควาญชางบาง ฆามาบาง ฆาคนข่ีมาบาง ทําลายรถบาง 
 ฆาพลรถบาง ฆาพลเดินเทาบาง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวฆาไดอยางนี้แล 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวรักษาไดอยางไร ชางของพระราชาในโลก 
นี้เขาสูสงครามแลว ยอมรักษากายเบ้ืองหนา กายเบ้ืองหลัง เทาหนา เทาหลัง ศีรษะหู งา  
งวง หาง ควาญชาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวรักษาไดอยางนีแ้ล ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนไดอยางไร ชางของพระราชาในโลกนี้  
เขาสงครามแลว ยอมอดทนตอการประหารดวยหอก ตอการถูกลูกศร ตอการถูกงาว ตอเสียง 
กลอง บัณเฑาะว สังข มโหระทึกท่ีกระหึ่ม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชางของพระราชาเปนสัตว 
อดทนไดอยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไปไดอยางไร คือ ชาง 
ของพระราชาในโลกน้ียอมเปนสัตวไปสูทิศท่ีควาญชางไสไป คือ ทิศท่ีเคยไปหรือทิศท่ียังไม 
เคยไปไดโดยเร็วพลัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวไปไดอยางนีแ้ล ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ ประการน้ีแล ยอมควรแกพระราชา ควรเปน 
ชางทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะทีเดยีว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้เหมือนกนั ยอม 
เปนผูควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรแกการทําอัญชลี เปนนาบุญ 
ของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู 
เช่ือฟง ๑ เปนผูฆาได ๑ เปนผูรักษาได ๑ เปนผูอดทนได ๑ เปนผูไปได ๑ ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูเช่ือฟงอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมต้ังใจ  
ใฝใจ สํารวมใจ เง่ียโสตลงฟงธรรม  ในเม่ือผูอ่ืนแสดงธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูเช่ือฟงอยางนีแ้ลดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุปนผูฆาไดอยางไร คือ  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมอดกล้ัน ละ บรรเทา กําจัด ทําใหส้ินไป ใหถึงซ่ึงความไมมีแหง 
กามวิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ... พยาบาทวิตกท่ีเกดิข้ึนแลว ... วหิิงสาวิตกท่ีเกดิข้ึนแลวยอมอดกล้ัน  
ละ บรรเทา กําจัด ทําใหส้ินไป ใหถึงซ่ึงความไมมีแหงอกศุลธรรมท่ีลามกท้ังหลาย ท่ีเกดิ 
ข้ึนแลว ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูฆาไดอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุปนผูรักษา 
ไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินยันี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมถือโดยนมิิต ยอมไมถือ 
โดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจกัขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหธรรม 
อันเปนบาปอกุศลคือ อภิชฌาและโทมนสัครอบงําได ยอมรักษาจกัขุนทรีย ถึงความสํารวม 
ในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ดมกล่ินดวยจมูก ล้ิมรสดวยล้ิน ถูกตองโผฏฐัพพะ 
ดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมถือโดยนิมิต ยอมไมถือโดยอนุพยัญชนะ  
ยอมปฏิบัติเพือ่สํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว พงึเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ 
 อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุปนผูรักษาไดอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุปนผูอดทนไดอยางไร คือ  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้เปนผูอดทนไดตอเย็น รอน หิว ระหาย สัมผัสแหง เหลือบ ยุง ลม  
แดดและสัตวเล้ือยคลาน เปนผูอดทนไดตอคําหยาบระคาย เปนผูอดทนไดตอทุกขเวทนาทาง 
รางกายท่ีบังเกดิข้ึนแลว อันกลา แข็ง เผ็ดรอน ไมเปนท่ีช่ืนใจ ไมเปนท่ีชอบใจ สามารถ 
ปลิดชีพเสียได ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูอดทนไดอยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษ ุ
เปนผูไปไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีย้อมเปนผูไปสูทิศท่ีไมเคยไปตลอดกาลนานนี้  
คือ ธรรมเปนท่ีระงับสังขารท้ังปวงเปนท่ีสละคืนอุปธิกิเลสท้ังปวง เปนท่ีส้ินไปแหงตัณหา  
เปนท่ีสํารอก เปนท่ีดับหาเครื่องเสียบแทงมิได โดยเร็วพลัน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษเุปนผูไป 
ไดอยางนีแ้ลดกูรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอมเปนผูควรของ 
คํานับ ควรของตอนรับควรแกทักขิณา ควรแกการทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญ 
อ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบราชวรรคท่ี ๔ 
                         __________________  
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. จักกสูตร                 ๒. อนุวตัตนสูตร  
๓. ราชสูตร                 ๔. ยัสสทิสสูตร  
๕. ปตถนาสูตรท่ี ๑         ๖. ปตถนาสูตรท่ี ๒  
๗. อัปปสุปติสูตร        ๘. ภัตตาทกสูตร  
๙. อักขมสูตร         ๑๐. โสตวสูตร ฯ 
                         __________________  
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                         ติกัณฑกีวรรคท่ี ๕ 
                      ๑. ทัตวาอวชานาติสูตร 
         [๑๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๕ จาํพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวกเปน 
ไฉน คือ บุคคลใหแลวยอมดูหม่ิน ๑ บุคคลยอมดูหม่ินเพราะอยูรวมกนั ๑ บุคคลเปนผู 
เช่ืองาย ๑ บุคคลเปนผูโลเล ๑ บุคคลเปนผูเขลาหลงงมงาย ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลใหแลวยอมดูหม่ินอยางไร บุคคลในโลกน้ีใหจีวร  
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารแกบุคคล เขายอมคิดอยางนีว้า เราให  
ผูนี้รับ ดังนี้ ใหแลวยอมดหูม่ินบุคคลนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลใหแลวยอมดูหม่ินอยางนี ้
แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลยอมดูหม่ินเพราะอยูรวมกนัอยางไร บุคคลในโลกนี้ อยู 
รวมกับบุคคลสองสามปยอมดูหม่ินผูนัน้เพราะอยูรวมกนั ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลยอมดูหม่ิน 
เพราะอยูรวมกันอยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนผูเช่ืองายอยางไร บุคคล 
บางคนในโลกนี้ เม่ือเขากลาวคุณหรือโทษของผูอ่ืน ยอมนอมใจเช่ือโดยเร็วพลัน ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลเปนผูเช่ืองายอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนผูโลเลอยางไร คือ 
บุคคลบางคนในโลก เปนผูมีศรัทธาเล็กนอย มีความภักดีเล็กนอยมีความรักเล็กนอย มีความ 
เล่ือมใสเล็กนอย ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเปนผูโลเลอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคล 
ผูเขลาหลงงมงายอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูกุศลธรรมและอกุศลธรรม  
ยอมไมรูธรรมท่ีมีโทษและไมมีโทษ ยอมไมรูธรรมท่ีเลวและประณีต ยอมไมรูธรรมฝายดําและ 
ฝายขาว ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเปนผูเขลาหลงงมงายอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
๕ จําพวกนีแ้ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. อารภสูตร 
         [๑๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๕ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวกเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ปรารภจะลวงอาบัติ ยอมเดือดรอน  
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 และยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือ แหง 
ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดข้ึนแลวแกเธอ ๑ บุคคลบางคนในธรรมวินยันี้ ปรารภจะลวงอาบัติ  
ยอมไมเดือดรอนและยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดย 
ไมเหลือ แหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดข้ึนแลวแกเธอ ๑ บุคคลบางคนในธรรมวินยันี้ ไมปรารภ 
จะลวงอาบัติ ยอมเดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ  
อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือ แหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดข้ึนแลวแกเธอ ๑ บุคคลบางคน 
ในธรรมวินยันี้ ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง 
ซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือ แหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดข้ึนแลวแก 
เธอ ๑ บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอนและยอมทราบ 
ชัดตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือ แหงธรรมท่ีเปนบาป 
อกุศลซ่ึงเกิดข้ึนแลวแกเธอ ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาบุคคล ๕ จําพวกนัน้ บุคคลใดปรารภจะลวงอาบัติ ยอม 
เดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไม 
เหลือแหงบาปอกุศลซ่ึงเกิดข้ึนแลวแกเธอ บุคคลนั้นพึงเปนผูควรกลาวตักเตือนอยางนี้วา อาสวะ 
ท่ีเกิดเพราะปรารภจะลวงอาบัติของทานยังมีอยู อาสวะท่ีเกิดเพราะความเดือดรอนของทานยัง 
เจริญอยู ขอทานจงละอาสวะที่เกิดเพราะปรารภจะลวงอาบัติ บรรเทาอาสวะท่ีเกดิเพราะความ 
เดือดรอนแลว จึงอบรมจิตและปญญา ทานจักเปนผูเทียมทันบุคคลจําพวกท่ี ๕ โนน เพราะ 
การอบรมอยางนี้ ฯ 
     บุคคลใด ปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดอืดรอน และยอมไมทราบชัดตามความเปน 
จริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือ แหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดข้ึน 
แลวแกเธอ บุคคลนั้น พึงเปนผูควรกลาวตักเตือนอยางนีว้า อาสวะท่ีเกดิเพราะปรารภจะลวง 
อาบัติของทานยังมีอยู อาสวะท่ีเกิดเพราะความเดือดรอนของทานไมเจริญ ขอทานจงละอาสวะ 
ท่ีเกิดเพราะปรารภจะลวงอาบัติแลว จึงอบรมจิตและปญญา ทานจักเปนผูเทียมทันบุคคลจําพวกท่ี ๕ 
โนน เพราะการอบรมอยางนี้ ฯ 
     บุคคลใด ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมเดอืดรอน และยอมไมทราบชัดตามความ 
เปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือ แหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงเกิด 
แลวแกเธอ บุคคลนั้น พึงเปนผูควรกลาวตักเตือนอยางนีว้าอาสวะท่ีเกดิเพราะปรารภจะลวง  
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อาบัติของทานไมมี อาสวะท่ีเกิดเพราะความเดือดรอนของทานยังเจริญอยู ขอทานจงบรรเทา 
อาสวะท่ีเกดิเพราะความเดอืดรอนแลวจึงอบรมจิตและปญญา ทานจักเปนผูเทียมทันบุคคล 
จําพวกท่ี ๕ โนน เพราะการอบรมอยางนี้ ฯ 
     บุคคลใด ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความ 
เปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือ แหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงเกิด 
ข้ึนแลวแกเธอ บุคคลนั้น พึงเปนผูควรกลาวตักเตือนอยางนี้วา อาสวะท่ีเกิดเพราะปรารภจะลวง 
อาบัติของทานไมมี อาสวะท่ีเกิดเพราะความเดือดรอนของทานไมเจริญ ขอทานจงอบรมจิตและ 
ปญญา ทานจักเปนผูเทียมทันบุคคลจําพวกท่ี ๕ โนน เพราะการอบรมอยางนี้ ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลายบุคคล ๕ จําพวกน้ี ถูกตักเตือนพรํ่าสอนโดยเทียบกับบุคคลท่ี ๕ โนน ดวย 
ประการอยางนี้แล ยอมบรรลุความส้ินอาสวะโดยลําดับ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. สารันททสูตร 
         [๑๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กฏุาคารศาลา ปามหาวันใกลเมือง 
เวสาลี คร้ังนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาต 
 ณ เมืองเวสาลี สมัยนั้น เจาลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ คนนั่งประชุมกันอยูท่ีสารันททเจดีย ไดมี 
การสนทนากนัวา ความปรากฏแหงแกว ๕ประการ เปนของหาไดยากในโลก แกว ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ความปรากฏแหงชางแกว ๑ ความปรากฏแหงมาแกว ๑ ความปรากฏแหงแกว 
มณี ๑ ความปรากฏแหงนางแกว ๑ ความปรากฏแหงคฤหบดีแกว ๑ ความปรากฏแหงแกว ๕ 
ประการนี้ เปนของหาไดยากในโลก คร้ังน้ัน เจาลิจฉวีเหลานั้นไดสงบุรุษไปคอยดกัท่ีหนทาง 
โดยส่ังวา พอผูเจริญ เม่ือทานเห็นพระผูมีพระภาคเสดจ็มา พึงมาบอกแกพวกฉัน บุรุษ 
นั้นไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล จึงเขาไปหาเจาลิจฉวีเหลานัน้ แจงใหทราบวา พระผู 
มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นกําลังเสด็จมา ขอทานทั้งหลายจงทราบกาลท่ีควร 
 ณ บัดนี้ คร้ังนั้น เจาลิจฉวีเหลานั้น ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
แลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 152 
พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงเอ็นดู เสด็จเขาไปสูสารันททเจดียเถิด พระผูมีพระภาคทรง 
รับโดยดุษณีภาพ คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดเสด็จเขาไปยังสารันททเจดีย แลวประทับนั่งบน 
อาสนะท่ีตบแตงไว คร้ันแลวไดตรัสถามเจาลิจฉวีเหลานั้นวา ดูกรเจาลิจฉวีท้ังหลาย บัดนี้ ทาน 
ท้ังหลายประชมุสนทนากันดวยเร่ืองอะไร การสนทนาอะไรของทานท้ังหลายยังคางอยูในระหวาง 
 เจาลิจฉวีเหลานั้นไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือขาพระองคท้ังหลายน่ังประชุมกันอยู  
ณ ท่ีนี้ ไดมีการสนทนากันวา ความปรากฏแหงแกว ๕ ประการเปนของหาไดยากในโลก แกว  
๕ ประการเปนไฉน คือ ความปรากฏแหงชางแกว ๑ ความปรากฏแหงมาแกว ๑ ความปรากฏ 
แหงแกวมณี ๑ ความปรากฏแหงนางแกว ๑ ความปรากฏแหงคฤหบดแีกว ๑ ความปรากฏแหง 
แกว ๕ประการนี้ เปนของหาไดยากในโลก ฯ 
     พ. ดูกรเจาลิจฉวีท้ังหลาย ทานท้ังหลายเปนผูมุงไปในกาม จึงไดมีการสนทนากัน 
ปรารภเฉพาะกาม ดูกรเจาลิจฉวีท้ังหลาย ความปรากฏแหงแกว ๕ประการเปนของหาไดยาก 
 แกว ๕ ประการเปนไฉน คือ ความปรากฏแหงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ บุคคล 
ผูแสดงธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว ๑บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว ๑ บุคคล 
ผูรูแจงธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว ซ่ึงผูอ่ืนแสดงใหฟงแลวปฏิบัตธิรรม สมควรแกธรรม ๑ 
 กตัญูกตเวทีบุคคล ๑ ดูกรเจาลิจฉวีท้ังหลาย ความปรากฏแหงแกว ๕ ประการนี้แล เปนของ 
หาไดยากในโลก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. ติกณัฑกสูีตร 
         [๑๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปาติกัณฑกีวนั ใกลเมืองสาเกต ณ  
ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลายภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผู 
มีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลายขอภิกษุพึงเปนผูมีความสําคัญใน 
ส่ิงอันไมเปนปฏิกูล วาเปนส่ิงปฏิกูล อยูตลอดกาล ขอภิกษุพึงเปนผูมีความสําคัญในส่ิงอันเปน 
ปฏิกูลวา ไมเปนปฏิกูลอยูตลอดกาล ขอภิกษุพึงเปนผูมีความสําคัญในส่ิงไมปฏิกูล และส่ิงอัน 
เปนปฏิกูลวาเปนปฏิกูลอยูตลอดกาล ขอภิกษุพึงเปนผูมีความสําคัญในส่ิงอันเปนปฏิกูล และ  
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ส่ิงอันไมเปนปฏิกูลวาเปนส่ิงไมปฏิกูลอยูตลอดกาล ขอภิกษพุึงเวนส่ิงท้ังสอง คือส่ิงไมปฏิกูล  
และส่ิงปฏิกูลแลว เปนผูมีความวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยูตลอดกาล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร ภิกษจุงึควรเปนผูมีความสําคัญ 
ในส่ิงไมปฏิกลู วาเปนส่ิงปฏิกูล เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนีว้าความกําหนดัในธรรมอัน 
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัดอยาเกิดข้ึนแกเรา ภิกษจุึงควรเปนผูมีความสําคัญในส่ิงไมปฏิกูลวาเปน 
ส่ิงปฏิกูลอยู เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไรภกิษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในส่ิงปฏิกูลวาเปน 
ส่ิงไมปฏิกูล เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความขัดเคืองในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
ขัดเคืองอยาเกดิข้ึนแกเรา ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในส่ิงปฏิกูลวาเปนส่ิงไมปฏิกูลอยู เพราะ 
อาศัยอํานาจประโยชนอะไร ภิกษจุึงควรเปนผูมีความสําคัญในส่ิงไมปฏิกูล และส่ิงปฏิกูลวาเปน 
ส่ิงไมปฏิกูลอยู เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความกําหนดัในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
กําหนดั อยาเกดิข้ึนแกเรา ความขัดเคืองในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความขัดเคือง อยาเกดิข้ึนแก 
เรา ภิกษจุึงควรเปนผูมีความสําคัญในส่ิงไมปฏิกูลและส่ิงปฏิกูล วาเปนส่ิงปฏิกูลอยู เพราะ 
อาศัยอํานาจประโยชนอะไร ภิกษจุึงควรเปนผูมีความสําคัญในส่ิงปฏิกูล และส่ิงไมปฏิกูล วาเปน 
ส่ิงไมปฏิกูลอยูเพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความขดัเคืองในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
ขัดเคืองอยาเกดิข้ึนแกเรา ความกําหนดัในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความกําหนดัอยาเกดิข้ึนแกเรา  
ภิกษจุึงควรเปนผูมีความสําคัญในส่ิงปฏิกูลและส่ิงไมปฏิกูลวา เปนส่ิงไมปฏิกูลอยู เพราะอาศัย 
อํานาจประโยชนอะไร ภิกษจุึงควรเวนส่ิงท้ังสอง คือส่ิงไมปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลแลว เปนผูมีความ 
วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความกําหนัดในธรรมอันเปนท่ี 
ตั้งแหงความกาํหนัดในอารมณไหนๆ ในสวนไหนๆ แมมีประมาณนอย อยาเกิดข้ึนแกเรา  
ความขัดเคืองในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความขัดเคืองในอารมณไหนๆ ในสวนไหนๆแมมีประมาณ 
นอย อยาเกิดข้ึนแกเรา ความหลงในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความหลงในอารมณไหนๆ ในสวน 
ไหนๆ แมมีประมาณนอย อยาเกิดข้ึนแกเรา ภิกษจุึงควรเปนผูเวนส่ิงท้ังสอง คือ ส่ิงไมปฏิกูล 
และส่ิงปฏิกูลแลว เปนผูมีความวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔  
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                          ๕. นิรยสูตร 
         [๑๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูเหมือน 
ถูกฝงไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูมักฆาสัตว ๑ เปนผูมักลัก 
ทรัพย ๑ เปนผูมักประพฤติผิดในกาม ๑ เปนผูมักพูดเท็จ ๑เปนผูมักดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย 
อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล  
ยอมเปนผูเหมือนถูกฝงไวในนรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูเหมือนถูกเชิญไป 
อยูในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ๑ เปนผูงด 
เวนจากอทินนาทาน ๑ เปนผูงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ๑ เปนผูงดเวนจากมุสาวาท ๑ เปนผูงด 
เวนจากการดืม่น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล 
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูเหมือนถูกเชิญไปอยูในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          ๖. มิตตสูตร 
         [๑๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ไมควรคบเปนมิตร 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษยุอมใชใหทําการงาน ๑ยอมกออธิกรณ ๑ ยอมเปนผูโกรธ 
ตอบตอภิกษุผูเปนประธาน ๑ ยอมประกอบการจาริกไปในที่ไมควรตลอดกาลนาน ๑ เปนผูไม 
สามารถเพ่ือยังภิกษใุหเห็นแจงใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริง ดวยธรรมีกถาโดยกาล 
สมควร ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรคบเปนมิตร ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ควรคบเปนมิตรธรรม ๕  
ประการเปนไฉน คือ ภิกษยุอมไมใชใหทําการงาน ๑ ไมกออธิกรณ ๑ไมโกรธตอบตอภิกษุผู 
เปนประธาน ๑ ไมประกอบการจาริกในท่ีไมควรตลอดกาลนาน ๑ เปนผูสามารถเพ่ือยังภิกษุให  
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เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริง ดวยธรรมีกถาโดยกาลสมควร ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ควรคบเปนมิตร ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                       ๗. อสัปปุริสทานสูตร 
         [๑๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสัปปุริสทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ  
อสัตบุรุษยอมใหโดยไมเคารพ ๑ ใหโดยไมออนนอม ๑ ไมใหดวยมือตนเอง ๑ ใหของท่ีเปน 
เดน ๑ ไมเห็นผลที่จะพึงมาถึงให ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสัปปุริสทาน ๕ ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ สัตบุรุษยอม 
ใหโดยเคารพ ๑ ใหโดยออนนอม ๑ ใหดวยมือตนเอง ๑ ใหของไมเปนเดน ๑ เห็นผลท่ีจะมา 
ถึงให ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย สัปปุริสทาน ๕ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                        ๘. สัปปุริสทานสูตร 
         [๑๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ  
สัตบุรุษยอมใหทานดวยศรัทธา ๑ ยอมใหทานโดยเคารพ ๑ ยอมใหทานโดยกาลอันควร ๑ เปน 
ผูมีจิตอนุเคราะหใหทาน ๑ ยอมใหทานไมกระทบตนและผูอ่ืน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษ 
คร้ันใหทานดวยศรัทธาแลว ยอมเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเปนผูมีรูปสวยงาม นาด ู
 นาเล่ือมใสประกอบดวยผิวพรรณงามยิ่งนกั ในท่ีท่ีทานนั้นเผล็ดผล (บังเกิดข้ึน) คร้ันใหทาน 
โดยเคารพแลว ยอมเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเปนผูมีบุตรภรรยา ทาส  
คนใชหรือคนงาน เปนผูเช่ือฟง เง่ียโสตลงสดับคําส่ัง ตั้งใจใครรูในท่ีท่ีทานนั้นเผล็ดผล คร้ัน 
ใหทานโดยกาลอันควรแลว ยอมเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และยอมเปนผูมีความ 
ตองการท่ีเกิดข้ึนตามกาลบริบูรณ ในท่ีท่ีทานน้ันเผล็ดผล คร้ันเปนผูมีจติอนุเคราะหใหทานแลว 
 ยอมเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเปนผูมีจิตนอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ สูงยิ่งข้ึน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 156 
 ในท่ีท่ีทานนัน้เผล็ดผล คร้ันใหทานไมกระทบตนและผูอ่ืนแลว ยอมเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก  
มีโภคะมาก และยอมเปนผูมีโภคทรัพยไมมีภยันตรายมาแตท่ีไหนๆคือ จากไฟ จากน้าํ จาก 
พระราชา จากโจร จากคนไมเปนท่ีรัก หรือจากทายาทในท่ีท่ีทานนั้นเผล็ดผล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สัปปุริสทาน ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                       ๙. สมยวิมุตตสูตรท่ี ๑ 
         [๑๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุ 
ผูมีจิตหลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบทําการงาน ๑ ความ 
เปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบนอน ๑ ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ภิกษนุั้นไม 
พิจารณาจิตท่ีหลุดพนแลวอยางไร ๑ดกูรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ 
ความเส่ือมแกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุผูมีจิต 
หลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมชอบทําการงาน ๑ ความเปน 
ผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบนอน ๑ ความเปนผูไมชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ภิกษนุั้น 
พิจารณาจิตท่ีหลุดพนแลวอยางไร ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ 
ความไมเส่ือมแกภกิษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                      ๑๐. สมยวิมุตตสูตรท่ี ๒ 
         [๑๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุ 
ผูมีจิตหลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบทําการงาน ๑ ความ 
เปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบนอน ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความ  
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เปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ 
ความเส่ือมแกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุผูมีจิต 
หลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมชอบทําการงาน ๑ ความเปน 
ผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบนอน ๑ ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความ 
เปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความ 
ไมเส่ือมแกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบติกัณฑกวีรรคท่ี ๕ 
                        __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. ทัตวาอวชานาติสูตร                 ๒. อารภสูตร  
๓. สารันททสูตร                        ๔. ติกณัฑกีสูตร  
๕. นิรยสูตร                                 ๖. มิตตสูตร 
         ๗. อสัปปุริสทานสูตร                ๘. สัปปุริสทานสูตร  
๙. สมยวิมุตตสูตรท่ี ๑                 ๑๐. สมยวมุิตตสูตรท่ี ๒ ฯ 
                                จบตติยปณณาสก 
                         __________________  
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                          จตุตถปณณาสก 
                        สัทธรรมวรรคท่ี ๑ 
                     ๑. สัทธรรมนิยามสูตรท่ี ๑ 
         [๑๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ แมฟงสัทธรรมอยู  
ก็เปนผูไมควรเพื่อหยั่งลงสูนยิาม คือ ความถูกในกุศลธรรมธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ  
บุคคลยอมพูดมาก ๑ พูดคําพูดท่ีผูอ่ืนพูดแลวมาก ๑ พดูปรารภตน ๑ เปนผูมีจิตฟุงซานฟง 
ธรรม ๑ เปนผูมีจิตไมแนวแนมนสิการโดยอุบายไมแยบคาย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู 
ประกอบดวยธรรม๕ ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยูก็เปนผูไมควรเพือ่หยั่งลงสูนิยาม คือ 
 ความถูกในกศุลธรรม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฟงสัทธรรมอยูเปนผูควร 
เพื่อหยั่งลงสูนยิาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ บุคคลยอม 
ไมพูดมาก ๑ ไมพูดคําพูดท่ีผูอ่ืนพูดแลวมาก ๑ ไมพดูปรารภตน ๑เปนผูมีจิตไมฟุงซานฟงธรรม ๑ 
 เปนผูมีจิตแนวแนมนสิการโดยอุบายแยบคาย ๑ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕  
ประการนี้แล ฟงสัทธรรมอยูก็เปนผูควรหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                     ๒. สัทธรรมนิยามสูตรท่ี ๒ 
         [๑๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ แมฟงสัทธรรมอยู  
ก็เปนผูไมควรเพื่อหยั่งลงสูนยิาม คือ ความถูกในกุศลธรรมธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ  
บุคคลยอมพูดมาก ๑ พูดคําพูดท่ีผูอ่ืนพูดแลวมาก ๑ พดูปรารภตน ๑ เปนผูมีปญญาทราม   
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โงเงา ๑ เปนผูมีความถือตัววาเขาใจในส่ิงท่ียังไมเขาใจ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม ๕ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูก 
ในกุศลธรรม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฟงสัทธรรมอยู เปนผูควร 
เพื่อหยั่งลงสูนยิาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมไม 
พูดมาก ๑ ไมพูดคําพูดท่ีผูอ่ืนพูดแลวมาก ๑ ไมพูดปรารภตน ๑ เปนผูมีปญญา ไมโงเงา ๑  
ไมเปนผูมีความถือตัววาเขาใจในส่ิงท่ียังไมเขาใจ ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวย 
ธรรม ๕ ประการนี้แลฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                     ๓. สัทธรรมนิยามสูตรท่ี ๓ 
         [๑๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ แมฟงสัทธรรมอยู  
ก็เปนผูไมควรเพื่อหยั่งลงสูนยิาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม๕ ประการเปนไฉน คือ  
บุคคลเปนผูลบหลูคุณทานฟงธรรม ๑ เปนผูอันความลบหลูครอบงํา มีจิตแขงดีฟงธรรม ๑ เปนผู 
แสวงโทษ มีจติกระทบในผูแสดงธรรม มีจิตกระดาง ๑ เปนผูมีปญญาทราม โงเงา ๑ เปนผูมี 
ความถือตัววาเขาใจในส่ิงท่ียงัไมเขาใจ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
นี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพือ่หยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฟงสัทธรรมอยู เปนผูควร 
เพื่อหยั่งลงสูนยิาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมไม 
เปนผูลบหลูคุณทานฟงธรรม ๑ เปนผูอันความลบหลูไมครอบงํา ไมมีจิตแขงดีฟงธรรม ๑ เปน 
ผูไมแสวงโทษ ไมมีจิตกระทบในผูแสดงธรรม ไมมีจิตกระดาง ๑ เปนผูมีปญญา ไมโงเงา ๑ 
 ไมเปนผูมีความถือตัววาเขาใจในส่ิงท่ียังไมเขาใจ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวย 
ธรรม ๕ประการนี้แล ฟงสัทธรรมอยู เปนผูควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 160 
                     ๔. สัทธรรมสัมโมสสูตรท่ี ๑ 
         [๑๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเส่ือมสูญ 
แหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ไมฟงธรรมโดยเคารพ ๑  
ไมเลาเรียนธรรมโดยเคารพ ๑ ไมทรงจําธรรมโดยเคารพ ๑ไมใครครวญอรรถแหงธรรมท่ีทรงจํา 
ไวโดยเคารพ ๑ รูอรรถรูธรรมแลวไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมโดยเคารพ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ธรรม ๕ ประการนี้แลยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความต้ังม่ัน ไมลบเลือน 
เส่ือมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมฟงธรรมโดย 
เคารพ ๑ เลาเรียนธรรมโดยเคารพ ๑ ทรงจําธรรมโดยเคารพ ๑ ใครครวญอรรถแหงธรรมท่ีทรง 
จําไวโดยเคารพ ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมโดยเคารพ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความต้ังม่ัน ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                     ๕. สัทธรรมสัมโมสสูตรท่ี ๒ 
         [๑๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเส่ือม 
สูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมเลาเรียนธรรม  
คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทานอิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ นี ้
ธรรมเปนขอท่ี ๑ ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุ 
ท้ังหลายยอมไมแสดงธรรมตามท่ีไดฟงมา ตามท่ีไดเลาเรียนมาแกผูอ่ืนโดยพิสดาร นี้เปนธรรม 
ขอท่ี ๒ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภกิษุท้ังหลาย 
ยอมไมบอกธรรมตามท่ีไดฟงมา ตามท่ีไดเลาเรียนมาแกผูอ่ืนโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอท่ี ๓ 
 ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรมอีกประการหนึ่ง ภิกษุท้ังหลาย ยอมไม 
ทําการสาธยายธรรมตามท่ีไดฟงมา ตามท่ีไดเลาเรียนมาแกผูอ่ืนโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอท่ี ๔  
ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุท้ังหลายยอมไม  
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ตรึกตรองไมเพงดูดวยใจ ซ่ึงธรรมตามท่ีไดฟงมา ตามท่ีไดเลาเรียนมาโดยพิสดาร นี้เปน 
ธรรมขอท่ี ๕ ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕  
ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความต้ังม่ัน ไมลบเลือน 
เส่ือมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ ยอม 
เลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ... อัพภูตธรรม เวทัลละ นี้เปนธรรมขอท่ี ๑ ยอมเปนไป 
เพื่อความต้ังม่ัน ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรมอีกประการหนึ่ง ภกิษุท้ังหลายยอมแสดง 
ธรรมตามท่ีไดฟงมา ตามท่ีไดเลาเรียนมาแกผูอ่ืนโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอท่ี ๒ ยอมเปนไป 
เพื่อความต้ังม่ัน ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภกิษุท้ังหลายยอมบอก 
ธรรมตามท่ีไดฟงมา ตามท่ีไดเลาเรียนมาแกผูอ่ืนโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอท่ี ๓ ยอมเปนไป 
เพื่อความต้ังม่ัน ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภกิษุท้ังหลายยอมทําการ 
สาธยายธรรมตามท่ีไดฟงมา ตามท่ีไดเลาเรียนมาแกผูอ่ืนโดยพิสดารนี้เปนธรรมขอท่ี ๔ ยอม 
เปนไปเพื่อความต้ังม่ัน ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรมอีกประการหนึ่ง ภกิษุท้ังหลาย 
ยอมตรึกตรอง เพงดูดวยใจ ซ่ึงธรรมตามท่ีไดฟงมาตามท่ีไดเลาเรียนมาโดยพิสดาร นี ้
เปนธรรมขอท่ี ๕ ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังม่ันไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความต้ังม่ัน ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหง 
สัทธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                     ๖. สัทธรรมสัมโมสสูตรท่ี ๓ 
         [๑๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเส่ือม 
สูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียน 
พระสูตรท่ีทรงจําไวไมดี ดวยบทและพยัญชนะท่ีตั้งไวไมดี แมอรรถแหงบทและพยญัชนะท่ีตั้งไว 
ไมดี ยอมเปนเนื้อความมีนยัไมดี นี้เปนธรรมขอท่ี ๑ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือน เส่ือมสูญแหง  
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สัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภกิษุท้ังหลายเปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมกระทําใหเปนผูวายาก  
เปนผูไมอดทน รับคําพรํ่าสอนโดยไมเคารพ นี้เปนธรรมขอท่ี ๒ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือน 
เส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภกิษุท้ังหลายท่ีเปนพหูสูต มีการเลาเรียนมาก  
ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ยอมไมบอกพระสูตรแกผูอ่ืนโดยเคารพ เม่ือภิกษุเหลานั้น 
ลวงลับไปพระสูตรยอมขาดเคามูล ไมมีหลัก นี้เปนธรรมขอท่ี ๓ ยอมเปนไปเพื่อความ 
ลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภกิษุท้ังหลายผูเถระ เปนผูมักมาก มีความ 
ประพฤติยอหยอน เปนหัวหนาในการลวงละเมิด ทอดธุระในทางวิเวก ไมปรารภความเพียร เพื่อ 
ถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุเพื่อทําใหแจงธรรมท่ียงัไมทําใหแจง ประชุมชน 
รุนหลังยอมถือเอาภิกษุเหลานั้นเปนตัวอยาง ประชุมชนเหลานั้นก็เปนผูมักมาก มีความประพฤติ 
ยอหยอน เปนหัวหนาในการลวงละเมิด ทอดธุระในทางวิเวก ไมปรารภความเพียร เพือ่ถึง 
ธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจงนี้เปนธรรม 
ขอท่ี ๔ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง สงฆเปนผู 
แตกกนั เม่ือสงฆแตกกนัแลว ยอมมีการดากันและกันบริภาษกนัและกนั แชงกนัและกัน  
ทอดท้ิงกันและกัน ในเหตุการณเชนนัน้ คนผูไมเล่ือมใสยอมไมเล่ือมใส และคนบางพวกท่ี 
เล่ือมใสแลวยอมเหินหาง นี้เปนธรรมขอท่ี ๕ ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเส่ือมสูญแหง 
สัทธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเส่ือมสูญแหง 
สัทธรรม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความต้ังม่ัน ไมลบเลือน 
เส่ือมสูญแหงสัทธรรม  ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ ยอม 
เลาเรียนพระสูตรท่ีทรงจําไวดี ดวยบทและพยัญชนะท่ีตั้งไวดี แมอรรถแหงบทและพยัญชนะท่ี 
ตั้งไวดี ยอมเปนเนื้อความท่ีมีนัยดี นี้เปนธรรมขอท่ี ๑ ยอมเปนไปเพื่อความต้ังม่ัน ไม 
ลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภกิษุท้ังหลายเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรม 
ท่ีกระทําใหเปนผูวางายเปนผูอดทน รับคําพรํ่าสอนโดยเคารพ นี้เปนธรรมขอท่ี ๒ ยอมเปน 
ไปเพื่อความต้ังม่ัน ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุท้ังหลายที่เปน 
พหูสูตเลาเรียนมาก ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ยอมบอกแกผูอ่ืนโดยเคารพ เม่ือภิกษ ุ
เหลานั้นลวงลับไป พระสูตรยอมไมขาดเคามูล มีหลักฐานอยูนี้เปนธรรมขอท่ี ๓ ยอมเปนไป 
เพื่อความต้ังม่ัน ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภกิษุท้ังหลายผูเถระ ยอม 
ไมมักมาก ไมประพฤติยอหยอน ทอดธุระในการลวงละเมิด เปนหวัหนาในทางวเิวก ปรารภ  
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ความเพยีรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อกระทําใหแจงธรรมท่ียังไม 
ทําใหแจง ประชุมชนรุนหลังยอมถือเอาภกิษุเหลานั้นเปนตัวอยาง  ประชุมชนเหลานัน้ไมมักมาก 
ไมประพฤติ  ยอมทอดธุระในการลวงละเมิด เปนหวัหนาในทางวเิวก ปรารถความเพียรเพื่อถึง 
ธรรมท่ียังไมถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจง  นีเ้ปนธรรม 
ขอท่ี ๔ ยอมเปนไปเพื่อความต้ังม่ัน ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม  อีกประการหนึ่ง สงฆ 
ยอมเปนผูสมัครสมานกันดี ช่ืนชมตอกันไมวิวาทกัน มีอุเทศเปนอยางเดียวกัน อยูสบาย  
ก็เม่ือสงฆสมัครสมานกันดไีมมีการดากนัและกัน ไมบริภาษกนัและกนั ไมมีการแขงขันกัน 
และกัน ไมทอดท้ิงกันและกนั ในเหตุการณเชนนัน้ คนผูไมเล่ือมใสยอมเล่ือมใส และคน 
บางพวกท่ีเล่ือมใสแลว ยอมเล่ือมใสยิ่งข้ึน นี้เปนธรรมขอท่ี ๕ ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังม่ัน 
 ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ 
ความต้ังม่ัน ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. ทุกถาสูตร 
         [๑๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถอยคําของบุคคล ๕ จําพวกยอมเปนถอยคําช่ัว เม่ือ 
เทียบบุคคลกบับุคคล บุคคล ๕ จําพวกเปนไฉน คือ ถอยคําปรารภศรัทธาเปนถอยคําช่ัว 
แกผูไมมีศรัทธา ๑ ถอยคําปรารภศีลเปนถอยคําช่ัวแกผูทุศีล ๑ถอยคําปรารภพาหุสัจจะเปนถอยคํา 
ช่ัวแกผูไดสดบันอย ๑ ถอยคําปรารภจาคะเปนถอยคําช่ัวแกผูตระหนี่ ๑ ถอยคําปรารภปญญา 
เปนถอยคําช่ัวแกผูทรามปญญา ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภศรัทธาจึงเปนถอยคําช่ัวแกผูไมมีศรัทธา 
 เพราะผูไมมีศรัทธา เม่ือพูดเร่ืองศรัทธา ยอมขัดของ โกรธพยาบาท กระดาง แสดงความ 
โกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะผูไมมีศรัทธานั้น ยอมไมเห็น 
ศรัทธาสัมปทาในตน และยอมไมไดปติปราโมทยท่ีมีศรัทธาสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคํา 
ปรารภศรัทธาจึงเปนถอยคําช่ัวแกผูไมมีศรัทธา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภ 
ศีลจึงเปนถอยคําช่ัวแกผูทุศีล เพราะผูทุศีล เม่ือพูดเร่ืองศีลยอมขัดของ โกรธ  พยาบาท  
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 กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูทุศีลนั้นยอม 
ไมเห็นศีลสัมปทาในตน และยอมไมไดปติและปราโมทยท่ีมีศีลสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น  
ถอยคําปรารภศีลจึงเปนถอยคําช่ัวแกผูทุศีล เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภพาหุสัจจะจึงเปนถอยคํา 
ช่ัวแกผูไดสดบันอยเพราะผูไดสดับนอย เม่ือพูดเร่ืองพาหุสัจจะ ยอมขัดของ โกรธ  
พยาบาทกระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะ 
ผูไดสดับนอยนั้น ยอมไมเหน็สุตสัมปทาในตน และยอมไมไดปติปราโมทยท่ีมีสุตสัมปทา 
เปนเหตุ ฉะนัน้ ถอยคําปรารภพาหุสัจจะจึงเปนถอยคําช่ัวแกผูไดสดบันอย เพราะเหตุไร  
ถอยคําปรารภจาคะจึงเปนถอยคําช่ัวแกผูตระหนี่เพราะผูตระหนี่ เม่ือพดูเร่ืองจาคะ ยอม 
ขัดของ โกรธ พยาบาท กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะผูตระหนี่นั้นยอมไมเห็นจาคสัมปทาในตนและยอมไมไดปติปราโมทยท่ีมี 
จาคสัมปทานั้นเปนเหตุฉะนัน้ ถอยคําปรารภจาคะ จึงเปนถอยคําช่ัวของผูตระหนี่ เพราะเหตุไร 
 ถอยคําปรารภปญญาจึงเปนถอยคําช่ัวแกผูทรามปญญา เพราะผูทรามปญญา เม่ือพูดเร่ืองปญญา 
 ยอมขัดของ โกรธ  พยาบาท กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะผูทรามปญญานั้นยอมไมเห็นปญญาสัมปทาในตน และยอมไมไดปติปราโมทย 
ท่ีมีปญญาสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้นถอยคําปรารภปญญาจึงเปนถอยคําช่ัวแกผูทรามปญญา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ถอยคําของบุคคล ๕ จําพวกนี้แล ยอมเปนถอยคําช่ัว เม่ือเทียบบุคคลกบั 
บุคคล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถอยคําของบุคคล ๕ จําพวก ยอมเปนถอยคําดี เม่ือเทียบบุคคล 
กับบุคคล บุคคล ๕ จําพวกเปนไฉน คือถอยคําปรารภศรัทธาเปนถอยคําดีแกผูมีศรัทธา ๑  
ถอยคําปรารภศีลเปนถอยคําดีแกผูมีศีล ๑ ถอยคําปรารภพาหุสัจจะเปนถอยคําดีแกผูไดสดับมาก ๑  
ถอยคําปรารภจาคะเปนถอยคําดีแกผูมีจาคะ ๑ ถอยคําปรารภปญญาเปนถอยคําดีแกผูมีปญญา ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภศรัทธาจึงเปนถอยคําดีแกผูมีศรัทธา  
เพราะผูมีศรัทธา เม่ือพูดเร่ืองศรัทธายอมไมขัดของ ไมโกรธ ไมพยาบาท ไมกระดาง ไม 
แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูมีศรัทธานั้นยอม 
เห็นศรัทธาสัมปทาในตน และยอมไดปติปราโมทยท่ีมีศรัทธาสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคํา 
ปรารภศรัทธาจึงเปนถอยคําดีแกผูมีศรัทธา เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภศีลจึงเปนถอยคําดีแกผูมี  
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ศีล เพราะผูมีศีลเม่ือพูดเร่ืองศีล ยอมไมขัดของ ไมโกรธ ไมพยาบาท ไมกระดาง ไมแสดง 
ความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูมีศีลนั้นยอมเห็นศีล 
สัมปทาในตน และยอมไดปติปราโมทยท่ีมีศีลสัมปทานั้นเปนเหตุฉะนัน้ ถอยคําปรารภศีลจึง 
เปนถอยคําดีแกผูมีศีล เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภพาหุสัจจะจึงเปนถอยคําดีแกผูไดสดับมาก  
เพราะผูไดสดบัมาก เม่ือพูดเร่ืองพาหุสัจจะ ยอมไมขัดของ ไมโกรธ ไมพยาบาท ไมกระดาง 
 ไมแสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูไดสดับมาก 
ยอมเห็นสุตสัมปทาในตน และยอมไดปตปิราโมทยท่ีมีสุตสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนัน้ถอยคํา 
ปรารภพาหุสัจจะจึงเปนถอยคําดีแกผูไดสดับมาก เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภจาคะจึงเปนถอยคํา 
ดีแกผูมีจาคะ เพราะผูมีจาคะ เม่ือพูดเร่ืองจาคะ ยอมไมขัดของ ไมโกรธ ไมพยาบาท ไม 
กระดาง ไมแสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตไุร เพราะผูมีจาคะ 
นั้นยอมเห็นจาคะสัมปทาในตน และยอมไดปติปราโมทยท่ีมีจาคสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น  
ถอยคําปรารภจาคะ จึงเปนถอยคําดีแกผูมีจาคะ เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภปญญาจึงเปนถอยคํา 
ดีแกผูมีปญญา เพราะผูมีปญญา เม่ือพูดเร่ืองปญญา ยอมไมขัดของไมโกรธ ไมพยาบาท 
 ไมกระดาง ไมแสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูมี 
ปญญานั้น ยอมเห็นปญญาสัมปทาในตนและยอมไดปตปิราโมทยท่ีมีปญญาสัมปทานั้นเปนเหตุ 
 ฉะนั้นถอยคําปรารภปญญาจึงเปนถอยคําดีแกผูมีปญญา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถอยคําของบุคคล  
๕ จําพวกนีแ้ลยอมเปนถอยคําดี เม่ือเทียบบุคคลกับบุคคล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         ๘. สารัชชสูตร 
         [๑๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมถึงความคร่ัน 
คราม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูทุศีล  
๑ เปนผูไดสดบันอย ๑ เปนผูเกียจคราน ๑ เปนผูมีปญญาทราม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลยอมถึงความคร่ันคราม ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนผูแกลวกลา  
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ๑ เปนผูมีศีล ๑ เปนผู 
ไดสดับมาก ๑ เปนผูปรารภความเพยีร ๑ มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวย 
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูแกลวกลา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. อุทายิสูตร 
         [๑๕๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี  
สมัยนั้น ทานพระอุทายีผูอันคฤหัสถบริษัทหมูใหญแวดลอมแลว นั่งแสดงธรรมอยู ทานพระ 
อานนทไดเหน็ทานพระอุทายี ผูอันคฤหัสถบริษัทหมูใหญแวดลอมแลว นั่งแสดงธรรมอยู จึง 
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได 
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระอุทายี ผูอันคฤหัสถบริษัทหมูใหญแวดลอมแลว  
นั่งแสดงธรรมอยู พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท การแสดงธรรมแกผูอ่ืนไมใชทําไดงาย 
ภิกษเุม่ือจะแสดงธรรมแกผูอ่ืน พึงต้ังธรรม ๕ ประการไวภายใน แลวจึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน ๕  
ประการเปนไฉน คือ ภิกษพุงึต้ังใจวา เราจกัแสดงธรรมไปโดยลําดับ ๑ เราจักแสดงอาง 
เหตุผล ๑ เราจกัแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู ๑ เราจักเปนผูไมเพงอามิสแสดงธรรม ๑ เราจัก 
ไมแสดงใหกระทบตนและผูอ่ืน ๑ แลวจึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน ดูกรอานนท การแสดงธรรม 
แกผูอ่ืนไมใชทําไดงาย ภิกษเุม่ือจะแสดงธรรมแกผูอ่ืน พงึต้ังธรรม ๕ ประการนี้ไวในภายใน แลว 
จึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        ๑๐. ทุพพิโนทยสูตร 
         [๑๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เกิดข้ึนแลวบรรเทาไดยาก ธรรม ๕   
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ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ปฏิภาณ ๑จิตคิดจะไป ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เกิดข้ึนแลวบรรเทาไดยาก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบสัทธรรมวรรคท่ี ๑ 
                       __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             สัทธรรมนิยามสูตร ๓ สูตร                 สัทธรรมสัมโมสสูตร ๓ สูตร  
ทุกถาสูตร                                         สารัชชสูตร  
อุทายิสูตร                                         ทุพพิโนทยสูตร ฯ 
                       __________________  
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 อาฆาตวรรคท่ี ๒ 
                      ๑. อาฆาตวินยสูตรท่ี ๑ 
         [๑๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเปนท่ีระงับความอาฆาตซ่ึงเกิดข้ึนแกภกิษุโดยประการ 
ท้ังปวง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ความอาฆาตพึงบังเกิดข้ึนในบุคคลใด พึงเจริญ 
เมตตาในบุคคลน้ัน ๑ ความอาฆาตพึงบังเกดิข้ึนในบุคคลใด พึงเจริญกรุณาในบุคคลนั้น ๑  
ความอาฆาตพึงบังเกิดข้ึนในบุคคลใดพึงเจริญอุเบกขาในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาตพึงบังเกิด 
ข้ึนในบุคคลใด พึงถึงการไมนึกไมใฝใจในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาตพึงบังเกิดข้ึนในบุคคลใด  
พึงนึกถึงความเปนผูมีกรรมเปนของๆ ตนใหม่ันในบุคคลนั้นวา ทานผูนีเ้ปนผูมีกรรมเปนของๆ  
ตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพึ่ง จักทํากรรมใด  
ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม จักเปนทายาท (ผูรับผล) ของกรรมนั้น ดังนี้ ๑ ภิกษพุงึระงับความอาฆาต 
ในบุคคลนั้นดวยประการฉะนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                      ๒. อาฆาตวินยสูตรท่ี ๒ 
         [๑๖๒] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรอาวุโส  ภิกษ ุ
เหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ธรรม 
เปนท่ีระงับความอาฆาต ซ่ึงเกิดข้ึนแกภกิษโุดยประการทัง้ปวง๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน  
คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธ์ิ (แต) เปนผูมีความ 
ประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิ (แต) เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ  
ภิกษพุึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความประพฤติ 
ทางกายไมบริสุทธ์ิ เปนผูมีความประพฤตทิางวาจาไมบริสุทธ์ิแตยอมไดทางสงบใจ ไดความ  
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เล่ือมใสโดยกาลอันสมควร ภิกษพุึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคล 
บางคนในโลกนี้ เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธ์ิ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไม 
บริสุทธ์ิ และยอมไมไดทางสงบใจ ไมไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร ภิกษุพึง 
ระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความประพฤติทางกาย 
บริสุทธ์ิ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ และยอมไดทางสงบใจ ยอมไดความเล่ือมใส 
โดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนีดู้กรภิกษุท้ังหลาย ใน 
บุคคล ๕ จําพวกนัน้ บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธ์ิ (แต) เปนผูมีความ 
ประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางไร เหมือนอยางวา  
ภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตรเห็นผาเกาท่ีถนน เหยียบใหม่ันดวยเทาซาย เข่ียออกดูดวยเทาขวา  
สวนใดเปนสาระ ก็เลือกถือเอาสวนน้ันแลวหลีกไป แมฉันใด บุคคลใด เปนผูมีความ 
ประพฤติทางกายไมบริสุทธ์ิ (แต) เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิความประพฤติทางกาย 
ไมบริสุทธ์ิสวนใดของเขา ภกิษุไมพึงใสใจสวนนั้นในสมัยนั้น สวนความประพฤติทางวาจา 
บริสุทธ์ิสวนใดของเขา ภิกษพุึงใสใจสวนนั้นในสมัยนั้น ฉันนั้น ภิกษพุึงระงับความอาฆาตใน 
บุคคลนั้นอยางนี้ ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิ (แต)  
เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ ภิกษพุึงระงับความอาฆาตในบุคคลน้ันอยางไรเหมือน 
อยางวา สระนํ้าท่ีถูกสาหรายและแหนคลุมไว บุรุษผูเดนิทางรอนอบอาวเหนื่อยออน ระหาย 
น้ํา เขาลงสูสระน้ํานัน้ แหวกสาหรายและแหนดวยมือท้ังสองแลว กอบนํ้าข้ึนดื่มแลวพึงไป 
 แมฉันใด บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิ (แต) เปนผูมีความประพฤติ 
ทางกายบริสุทธ์ิ ความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิสวนใดของเขา ภกิษุไมพึงใสใจในสวนนัน้ 
ในสมัยนัน้ สวนความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิสวนใดของเขา ภิกษพุงึใสใจในสวนนั้นในสมัย 
นั้น ฉันนัน้ ภกิษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนี้อยางนี้ ดูกรอาวุโสท้ังหลายบุคคลใด เปนผูมี 
ความประพฤติทางกายไมบริสุทธ์ิ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิ แตยอมไดทางสงบใจ 
 ไดความเล่ือมใสโดยกาลอันสมควรภิกษพุงึระงับความอาฆาตในบุคคลน้ันอยางไร เหมือน 
อยางวา น้ําเล็กนอยมีอยูในรอยโค บุรุษผูเดินทางรอนอบอาว เหน่ือยออน ระหายนํ้า เขา 
พึงเกิดความคิดอยางนีว้า น้ําเล็กนอยมีอยูในรอยโคนี้ ถาเราจักกอบขึ้นด่ืมหรือใชภาชนะตักข้ึน  
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ดื่มไซรเราก็จกัทําน้ํานั้นใหไหวบาง ใหขุนบาง ใหไมเปนท่ีควรดื่มบาง ถากระไรเราพึงคุกเขา 
กมลงดื่มอยางโคดื่มน้ําแลวหลีกไปเถิด เขาคุกเขากมลงดื่มน้ําอยางโคดื่มน้ําแลวไป แมฉันใด  
บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธ์ิ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิ แต 
ยอมไดทางสงบใจ ไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร ความประพฤตทิางกายไมบริสุทธ์ิ 
สวนใดของเขา ภิกษไุมพึงใสใจสวนนัน้ในสมัยนั้น แมความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิ 
สวนใดของเขา ภิกษกุ็ไมพึงใสใจสวนนั้นในสมัยนัน้ แตการไดทางสงบใจ ไดความเล่ือมใส 
โดยกาลอันสมควรสวนใดของเขา ภิกษพุงึใสใจสวนนัน้ในสมัยนั้น ฉันนั้น ภิกษพุงึระงับ 
ความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้  ดูกรอาวโุสท้ังหลาย บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางกาย 
ไมบริสุทธ์ิ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิและยอมไมไดทางสงบใจ ไมไดความเล่ือมใส 
โดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางไร เหมือนอยางวา บุรุษ 
ผูอาพาธ มีทุกข เปนไขหนกัเดินทางไกล แมขางหนาเขาก็มีบานอยูไกล แมขางหลังเขาก็มี 
บานอยูไกล เขาไมพึงไดอาหารท่ีสบาย (ถูกโรค) เภสัชท่ีสบาย ผูพยาบาลท่ีสมควร และผูนํา 
ทางไปสูบาน บุรุษบางคนผูเดินทางไกลพึงเห็นเขา บุรุษนัน้พึงเขาไปต้ังความการุณความเอ็นดู  
ความอนุเคราะหในเขาวา โอ คนๆ นี้พึงไดอาหารที่สบาย เภสัชท่ีสบาย ผูพยาบาลท่ีสมควร  
และผูนําทางไปสูบาน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา คนๆ นี้อยาถึงความพินาศฉิบหาย  
ณ ท่ีนี้เลย แมฉันใด บุคคลใดเปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธ์ิ เปนผูมีความประพฤติ 
ทางวาจาไมบริสุทธ์ิและยอมไมไดทางสงบใจ ไมไดความเล่ือมใสโดยกาลอันสมควร  
ภิกษพุึงเขาไปตั้งความการุณ ความเอ็นดู ความอนุเคราะห ในบุคคลแมเห็นปานนี้วา โอทาน 
ผูนี้พึงละกายทุจริตแลว อบรมกายสุจริต พึงละวจีทุจริตแลว อบรมวจีสุจริต พึงละมโนทุจริต 
แลว อบรมมโนสุจริต ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ทานผูนี้เม่ือตายไปแลว อยาเขาถึง 
อบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ฉันนั้น ภิกษพุึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้ ดูกรอาวุโส 
ท้ังหลาย บุคคลใด เปนผูมีความประพฤตทิางกายบริสุทธ์ิ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ  
ยอมไดทางสงบใจ และยอมไดความเล่ือมใสโดยกาลอันสมควร ภิกษพุงึระงับความอาฆาต 
ในบุคคลนั้นอยางไร เหมือนอยางวา สระนํ้าท่ีมีน้ําใส มีน้าํอรอยดี มีน้ําเย็น มีน้ําขาว มี 
ทาน้ําราบเรียบ นาร่ืนรมยดาระดาดไปดวยตนไมพันธุตางๆ บุคคลผูเดินทางรอนอบอาว เหน่ือย  
ออน ระหายนํ้า เขาพึงลงสูสระน้ํานั้น อาบบางดื่มบาง แลวข้ึนมานั่งบาง นอนบาง ท่ีรมไม 
ใกลสระนํ้านัน้ แมฉันใด บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ เปนผูมีความประพฤติ  
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ทางวาจาบริสุทธ์ิยอมไดทางสงบใจ และยอมไดความเล่ือมใสโดยกาลอันสมควร แมความ 
ประพฤติทางกายบริสุทธ์ิสวนใดของเขา ภิกษพุึงใสใจสวนนั้นในสมัยนั้น แมความประพฤติทาง 
วาจาบริสุทธ์ิสวนใดของเขา ภิกษพุึงใสใจสวนนั้นในสมัยนั้นแมการไดทางสงบใจ ไดความ 
เล่ือมใสโดยกาลอันสมควร สวนใดของเขา ภิกษพุึงใสใจสวนนัน้ในสมัย ฉันนั้น  
ภิกษพุึงระงับความอาฆาตในบุคคลน้ันอยางนี้ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เพราะอาศัยบุคคลผูเปนท่ีนา 
เล่ือมใสโดยประการท้ังปวง จิตยอมเล่ือมใส ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ธรรมเปนท่ีระงับความอาฆาต 
 ซ่ึงเกิดข้ึนแกภิกษุโดยประการท้ังปวง ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. สากัจฉาสูตร 
         [๑๖๓] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษ ุ
เหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววาดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุผู 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อสนทนากับเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้เปนผูถึงพรอมดวยศีลโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่ 
มาดวยศีลสัมปทากถาได๑ เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาท่ีมาดวย 
สมาธิสัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญาโดยตนเองและเปนผูแกปญหาท่ีมาดวยปญญา 
สัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาท่ีมาดวยวิมุตติสัมปทา 
กถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะโดยตนเองและเปนผูแกปญหาท่ีมาดวยวิมุตติ 
ญาณทัสสนะสัมปทากถาได ๑ ดูกรอาวุโสท้ังหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ล  
เปนผูควรเพื่อสนทนากับเพือ่นพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          ๔. สาชีวสูตร 
         [๑๖๔] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรอาวุโส ท้ังหลาย ภิกษ ุ
เหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววาดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุผู  
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ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูควรเปนอยูรวมกับเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้เปนผูถึงพรอมดวยศีลโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่ 
มาดวยศีลสัมปทากถาได ๑เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาท่ีมาดวย 
สมาธิสัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญาโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาท่ีมาดวยปญญา 
สัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาท่ีมาดวยวิมุตติสัมปทา 
กถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาท่ีมาดวยวิมุตติ 
ญาณทัสสนสัมปทากถาได ๑ ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษผูุประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล  
เปนผูควรเปนอยูรวมกับเพื่อนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                        ๕. ปญหาปุจฉาสูตร 
         [๑๖๕] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษ ุ
เหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววาดูกรอาวุโสท้ังหลาย กภ็ิกษ ุ
บางรูปยอมถามปญหากะภิกษุอ่ืนดวยเหตุ ๕ ประการท้ังหมดหรืออยางใดอยางหน่ึง เหตุ ๕  
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุบางรูปยอมถามปญหากะภิกษอ่ืุนเพราะโงเขลา เพราะหลงลืม ๑  
ภิกษุบางรูปเปนผูมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงถามปญหากะภิกษุอ่ืน ๑ 
 ภิกษุบางรูปดหูม่ินจึงถามปญหากะภิกษุอ่ืน ๑ ภกิษุบางรูปประสงคจะรูจึงถามปญหากะภิกษุอ่ืน ๑ 
อนึ่ง ภิกษุบางรูปคิดอยางนี้วา ภิกษุอ่ืนถาถูกเราถามปญหาก็จักแกโดยชอบ ขอนั้นเปนความดี  
แตถาถูกเราถามปญหาจักไมแกโดยชอบ เราเองจักแกโดยชอบแกเธอ ดงันี้ จึงถามปญหากะ 
ภิกษุอ่ืน ๑ ดกูรอาวุโสท้ังหลาย กภ็ิกษุบางรูปยอมถามปญหากะภิกษุอ่ืน ดวยเหตุ ๕ ประการ  
ท้ังหมดหรืออยางใดอยางหนึ่งสวนขาพเจาคิดอยางนีว้า ถาภิกษุถูกเราถามปญหาจักแกโดยชอบ  
ขอนั้นเปนความดีแตถาถูกเราถามปญหาจักไมแกโดยชอบ เราเองจักแกโดยชอบแกเธอ ดังน้ี  
จึงถามปญหากะภิกษุอ่ืน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕  
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                          ๖. นิโรธสูตร 
         [๑๖๖] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษ ุ
เหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววาดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุใน 
ธรรมวินัยนี้ ผูถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิถึงพรอมดวยปญญา พึงเขาสัญญาเวทยิต 
นิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได ถาเธอไมพงึบรรลุ 
อรหัตผลในปจจุบันไซร เธอก็กาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขา 
ถึงเหลาเทพผูมีฤทธ์ิทางใจบางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ 
บาง ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได เม่ือทานพระสารีบุตรกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระอุทายไีดกลาวกะทาน 
พระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร ขอท่ีภิกษกุาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหาร 
เปนภกัษา เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธ์ิทางใจบางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจาก 
สัญญาเวทยิตนิโรธบางนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนั้นไมเปนฐานะที่จะมีได แมคร้ังท่ี ๒ ฯลฯ 
แมคร้ังท่ี ๓ ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรอาวุโสท้ังหลายภกิษใุนธรรมวินัยนี้  
ผูถึงพรอมดวยศีล ผูถึงพรอมดวยสมาธิ ผูถึงพรอมดวยปญญา พึงเขาสัญญาเวทยิตนโิรธบาง พึง 
ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได ถาเธอไมพึงบรรลุอรหัตผลในปจจุบันไซร  
เธอก็กาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธ์ิทางใจ 
บางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยตินิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบางขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได  
แมคร้ังท่ี ๓ ทานพระอุทายไีดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร ขอท่ีภิกษกุาวลวง 
ความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธ์ิทางใจบางเหลา พึง 
เขาสัญญาเวทยิตนโิรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนโิรธบาง นั่นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนั้น 
ไมเปนฐานะท่ีจะมีได คร้ังน้ันทานพระสารีบุตรไดคิดวา ทานพระอุทายีคันคานเราถึง ๓ คร้ัง และ 
ภิกษุบางรูปก็ไมอนุโมทนา (ภาษิต) เรา ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ผูถึง 
พรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยปญญา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบางพึงออก  
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จากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได ถาเธอไมพึงบรรลุอรหัตผลในปจจุบันไซร  
เธอก็กาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธ์ิทางใจ 
บางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยตินิโรธบางพึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนั้นเปนฐานะท่ี 
จะมีได เม่ือทานพระสารีบุตรกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระอุทายีไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา 
 ดูกรทานพระสารีบุตร ขอท่ีภิกษกุาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขา 
ถึงเหลาเทพผูมีฤทธ์ิทางใจบางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ 
บาง นั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนั้นไมเปนฐานะท่ีจะมีได แมคร้ังท่ี ๒ ฯลฯ แมคร้ังท่ี ๓  
ทานพระอุทาย ี... คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดคิดวา ทานพระอุทายีคัดคานเราถึง ๓ คร้ัง แม 
เฉพาะพระภกัตรแหงพระผูมีพระภาค และภกิษุบางรูปก็ไมอนุโมทนาตอเรา ผิฉะนัน้ เราพึงนิ่ง 
เสีย คร้ังนั้นทานพระสารีบุตรไดนิ่งอยู คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระอุทายวีา 
ดกูรอุทายี กเ็ธอยอมหมายถึงเหลาเทพผูมีฤทธ์ิทางใจเหลาไหน ทานพระอุทายีไดกราบทูลวา ขา 
แตพระองคผูเจริญ ขาพระองคหมายถึงเหลาเทพช้ันอรูปท่ีสําเร็จดวยสัญญา พระผูมีพระภาคได 
ตรัสวา ดูกรอุทายี ไฉนเธอผูเปนพาล ไมฉลาดจึงไดกลาวอยางนัน้ เธอเองยอมเขาใจคําท่ีเธอ 
ควรพูด คร้ังนัน้ พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดกูรอานนท ไฉนพวกเธอจัก 
วางเฉย (ดูดาย)ภิกษุผูเถระซ่ึงถูกเบียดเบียนอยู เพราะวา แมความการุณจักไมมีในภกิษุผูฉลาด 
ซ่ึงถูกเบียดเบียนอยู คร้ังนัน้ พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ผูถึงพรอมดวยศีล ... ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได พระผูมีพระภาคผูสุคต คร้ัน 
ตรัสดังนี้แลว จึงเสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร คร้ันเม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จไปแลวไม 
นาน ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระอุปวาณะ แลวกลาววา ดกูรทานอุปวาณะ ภิกษเุหลา 
อ่ืนในพระศาสนานี้ ยอมเบียดเบียนภิกษท้ัุงหลายผูเถระ พวกเราจะไมถามหาภิกษุเหลานั้น การ 
ท่ีพระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีพักผอนในเวลาเย็น จกัทรงปรารภเหตุนั้นยกข้ึนแสดง เหมือน 
ดังท่ีจะพึงตรัสกะทานอุปวาณะโดยเฉพาะในเหตุนัน้ ขอนั้นไมเปนของอัศจรรย บัดนี้ ความ 
นอยใจไดเกิดข้ึนแกพวกเรา คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากท่ีเรนในเวลาเยน็แลว เสด็จเขา 
ไปนั่งท่ีอุปฏฐานศาลา ประทับนั่งบนอาสนะท่ีไดตบแตงไว แลวจึงตรัสถามทานพระอุปวาณะวา  
ดูกรอุปวาณะ ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแล ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ี 
เคารพและเปนท่ียกยองของเพื่อนพรหมจรรย ทานพระอุปวาณะไดกราบทูลวา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ   
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และเปนท่ียกยองของเพ่ือนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัย 
นี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ เธอเปนพหุสูต ฯลฯ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง 
 ๑ เธอเปนผูมีวาจาไพเราะ มีถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ 
ใหรูเนื้อความไดแจมแจง ๑ เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔  
อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจบัุน ๑ เธอยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ  
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ๑ ขาแต 
พระองคผูเจริญ ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปน 
ท่ีเคารพและเปนท่ียกยองของเพื่อนพรหมจรรย ฯ 
     พ. ดีละๆ อุปวาณะ ภกิษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนท่ีรัก  
เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ียกยองของเพื่อนพรหมจรรยถาหากวาธรรม ๕ ประการนี้  
ไมพึงมีแกภิกษุผูเถระไซร เพื่อนพรหมจรรยพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเธอ โดยความ 
เปนผูมีฟนหกั มีผมหงอก มีหนังยน อะไรกัน แตเพราะธรรม ๕ ประการนี้ ยอมมีแกภกิษุผู 
เถระ ฉะนั้นเพือ่นพรหมจรรยจึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเธอ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                         ๗. โจทนาสูตร 
         [๑๖๗] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรอาวุโส ท้ังหลาย  
ภิกษุผูโจทกใครจะโจทผูอ่ืน พึงเขาไปต้ังธรรม ๕ ประการไวภายในกอนแลวจึงโจทผูอ่ืน ธรรม  
๕ ประการเปนไฉน คือ ธรรมวา เราจักกลาวโดยกาลควร จักไมกลาวโดยกาลไมควร ๑  
จักกลาวดวยเร่ืองจริง จักไมกลาวดวยเร่ืองไมจริง ๑ จักกลาวดวยคําออนหวาน จักไมกลาว 
ดวยคําหยาบ ๑ จักกลาวดวยเร่ืองท่ีประกอบดวยประโยชน จักไมกลาวดวยเร่ืองท่ีไมประกอบ 
ดวยประโยชน ๑ จักเปนผูมีเมตตาจิตกลาว จักไมเปนผูเพงโทษกลาว ๑ ดูกรอาวุโสภกิษุผู 
โจทกใครจะโจทผูอ่ืน พึงเขาไปต้ังธรรม ๕ ประการนี้ไวภายในกอนแลวจึงโจทผูอ่ืน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เราเห็นบุคคลบางคนในธรรมวนิัยนี้ถูกผูอ่ืนโจทโดยกาลไมควร 
 ไมถูกโจทโดยกาลอันควร ก็โกรธ ถูกผูอ่ืนโจทดวยเร่ืองไมจริง ไมถูกโจทดวยเร่ืองจริง ก็โกรธ   
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ถูกผูอ่ืนโจทดวยคําหยาบ ไมถูกโจทดวยคําออนหวาน ก็โกรธ ถูกผูอ่ืนโจทดวยเร่ืองท่ีไมประกอบ 
ดวยประโยชน ไมถูกโจทดวยเร่ืองท่ีประกอบดวยประโยชน ก็โกรธ ถูกผูอ่ืนโจทดวยเพงโทษ  
ไมถูกโจทดวยเมตตาจิต ก็โกรธ ฯ 
     ดูกรอาวุโส ความไมเดือดรอน ภกิษุพึงใหเกิดข้ึนแกภกิษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม  
โดยอาการ ๕ คือ ทานถูกโจทโดยกาลไมควร ไมถูกโจทโดยกาลควร ทานจึงไมควรเดือดรอน  
ทานถูกโจทดวยเร่ืองไมจริง ไมถูกโจทดวยเร่ืองจริง ทานจึงไมควรเดอืดรอน ทานถูกโจทดวย 
คําหยาบ ไมถูกโจทดวยคําออนหวาน ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยเร่ืองที่ไมประ 
กอบดวยประโยชนไมถูกโจทดวยเร่ืองท่ีประกอบดวยประโยชน ทานจงึไมควรเดือดรอน  ทาน 
ถูกโจทดวยการเพงโทษ ไมถูกโจทดวยเมตตาจิต ทานจงึไมควรเดือดรอน ดูกรอาวโุสท้ังหลาย  
ความไมเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดข้ึนแกภกิษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม โดยอาการ ๕ นี้ ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความเดือดรอน ภกิษุพึงใหเกิดข้ึนแกภิกษุผูโจทกโดยไมเปน 
ธรรม โดยอาการ ๕ คือ ทานโจทโดยกาลไมควร ไมโจทโดยกาลควร ทานจึงควรเดอืดรอน ทาน 
โจทดวยเร่ืองไมจริง ไมโจทดวยเร่ืองจริง ทานจึงควรเดอืดรอน ทานโจทดวยคําหยาบ ไมโจท 
ดวยคําออนหวาน ทานจึงควรเดือดรอน ทานโจทดวยเรื่องท่ีไมประกอบดวยประโยชน ไมโจท 
ดวยเร่ืองท่ีประกอบดวยประโยชน ทานจงึควรเดือดรอน ทานโจทดวยเพงโทษ ไมโจทดวย 
เมตตาจิต ทานจึงควรเดือดรอน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความเดือดรอน ภิกษพุึงใหเกดิข้ึนแก 
ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม โดยอาการ ๕ นี้ ขอน้ันเพราะเหตุไรเพราะวา ภิกษุแมรูปอ่ืน 
ไมพึงเขาใจวา พึงโจทดวยเร่ืองไมจริง ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เราเห็นบุคคลบางคนในธรรมวนิัยนี้ ถูกโจทโดยกาลควร ไมถูกโจท 
โดยกาลไมควร ก็โกรธ ถูกโจทดวยเร่ืองจริง ไมถูกโจทดวยเร่ืองไมจริง ก็โกรธ ถูกโจท 
ดวยคําออนหวาน ไมถูกโจทดวยคําหยาบก็โกรธ ถูกโจทดวยเร่ืองท่ีประกอบดวยประโยชน  
ไมถูกโจทดวยเร่ืองท่ีไมประกอบดวยประโยชน ก็โกรธ ถูกโจทดวยเมตตาจิต ไมถูกโจทดวย 
เพงโทษก็โกรธ ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความเดือดรอน ภกิษุพึงใหเกิดข้ึนแกภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม  
ดวยอาการ ๕ คือ ทานถูกโจทโดยกาลควร ไมถูกโจทโดยกาลไมควร ทานจึงควรเดอืดรอน 
 ทานถูกโจทดวยเร่ืองจริง ไมถูกโจทดวยเรื่องไมจริง ทานจึงควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยคํา 
ออนหวาน ไมถูกโจทดวยคําหยาบ   ทานจงึควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยเร่ืองท่ีประกอบดวยเร่ือง  
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ท่ีประกอบดวยโยชน  ไมถูกโจทดวยเร่ืองท่ีไมประกอบดวยประโยชน ทานจึงควรเดอืดรอน 
 ทานถูกโจทดวยเมตตาจิต ไมถูกโจทดวยการเพงโทษ ทานจึงควรเดือดรอน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย 
ความเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดข้ึนแกภกิษผูุถูกโจทโดยธรรม ดวยอาการ ๕ นี้ ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความไมเดือดรอน ภิกษพุึงใหเกดิข้ึนแกภิกษุผูโจทโดยเปน 
ธรรม โดยอาการ ๕ คือ ทานโจทโดยกาลควร ไมโจทโดยกาลไมควรทานจึงไมควรเดือดรอน  
ทานโจทดวยเรื่องจริง ไมโจทดวยเร่ืองไมจริง ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานโจทดวยคําออน 
หวาน ไมโจทดวยคําหยาบ ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานโจทดวยเร่ืองที่ประกอบดวยประโยชน 
 ไมโจทดวยเร่ืองท่ีไมประกอบดวยประโยชน ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานโจทดวยเมตตาจิต  
ไมโจทดวยการเพงโทษ ทานจึงไมควรเดอืดรอน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความไมเดือดรอนภิกษ ุ
พึงใหเกิดข้ึนแกภิกษุผูโจทกเปนธรรม โดยอาการ ๕ นี้ ขอนั้นเพราะเหตุไรเพราะวาภกิษุแม 
รูปอ่ืนพึงเขาใจวา พึงโจทดวยเร่ืองจริง ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อันบุคคลผูถูกโจทพึงต้ังอยูในธรรม ๒ ประการ คือ ความจริง  
และความไมโกรธ ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย (ถา) ผูอ่ืนพึงโจท (เรา) ดวยธรรม ๕ ประการคือ พึงโจท 
โดยกาลควรหรือโดยกาลไมควร ๑ ดวยเร่ืองจริงหรือดวยเรื่องไมจริง ๑ดวยคําออนหวานหรือ 
ดวยคําหยาบ ๑ ดวยเร่ืองท่ีประกอบดวยประโยชน หรือดวยเร่ืองท่ีไมประกอบดวยประโยชน  
๑ ดวยเมตตาจิตหรือดวยเพงโทษ ๑ แมเราก็พึงต้ังอยูในธรรม ๒ ประการ คือ ความจริงและ 
ความไมโกรธ ถาเราพึงทราบวาธรรมนั้นมีอยูในเราไซร เราก็พึงกลาวธรรมนั้นวา มีอยู วาธรรม 
นั้นมีอยูพรอมในเรา ถาเราพงึทราบวาธรรมนั้นไมมีอยูในเราไซร เรากพ็ึงกลาวธรรมนั้นวาไมมี 
อยู วาธรรมน้ันไมมีอยูพรอมในเรา ฯ 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรสารีบุตร เร่ืองก็จะพึงเปนเชนนัน้ แตวาโมฆบุรุษ 
บางพวกในธรรมวินัยนี้ เม่ือถูกกลาวสอน ยอมไมรับโดยเคารพ ฯ 
     สา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลเหลาใด ไมมีศรัทธา ตองการเล้ียงชีวติ มิใช 
ออกบวชดวยศรัทธา เปนผูโออวด มีมารยา เกเร ฟุงซาน เยอหยิ่งเหลาะแหละ ปากกลา  
พูดพลาม ไมสํารวมทวารในอินทรียท้ังหลาย ไมรูจักประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร 
 ไมเพงถึงความเปนสมณะ ไมมีความเคารพกลาในสิกขา มักมาก ยอหยอน เปนหวัหนาในการ  
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ลวงละเมิดทอดธุระในวิเวก เกียจคราน มีความเพยีรทราม มีสติเลอะเลือน ไมมีสัมปชัญญะ 
 ไมมีจิตม่ันคง มีจิตฟุงซาน มีปญญาทราม คลายคนบาน้าํลาย คนเหลานั้น เม่ือถูกขาพระองค 
กลาวสอนอยางนี้ ยอมไมรับโดยเคารพ สวนกุลบุตรเหลาใด มีศรัทธาออกบวช ไมโออวด  
ไมมีมารยา ไมเกเร ไมฟุงซาน ไมเยอหยิ่ง ไมเหลาะแหละ ไมปากกลา ไมพูดพลาม  
สํารวมทวารในอินทรียท้ังหลาย รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร เพงถึงความเปน 
สมณะ มีความเคารพกลาในสิกขา ไมมักมาก ไมยอหยอน ทอดธุระในการลวงละเมิดเปน 
หัวหนาในวิเวก ปรารภความเพียร อบรมตน มีสติตั้งม่ัน มีสัมปชัญญะมีจิตม่ันคง มีจิตเปน 
หนึ่ง มีปญญา มิใชคลายคนบาน้ําลาย กุลบุตรเหลานั้นเม่ือถูกขาพระองคกลาวสอนอยางนี ้
ยอมรับโดยเคารพ ฯ 
     พ. ดูกรสารีบุตร บุคคลเหลาใด ไมมีศรัทธา ตองการเล้ียงชีวิต ... มีปญญาทราม  
คลายคนบาน้ําลาย จงยกไว (ยกเวน) สวนกลุบุตรเหลาใด มีศรัทธาออกบวช ... มีปญญา 
 มิใชคลายคนบาน้ําลาย ดูกรสารีบุตร เธอพึงวากลาวกุลบุตรเหลานั้น จงกลาวสอนเพื่อน 
พรหมจรรย จงพรํ่าสอนเพ่ือนพรหมจรรย ดวยหวังวาเราจักยกเพื่อนพรหมจรรยจากอสัทธรรม 
 ใหตั้งอยูในสัทธรรมเธอพึงสําเหนียกไวอยางนี้แล สารีบุตร ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                           ๘. สีลสูตร 
         [๑๖๘] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย  
ภิกษเุหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววาดูกรอาวุโสท้ังหลาย 
 สัมมาสมาธิของภิกษุผูทุศีล มีศีลวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เม่ือสัมมาสมาธิไมมี  
ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เม่ือยถาภูต 
ญาณทัสสนะไมมี นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัย 
ถูกขจัด เม่ือนพิพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผูมีนิพพทิาวิราคะวิบัต ิยอมเปน 
ธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เปรียบเหมือนตนไมท่ีมีกิ่งและใบวิบัติ แมกะเทาะของตนไมนั้น กย็อม 
ไมถึงความบริบูรณ แมเปลือก กะพี้ แกนของตนไมนั้น กย็อมไมถึงความบริบูรณ แมฉันใด   
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ดูกรอาวุโสท้ังหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูทุศีล มีศีลวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด 
 เม่ือสัมมาสมาธิไมมี ยถาภตูญาณทัสสนะของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัย 
ถูกขจัดเมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี นิพพทิาวริาคะของภิกษุผูมียถาภตูญาณทัสสนะวิบัต ิ
ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เม่ือนิพพิทาวิราคะไมมี วมุิตติญาณทัสสนะของภิกษผูุมีนิพพิทา 
วิราคะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจดั ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอมถึงพรอม 
ดวยธรรมเปนอุปนิสัย เม่ือสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิสมบูรณ  
ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เม่ือยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู นพิพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถา 
ภูตญาณทัสสนะสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เม่ือนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติ 
ญาณทัสสนะของภิกษุผูมีนพิพิทาวิราคะสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เปรียบ 
เหมือนตนไมท่ีมีกิ่งและใบสมบูรณ แมกะเทาะของตนไมนั้น กย็อมถึงความบริบูรณ แมเปลือก  
กะพี้ แกนของตนไมนั้น ก็ยอมถึงความบริบูรณ แมฉันใด ดูกรอาวุโสท้ังหลาย สัมมาสมาธิ 
ของภิกษุผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เม่ือสัมมาสมาธิมีอยู  
ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เม่ือยถา 
ภูตญาณทัสสนะมีอยูนิพพิทาวิราคะของภกิษุผูมียถาภูตญาณทัสสนะสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวย 
ธรรมเปนอุปนิสัย เม่ือนิพพทิาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษผูุมีนิพพิทาวิราคะสมบูรณ 
ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย ฉันนัน้เหมือนกัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. นิสันติสูตร 
         [๑๖๙] คร้ังนั้น ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยูไดปราศรัยกับ 
ทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลวจึงนั้ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน 
แลว ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ภิกษุจึงจะ 
เปนผูใครครวญไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย เรียนไดดี เรียนไดมาก และส่ิงท่ีเธอเรียนแลว  
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 ยอมไมเลือนไป ทานพระสารีบุตรไดตอบวา ทานอานนทแลเปนพหูสูต ขอความนั้นจงแจมแจง 
แกทานอานนททีเดียว ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทาน 
พระสารีบุตรรับคําทานพระอานนทวา อยางนั้น อาวุโส ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกร 
อาวุโสสารีบุตร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูฉลาดในอรรถ ฉลาดในธรรม ฉลาดในพยัญ 
ชนะ ฉลาดในนิรุตติ และฉลาดในเบ้ืองตนและเบ้ืองปลาย ดวยเหตุเพยีงเทานี้แล ภกิษุจึงจะ 
เปนผูใครครวญไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย เรียนไดดี เรียนไดมาก และส่ิงท่ีเธอเรียนแลว 
ยอมไมเลือนไป ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ตามท่ีทานอานนทกลาวไวดีแลวนี ้
 และพวกเรายอมทรงจําทานอานนทผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีว้าทานอานนทเปนผูฉลาด 
ในอรรถ ฉลาดในธรรม ฉลาดในพยัญชนะ ฉลาดในนิรุตติและฉลาดในเบ้ืองตนและเบ้ือง 
ปลาย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         ๑๐. ภัททชิสูตร 
         [๑๗๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลกรุงโกสัมพี  คร้ังนั้นแล  
ทานพระภัททชิไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท คร้ันผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ทานพระอานนทได 
ถามทานพระภัททชิวา ดูกรอาวุโสภัททชิบรรดาการเหน็ท้ังหลาย การเห็นชนดิไหนเปนยอด 
 บรรดาการไดยินท้ังหลายการไดยินชนิดไหนเปนยอด บรรดาสุขท้ังหลาย สุขชนิดไหนเปน 
ยอด บรรดาสัญญาท้ังหลาย สัญญาชนิดไหนเปนยอด บรรดาภพท้ังหลาย ภพชนดิไหน 
เปนยอด ฯ 
     ทานพระภทัทชิตอบวา ดกูรอาวุโส พรหมผูเปนใหญยิ่ง ไมมีใครครอบงําได เหน็ 
ส่ิงท้ังปวง ยังผูอ่ืนใหเปนไปในอํานาจ มีอยู ผูใดเห็นพรหมนั้น การเห็นของผูนั้นเปนยอด 
ของการเห็นท้ังหลาย เทพเหลาอาภัสสระผูเพรียบพรอมดวยความสุขมีอยู เทพเหลานั้นยอม  
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เปลงอุทานในการบางคร้ังบางคราววา สุขหนอๆ ผูใดไดยินเสียงนั้น การไดยินเสียงของผูนั้น 
เปนยอดของการไดยินท้ังหลาย เทพเหลาสุภกณิหะมีอยู เทพเหลานั้นยนิดีเฉพาะส่ิงท่ีมีอยู  
ยอมเสวยสุข การเสวยสุขนี้เปนยอดของความสุขท้ังหลาย พวกเทพผูเขาถึงอากิญจัญญายตนภพ 
มีอยู การเขาถึงอากิญจัญญายตนภพนี้เปนยอดของสัญญาท้ังหลาย พวกเทพผูเขาถึงเนวสัญญา 
นาสัญญายตนภพมีอยู การเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพนี้เปนยอดของภพท้ังหลาย ฯ 
     อา. คําพูดของทานภัททชินี้ยอมสมกับชนเปนอันมาก ฯ 
     ภ. ทานพระอานนทเปนพหูสูต ขอความขอนั้นจงแจมแจงเฉพาะทานพระอานนท 
เทียว ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโสภัททชิ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทาน 
พระภัททชิรับคําทานพระอานนทวา อยางนั้น อาวุโส ทานพระอานนทไดกลาววา ดกูรอาวุโส  
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ยอมมีในลําดับแหงบุคคลผูเห็นตามเปนจริง นี้เปนยอดของ 
การเห็นท้ังหลาย ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายยอมมีในลําดับแหงบุคคลผูไดยินตามเปนจริง 
 นี้เปนยอดของการไดยนิท้ังหลายความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ยอมมีในลําดับแหงบุคคล 
ผูไดรับความสุขตามเปนจริง นี้เปนยอดของความสุขท้ังหลาย ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  
ยอมมีในลําดบัแหงบุคคลผูมีสัญญาตามเปนจริง นี้เปนยอดของสัญญาท้ังหลาย ความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลาย ยอมมีในลําดับแหงบุคคลผูเปนอยูแลวตามเปนจริง นี้เปนยอดของภพ 
ท้ังหลาย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบอาฆาตวรรคท่ี ๒ 
                        __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อาฆาตวินยสูตรท่ี ๑                 ๒. อาฆาตวินยสูตรท่ี ๒  
๓. สากัจฉาสูตร                        ๔. สาชีวสูตร  
๕. ปญหาปุจฉาสูตร                 ๖. นิโรธสูตร  
๗. โจทนาสูตร                        ๘. สีลสูตร  
๙. นิสันติสูตร                         ๑๐. ภัททชิสูตร ฯ 
                        __________________  
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                         อุปาสกวรรคท่ี ๓ 
                         ๑. สารัชชสูตร 
         [๑๗๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนัอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูหยั่งลงสูความคร่ันคราม ธรรม ๕  
ประการเปนไฉนคือ อุบาสกเปนผูฆาสัตว ๑ เปนผูลักทรัพย ๑ เปนผูประพฤติผิดในกาม ๑ 
เปนผูกลาวคําเท็จ ๑ เปนผูดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอมเปนผูหยั่งลงสูความคร่ันคราม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูแกลวกลา 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ๑เปนผูงดเวนจากอทิน 
นาทาน ๑ เปนผูงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ๑  เปนผูงดเวนจากมุสาวาท ๑ เปนผูงดเวนจาก 
การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสกประกอบ 
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูแกลวกลา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         ๒. วิสารทสูตร 
         [๑๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูไม 
แกลวกลาครองเรือน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกเปนผูฆาสัตว ฯลฯ เปนผูดื่ม 
น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสกประกอบดวย 
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมแกลวกลาครองเรือน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูมีความแกลวกลา 
ครองเรือน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ เปน  
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ผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ลยอมเปนผูแกลวกลาครองเรือน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. นิรยสูตร 
         [๑๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกนํามา 
วางไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกเปนผูฆาสัตว ฯลฯเปนผูดื่มน้ําเมา 
คือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ดูกรภกิษท้ัุงหลายอุบาสกประกอบดวยธรรม  
๕ ประการนีแ้ล เหมือนถูกนาํมาวางไวในนรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาอยูใน 
สวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ เปนผู 
งดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสก 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          ๔. เวรสูตร 
         [๑๗๔] คร้ังนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี  
อุบาสกไมละภัยเวร ๕ ประการ เราเรียกวาผูทุศีลดวยยอมเขาถึงนรกดวย ภัยเวร ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ การฆาสัตว การลักทรัพยการประพฤติผิดในกาม การพดูเท็จ การดื่มน้ําเมา 
คือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ดูกรคฤหบดี อุบาสกผูไมละภัยเวร ๕ ประการนี ้
แล เราเรียกวาผูทุศีลดวย ยอมเขาถึงนรกดวย ฯ  
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     ดูกรคฤหบดี อุบาสกผูละภัยเวร ๕ ประการ เราเรียกวาผูมีศีลดวย ยอมเขาถึงสุคติ 
ดวย ภยัเวร ๕ ประการเปนไฉน คือ การฆาสัตว ฯลฯ การดื่มนํ้าเมาคือสุราและเมรัย 
อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ดูกรคฤหบดี อุบาสกผูละภัยเวร ๕ประการนี้แล เราเรียกวาผูมี 
ศีลดวย ยอมเขาถึงสุคติดวย ฯ 
     ดูกรคฤหบดี อุบาสกผูฆาสัตว ยอมประสบภัยเวรใด ท้ังในปจจุบันท้ังในสัม 
ปรายภพ ยอมเสวยทุกขโทมนัสใดแมทางจติเพราะเหตุฆาสัตว อุบาสกผูผูงดเวนจากปาณาติบาต  
ยอมไมประสบภัยเวรนั้น ท้ังในปจจุบันและในสัมปรายภพยอมไมเสวยทุกขโทมนัสนั้นแม 
ทางจิต ภยัเวรนั้น ของอุบาสกผูงดเวนจากปาณาติบาตยอมสงบระงับดวยประการฉะน้ี อุบาสก 
ผูลักทรัพย ... ประพฤติผิดในกาม ...พูดคําเท็จ ... ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหง 
ความประมาท ยอมประสบภยัเวรใด ท้ังในปจจุบันและในสัมปรายภพ ยอมเสวยทุกขโทมนัส 
ใดแมทางจิต เพราะเหตุแหงการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทอุบาสก 
ผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทยอมไมประสบภัยเวรนั้น 
 ท้ังในปจจุบันและในสัมปรายภพ ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสนั้นแมทางจิต ภยัเวรนั้น ของอุบาสก 
ผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ยอมสงบระงับดวย 
ประการฉะนี้ ฯ 
 นรชนใดยอมฆาสัตว ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดใหในโลก คบชูภรรยา 
ของผูอ่ืน กลาวคําเท็จ และประกอบการด่ืมสุราเมรัยเนืองๆ นรชนนั้น 
ไมละเวร ๕ ประการแลว เราเรียกวาเปนผูทุศีล มีปญญาทราม ตายไป 
แลวยอมเขาถึงนรก นรชนใดไมฆาสัตว ไมถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิได 
ใหในโลก ไมคบชูภรรยาของผูอ่ืน ไมกลาวคําเท็จ และไมประกอบการ 
ดื่มสุราและเมรัย นรชนนัน้ละเวร ๕ ประการแลว เราเรียกวาเปนผูมีศีล  
มีปญญา เม่ือตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ๕. จัณฑาลสูตร 
         [๑๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปน 
อุบาสกผูเลวทราม เศราหมอง และนาเกลียด ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ อุบาสกเปน  
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ผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูทุศีล ๑ เปนผูถือมงคลตื่นขาว เช่ือมงคล ไมเช่ือกรรม ๑ แสวงหา 
เขตบุญภายนอกศาสนา ๑ ทําการสนับสนุนในท่ีนอกศาสนานั้น ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุบาสก 
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเปนอุบาสกผูเลวทราม เศราหมอง และนาเกลียด ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนอุบาสกแกว  
อุบาสกปทุม อุบาสกบุณฑริก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คืออุบาสกยอมเปนผูมีศรัทธา ๑  
เปนผูมีศีล ๑ เปนผูไมถือมงคลตื่นขาว เช่ือกรรมไมเช่ือมงคล ๑ ไมแสวงหาเขตบุญภายนอก 
ศาสนา ๑ ทําการสนับสนุนในศาสนา ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการนี้แล เปนอุบาสกแกว อุบาสกปทุม อุบาสกบุณฑริก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                           ๖. ปติสูตร 
         [๑๗๖] คร้ังนั้น  ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี แวดลอมดวยอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน  
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นัง่ ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรคฤหบดี ทานท้ังหลายไดบํารุงภิกษุสงฆดวยจีวร บิณฑบาต  
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานท้ังหลายไมควรทําความยนิดีดวยเหตุเพยีงเทานีว้า  
เราไดบํารุงภิกษุสงฆดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะเหตุนั้น 
แหละทานท้ังหลายควรสําเหนียกอยางนี้วา พวกเราพึงเขาถึงปติท่ีเกิดแตวิเวกอยูตามกาลอัน 
สมควร ดวยอุบายเชนไร ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว ตามท่ีพระผูมีพระภาคไดตรัส 
พระดํารัสนี้วา ดูกรคฤหบดี ทานท้ังหลายไดบํารุงภิกษุสงฆดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะเหตุนั้นแหละทานท้ังหลายควรสําเหนยีกอยางนี้วา พวกเราพึง 
เขาถึงปติท่ีเกิดแตวิเวกอยูตามกาลอันสมควร ดวยอุบายเชนไร ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกอยางนี ้
แล ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติท่ีเกิดแตวิเวกอยู สมัยนัน้ ฐานะ  
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 ๕ ประการ ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น คือ สมัยนั้น ทุกข โทมนัสอันประกอบดวยกาม ๑  
สุข โสมนัสอันประกอบดวยกาม ๑ ทุกข โทมนัสอันประกอบดวยอกศุล ๑ สุข โสมนัสอัน 
ประกอบดวยอกุศล ๑ ทุกข โทมนัสอันประกอบดวยกุศล ๑ ยอมไมมีแกอริยสาวกน้ัน ขาแต 
พระองคผูเจริญ สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติท่ีเกิดแตวิเวกอยู สมัยนัน้ ฐานะ ๕ ประการ 
นี้ ยอมไมมีแกอริยสาวกน้ัน ฯ 
     พ. ดีละๆ สารีบุตร สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติท่ีเกิดแตวิเวกอยู ... ดูกร 
สารีบุตร สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติท่ีเกิดแตวิเวกอยู สมัยนั้นฐานะ ๕ ประการนี้  
ยอมไมมีแกอริยสาวกน้ัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. วณิชชสูตร 
         [๑๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การคาขาย ๕ ประการนี ้อันอุบาสกไมพึงกระทํา ๕ ประ 
การเปนไฉน คือ การคาขายศาตรา ๑ การคาขายสัตว ๑ การคาขายเนื้อสัตว ๑ การคาขาย 
น้ําเมา ๑ การคาขายยาพษิ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายการคาขาย ๕ ประการนีแ้ล อันอุบาสกไมพึง 
กระทํา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. ราชสูตร 
         [๑๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายยอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉนคือวา  
ทานท้ังหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนีเ้ปนผูละปาณาติบาตงดเวนจากปาณา 
ติบาต พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจยั เพราะเหตุแหงการงด 
เวนจากปาณาติบาต ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ 
     พ. ดีละ ภกิษุท้ังหลาย แมเราก็มิไดเห็น มิไดฟงมาแลววา คนผูนี้เปนผูละปาณา 
ติบาต งดเวนจากปาณาติบาต พระราชาจับเขามาประหาร จองจําเนรเทศ หรือกระทําตาม  
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ปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากปาณาติบาต แตวาบาปกรรมของเขาน่ันแหละยอมบอกใหทราบ 
วา คนผูนี้ฆาหญิงหรือชายตายพระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตาม 
ปจจัย เพราะเหตุแหงปาณาติบาต ทานท้ังหลายไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรมเห็นปานนี้บางหรือไม ฯ 
     ภิ. พระเจาขา ขาพระองคท้ังหลายไดเหน็มาแลว ไดฟงมาแลว และจกัไดฟงตอไป ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายยอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉนคือวา ทาน 
ท้ังหลายไดเหน็หรือไดฟงมาแลวบางหรือวาคนผูนี้เปนผูละอทินนาทานงดเวนจากอทินนาทาน 
พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจาก 
อทินนาทาน ฯ 
     ภิ. มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ 
     พ. ดีละ ภกิษุท้ังหลาย แมเราก็มิไดเห็น มิไดฟงมาแลววา คนผูนี้เปนผูละอทิน 
นาทาน งดเวนจากอทินนาทาน พระราชาจบัเขามาประหาร จองจําเนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย  
เพราะเหตุแหงการงดเวนจากอทินนาทาน แตวาบาปกรรมของเขาน่ันแหละยอมบอกใหทราบวา  
คนผูนี้ลักทรัพยเขามาจากบานหรือจากปา พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือ 
กระทําตามปจจัยเพราะเหตุแหงอทินนาทาน ทานท้ังหลายไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรมเห็นปานนี ้
บางหรือไม ฯ 
     ภิ. พระเจาขา ขาพระองคท้ังหลายไดเหน็มาแลว ไดฟงมาแลว และจกัไดฟงตอไป ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายยอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉนคือวา ทาน 
ท้ังหลายไดเหน็หรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้เปนผูละกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากกาเมสุ 
มิจฉาจาร พระราชาจับเขามาประหาร จองจาํเนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงด 
เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ฯ 
     ภิ. มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ 
     พ. ดีละ ภกิษุท้ังหลาย แมเราก็มิไดเห็นมิไดฟงมาแลววา คนผูนี้เปนผูละกาเม 
สุมิจฉาจาร งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร พระราชาจับเขามาประหาร จองจาํเนรเทศ หรือกระทํา 
ตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารแตวาบาปกรรมของเขาน่ันแหละยอมบอก 
ใหทราบวา คนผูนี้ละเมิดประเพณใีนหญิงหรือบุตรีของผูอ่ืน พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา  
เนรเทศ หรือกระทําตามปจจยั เพราะเหตุแหงกาเมสุมิจฉาจาร ทานท้ังหลายไดเห็นหรือไดฟงบาป 
กรรมเห็นปานนี้บางหรือไม ฯ  
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     ภิ. พระเจาขา ขาพระองคท้ังหลายไดเหน็มาแลว ไดฟงมาแลว และจกัไดฟงตอไป ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายยอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉน คือวา ทาน 
ท้ังหลายไดเหน็หรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้เปนผูละมุสาวาทงดเวนจากมุสาวาท พระ 
ราชาจับเขามาประหาร จองจาํ เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจาก 
มุสาวาท ฯ 
     ภิ. มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ 
     พ. ดีละ ภกิษุท้ังหลาย แมเราก็มิไดเห็นมิไดฟงมาแลววา คนผูนี้เปนผูละมุสาวาท  
งดเวนจากมุสาวาท พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศหรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุ 
แหงการงดเวนจากมุสาวาท แตวาบาปกรรมของเขาน่ันแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูนี้ทําลาย 
ประโยชนของคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดีดวยมุสาวาท พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ 
 หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงมุสาวาท ทานท้ังหลายไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรมเห็นปานนี้ 
บางหรือไม ฯ 
     ภิ. พระเจาขา ขาพระองคท้ังหลายไดเหน็มาแลว ไดฟงมาแลว และจกัไดฟงตอไป ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายยอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉนคือวา ทาน 
ท้ังหลายไดเหน็หรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้เปนผูละการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอัน 
เปนท่ีตั้งแหงความประมาท งดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
ประมาท พระราชาจับเขามาประหารจองจาํ เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการ 
งดเวนจากการการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ฯ 
     ภิ. มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ 
     พ. ดีละ ภกิษุท้ังหลาย แมเราก็มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาแลววา คนผูนี้เปนผูละการ 
ดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุรา 
และเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทํา 
ตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
ประมาท แตวาบาปกรรมของเขาน่ันแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูนีป้ระกอบการดืม่น้ําเมา คือ 
สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท แลวฆาหญิงหรือชายตาย ลักทรัพยเขามาจากบาน 
หรือจากปา ละเมิดประเพณใีนหญิงหรือบุตรีของผูอ่ืน ทําลายประโยชนของคฤหบด ีหรือบุตร 
ของคฤหบดีดวยมุสาวาท พระราชาจับเขามาประหารจองจํา เนรเทศ กระทําตามปจจยั เพราะ  
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เหตุแหงการดืม่น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ทานท้ังหลายไดเห็นหรือ 
ไดฟงบาปกรรมเห็นปานนี้บางหรือไม ฯ 
     ภิ. พระเจา ขาพระองคท้ังหลายไดเห็นมาแลว ไดฟงมาแลว และจักไดฟงตอไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           ๙. คิหิสูตร 
         [๑๗๙] คร้ังนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแวดลอมดวยอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลวนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ังนั้น พระผูมี 
พระภาคตรัสเรียกทานพระสารีบุตรวาดูกรสารีบุตร ทานท้ังหลายพึงรูจักคฤหัสถคนใดคนหนึ่ง  
ผูนุงหมผาขาว มีการงานสํารวมดีในสิกขาบท ๕ ประการ และมีปรกติไดตามความปรารถนา ได 
โดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน อันมีในจิตยิง่ ๔ ประการและ 
คฤหัสถผูนั้น เม่ือหวังอยู ก็พงึพยากรณตนดวยตนเองวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตว 
ดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาตส้ินแลว เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปน 
ธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนาคฤหัสถยอมเปนผูมีการงานสํารวมดีในสิกขาบท ๕  
ประการเปนไฉน ดูกรสารีบุตร อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ๑  
อทินนาทาน ๑กาเมสุมิจฉาจาร ๑ มุสาวาท ๑ การดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้ง 
แหงความประมาท ๑ คฤหัสถเปนผูมีการงานสํารวมดีในสิกขาบท ๕ ประการนี้ ฯ 
     คฤหัสถเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบากซ่ึงธรรมเคร่ือง 
อยูเปนสุขในปจจุบันอันมีในจิตยิ่ง ๔ ประการเปนไฉน ดูกรสารีบุตรอริยสาวกในธรรม 
วินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระ 
ผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหนัต... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เปนธรรม 
เคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน อันมีในจิตยิ่ง ขอท่ี ๑ อันอริยสาวกนั้นไดถึงแลว เพื่อความหมด 
จดแหงจิตท่ียังไมหมดจด เพือ่ความผองแผวแหงจิตท่ียังไมผองแผว ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระ 
ธรรมวา ธรรมอันพระผูมีภาคตรัสดีแลว ... อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน นี้เปนธรรมเคร่ือง 
อยูเปนสุขในปจจุบัน อันมีในจิตยิ่ง ขอท่ี ๒ ... 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ 
วา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ...เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่ง 
กวา นีเ้ปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบันอันมีในจิตยิง่ ขอท่ี ๓ ... 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยศีลท่ีพระอริยะใครแลว ไมขาด ไมทะลุ  
ไมดาง ไมพรอย เปนไทย วญิูชนสรรเสริญ เปนไปเพือ่สมาธิ นี้เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุข 
ในปจจุบัน อันมีในจติยิ่ง ขอท่ี ๔ อันอริยสาวกน้ันไดถึงแลว เพื่อความหมดจดแหงจิตท่ียังไม 
หมดจด เพื่อความผองแผวแหงจิตท่ียังไมผองแผว คฤหัสถผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดย 
ไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบันอันมีในจติยิ่ง ๔ ประการนี้ ดกูรสารีบุตร 
 เธอท้ังหลายพึงรูจักคฤหัสถคนใดคนหน่ึง ผูนุงหมผาขาว มีการงานสํารวมดีในสิกขาบท ๕ 
 ประการ และมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยากไมลําบาก ซ่ึงธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขใน 
ปจจุบัน อันมีในจิตยิ่ง ๔ ประการนีแ้ละคฤหัสถนั้น เม่ือหวังอยู ก็พึงพยากรณตนดวยตนเองวา  
เราเปนผูมีนรกส้ินแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาตส้ินแลวเปน 
พระโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ฯ 
บัณฑิตเห็นภัยในนรกแลว พงึเวนบาปเสีย สมาทานอริยธรรมแลว  
พึงเวนบาปเสีย ไมพึงเบียดเบียนสัตวท้ังหลาย ในเม่ือความพยายามมีอยู  
ไมพึงกลาวคําเท็จท้ังท่ีรูไมพงึแตะตองของที่เจาของไมให ยินดีดวยภริยา 
ของตนไมพึงยินดภีริยาผูอ่ืน และไมพึงดื่มสุราเมรัยเคร่ืองยังจิตใหหลง 
ใหล พึงระลึกถึงพระสัมพุทธเจาเสมอ และพึงตรึกถึงพระธรรมเสมอ  
พึงอบรมจิตใหปราศจากพยาบาท อันเปนประโยชนเกื้อกูลแกเทวโลก 
 ทักษิณาทานที่ผูตองการบุญแสวงหาบุญใหแลว ในสัตบุรุษกอน 
 ในเม่ือไทยธรรมเกิดข้ึนแลว ยอมเปนทักษณิามีผลไพบูลย ดูกรสารีบุตร  
เราจักบอกสัตบุรุษให จงฟงคําของเรา ในบรรดาโคดํา ขาว แดง หมอก  
พรอย หมน หรือแดงออน ชนิดใดชนิดหน่ึง โคท่ีฝกแลวยอมเกิดเปน  
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โคหัวหนาหมูใด หวัหนาหมูตัวนั้นเปนโคท่ีนําธุระไปได สมบูรณดวย 
กําลัง เดินไดเรียบรอยและเร็ว คนท้ังหลายยอมเทียมโคตัวนั้นในการขน 
ภาระไมคํานึงถึงสีของมัน ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนัน้เหมือนกนั ใน 
ชาติอยางใดอยางหนึ่ง คือ กษัตริย พราหมณ แพศย  ศูทร จัณฑาล  
ปุกกุสะ บรรดามนุษยเหลานัน้ทุกๆ ชาติ คนผูท่ีฝกแลว ยอมเกิดเปนผู 
มีวัตรดี ตั้งอยูในธรรม  สมบูรณดวยศีล กลาวคําสัตย มีใจประกอบดวย 
หิริ ละชาติ และมรณะไดแลว อยูจบพรหมจรรย ปลงภาระลงแลว ไม 
ประกอบดวยกิเลส ไดทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ เปนผูถึงฝงแหงธรรม 
ท้ังปวง ดับแลวเพราะไมถือม่ันก็ทักษิณาท่ีบําเพ็ญในผูนัน้ ผูปราศจาก 
ความกําหนัด เปนบุญเขต ยอมมีผลไพบูลย สวนคนพาลผูไมรูแจง 
 มีปญญาทราม ไมไดสดับ ยอมใหทานในภายนอก ไมคบหาสัตบุรุษ  
สวนชนเหลาใด ยอมคบหาสัตบุรุษผูมีปญญาดี ไดรับยกยองวาเปนนัก 
ปราชญ ชนเหลานั้นต้ังศรัทธาไวในพระสุคตเปนเคามูลแลว ยอมไปสู 
เทวโลก หรือพึงเกิดในตระกูลสูงในโลกนี้ ชนเหลานัน้เปนบัณฑติ ยอม 
บรรลุนิพพานโดยลําดับ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         ๑๐. ภเวสิสูตร 
         [๑๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสดจ็จาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษสุงฆ 
หมูใหญ ขณะท่ีเสด็จดําเนนิไปตามหนทางไกล ไดทอดพระเนตรเห็นสาละปาใหญ ณ ประเทศ 
แหงหนึ่ง จึงทรงแวะลงจากหนทางเสด็จเขาไปสูปาสาละ นั้นคร้ันเสดจ็ถึงแลวจึงทรงทําการแยม 
ใหปรากฏ ณ ท่ีแหงหนึ่งคร้ังนั้น  ทานพระอานนทไดคิดวา อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหพระผู 
มีพระภาคทรงกระทําการแยมใหปรากฏ พระตถาคตยอมไมทรงกระทําการแยมใหปรากฏดวยไมมี 
เหตุ คร้ังนั้น ทานพระอานนทจึงไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคทรงกระทําการแยมใหปรากฏ พระตถาคตยอมไมทรงทําการ  
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แยมใหปรากฏดวยไมมีเหตุ  พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เร่ืองเคยไดมีมาแลว คือ ณ  
ประเทศนี้ไดเปนเมืองม่ังค่ัง กวางขวาง มีชนมาก มีมนษุยหนาแนน กพ็ระผูมีพระภาค 
พระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงอาศัยอยูในพระนครนัน้ ก็อุบาสกนามวาภเวสี  
ของพระผูมีพระภาคพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูไมกระทําใหบริบูรณในศีล  
อุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน เปนผูอันภเวสีอุบาสกช้ีแจงชักชวน กไ็มกระทําใหบริบูรณในศีล  
คร้ังนั้น ภเวสีอุบาสกไดคิดวาก็เราเปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา ชักชวนอุบาสกประมาณ  
๕๐๐ คนเหลานี้ และเรากเ็ปนผูไมกระทําใหบริบูรณในศีล แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้  
ก็เปนผูไมกระทําใหบริบูรณในศีล ตางคนตางก็เทาๆ กัน ไมยิ่งไปกวากนัผิฉะนั้น เราควร 
ปฏิบัติใหยิ่งกวา คร้ังน้ัน ภเวสีอุบาสกไดเขาไปหาอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นแลวไดกลาว 
วา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ตั้งแตวนันี้ไปขอทานท้ังหลายจงจําเราไว วาเปนผูกระทําใหบริบูรณ 
ในศีล คร้ังนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดคิดวา ภเวสีอุบาสกผูเปนเจา เปนผูมีอุปการะ 
มากเปนหวัหนา ชักชวนเราทั้งหลาย กภ็เวสีอุบาสกผูเปนเจาจกัเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ก ็
ไฉนเราท้ังหลายจะทําใหบริบูรณในศีลไมไดเลา คร้ังน้ัน อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดเขาไป 
หาภเวสีอุบาสกแลวกลาววา ตั้งแตวนันี้ไปขอภเวสีอุบาสกผูเปนเจาจงจําอุบาสก ๕๐๐ แมเหลานี้  
วาเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล คร้ังนั้น ภเวสีอุบาสกไดคิดวา ก็เราแลเปนผูมีอุปการะมาก  
เปนหวัหนาชักชวนอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ และเราก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลแม 
อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ตางคนตางก็เทาๆ กัน ไมยิ่งไป 
กวากนั ผิฉะนัน้ เราควรปฏิบัติใหยิง่กวา คร้ังนั้นภเวสีอุบาสกไดเขาไปหาอุบาสกประมาณ 
 ๕๐๐ เหลานัน้แลวกลาววา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ตั้งแตวันนี้ไป ขอทานท้ังหลายจงจําเรา 
ไววา เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน คร้ังนั้น 
อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นไดคิดวา ภเวสีอุบาสกผูเปนเจา เปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา 
 ชักชวนเราท้ังหลาย ภเวสีอุบาสกผูเปนเจาจักประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอัน 
เปนธรรมของชาวบาน กไ็ฉนเราท้ังหลายจักเปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจาก 
เมถุนอันเปนธรรมของชาวบานไมไดเลา คร้ังนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดเขาไปหา 
ภเวสีอุบาสกแลวกลาววา ตั้งแตวันนี้ไป ขอภเวสีอุบาสกผูเปนเจา จงจําอุบาสก ๕๐๐ แมเหลานี ้
วา เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน คร้ังนั้น  
ภเวสีอุบาสกไดคิดวา ก็เราแลเปนผูมีอุปการะมาก เปนหวัหนา ชักชวนอุบาสกประมาณ ๕๐๐   
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เหลานี้ และเราก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูกระทํา 
ใหบริบูรณในศีล และเราก็เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของ 
ชาวบาน แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจาก 
เมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ตางคนตางก็เทาๆ กัน ไมยิ่งไปกวากนั ผิฉะนั้น เราควรปฏิบัติ 
ใหยิ่งกวา คร้ังน้ัน ภเวสีอุบาสกไดเขาไปหาอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นแลวกลาววา ดูกร 
ทานผูมีอายุท้ังหลาย ตั้งแตวนันี้ไป ขอทานทั้งหลายจงจาํเราไววาเปนผูบริโภคอาหารม้ือเดียว 
เวนการบริโภคในราตรี งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คร้ังนั้นประมาณ ๕๐๐ 
 เหลานั้น ไดคิดวา ภเวสีอุบาสกผูเปนเจา เปนผูมีอุปการะมาก เปนหวัหนา ชักชวนเราท้ังหลาย 
 ภเวสีอุบาสกอุบาสกผูเปนเจา จักเปนผูบริโภคอาหารม้ือเดียว เวนการบริโภคในราตรี งดเวนการ 
บริโภคอาหารในเวลาวิกาล ก็ไฉนเราท้ังหลายจักเปนผูบริโภคม้ือเดียวเวนการบริโภคในราตรี  
งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวกิาลไมไดเลา คร้ังน้ันอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดเขาไป 
หาภเวสีอุบาสกแลวกลาววา ตั้งแตวนันี้ไป ขอภเวสีอุบาสกผูเปนเจา จงจําอุบาสก ๕๐๐ แม 
เหลานี้วา เปนผูบริโภคอาหารม้ือเดียว งดการบริโภคในราตรี งดเวนการบริโภคอาหารในเวลา 
วิกาลคร้ังนั้น ภเวสีอุบาสกไดคิดวา ก็เราแลเปนผูมีอุปการะมาก เปนหวัหนา ชักชวนอุบาสก 
ประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ และเราก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้  
ก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล และเราเปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอัน 
เปนธรรมของชาวบาน แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤต ิ
เวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน และเราเปนผูบริโภคอาหารม้ือเดียว งดการบริโภคใน 
ราตรี งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐เหลานี้ ก็เปนผูบริโภค 
อาหารมื้อเดียว งดการบริโภคในราตรี งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ตางคนตางก็เทาๆ  
กัน ไมยิ่งไปกวากัน ผิฉะนั้นเราควรปฏิบัติใหยิ่งกวา คร้ังน้ัน ภเวสีอุบาสกไดเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคพระนามวากสัสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงท่ีประทับ แลวไดกราบทูลวา ขา 
แตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคภเวสีอุบาสก 
 ไดบรรพชาอุปสมบท แลวในสํานัก พระผูมีพระภาคพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ก ็
ภเวสีภิกษุอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมูอยูผูเดยีวไมประมาท มีความเพยีร มีใจเดด็เดีย่ว 
 ไมนานนกัก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิต  
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โดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลวพรหมจรรย 
อยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้อีกมไิดมี ก็แลภเวสีภกิษุไดเปน 
พระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตท้ังหลายดูกรอานนท คร้ังนัน้ อุบาสกประมาณ ๕๐๐  
เหลานั้น ไดคิดวาภเวสีอุบาสกผูเปนเจา เปนผูมีอุปการะมาก เปนหวัหนา ชักชวนเราท้ังหลาย  
ก็ภเวสีอุบาสกผูเปนเจาจกัปลงผมหนวดครองผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิต ไฉนเราท้ังหลาย 
จักปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตไมไดเลา คร้ังนั้นอุบาสกประมาณ  
๕๐๐ เหลานั้น ไดพากนัเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงท่ี 
ประทับ แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายพึงไดบรรพชาอุปสมบทใน 
สํานักของพระผูมีพระภาคอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักพระ 
ผูมีพระภาคพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว คร้ังนั้น ภเวสีภิกษุไดคิดวา เรา 
แลเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงวิมุตติสุขอันเปนธรรมช้ันเยีย่มนี้  
โอหนอ ภกิษปุระมาณ ๕๐๐ แมเหลานี้ กพ็ึงเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม 
ลําบาก ซ่ึงวิมุตติสุขอันเปนธรรมช้ันเยี่ยมนี้ คร้ังนั้นภกิษุประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ตางเปนผู 
หลีกออกจากหมู อยูผูเดยีว ไมประมาทมีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนักก็ไดทําใหแจง 
ซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ 
นั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ไดรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบ 
แลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีกภิกษุประมาณ ๕๐๐ เหลา 
นั้น มีภเวสีภกิษุเปนประมุข พยายามบําเพญ็ธรรมท่ีสูงๆ ข้ึนไป ประณตีข้ึนไป ไดทําใหแจง 
ซ่ึงวิมุตติอันเปนธรรมช้ันเยี่ยม ดวยประการฉะนี้ ดูกรอานนท เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้วาเราท้ังหลายจักพยายามบําเพ็ญธรรมท่ีสูงๆ ข้ึนไป ประณีตข้ึนไป จกัทําให 
แจงซ่ึงวิมุตติอันเปนธรรมช้ันเยีย่ม ดูกรอานนท เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบอุปาสกวรรคท่ี ๓ 
                        __________________  
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. สารัชชสูตร                 ๒. วิสารทสูตร  
๓. นิรยสูตร                         ๔. เวรสูตร 
๕. จัณฑาลสูตร                 ๖. ปติสูตร  
๗. วณิชชสูตร                 ๘. ราชสูตร 
         ๙. คิหิสูตร                        ๑๐. ภเวสิสูตร ฯ 
                       __________________  
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                         อรัญญวรรคท่ี ๔ 
                         ๑. อารัญญกสูตร 
         [๑๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ๕ จําพวกเปนไฉน  
คือ ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตรเพราะโงเขลา เพราะหลงงมงาย ๑มีความปรารถนาลามก ถูกความ 
อยากครอบงํา จึงถืออยูปาเปนวัตร ๑ ถืออยูปาเปนวัตรเพราะเปนบา เพราะจิตฟุงซาน ๑ ถือ 
อยูปาเปนวัตรเพราะรูวาเปนวัตรอันพระพทุธเจาและสาวกแหงพระพทุธเจาท้ังหลายสรรเสริญ ๑  
ถืออยูปาเปนวตัรเพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ ความขัดเกลา  
ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลายภิกษุผูถือ 
อยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้  
ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร เพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ ความ 
ขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ เปนผูเลิศ ประเสริฐ  
เปนประธาน สูงสุดและดีกวาภกิษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ เปรียบเหมือนนมสดเกิดจาก 
โคนมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกดิจากเนยขน   หวัเนยใสเกดิจาก 
เนยใส หัวเนยใสชาวโลกยอมกลาววาเปนยอดในจําพวกโครส ๕ เหลานั้นฉันใด บรรดาภิกษ ุ
ผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตรเพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนา 
นอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงาม 
เชนนี้ เปนเลิศ ประเสริฐ         เปนประธาน สูงสุด และดีกวาภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวก 
นี้ ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         ๒. ปงสุกูลิกสูตร 
         [๑๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒  
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                         ๓. รุกขมูลิกสูตร 
         [๑๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูถืออยูโคนไมเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. โสสานิกสูตร 
         [๑๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูถืออยูปาชาเปนวตัร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                        ๕. อัพโภกาสิกสูตร 
         [๑๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูถืออยูในท่ีแจงเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. เนสัชชิกสูตร 
         [๑๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูถือการนั่งเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                        ๗. ยถาสันถติกสูตร 
         [๑๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูถืออยูในเสนาสนะตามท่ีทานจดัใหอยางไรเปนวัตร 
 ๕ จําพวกน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                        ๘. เอกาสนิกสูตร 
         [๑๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูถือการนั่งฉัน ณ อาสนะเดยีวเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘  
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                       ๙. ขลุปจฉาภตัติกสูตร 
         [๑๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูถือหามภัตอันนํามาถวาย เม่ือภายหลังเปนวัตร ๕  
จําพวกนี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        ๑๐. ปตตปณฑิกสูตร 
         [๑๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ๕  
จําพวกเปนไฉน คือ ภิกษุเปนผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร เพราะโงเขลา เพราะหลง 
งมงาย ๑ มีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา จึงเปนผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๑  
เปนผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตรเพราะเปนบาเพราะจติฟุงซาน ๑ เปนผูถือฉันเฉพาะในบาตร 
เปนวัตร เพราะรูวาเปนวัตรอันพระพุทธเจาและสาวกแหงพระพทุธเจาท้ังหลายสรรเสริญ ๑ 
 เปนผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร เพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ 
ความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ ๑ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษผูุถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวตัร ๕ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บรรดาภิกษ ุ
ผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวตัร ๕ จําพวกนี้ ภิกษผูุถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร เพราะอาศัย 
ความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความ 
ตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนประธาน สูงสุด และดีกวาภิกษ ุ
ผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวตัร ๕ จําพวกนี้ เปรียบเหมือนนมสดเกดิจากโค นมสมเกดิจาก 
นมสดเนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกิดจากเนยใส หวัเนยใส 
ชาวโลกยอมกลาววาเปนเลิศในจําพวกโครส ๕ เหลานั้น ฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษ ุ
ผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวตัร ๕ จําพวกนี้ ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร เพราะอาศัย 
ความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความ 
ตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนประธาน สูงสุด และดีกวาภิกษ ุ
ผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวตัร ๕ จําพวกนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบอรัญญวรรคท่ี ๔ 
                        __________________  
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อารัญญกสูตร                 ๒. ปงสุกูลิกสูตร  
๓. รุกขมูลิกสูตร                ๔. โสสานิกสูตร  
๕. อัพโภกาสิกสูตร                 ๖. เนสัชชิกสูตร  
๗. ยถาสันถติกสูตร                 ๘. เอกาสนกิสูตร 
         ๙. ขลุปจฉาภัตติกสูตร         ๑๐. ปตตปณฑิกสูตร ฯ 
                        __________________  
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                        พราหมณวรรคท่ี ๕ 
                          ๑. โสณสูตร 
         [๑๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมของพราหมณท่ีเกาแก ๕ ประการนี้  บัดนีย้อม 
ปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ไดทราบวา  
เม่ือกอนพวกพราหมณยอมสมสูเฉพาะพราหมณี ไมสมสูกะหญิงท่ีไมใชพราหมณี บัดนี้ พวก 
พราหมณยอมสมสูกะพราหมณีบาง ยอมสมสูกะหญิงท่ีไมใชพราหมณบีาง บัดนี้ พวกสุนัข 
ยอมสมสูกะสุนัขตัวเมียเทานั้นไมสมสูกะสัตวตัวเมียท่ีไมใชพวกสุนัข นี้เปนธรรมของพราหมณ 
ท่ีเกาแกขอท่ี ๑บัดนี้ปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ไดทราบวา เม่ือ 
กอนพวกพราหมณยอมสมสูกะพราหมณท่ีีมีระดูเทานัน้ ไมสมสูกะพราหมณีท่ีไมมีระดู บัดนี้  
พวกพราหมณยอมสมสูกะพราหมณีท่ีมีระดูบาง ยอมสมสูกะพราหมณท่ีีไมมีระดูบาง บัดนี้  
พวกสุนัขยอมสมสูกะสุนัขตัวเมียท่ีมีระดูเทานั้น ไมสมสูกะสุนัขตัวเมียท่ีไมมีระดู นีเ้ปนธรรม 
ของพราหมณท่ีเกาแกขอท่ี ๒ บัดนี้ปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ไดทราบวา 
 เม่ือกอนพวกพราหมณยอมไมซ้ือไมขายพราหมณี ยังการอยูรวมกันใหเปนไปดวยความรักผูกพัน 
 บัดนี้พวกพราหมณยอมซ้ือบาง ยอมขายบางซ่ึงพราหมณี ยังการอยูรวมกันใหเปนไปดวยความรัก 
ความผูกพัน บัดนี้ พวกสุนัขยอมไมซ้ือไมขายสุนัขตัวเมีย ยังการอยูรวมกันใหเปนไปดวยความรัก 
ความผูกพัน นีเ้ปนธรรมของพราหมณท่ีเกาแกขอท่ี ๓ บัดนี้ยอมปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏ 
ในพวกพราหมณ ไดทราบวาเม่ือกอนพวกพราหมณยอมไมทําการสะสมทรัพยบาง ขาวเปลือก 
บาง เงินบางทองบาง บัดนี้ พวกพราหมณยอมทําการสะสมทรัพยบาง ขาวเปลือกบาง เงิน 
บาง ทองบาง บัดนี้ พวกสุนขัยอมไมทําการสะสมทรัพยบาง ขาวเปลือกบาง  เงินบาง ทอง 
บาง นี้เปนธรรมของพราหมณท่ีเกาแกขอท่ี ๔ บัดนี้ ยอมปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏใน 
พวกพราหมณ ไดทราบวา เม่ือกอนพวกพราหมณยอมแสวงหาอาหารเยน็เพื่อกนิในเวลาเย็น  
อาหารเชาเพื่อกินในเวลาเชา บัดนี้พวกพราหมณบริโภคอาหารจนอ่ิมตามตองการแลว ยอมถือ 
เอาสวนท่ีเหลือไป บัดนี้พวกสุนัขยอมแสวงหาอาหารเยน็เพื่อกนิในเวลาเย็น อาหารเชาเพื่อ 
กินในเวลาเชานี้เปนธรรมของพราหมณท่ีเกาแกขอท่ี ๕ บัดนี้ ยอมปรากฏในพวกสุนขั ไม  
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ปรากฏในพวกพราหมณ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมของพราหมณท่ีเกาแก ๕ ประการนี้แล บัดนี้  
ยอมปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. โทณสูตร 
         [๑๙๒] คร้ังนั้นแล โทณพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับไดปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญขาพระองคไดสดับมาดงันี้วา พระสมณะ 
โคดมไมอภิวาท ไมลุกรับ หรือไมเช้ือเชิญดวยอาสนะ ซ่ึงพราหมณผูแกเฒาเปนผูใหญลวงกาล 
ผานวัยแลว ขอนั้นเหน็จะเปนเหมือนอยางนั้น เพราะทานพระโคดมไมอภิวาท ไมลุกรับ หรือไม 
เช้ือเชิญดวยอาสนะ ซ่ึงพราหมณผูแกเฒาเปนผูใหญลวงกาลผานวัยแลว ขอนี้ไมดีเลย  พระผูมี 
พระภาคตรัสวา ดูกรโทณะ แมทานก็ยอมปฏิญาณวาเปนพราหมณมิใชหรือ ฯ 
     ท. ขาแตทานพระโคดม ผูใดเม่ือกลาวโดยชอบ พึงกลาววาเปนพราหมณ อุภโต 
สุชาติท้ังฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใคร 
จะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เปนผูเลาเรียน ทรงมนตรูจบไตรเพท พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑ ุ
และเกฏภะ พรอมท้ังอักขระประเภท มีคัมภีรอิติหาสะเปนท่ีหา เขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ 
 เปนผูชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ผูนัน้เม่ือกลาวโดยชอบ พึง 
หมายซ่ึงขาพระองคนั้นเทียว เพราะขาพระองคเปนพราหมณอุภโตสุชาติท้ังฝายมารดาและบิดา 
 มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอาง 
ถึงชาติ เปนผูเลาเรียน ทรงมนต รูจบไตรเพท พรอมดวยคัมภีรนิฆัณฑแุละเกฏภะ พรอมท้ัง 
อักขระประเภท มีคัมภีรอิติหาสะเปนท่ีหา เขาใจตัวบทเขาใจไวยากรณ เปนผูชํานาญใน 
คัมภีรโลกายตะและตําราทายมหาปุริสลักษณะ ฯ 
     พ. ดูกรโทณะ บรรดาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ  
ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตตระ ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส  ฤาษีภารทวาชะ ฤาษี  
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วาเสฏฐะ ฤาษกีัสสปะ ฤาษีภคัคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต บอกมนต พวกพราหมณในปจจุบันนี้  
ขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตของเกานี้ ท่ีทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวได 
ถูกตอง บอกไดถูกตองตามที่ทานกลาวไว บอกไว ฤาษเีหลานั้นยอมบัญญัติพราหมณไว ๕  
จําพวกนี้ คือ พราหมณผูเสมอดวยพรหม ๑ พราหมณเสมอดวยเทวดา ๑ พราหมณผูมี 
ความประพฤติดี ๑พราหมณผูมีความประพฤติดีและช่ัว ๑ พราหมณจัณฑาลเปนท่ี ๕ ดูกร 
โทณะทานเปนพราหมณจําพวกไหนในจําพวกพราหมณ ๕ จําพวกนัน้ ฯ 
     โท. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไมรูจักพราหมณ ๕ จําพวกนี้แตขาพระองค 
รูวาเปนพราหมณเทานัน้ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดแสดงธรรมแกขาพระองค โดยประการท่ี 
ขาพระองคจะพึงรูจักพราหมณ ๕ จําพวกนี้ ฯ 
     พ. ดูกรโทณะ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ฯ 
     โทณพราหมณทูลรับพระผูมีพระภาควา พระเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสวา  ดูกร 
โทณะ กพ็ราหมณเปนผูเสมอดวยพรหมอยางไร พราหมณในโลกนี้เปนอุภโตสุชาตทั้งฝาย 
มารดาและบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคาน 
ติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติโกมารพรหมจรรยเรียนมนตอยูตลอด ๔๘ ป คร้ันแลว  
ยอมแสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพือ่อาจารยโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไมเปน 
ธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมใชแสวงหาดวยกสิกรรม พาณิชยกรรม  
โครักขกรรม การเปนนกัรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือกระเบ้ืองเที่ยว 
ภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว ปลงผมและหนวดนุงหมผา 
กาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้ มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศ 
หนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ กเ็หมือนกนั ตามนัยนี้ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง  
แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย ถึง 
ความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ 
     มีใจประกอบดวยกรุณา ... ประกอบดวยมุทิตา ... ประกอบดวยอุเบกขา แผไป 
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง  
เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถานดวยใจประกอบดวยอุเบกขา  
อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิไดไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เธอเจริญ  
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พรหมวหิาร ๔ ประการนี้แลว เม่ือตายไปยอมเขาถึงสุคติพรหมโลก ดูกรโทณะ พราหมณเปน 
ผูช่ือวาเสมอดวยพรหมอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรโทณะ ก็พราหมณเปนผูเสมอดวยเทวดาอยางไร พราหมณในโลกนี้เปนอุภโต 
สุชาตท้ังฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดตลอด ๗ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครๆ  
จะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติโกมารพรหมจรรย เรียนมนตอยูตลอด ๔๘ ป  
คร้ันแลว ยอมแสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพื่ออาจารยโดยธรรม ไมแสวงหาอยางไมเปน 
ธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมใชแสวงหาดวยกสิกรรม พาณิชยกรรม 
โครักขกรรม การเปนนกัรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือกระเบ้ืองเที่ยว 
ภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลวยอมแสวงหาภรรยาโดยธรรม 
อยางเดยีว ไมแสวงหาโดยไมเปนธรรม ก็ธรรมในการแสวงหาน้ันอยางไร คือ ไมแสวงหา 
ดวยการซ้ือ ดวยการขาย ยอมแสวงหาพราหมณีเฉพาะท่ีเขายกใหดวยการหล่ังน้ํา เขายอมสมสู 
เฉพาะพราหมณีไมสมสูดวยสตรีช้ันกษัตริย แพศย ศูทร จัณฑาล เนสาท ชางจักสาน ชาง 
ทํารถ เทหยากเยื่อ สตรีมีครรภ มีลูกออน ไมมีระดู ดูกรโทณะ เพราะเหตุไรพราหมณจึง 
ไมสมสู สตรีมีครรภ เพราะเหตุวา ถาพราหมณสมสูสตรีมีครรภไซร มาณพหรือมาณวกิายอม 
เปนผูช่ือวาเกดิแตกองอุจจาระ เพราะฉะน้ันพราหมณจึงไมสมสูสตรีมีครรภ เพราะเหตุไร 
 พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีลูกออน เพราะเหตุวา ถาพราหมณสมสูสตรีมีลูกออนไซร มาณพหรือ 
มาณวกิายอมเปนผูช่ือวาดื่มของไมสะอาด เพราะฉะนั้น พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีลูกออน  
พราหมณนีั้นเปนพราหมณีของพราหมณ มิใชตองการความใคร ความสนุก ความยินด ีตองการ 
บุตรอยางเดียว เขามีบุตรหรือธิดาแลว จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปน 
บรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ 
ละสุขละทุกขและดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เธอ 
เจริญฌาณท้ัง ๔ ประการนีแ้ลว เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรโทณะ พราหมณ 
เปนผูเสมอดวยเทวดาอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรโทณะ ก็พราหมณเปนผูมีความประพฤติดีอยางไร พราหมณในโลกน้ี เปน 
อุภโตสุชาตท้ังฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมี 
ใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติโกมารพรหมจรรย เรียนมนตอยูตลอด ๔๘ ป  
คร้ันแลว แสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพื่ออาจารยโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไม  
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เปนธรรม ก็ธรรมในการแสวงหาน้ันอยางไร คือ ไมใชแสวงหาดวยกสิกรรม พาณิชยกรรม 
โครักขกรรม การเปนนกัรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือ กระเบ้ืองเที่ยว 
ภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลวยอมแสวงหาภรรยาโดยธรรม 
อยางเดยีว ไมแสวงหาโดยไมเปนธรรม ก็ธรรมในการแสวงหาน้ันอยางไร คือ ไมแสวงหา 
ดวยการซ้ือ การขาย ยอมแสวงหาพราหมณีเฉพาะผูท่ีเขายกใหดวยการหล่ังน้ํา เขายอมสมสู 
เฉพาะพราหมณี ไมสมสูสตรีช้ันกษัตริย แพศย ศูทร จณัฑาล เนสาท ชางจักสาน ชางทํารถ 
เทหยากเหยื่อ สตรีมีครรภ มีลูกออน ไมมีระดู ดกูรโทณะ เพราะเหตุไรพราหมณจึงไมสมสู 
สตรีมีครรภ เพราะเหตุวา ถาพราหมณยอมสมสูสตรีมีครรภไซร มาณพหรือมาณวิกายอมเปนผู 
ช่ือวาเกดิแตกองอุจจาระ เพราะฉะน้ันพราหมณจึงไมสมสูสตรีมีครรภ เพราะเหตุไร พราหมณ 
จึงไมสมสูสตรีมีลูกออน เพราะเหตุวา ถาพราหมณสมสูสตรีมีลูกออนไซร มาณพหรือมาณวกิา 
ยอมเปนผูช่ือวาดื่มของไมสะอาด เพราะฉะนั้น พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีลูกออน พราหมณีนัน้ 
ยอมเปนพราหมณีของพราหมณ มิใชตองการความใคร ความสนุก ความยินดี ตองการบุตร 
อยางเดยีว เขามีบุตรหรือธิดาแลว ปรารถนาความยนิดีในบุตรหรือธิดานั้น ครอบครองทรัพย 
สมบัติ ไมออกบวชเปนบรรพชิตเขาดํารงอยูในความประพฤติดีของพราหมณแตปางกอน ไมลวง 
ละเมิด พราหมณผูตั้งอยูในความประพฤติดีของพราหมณแตปางกอน ไมลวงละเมดิ เพราะเหตุ 
ดังนี้แล ชาวโลกจึงเรียกวาพราหมณผูมีความประพฤติดี ดูกรโทณะ พราหมณเปนผูมีความ 
ประพฤติดีอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรโทณะ ก็พราหมณเปนผูมีความประพฤติดีช่ัวอยางไร พราหมณในโลกน้ี เปน 
อุภโตสุชาตท้ังฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไม 
มีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติโกมารพรหมจรรยเรียนมนต อยู ๔๘ ป คร้ัน 
แลว แสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพือ่อาจารยโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไมเปน 
ธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมแสวงหาดวยกสิกรรม พณิชยกรรม โครักข 
กรรมการเปนนักรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหน่ึง เขาถือกระเบ้ืองเท่ียวภิกขาจาร 
อยางเดยีว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว ยอมแสวงหาภรรยาโดยธรรมบาง โดย 
ไมเปนธรรมบาง ดวยการซ้ือบาง ดวยการขายบาง ยอมแสวงหาพราหมณีผูท่ีเขายกใหดวยการ 
หล่ังน้ํา เขายอมสมสูพราหมณีบาง สตรีช้ันกษัตริยบาง ช้ันแพศยบาง ช้ันศูทรบาง ช้ันจัณฑาล 
บาง ช้ันเนสาทบาง ช้ันจักสานบาง ช้ันชางทํารถบาง ช้ันเทหยากเยื่อบาง มีครรภบาง  
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 มีลูกออนบาง มีระดูบาง ไมมีระดูบาง พราหมณีนัน้เปนพราหมณีของพราหมณ ตองการความ 
ใครบาง ความสนุกบาง ความยินดีบาง ตองการบุตรบาง เขาไมตั้งอยูในความประพฤติดีของ 
พราหมณแตปางกอน ลวงละเมิดพราหมณผูไมตั้งอยูในความประพฤตดิีของพราหมณแตปางกอน  
ลวงละเมิด เพราะเหตุดังนี้ พราหมณชาวโลกจึงเรียกวาผูมีความประพฤติดีและช่ัว ดูกรโทณะ 
 พราหมณเปนผูมีความประพฤติดีและช่ัวอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรโทณะ ก็พราหมณผูเปนพราหมณจณัฑาลอยางไร  พราหมณในโลกน้ี เปน 
อุภโตสุชาตท้ังฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ 
 ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติโกมารพรหมจรรยเรียนมนตอยูตลอด  
๔๘ ป คร้ันแลว แสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพื่ออาจารยโดยธรรมบาง โดยไมเปนธรรม 
บาง ดวยกสิกรรมบางดวยพาณิชยกรรมบาง ดวยโครักขกรรมบาง ดวยการเปนนกัรบบาง 
 ดวยการรับราชการบาง ดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือกระเบ้ืองเท่ียวภิกขาจารอยางเดยีว 
มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว ยอมแสวงหาภรรยาโดยธรรมบางโดยไมเปนธรรม 
บาง ดวยการซ้ือบาง ดวยการขายบาง ยอมแสวงหาพราหมณีท่ีเขายกใหดวยการหล่ังน้าํ เขา 
ยอมสมสูพราหมณีบาง สตรีช้ันกษัตริยบาง ช้ันแพศยบาง ช้ันศูทรบาง ช้ันจัณฑาลบาง ชั้น 
เนสาทบาง ช้ันชางจักสานบาง ช้ันชางทํารถบาง ช้ันเทหยากเยื่อบาง มีครรภบาง มีลูกออน 
บาง มีระดูบาง ไมมีระดูบาง พราหมณนีั้นเปนพราหมณีของพราหมณ ตองการความใครบาง 
 ความสนุกบาง ความยินดีบาง ตองการบุตรบาง เขาสําเร็จการเล้ียงชีพดวยการงานทุกอยาง พวก 
พราหมณไดกลาวกะเขาอยางนี้วา ทานปฏิญาณวาเปนพราหมณ เพราะเหตุไรจึงสําเร็จการเล้ียงชีพ 
ดวยการงานทุกอยาง เขาไดตอบอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปรียบเหมือนไฟยอมไหมส่ิงท่ีสะอาด 
บาง ส่ิงท่ีไมสะอาดบาง แตไฟยอมไมติดดวยส่ิงนัน้ แมฉันใด ถาแมพราหมณสําเร็จการเล้ียง 
ชีพดวยการงานทุกอยางไซร แตพราหมณยอมไมติดดวยการงานนั้น ฉันนั้นเหมือนกนั พราหมณ 
สําเร็จการเล้ียงชีพดวยการงานทุกอยาง เพราะเหตุดังนี้แล พราหมณชาวโลกจึงเรียกวา พราหมณ 
จัณฑาล ดกูรโทณะ พราหมณผูเปนพราหมณจณัฑาลอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรโทณะ บรรดาฤาษีท่ีเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษี  อัฏฐกะ ฤาษ ี
วามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษเีวสสามิตตระ ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสฤาษีภารทวาชะ ฤาษี 
วาเสฏฐะ ฤาษกีัสสปะ ฤาษีภคัคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต บอกมนต พวกพราหมณในปจจุบันนี้ขับตาม 
 กลาวตาม ซ่ึงบทมนตของเกานี้ ท่ีทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง   
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บอกไดถูกตอง ตามท่ีทานกลาวไว บอกไว ฤาษีเหลานั้นยอมบัญญัติพราหมณไว ๕ จําพวก  
คือ พราหมณผูเสมอดวยพรหม ๑ พราหมณผูเสมอดวยเทวดา ๑ พราหมณผูมีความประพฤติดี ๑  
พราหมณผูมีความประพฤตดิีและช่ัว ๑ พราหมณจณัฑาลเปนท่ี ๕ ดกูรโทณะ ทานเปนพราหมณ 
จําพวกไหน ในจําพวกพราหมณ ๕ จําพวกนั้น ฯ 
     โท. ขาแตพระโคดมผูเจริญ เม่ือเปนเชนนี้ ขาพระองคยอมไมยังแมพราหมณ 
จัณฑาลใหเต็มได ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงาย 
ของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจักษ ุ
จักเหน็รูป ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระองคกับท้ังธรรมและพระภกิษ ุ
สงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิม 
แตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. สังคารวสูตร 
         [๑๙๓] คร้ังนั้นแล สังคารวพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ือง 
ใหมนตแมท่ีทําการสาธยายตลอดกาลนาน ก็ไมแจมแจงในกาลบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตท่ีไม 
ไมทําการสาธยาย และอะไรเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหมนตแมท่ีไมไดทําการสาธยายตลอดกาลนาน  
ก็แจมแจงไดในกาลบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตท่ีทําการสาธยาย พระผูมีพระภาคไดตรัสวา  
ดูกรพราหมณ สมัยใด บุคคลมีใจอันกามราคะกลุมรุม อันกามราคะครอบงําอยู และยอมไมรู 
ชัดตามความเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงกามราคะที่เกดิข้ึนแลว สมัยนั้น บุคคล 
ยอมไมรูไมเหน็ตามความเปนจริง แมซ่ึงประโยชนตน แมซ่ึงประโยชนผูอ่ืน แมซ่ึงประโยชน 
ท้ังสองฝาย มนตแมท่ีทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีไมทําการ 
สาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะท่ีเต็มดวยน้าํ ซ่ึงระคนดวยคร่ังขม้ิน สีเขียว หรือสีเหลืองออน   
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บุรุษมีตาดี มองดูเงาหนาของตนในภาชนะอันเต็มดวยน้ํานั้น ไมพึงรูไมพึงเห็นตามความเปนจริง  
แมฉันใด ดูกรพราหมณสมัยใด บุคคลมีใจอันกามราคะกลุมรุม อันกามราคะครอบงําอยู 
 และยอมไมรูชัดตามความเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงกามราคะที่เกดิข้ึนแลว สมัย 
นั้น บุคคลยอมไมรูไมเห็นตามเปนจริงแมซ่ึงประโยชนตน แมซ่ึงประโยชนผูอ่ืน แมซ่ึงประโยชน 
ท้ังสองฝาย มนตแมท่ีทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีไมทําการ 
สาธยาย ฉันนัน้เหมือนกัน ฯ 
     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันพยาบาทกลุมรุม อันพยาบาท 
ครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริงซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงพยาบาทท่ีเกิดข้ึนแลว 
 ฯลฯ มนตแมท่ีทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีไมทําการสาธยาย  
เปรียบเหมือนภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํารอนเพราะไฟ เดือดพลานเปนไอ บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของ 
ตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานัน้ ไมพึงรูไมพงึเห็นตามเปนจริง แมฉันใด ดูกรพราหมณสมัยใด  
บุคคลมีใจอันพยาบาทกลุมรุม อันพยาบาทครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามความเปนจริง ซ่ึง 
ธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงพยาบาทท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯมนตแมท่ีทําการสาธยายตลอดกาลนาน 
ก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีไมทําการสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกนั ฯ 
     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันถีนมิทธะกลุมรุม อันถีนมิทธะ 
ครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว  
ฯลฯ มนตแมท่ีทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีไมทําการสาธยาย  
เปรียบเหมือนภาชนะท่ีเต็มดวยน้ําอันสาหรายและแหนปกคลุมแลว บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของ 
ตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานัน้ ไมพึงรูไมพงึเห็นตามเปนจริง แมฉันใด ดูกรพราหมณสมัยใด  
บุคคลมีใจอันถีนมิทธะกลุมรุมอันถีนมิทธะครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรม 
เปนเคร่ืองสลัดออกแหงถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ มนตแมท่ีทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไม 
แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีไมทําการสาธยาย ฉันนัน้เหมือนกนั ฯ 
     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุม อัน 
อุทธัจจกุกกุจจะครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหง 
อุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ มนตแมท่ีทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตอง 
กลาวถึงมนตท่ีไมทําการสาธยายเปรียบเหมือนภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํา อันลมพัด ไหว วน เปน 
คล่ืน บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํานั้น ไมพึงรูไมพึงเหน็ตามเปนจริง   
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แมฉันใดดูกรพราหมณ สมัยใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกกุกุจจะกลุมรุม อันอุทธัจจกุกกุจจะ 
ครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงอุทธัจจกกุกุจจะท่ีเกดิ 
ข้ึนแลว ฯลฯ มนตแมท่ีทําการสาธยายตลอดกาลนานกไ็มแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีไมทํา 
การสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกนั ฯ 
     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันวิจิกจิฉากลุมรุม อันวิจกิิจฉา 
ครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงวิจกิิจฉาท่ีเกิดข้ึนแลว  
ฯลฯ มนตแมท่ีทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีไมทําการสาธยาย  
เปรียบเหมือนภาชนะท่ีเต็มดวยน้ําขุน มัว เปนตม ท่ีเขาวางไวในท่ีมืด บุรุษมีตาดีมองดเูงา 
หนาของตนในภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํานัน้ ไมพึงรูไมพึงเหน็ตามเปนจริง แมฉันใด ดกูรพราหมณ 
สมัยใด บุคคลมีใจอันวิจิกจิฉากลุมรุม อันวจิิกิจฉาครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริงซ่ึง 
ธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงวิจกิิจฉาท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ มนตแมท่ีทําการสาธยายตลอดกาลนาน 
ก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีไมทําการสาธยายฉันนั้นเหมือนกนั ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็สมัยใดแล บุคคลมีใจอันกามราคะไมกลุมรุม อันกามราคะไมครอบงํา 
อยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดข้ึนแลว สมัยนั้น  
บุคคลยอมรูยอมเห็นตามเปนจริงแมซ่ึงประโยชนตนแมซ่ึงประโยชนผูอ่ืน แมซ่ึงประโยชน 
ท้ังสองฝาย มนตแมท่ีไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีทําการ 
สาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะอันเต็มดวยน้ําซ่ึงไมระคนดวยครั่ง ขม้ิน สีเขียว หรือสีเหลือง 
ออน บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํานั้น พึงรูพึงเห็นตามเปนจริง แม 
ฉันใดสมัยใด บุคคลมีใจอันกามราคะไมกลุมรุม อันกามราคะไมครอบงําอยูและยอมรูชัดตาม 
เปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงกามราคะที่เกดิข้ึนแลว สมัยนั้น บุคคลยอมรูยอมเห็น 
ตามเปนจริงแมซ่ึงประโยชนตน แมซ่ึงประโยชนผูอ่ืนแมซ่ึงประโยชนท้ังสองฝาย มนตแม 
ท่ีไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจงไมตองกลาวถึงมนตท่ีทําการสาธยาย ฉันนั้น 
เหมือนกนั ฯ 
     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันพยาบาทไมกลุมรุม อัน 
พยาบาทไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงพยาบาทท่ีเกดิ 
ข้ึนแลว ฯลฯ มนตท่ีไมทําการสาธยายตลอดกาลนานกแ็จมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีทําการ 
สาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะท่ีเต็มดวยน้าํไมรอนเพราะไฟ ไมเดือดพลาน ไมเปนไอ บุรุษมี  
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ตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํานัน้ พึงรูพึงเห็นตามเปนจริง แมฉันใด สมัยใด 
 บุคคลมีใจอันพยาบาทไมกลุมรุม อันพยาบาทไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรม 
เปนเคร่ืองสลัดออกแหงพยาบาทท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ มนตแมท่ีไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก ็
แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีทําการสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันถีนมิทธะไมกลุมรุม อัน 
ถีนมิทธะไมครอบงํา และยอมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงถีนมิทธะท่ี 
เกิดข้ึนแลว ฯลฯ มนตแมท่ีไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีทํา 
การสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ํา อันสาหรายและแหนไมปกคลุมแลว บุรุษมีตาด ี
มองดูเงาหนาของตนในภาชนะท่ีเต็มดวยน้าํนั้น พึงรูพึงเห็นตามเปนจริง แมฉันใด สมัยใด  
บุคคลมีใจอันถีนมิทธะไมกลุมรุม อันถีนมิทธะไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรม 
เปนเคร่ืองสลัดออกแหงถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ มนตแมท่ีไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ 
แจมแจง ไมตองกลาวมนตท่ีทําการสาธยายฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกุกกุจจะไมกลุมรุม  
อันอุทธัจจกุกกุจจะไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหง 
อุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ มนตแมท่ีไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตอง 
กลาวถึงมนตท่ีทําการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะท่ีเต็มดวยน้ําอันลมไมพัด ไมไหว ไมวน  
ไมเปนคล่ืน บุรุษมีตาดีมองดเูงาหนาของตนในภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํานัน้ พึงรูพึงเห็นตามเปนจริง  
แมฉันใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกุกกุจจะไมกลุมรุม อันอุทธัจจกุกกุจจะไมครอบงําอยู และยอมรู 
ชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงอุทธัจจกุกกจุจะท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ มนตแมท่ีไม 
ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีทําการสาธยาย ฉันนัน้เหมือนกัน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันวจิิกิจฉาไมกลุมรุม อัน 
วิจิกจิฉาไมครอบงํา และยอมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงวิจกิิจฉาท่ีเกิดข้ึน 
แลว ฯลฯ มนตแมท่ีไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีทําการ 
สาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะท่ีเต็มดวยน้าํอันใสแจว ไมขุนมัว ท่ีเขาวางไวในท่ีสวาง บุรุษมี 
ตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํานัน้ พึงรูพึงเห็นตามเปนจริงได แมฉันใด สมัยใด  
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บุคคลมีใจอันวิจิกจิฉาไมกลุมรุม อันวิจิกจิฉาไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึง 
ธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงวิจกิิจฉาท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ มนตแมท่ีไมทําการสาธยายตลอดกาลนาน 
ก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีทําการสาธยายฉันนัน้เหมือนกัน ฯ 
     ดูกรพราหมณ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหมนตแมท่ีทําการสาธยายตลอดกาลนาน 
ไมแจมแจงไดในกาลบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตท่ีไมทําการสาธยาย และน้ีแลเปนเหตุเปน 
ปจจัยเครื่องใหมนตแมท่ีไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจงไดในกาลบางคราว ไมตอง 
กลาวถึงมนตท่ีทําการสาธยาย ฯ 
     สังคารวพราหมณไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนักพระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย  
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ําเปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปใน 
ท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับท้ัง 
พระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควาเปน 
อุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวติ จําเดิมต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                        ๔. การณปาลีสูตร 
         [๑๙๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีกุฏาคารศาลา ปามหาวันใกลเมือง 
เวสาลี สมัยนัน้ การณปาลีพราหมณใชคนใหทําการงานของเจาลิจฉวอียูไดเห็นปงคิยานีพราหมณ 
เดินมาแตไกล คร้ันแลวไดถามวา ออ ทานปงคิยานีมาจากไหนแตยังวัน (แตวนันกั) ปงคิยาน ี
พราหมณตอบวา ขาพเจามาจากสํานักพระสมณโคดม ฯ 
     กา. ทานปงคิยานียอมเขาใจพระปรีชา (ความฉลาดดวยปญญา) ของพระสมณโคดม 
วา เหน็จะเปนบัณฑิตนัน้อยางไร ฯ 
     ป. ทานผูเจริญ ขาพเจาคือใคร และเปนอะไรจึงจกัรูพระปรีชาของพระสมณโคดม 
 ผูใดพึงรูพระปรีชาของพระสมณโคดม แมผูนั้นพึงเปนเชนกับพระสมณโคดมน้ันแนนอน ฯ  
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     กา. ไดยินวา ทานปงคิยานีสรรเสริญพระสมณโคดมยิ่งนัก ฯ 
     ป. ขาพเจาคือใคร และเปนอะไรจึงจักสรรเสริญพระสมณโคดม และทานพระสมณ 
โคดมพระองคนั้น อันเทวดาและมนุษยท้ังหลายสรรเสริญแลวๆ วาเปนผูประเสริฐท่ีสุด 
กวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
     กา. ก็ทานปงคิยานีเหน็อํานาจประโยชนอะไร จึงเล่ือมใสยิ่งนักในพระสมณโคดม 
อยางนี้ ฯ 
     ป. ทานผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษผูอ่ิมในรสอันเลิศแลว ยอมไมปรารถนารสท่ี 
เลวเหลาอ่ืน ฉันใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้นโดยลักษณะใดๆ คือ 
 โดยสุตตะ โดยเคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรมยอมไมปรารถนาวาทะของสมณะ 
เปนอันมากเหลาอ่ืน โดยลักษณะนั้นๆ ฉันนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผูถูกความหวิ และความ 
ออนเพลียครอบงํา พึงไดรวงผึ้ง เขาพึงล้ิมรสโดยลักษณะใดๆ ก็ยอมไดรสดีอันไมเจือ ฉันใด 
 บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใดๆ คือ โดยสุตตะ โดยเคยยะ 
โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภตูธรรม ยอมไดความดใีจ ยอมไดความเล่ือมใสแหงใจ โดย 
ลักษณะน้ันๆ ฉันนั้น เปรียบเหมือนบุรุษพงึไดไมจนัทนแหงจนัทนเหลืองหรือจันทนแดง พึงสูดกล่ิน 
จากท่ีใดๆ เชนจากราก จากลําตน หรือจากยอด กย็อมไดกล่ินหอมดี กล่ินแท ฉันใด  
บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใดๆ คือ โดยสุตตะ โดยเคยยะ  
โดยไวยากรณหรือโดยอัพภตูธรรม ก็ยอมไดความปราโมทย ยอมไดโสมนัส โดยลักษณะ 
นั้นฉันนัน้ เปรียบเหมือนบุรุษผูอาพาธ มีทุกข เปนไขหนกั นายแพทยผูฉลาดพึงบําบัด 
อาพาธของเขาโดยเร็ว ฉันใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้นโดยลักษณะ 
ใดๆ คือ โดยสุตตะ โดยเคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรมความโศก ความ 
รํ่าไร ความทุกข ความโทมนสั และความคับแคนใจของเขายอมหมดไปโดยลักษณะนั้นๆ  
ฉันนั้น เปรียบเหมือนสระนํ้ามีน้ําใสนาเพลินใจน้ําเยน็ น้ําขาว มีทาราบเรียบ นาร่ืนรมย  
บุรุษผูรอนเพราะแดด ถูกแดดเผาเหน็ดเหนือ่ย หวิ ระหาย เดินมาถึง เขาลงไปในสระนํ้า 
นั้น อาบ ดื่ม พงึระงับ ความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย และความเรารอนท้ังปวง  
ฉันใดบุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใดๆ คือ โดยสุตตะโดย 
เคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรม ความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหน่ือย และ 
ความเรารอนท้ังปวงของเขา ก็ยอมระงับไป โดยลักษณะนั้นๆฉันนั้น ฯ  
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     เม่ือปงคิยานีพราหมณกลาวอยางนีแ้ลว การณปาลีพราหมณลุกจากท่ีนั่งหมผาเฉวยีง 
บาขางหนึ่ง คุกเขาขางขวาลงบนแผนดนิ ประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู  
เปลงอุทานสามคร้ังวา ขอความนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
 ขอความนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอความนอบนอม 
แดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ แลวกลาวตอไปวา ทานปงคิยานี  
ภาษิตของทานแจมแจงยิ่งนกั ทานปงคิยานี ภาษิตของทานแจมแจงยิ่งนัก ทานปงคิยานีประกาศ 
ธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดบอกทางแกคนหลง 
ทาง หรือสองประทีปในท่ีมืด ดวยหวงัวา ผูมีจักษุจกัเหน็รูปไดฉะนั้น ขาพเจานี้ขอถึงทานพระ 
โคดมพระองคนั้น กับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานปงคิยานีจงจําขาพเจา 
วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตจําเดิมต้ังแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ๕. ปงคิยานสูีตร 
         [๑๙๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีกุฏาคารศาลา ปามหาวันใกลเมือง 
เวสาลี สมัยนัน้ เจาลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ เฝาพระผูมีพระภาคอยู เจาลิจฉวีบางพวกเขียว  
มีวรรณะเขียว มีผาเขียว มีเคร่ืองประดับเขียว บางพวกเหลืองมีวรรณะเหลือง มีผาเหลือง 
 มีเคร่ืองประดับเหลือง บางพวกแดง มีวรรณะแดงมีผาแดง มีเคร่ืองประดับแดง บางพวก 
ขาว มีวรรณะขาว มีผาขาว มีเคร่ืองประดับขาว พระผูมีพระภาคทรงรุงเรืองกวาเจาลิจฉว ี
เหลานั้น โดยพระวรรณะและพระยศ คร้ังนั้น ปงคิยานพีราหมณลุกจากท่ีนั่ง หมผาเฉวียงบา 
ขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู แลวกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระผูมีพระภาค เนื้อความแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนื้อความแจมแจง 
กะขาพระองค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปงคิยานี จงแจมแจงกะทานเถิด คร้ังนั้นปงคิยาน ี
พราหมณไดชมเชยตอพระพกัตรพระผูมีพระภาคดวยคาถาโดยยอวา 
เชิญทานดูพระอังคีรสผูทรงรุงโรจนอยู เหมือนดอกบัวช่ือโกกนุท มีกล่ิน 
หอม ไมปราศจากกล่ิน บานอยู ณ เวลาเชาและเหมือนพระอาทิตย 
เปลงรัศมีอยูบนทองฟา ฉะนัน้ ฯ  
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     คร้ังนั้น เจาลิจฉวีเหลานัน้ ไดใหปงคิยานีพราหมณหมผาอุตราสงค ๕๐๐ ผืน  
ปงคิยานีพราหมณไดทูลถวายใหพระผูมีพระภาคครองผาอุตราสงค ๕๐๐ผืนเหลานั้น พระผูมี 
พระภาคไดตรัสกะเจาลิจฉวีเหลานั้นวา ดูกรเจาลิจฉวี ความปรากฏข้ึนแหงรัตนะ ๕ หาไดยาก 
ในโลก รัตนะ ๕ เปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ บุคคลผูแสดง 
ธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ๑บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว อันผู 
อ่ืนแสดงแลว ๑ บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว อันผูอ่ืนแสดงแลว ปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรม ๑ กตัญูกตเวทีบุคคล ๑ ดูกรเจาลิจฉวีท้ังหลาย ความปรากฏแหง 
รัตนะ ๕ ประการนี้แล หาไดยากในโลก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          ๖. สุบินสูตร 
         [๑๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มหาสุบิน ๕ ประการ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมา 
สัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยงัเปนโพธิสัตวอยู ๕ประการเปนไฉน คือ  
แผนดินใหญนี้เปนท่ีนอนใหญ ขุนเขาหิมวันตเปนเขนยมือซายหยอนลงในสมุทรดานทิศบูรพา 
 มือขวาหยอนลงในสมุทรดานทิศประจิมเทาท้ังสองหยอนลงในสมุทรดานทิศทักษณิ นี้เปน 
มหาสุบินขอท่ี ๑ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตว 
อยู ฯ 
     อีกประการหนึ่ง หญาคาไดข้ึนจากนาภขีองตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะกอนแต 
ตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู จดทองฟา ตั้งอยู นี้เปนมหาสุบินขอท่ี ๒  
ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรูยังไมไดตรัสรู ยงัเปนพระโพธิสัตว 
อยู ฯ 
     อีกประการหนึ่ง หมูหนอนมีสีขาว ศีรษะดํา ไดไตข้ึนมาจากเทาของตถาคตอรหันต 
สัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ปกปดตลอดถึง 
ชานุมณฑล นี้เปนมหาสุบินขอท่ี ๓ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู 
 ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง นกส่ีเหลามีสีตางๆ กัน บินมาจากทิศท้ังส่ี ตกลงแทบเทาของ 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู แลว 
กลับกลายเปนสีขาวทุกตัว นีเ้ปนมหาสุบินขอท่ี ๔ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพทุธะ  
กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู  
ยังเปนพระโพธิสัตวอยู เดินไปมาบนภูเขาคูถลูกใหญ (แต) ไมแปดเปอนคูถ นี้เปนมหาสุบิน 
ขอท่ี ๕ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปน 
พระโพธิสัตวอยู ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีแผนดินใหญนี้ เปนท่ีนอนใหญของตถาคตอรหันตสัมมา 
สัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยงัเปนพระโพธิสัตวอยูขุนเขาหิมวันตเปนเขนย  
มือซายหยอนลงในสมุทรดานทิศบูรพา มือขวาหยอนลงในสมุทรดานทิศประจิม เทาท้ังสองหยอน 
ลงในสมุทรดานทิศทักษณิ นีเ้ปนมหาสุบินขอท่ี ๑ ปรากฏเพื่อเปนนิมิตใหทราบวา ตถาคต 
อรหันตสัมมาสัมพุทธะไดตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณท่ีไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
     ขอท่ีหญาคาไดข้ึนจากนาภีของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมได 
ตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู จดทองฟาตั้งอยู นี้เปนมหาสุบินขอท่ี ๒ ปรากฏเพื่อเปนนิมิต 
ใหทราบวา ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะไดตรัสรูอริยมรรคมีองค ๘ แลวประกาศดวยดี ตลอด 
ถึงเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
     ขอท่ีหมูหนอนมีสีขาว ศีรษะดํา ไดไตข้ึนจากเทาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  
กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ปกปดตลอดถึงชานุมณฑล นี้เปน 
มหาสุบินขอท่ี ๓ ปรากฏเพื่อเปนนิมิตใหทราบวา คฤหัสถผูนุงหมผาขาวจํานวนมากไดถึง 
ตถาคตเปนสรณะตลอดชีวิต ฯ 
     ขอท่ีนกส่ีเหลามีสีตางๆ กัน บินมาจากทิศท้ังส่ี ตกลงแทบเทาของตถาคต 
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยงัเปนพระโพธิสัตวอยู แลวกลับกลาย 
เปนสีขาวทุกตวั นี้เปนมหาสุบินขอท่ี ๔ ปรากฏเพื่อเปนนมิิตใหทราบวา วรรณะท้ังส่ีเหลานี้  
คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทรออกบวชในธรรมวินยัท่ีตถาคตประกาศแลว ก็ทําให 
แจงซ่ึงวิมุตติอันยอดเยี่ยม ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 215 
     ขอท่ีตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยงัเปนพระ 
โพธิสัตวอยู เดินไปมาบนภเูขาคูถลูกใหญ (แต) ไมแปดเปอนคูถ นี้เปนมหาสุบินขอท่ี ๕  
ปรากฏเพื่อเปนนิมิตใหทราบวา ตถาคตได (รํ่ารวย) จวีรบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน 
ปจจัยเภสัชบริขาร แลวไมลุมหลง ไมหมกมุนไมพวัพัน มีปกติเหน็โทษ มีปญญาเปล้ือง 
ตนออกบริโภค ดูกรภิกษุท้ังหลายมหาสุบิน ๕ ประการนี้ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมา 
สัมพุทธะ กอนแตตรัสรูยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. วัสสสูตร 
         [๑๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันตรายของฝนซ่ึงพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวก 
หมอดูหยั่งไมถึง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ เตโชธาตุเบ้ืองบนอากาศกําเริบ  
เมฆท่ีเกิดข้ึนยอมกระจายไปเพราะเตโชธาตุกําเริบนั้น นี้เปนอันตรายของฝนขอท่ี ๑ ซ่ึงพวก 
หมอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดหูยั่งไมถึง อีกประการหนึ่ง วาโยธาตุเบ้ืองบนอากาศกําเริบ  
เมฆท่ีเกิดข้ึนยอมกระจายไป เพราะวาโยธาตุกําเริบนั้น นี้เปนอันตรายของฝนขอท่ี ๒ ซ่ึงพวก 
หมอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดหูยั่งไมถึง อีกประการหนึ่ง อสุรินทราหูเอาฝามือรับนํ้า 
แลวท้ิงลงในมหาสมุทร นี้เปนอันตรายของฝนขอท่ี ๓ ซ่ึงพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวก 
หมอดูหยั่งไมถึง อีกประการหนึ่ง วัสสวลาหกเทวบุตรประมาทเสีย นีเ้ปนอันตรายของฝนขอท่ี  
๔ ซ่ึงพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึงอีกประการหนึ่ง พวกมนุษยไมตั้ง 
อยูในธรรม นี้เปนอันตรายของฝนขอท่ี ๕ ซ่ึงพวกหมอดรููไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึง 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันตรายของฝน ๕ ประการนี้แล ซ่ึงพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวก 
หมอดูหยั่งไมถึง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗  
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                          ๘. วาจาสูตร 
         [๑๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย วาจาประกอบดวยองค ๕ ประการ เปนวาจาสุภาษิต  
ไมเปนทุพภาษิต และเปนวาจาไมมีโทษ วิญูชนไมติเตียน องค ๕ประการเปนไฉน คือ  
วาจานัน้ยอมเปนวาจาทีก่ลาวถูกกาล ๑ เปนวาจาทีก่ลาวเปนสัจ ๑ เปนวาจาท่ีกลาวออนหวาน ๑ 
 เปนวาจาท่ีกลาวประกอบดวยประโยชน ๑เปนวาจาทีก่ลาวดวยเมตตาจิต ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
วาจาประกอบดวยองค ๕ประการนีแ้ล เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต และเปนวาจาไมม ี
โทษ วิญูชนไมติเตียน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           ๙. กุลสูตร 
         [๑๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรพชิตผูมีศีลทั้งหลาย ยอมเขาไปหาสกุลใด พวกมนุษย 
ในสกุลนั้นยอมประสบบุญเปนอันมาก โดยฐานะ ๕ ประการ ฐานะ ๕ประการเปนไฉน คือ 
 สมัยใด เม่ือบรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล จิตของพวกมนุษยยอมเล่ือมใสเพราะเห็นทาน  
สมัยนั้น สกุลนั้นช่ือวาปฏิบัติปฏิปทาท่ียังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อสวรรค สมัยใด เม่ือ 
บรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกลุ พวกมนุษยยอมลุกรับ (ตอนรับ) กราบไหว ใหอาสนะ (ท่ีนั่ง) 
 สมัยนั้น สกุลนั้นช่ือวาปฏิบัติปฏิปทาท่ียังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อเกดิในสกุลสูง สมัยใด 
 เม่ือบรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล พวกมนษุยยอมกําจดัมลทินคือความตระหน่ี สมัยนั้นสกุลนั้น 
ช่ือวาปฏิบัติปฏิปทาท่ียังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อความเปนผูมีศักดิ์ใหญ(เกียรตยิศสูง) สมัยใด  
เม่ือบรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล พวกมนษุยยอมจัดของถวายตามสติกาํลัง สมัยนั้น สกุลนั้น 
ช่ือวา ปฏิบัติปฏิปทาท่ียังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อความเปนผูมีโภคทรัพยมาก สมัยใด เม่ือ 
บรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกลุพวกมนษุยยอมไตถาม สอบสวน ยอมฟงธรรม สมัยนั้น สกุลนั้น 
ช่ือวาปฏิบัติปฏิปทาท่ียังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อความเปนผูมีปญญามาก ดูกรภิกษุ  
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ท้ังหลาย สมัยใด บรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล พวกมนษุยในสกุลนั้นยอมประสบบุญเปน 
อันมาก โดยฐานะ ๕ ประการน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        ๑๐. นิสสารณียสูตร 
         [๒๐๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธาตุท่ีพึงพรากได ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน  
คือ เม่ือภิกษใุนธรรมวินัยนี้ มนสิการถึงกามท้ังหลาย จิตของเธอยอมไมแลนไป ยอมไม 
เล่ือมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอมไปในกามท้ังหลายแตเม่ือเธอมนสิการถึงเนกขัมมะ จิต 
ของเธอยอมแลนไป ยอมเล่ือมใส ยอมต้ังอยู ยอมนอมไปในเนกขัมมะ จิตของเธอนั้นช่ือวา 
เปนจิตดําเนินไปแลว อบรมดีแลว ตั้งอยูดแีลว หลุดพนดีแลว พรากออกดีแลว จากกาม 
ท้ังหลาย อาสวะทุกขและความเรารอนเหลาใด ยอมเกิดเพราะกามเปนปจจัย เธอหลุดพนแลว 
จากอาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานัน้ เธอยอมไมเสวยเวทนาท่ีเกิดเพราะเหตุนั้นนี้เรา 
กลาววาเปนการพรากออกแหงกามท้ังหลาย ฯ 
     อีกประการหนึ่ง เม่ือภิกษมุนสิการถึงพยาบาท จิตของเธอยอมไมแลนไป ยอมไม 
เล่ือมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอมไปในพยาบาท แตเม่ือเธอมนสิการถึงความไมพยาบาท  
จิตของเธอยอมแลนไป ยอมเล่ือมใส ยอมต้ังอยู ยอมนอมไปในความไมพยาบาท จิตของเธอ 
นั้นช่ือวาเปนจติดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลวหลุดพนดแีลว พรากออกดแีลวจากพยาบาท  
อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลาใด ยอมเกิดเพราะพยาบาทเปนปจจยั เธอหลุดพนแลวจาก 
อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานั้น เธอยอมไมเสวยเวทนาท่ีเกิดเพราะเหตุนั้น นีเ้รากลาววา 
เปนการพรากออกแหงพยาบาท ฯ 
     อีกประการหนึ่ง เม่ือภิกษมุนสิการถึงวหิิงสา จิตของเธอยอมไมแลนไป  ยอมไม 
เล่ือมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอมไปในวหิิงสา แตเม่ือเธอมนสิการถึงอวิหิงสา จิตของเธอ 
ยอมแลนไป ยอมเล่ือมใส ยอมต้ังอยู ยอมนอมไปในอวหิิงสา จิตของเธอนั้นช่ือวาเปนจิต 
ดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ตั้งอยูดีแลวหลุดพนดีแลว พรากออกดแีลวจากวิหิงสา   
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อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลาใด  ยอมเกิดเพราะวหิงิสาเปนปจจัย เธอหลุดพนแลวจาก 
อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานั้น เธอยอมไมเสวยเวทนาท่ีเกิดเพราะเหตุนั้น นีเ้รากลาว 
วาเปนการพรากออกแหงวหิงิสา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง เม่ือภิกษมุนสิการถึงรูปท้ังหลาย จิตของเธอยอมไมแลนไป ยอม 
ไมเล่ือมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอมไปในรูปท้ังหลาย แตเม่ือเธอมนสิการถึงอรูป จิตของ 
เธอยอมแลนไป ยอมเล่ือมใส ยอมต้ังอยู ยอมนอมไปในอรูป จิตของเธอนั้นช่ือวาเปนจิต 
ดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ตั้งอยูดีแลวหลุดพนดีแลว พรากออกดแีลวจากรูปท้ังหลาย  
อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลาใด ยอมเกิดเพราะรูปเปนปจจยั เธอหลุดพนแลวจาก 
อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานั้น เธอยอมไมเสวยเวทนาท่ีเกิดเพราะเหตุนั้น นีเ้รากลาว 
วาเปนการพรากออกแหงรูปท้ังหลาย ฯ 
     อีกประการหนึ่ง เม่ือภิกษมุนสิการถึงสักกายะ จิตของเธอยอมไมแลนไป ยอมไม 
เล่ือมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอมไปในสักกายะ แตเม่ือเธอมนสิการถึงความดับแหงสักกายะ 
 จิตของเธอยอมแลนไป ยอมเล่ือมใส ยอมต้ังอยู ยอมนอมไปในความดบัแหงสักกายะ จิต 
ของเธอนั้นช่ือวาเปนจติดําเนนิไปดีแลวอบรมดีแลว ตั้งอยูดีแลว หลุดพนดีแลว พรากออก 
ดีแลวจากสักกายะ อาสวะทุกขและความเรารอนเหลาใด ยอมเกิดเพราะสักกายะเปนปจจัย 
 เธอหลุดพนแลวจากอาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานัน้ เธอยอมไมเสวยเวทนาท่ีเกิด 
เพราะเหตุนั้น นี้เรากลาววาเปนการพรากออกแหงสักกายะ ฯ 
     ความเพลินในกามก็ดี ความเพลินในพยาบาทก็ดี ความเพลินในวิหิงสา ก็ดี ความ 
เพลินในรูปกด็ี ความเพลินในสักกายะกด็ี ยอมไมบังเกดิข้ึนแกเธอเพราะความเพลินในกาม 
ก็ดี ความเพลินในพยาบาทก็ดี ความเพลินในวิหิงสากด็ีความเพลินในรูปก็ดี ความเพลินใน 
สักกายะก็ดี ไมบังเกิดข้ึน ภกิษุนี้เรากลาววาเปนผูไมมีอาลัย ตัดตัณหาไดแลว คลาย 
สังโยชนไดแลว ทําท่ีสุดทุกขไดแลวเพราะละมานะไดโดยชอบ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธาตุท่ีพึง 
พรากได ๕ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบพราหมณวรรคท่ี ๕ 
                        จบจตุตถปณณาสก ฯ 
                         __________________  
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. โสณสูตร                         ๒. โทณสูตร  
๓. สังคารวสูตร                 ๔. การณปาลีสูตร 
๕. ปงคิยานีสูตร                 ๖. สุปนสูตร  
๗. วัสสสูตร                         ๘. วาจาสูตร 
๙. กุลสูตร                         ๑๐. นิสสารณียสูตร ฯ 
                         __________________  
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                         ปญจมปณณาสก 
                         กิมพิลวรรคท่ี ๑ 
         [๒๐๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนัใกล เมืองมิถิลา  
คร้ังนั้น ทานพระกิมพิละไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลว นัง่ ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุ เปนปจจัย 
เคร่ืองใหพระสัทธรรมไมดํารงอยูนานในเม่ือพระตถาคตปรินิพพานแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรกิมพิละ เม่ือตถาคตปรินิพพานแลว พวกภิกษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี ้
เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในศาสดา เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยาํเกรงใน 
ธรรม เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยาํเกรงในสงฆ เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง 
ในสิกขา เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงกนัและกัน ดกูรกิมพิละ นี้แลเปนเหตุเปน 
ปจจัยเครื่องใหพระสัทธรรมไมดํารงอยูนาน ในเม่ือตถาคตปรินิพพานแลว ฯ 
     กิม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหพระสัทธรรมดํารงอยูได 
นาน ในเม่ือพระตถาคตปรินิพพานแลว ฯ 
     พ. ดูกรกิมพิละ เม่ือตถาคตปรินิพพานแลว พวกภิกษ ุภิกษณุี อุบาสก  อุบาสิกา  
ในธรรมวินยันี้ เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในศาสดา เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรง 
ในธรรม เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในสงฆเปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในสิกขา  
เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงกนัและกัน ดูกรกิมพิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองให 
พระสัทธรรมดํารงอยูไดนาน ในเม่ือตถาคตปรินิพพานแลว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                        ๒. ธัมมัสสวนสูตร 
         [๒๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสในการฟงธรรม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ผูฟงยอมไดฟงส่ิงท่ียังไมเคยฟง ๑ ยอมเขาใจชัดส่ิงท่ีไดฟงแลว ๑ ยอมบรรเทาความสงสัย  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 221 
เสียได ๑ ยอมทําความเหน็ใหตรง ๑ จิตของผูฟงยอมเล่ือมใส ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงส 
ในการฟงธรรม ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. อาชานิยสูตร 
         [๒๐๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๕  
ประการ ยอมควรแกพระราชา ควรเปนมาทรง ยอมถึงความนับวาเปนราชพาหนะ องค ๕  
ประการเปนไฉน คือ ความซ่ือตรง ๑ ความวิ่งเร็ว ๑ความออนนุม ๑ ความอดทน ๑  
ความเสง่ียม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๕  
ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชาควรเปนมาทรง ยอมถึงการนับวา เปนราชพาหนะ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมเปนผูควรแกของคํานับ 
ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความซ่ือตรง ๑ ความเร็ว ๑ความออนโยน ๑ ความอดทน ๑  
ความเสง่ียม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอมเปนผูควรแกของ 
คํานับ ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญ 
อ่ืน    ยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           ๔. พลสูตร 
         [๒๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ  กําลัง 
คือศรัทธา ๑ กําลังคือหิริ ๑ กําลังคือโอตตัปปะ ๑ กําลังคือวิริยะ ๑ กําลังคือปญญา ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย กําลัง ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔  
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                         ๕. เจโตขีลสูตร 
         [๒๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเล่ือมใสในศาสดา ภกิษุใด 
 ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในศาสดาจิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไป 
เพื่อความเพยีร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพยีร นี้เปนตะปูตรึงใจ 
ขอท่ี ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในธรรม  
ภิกษใุด ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในธรรมจิตของภิกษนุั้นยอมไม 
นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่บําเพ็ญเพียร นี้เปน 
ตะปูตรึงใจขอท่ี ๒ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในพระสงฆ  
ภิกษใุด ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในพระสงฆ จิตของภิกษนุั้นยอม 
ไมนอมไปเพือ่ความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆเพือ่กระทําติดตอ เพื่อบําเพญ็เพยีร นี้เปน 
ตะปูตรึงใจขอท่ี ๓ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในสิกขา  
ภิกษใุด ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในสิกขาจิตของภิกษนุั้นยอมไม 
นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่บําเพ็ญเพียร นี้เปน 
ตะปูตรึงใจขอท่ี ๔ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมโกรธ มีใจไมแชมช่ืน มีจิตอันโทสะกระทบแลว กระดาง 
ในพวกเพื่อนพรหมจรรย จติของภิกษนุั้นยอมไมนอมไปเพ่ือความเพยีร เพื่อความประกอบเนืองๆ 
 เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพญ็เพียร นี้เปนตะปูตรึงใจขอท่ี ๕ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตะปูตรึงใจ ๕  
ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕  
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                         ๖. วินิพนัธสูตร 
 
         [๒๐๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูยงัไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไมปราศจาก 
ความรัก ยังไมปราศจากความระหาย ยงัไมปราศจากความทะยานอยากในกาม ภิกษุใด เปนผู 
ยังไมปราศจากความกําหนดั ...ยังไมปราศจากความทะยานอยากในกาม จิตของภิกษุนั้นยอมไม 
นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่บําเพ็ญเพียร นี้เปน 
เคร่ืองผูกใจขอท่ี ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูยังไมปราศจากความกําหนดั ... ยังไมปราศจากความทะยาน 
อยากในกาย ภกิษุใด เปนผูยงัไมปราศจากความกําหนัด ... ยังไม   ปราศจากความทะยานอยากใน 
กาย จิตของภกิษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อ 
บําเพ็ญเพียร นีเ้ปนเคร่ืองผูกพันใจขอท่ี ๒ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูยังไมปราศจากความกําหนดั ... ยังไมปราศจากความทะยาน 
อยากในรูป ภกิษุใด เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ...ยังไมปราศจากความทะยานอยากใน 
รูป จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนอืงๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อ 
บําเพ็ญเพียร นีเ้ปนเคร่ืองผูกพันใจขอท่ี ๓ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุฉันอาหารจนอ่ิมตามตองการแลว ประกอบความสุขในการนอน  
ความสุขในการเอน ความสุขในการหลับอยู ภิกษใุด ฉันอาหารจนอ่ิมตามความตองการแลว  
ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอนความสุขในการหลับอยู จิตของภิกษนุั้นยอม 
ไมนอมไปเพือ่ความเพยีร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพยีร นี้เปน 
เคร่ืองผูกพันใจขอท่ี ๔ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุปรารถนาเทพนิกายหมูใดหมูหนึง่ประพฤติพรหมจรรยดวยต้ังใจวา 
 เราจักเปนเทวดา หรือเปนเทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล พรต ตบะหรือพรหมจรรยนี้ ภิกษใุด 
ปรารถนาเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่ง ประพฤติพรหมจรรยดวยต้ังใจวา เราจักเปนเทวดา หรือเปน 
เทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล พรต ตบะหรือพรหมจรรยนี้ จิตของภกิษนุั้นยอมไมนอมไป  
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เพื่อความเพยีร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่บําเพ็ญเพียร นี้เปนเคร่ืองผูกพันใจ 
ขอท่ี ๕ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. ยาคุสูตร 
         [๒๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสของขาวยาคู ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน  
คือ บรรเทาความหิว ๑ ระงับความระหาย ๑ ยังลมใหเดินคลอง ๑ชําระลําไส ๑ เผาอาหาร 
เกาท่ียังไมยอย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสของขาวยาคู ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         ๘. ทันตกัฏฐสูตร 
         [๒๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษเพราะไมเค้ียวไมสีฟน ๕ ประการน้ี ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ตาฟาง ๑ ปากเหม็น ๑ ประสาทท่ีนํารสอาหารไมหมดจดดี ๑ เสมหะยอม 
หุมหออาหาร ๑ อาหารยอมไมอรอยแกเขา ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย โทษเพราะไมเค้ียวไมสีฟน 
 ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสเพราะเค้ียวไมสีฟน ๕ ประการน้ี ๕ ประการ เปนไฉน  
คือ ตาสวาง ๑ ปากไมเหม็น ๑ ประสาทท่ีนาํรสอาหารหมดจดดี ๑ เสมหะยอมไมหุมหอ 
อาหาร ๑ อาหารยอมอรอยแกเขา ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลายอานิสงสเพราะเค้ียวไมสีฟน ๕ ประการ 
นี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           ๙. คีตสูตร 
         [๒๐๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษของภิกษุผูกลาวธรรมดวยเสียงขับท่ียาว ๕ ประการนี้  
๕ ประการเปนไฉน คือ ตนเองยอมกําหนดัในเสียงนั้นบางผูอ่ืนยอมกําหนัดในเสียงนัน้บาง  
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 พวกคฤหบดียอมยกโทษวา พวกสมณศากยบุตรเหลานีย้อมขับเหมือนพวกเราขับบาง เม่ือภิกษ ุ
พอใจกระทําเสียง ความเส่ือมแหงสมาธิยอมมีบาง ประชุมชนรุนหลังยอมถือเปนแบบอยางบาง 
 ดูกรภกิษุท้ังหลายโทษของภกิษุผูกลาวธรรมดวยเสียงขับท่ียาว ๕ ประการ นี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        ๑๐. มุฎฐัสสติสูตร 
         [๒๑๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษแหงภิกษุผูลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะนอนหลับ  
๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมหลับเปนทุกข ๑ ยอมต่ืนเปนทุกข ๑ ยอมฝน 
ลามก ๑ เทวดายอมไมรักษา ๑ น้ําอสุจิยอมเคล่ือน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย โทษแหงภิกษผูุลืมสติ  
ไมมีสัมปชัญญะ นอนหลับ ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสแหงภกิษุผูมีสติตั้งม่ัน มีสัมปชัญญะ นอนหลับ  
๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมหลับเปนสุข ๑ ยอมต่ืนเปนสุข ๑ ยอมไมฝน 
ลามก ๑ เทวดายอมรักษา ๑ น้ําอสุจิยอมไมเคล่ือน ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย อานิสงสแหงภิกษุผูมี 
สติตั้งม่ัน มีสัมปชัญญะ นอนหลับ๕ ประการ นี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบกิมพิลวรรคท่ี ๑ 
                        __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. กิมพิลสูตร                 ๒. ธัมมัสสวนสูตร  
๓. อาชานิยสูตร                 ๔. พลสูตร 
๕. เจโตขีลสูตร                 ๖. วินิพนัธสูตร  
๗. ยาคุสูตร                         ๘. ทันตกัฏฐสูตร  
๙. คีตสูตร                        ๑๐. มุฏฐัสสติสูตร ฯ 
                        __________________  
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                        อักโกสกวรรคที่ ๒ 
                         ๑. อักโกสกสูตร 
         [๒๑๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุใดชอบดา ชอบบริภาษเพ่ือนพรหมจรรย ชอบติเตียน 
พระอริยเจา ภกิษุนั้นพึงหวังไดโทษ ๕ ประการ๕ ประการเปนไฉน คือ เธอยอมตองอาบัติ 
ปาราชิก ขาดทางบรรลุโลกุตรธรรม ๑ยอมตองอาบัติท่ีเศราหมองอยางอ่ืน ๑ ยอมไดรับโรค 
เร้ือรังอยางหนกั ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต  
นรก ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุใดชอบดา ชอบบริภาษเพ่ือนพรหมจรรย ชอบติเตียนพระอริยเจา  
ภิกษนุั้นพึงหวงัไดโทษ ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. ภณัทนสูตร 
         [๒๑๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุใดผูทําความบาดหมาง ทําการทะเลาะ  ทําการววิาท  
ทําการอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ภิกษุนัน้พึงหวังไดโทษ ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 ยอมไมไดบรรลุคุณวิเศษท่ียงัไมไดบรรลุ ๑ ยอมเส่ือมจากคุณท่ีไดบรรลุแลว ๑ กิติศัพทท่ีช่ัวยอม 
ฟุงไป ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุใดทําความบาดหมาง ทําการทะเลาะ ทําการววิาท ทําการอื้อฉาว กอ 
อธิกรณในสงฆ ภิกษนุั้นพึงหวังไดโทษ ๕ ประการนี้แล ฯ    
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           ๓. สีลสูตร 
         [๒๑๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ผูทุศีล มีศีลวิบัติ ในธรรมวินยันี้ ยอมถึงความเส่ือมโภคทรัพยอยางมากอันมี  
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ความประมาทเปนเหตุ นี้เปนโทษขอท่ี ๑ ของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ อีกประการหนึ่ง กิติศัพท 
ท่ีช่ัวของผูทุศีล มีศีลวิบัติยอมฟุงไป นี้เปนโทษขอท่ี ๒ ของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ อีกประการ 
หนึ่ง ผูทุศีลมีศีลวิบัติ จะเขาสูบริษัทใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท 
สมณบริษัทยอมไมองอาจ เกอเขินเขาไปนี้เปนโทษขอท่ี ๓ ของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติอีก 
ประการหน่ึงคนทุศีล มีศีลวิบัติ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ นี้เปนโทษขอท่ี ๔ ของคนทุศีล 
 เพราะศีลวิบัต ิอีกประการหนึ่ง คนทุศีล มีศีลวิบัติ เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต  
นรก นี้เปนโทษ ขอท่ี ๕ ของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษของคนทุศีล  
เพราะศีลวิบัติ ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล ๕ ประการนี้  
๕ ประการเปนไฉน คือ คนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ในธรรมวินัยนี้ยอมถึงกองโภคทรัพย 
มากมาย อันมีความไมประมาทเปนเหตุ นี้เปนอานิสงสขอท่ี ๑ ของคนมีศีล เพราะความถึง 
พรอมดวยศีล อีกประการหนึ่ง กิติศัพทอันงามของคนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมฟุงไป นี ้
เปนอานิสงสขอท่ี ๒ ของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล อีกประการหนึ่ง คนมีศีล  
ถึงพรอมดวยศีลจะเขาสูบริษทัใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณ 
บริษัทยอมองอาจ ไมเกอเขินเขาไป นี้เปนอานิสงสขอท่ี ๓ ของคนมีศีล เพราะความถึงพรอม 
ดวยศีล อีกประการหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมเปนผูไมหลงกระทํากาละ นี้เปน 
อานิสงสขอท่ี ๔ ของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีลอีกประการหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอม 
ดวยศีล เม่ือตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคนี้เปนอานสิงสขอท่ี ๕ ของคนมีศีล เพราะความ 
ถึงพรอมดวยศีล ดูกรภิกษุท้ังหลาย อานิสงสของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล ๕ ประการ 
นี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. พหภุาณีสูตร 
         [๒๑๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูพูดมาก ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ พูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑พดูเพอเจอ ๑ เม่ือตายไปยอมเขา  
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ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผูพูด 
มาก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูพูดพอประมาณ ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ไมพูดเท็จ ๑ ไมพูดสอเสียด ๑ ไมพูดคําหยาบ ๑ ไมพูดเพอเจอ ๑ เม่ือตาย 
ไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อานสิงส ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผู 
พูดพอประมาณ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                        ๕. อขันติสูตรท่ี ๑ 
         [๒๑๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ผูไมอดทนยอมไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของคนเปนอันมาก ๑ ยอมเปนผูมากดวยเวร ๑ 
 ยอมเปนผูมากดวยโทษ ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ  
วินิบาต นรก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสของความอดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ  
ผูอดทนยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของคนเปนอันมาก ๑ ยอมเปนผูไมมากดวยเวร ๑ ยอมเปน 
ผูไมมากดวยโทษ ๑ ยอมเปนผูไมหลงกระทํากาละ ๑ เม่ือตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลายอานิสงสของความอดทน ๕ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                        ๖. อขันติสูตรท่ี ๒ 
         [๒๑๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ ผูไมอดทนยอมไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของคนเปนอันมาก ๑ ยอมเปนผูโหด 
ราย ๑ ยอมเปนผูเดือดรอน ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้แล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสของความอดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ  
ผูอดทนยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของคนเปนอันมาก ๑ ยอมเปนผูไมโหดราย ๑ ยอมเปนผูไม 
เดือดรอน ๑ ยอมเปนผูไมหลงกระทํากาละ ๑เม่ือตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย อานสิงสของความอดทน ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                       ๗. อปาสาทิกสูตรท่ี ๑ 
         [๒๑๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูถึงพรอมดวยกายกรรม 
เปนตนอันไมนาเล่ือมใส ๕ ประการเปนไฉน คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชน 
พิจารณาแลว ยอมติเตียน ๑ กิติศัพทท่ีช่ัวยอมฟุงไป ๑ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เม่ือตาย 
ไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยูใน 
บุคคลผูถึงพรอมดวยกายกรรมเปนตนอันไมนาเล่ือมใส ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูมีความประพฤตินํามาซ่ึง 
ความเล่ือมใส ๕ ประการเปนไฉน คือ แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพจิารณา 
แลวยอมสรรเสริญ ๑ กิติศัพทอันงามยอมฟุงไป ๑ ยอมเปนผูไมหลงกระทํากาละ ๑ เม่ือตาย 
ไปเขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงส ๕ ประการนีแ้ล มีอยูในบุคคลผูมี 
ความประพฤตินํามาซ่ึงความเล่ือมใส ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                       ๘. อปาสาทิกสูตร ๒ 
         [๒๑๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูถึงพรอมดวยกายกรรม 
เปนตนอันไมนาเล่ือมใส ๕ ประการเปนไฉน คือ คนพวกท่ียังไมเล่ือมใสยอมไมเล่ือมใส ๑  
คนพวกที่เล่ือมใสแลวบางพวกยอมคลายความเล่ือมใส ๑ ช่ือวายอมไมกระทําตามคําสอนของ  
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พระศาสดา ๑ ประชุมชนช้ันหลังยอมถือตาม ๑ จิตของเขายอมไมเล่ือมใส ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
โทษ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผูถึงพรอมดวยกายกรรมเปนตนอันไมนาเล่ือมใส ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูมีความประพฤตินํามาซ่ึง 
ความเล่ือมใส ๕ ประการเปนไฉน คือ คนพวกท่ียังไมเล่ือมใส ยอมเล่ือมใส ๑ คนพวกท่ี 
เล่ือมใสแลวยอมเล่ือมใสยิ่งข้ึน ๑ ช่ือวายอมกระทําตามคําส่ังสอนของพระศาสดา ๑ ประชุมชน 
ช้ันหลังยอมถือตาม ๑ จิตของเขายอมเล่ือมใส ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้แล  
มีอยูในบุคคลผูมีความประพฤตินํามาซ่ึงความเล่ือมใส ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. อัคคิสูตร 
         [๒๑๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูเพราะไฟ ๕ ประการเปนไฉน  
คือ ทําใหตาฝาฟาง ๑ ทําใหผิวเสีย ๑ ทําใหทุรพล ๑ยอมยงัการคลุกคลีหมูคณะใหเจริญ ๑  
ยอมยังติรัจฉานกถาใหเปนไป ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย โทษ ๕ ประการนีแ้ล มีอยูเพราะไฟ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         ๑๐. มธุราสูตร 
         [๒๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในนครมธุรา ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ นครมธุรามีพื้นดินไมราบเรียบ ๑ มีฝุนมาก ๑ มีสุนัขดุ ๑ มียักษราย ๑ หาอาหาร 
ไดยาก ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยูในนครมธุรา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบอักโกสกวรรคท่ี ๒ 
                       __________________  
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อักโกสกสูตร                 ๒. ภณัฑนสูตร  
๓. สีลสูตร                         ๔. พหุภาณีสูตร 
๕. อขันติสูตรท่ี ๑                 ๖. อขันติสูตรท่ี ๒  
๗. อปาสาทิกสูตรท่ี ๑        ๘. อปาสาทิกสูตรท่ี ๒  
๙. อัคคิสูตร                         ๑๐. มธุราสูตร ฯ 
                       __________________  
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                ทีฆจาริกวรรคท่ี ๓ 
                       ๑. ทีฆจาริกสูตรท่ี ๑ 
         [๒๒๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษของภิกษุผูประกอบการเท่ียวไปนาน  การเท่ียวไปไม 
มีกําหนด ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือยอมไมไดฟงส่ิงท่ียังไมเคยฟง ๑ ยอมไมเขาใจ 
ชัดส่ิงท่ีไดฟงแลว ๑ ยอมไมแกลวกลาดวยส่ิงท่ีไดฟงแลวบางประการ ๑ ยอมไดรับโรคเร้ือรัง 
อยางหนกั ๑ ยอมไมมีมิตร ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษของภิกษุผูประกอบการ 
เท่ียวไปนาน การเท่ียวไปไมมีกําหนด๕ ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสในการเท่ียวไปมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้๕ ประ 
การเปนไฉน คือ ยอมไดฟงส่ิงท่ียังไมเคยฟง ๑ ยอมเขาใจชัดส่ิงท่ีไดฟงแลว ๑ ยอม 
แกลวกลาดวยส่ิงท่ีไดฟงแลวบางประการ ๑ ยอมไมไดรับโรคเร้ือรังอยางหนัก ๑ ยอมมีมิตร ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสในการเท่ียวไปมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                       ๒. ทีฆจาริกสูตรท่ี ๒ 
         [๒๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษของภิกษุผูประกอบการเท่ียวไปนาน การเท่ียวไปไม 
มีกําหนด ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมไมไดบรรลุคุณวิเศษที่ยังไมไดบรรลุ ๑  
ยอมเส่ือมจากคุณวิเศษท่ีไดบรรลุแลว ๑ ยอมไมแกลวกลาดวยคุณวิเศษท่ีไดบรรลุแลวบางประการ 
 ๑ ยอมไดรับโรคเร้ือรังอยางหนัก ๑ ยอมไมมีมิตร ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย โทษของภกิษุผูประกอบ 
การเท่ียวไปนาน การเท่ียวไปไมมีกําหนด ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสในการเท่ียวไปมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้ ๕ ประ 
การเปนไฉน คือ ยอมไดบรรลุคุณวิเศษท่ียงัไมไดบรรลุ ๑ ยอมไมเส่ือมจากคุณวิเศษที่ได  
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บรรลุแลว ๑ ยอมแกลวกลาดวยคุณวิเศษท่ีไดบรรลุแลวบางประการ ๑ ยอมไมไดรับโรคเร้ือรัง 
อยางหนกั ๑ ยอมมีมิตร ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อานิสงสในการเท่ียวไปมีกําหนดพอสมควร ๕  
ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. อภินิวาสสูตร 
         [๒๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในการอยูประจําท่ี ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุอยูประจําท่ียอมมีส่ิงของมาก มีการสะสมส่ิงของมาก ๑ มีเภสัชมาก มีการสะสมเภสัช 
มาก ๑ มีกิจมาก มีกรณยีมาก ไมฉลาดในกจิท่ีจะตองทํา ๑ ยอมอยูคลุกคลีดวยคฤหัสถและ 
บรรพชิต ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร ๑ เม่ือจะหลีกไปจากอาวาสนั้น ยอมมีความ 
หวงใยหลีกไป ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในการอยูประจาํท่ี ๕ ประการน้ีแล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสในการอยูมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษุผูอยูมีกําหนดพอสมควร ยอมไมมีส่ิงของมากไมมีการสะสมส่ิงของมาก ๑ 
 ไมมีเภสัชมาก ไมมีการสะสมเภสัชมาก ๑ ไมมีกิจมาก ไมมีกรณยีมาก ฉลาดในกจิท่ีจะตองทํา ๑  
ไมเปนผูคลุกคลีดวยคฤหัสถและบรรพชิต ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร ๑ เม่ือ 
จะหลีกไปจากอาวาสนั้น ไมมีความหวงใยหลีกไป ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย อานิสงสในการอยูมี 
กําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          ๔. มัจฉรสูตร 
         [๒๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในการอยูประจําท่ี ๕ ประการนี้  ๕ ประการเปนไฉน  
คือ ภิกษุผูอยูประจําท่ีเปนผูตระหนี่ท่ีอยู ๑ ตระหนี่สกุล ๑ตระหน่ีลาภ ๑ ตระหนีว่รรณะ ๑  
ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในการอยูประจําท่ี ๕ ประการนี้แล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสในการอยูมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ ภิกษผูุอยูมีกําหนดพอสมควร เปนผูไมตระหนีท่ี่อยู ๑ไมตระหนี่สกุล ๑ ไม 
ตระหนี่ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไมตระหนี่ธรรม ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย อานิสงสในการอยู 
มีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                        ๕. กุลุปกสูตรท่ี ๑ 
         [๒๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในภิกษุผูเขาสูสกุล ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษุผูเขาไปสูสกุลยอมตองอาบัติเพราะเท่ียวไปโดยไมบอกลา ๑ ยอมตองอาบัติ 
เพราะน่ังในท่ีลับหูกับมาตุคาม ๑ ยอมตองอาบัติเพราะน่ังในท่ีลับตากบัมาตุคาม ๑ เม่ือแสดง 
ธรรมแกมาตุคามเกินกวา ๕---๖ คํายอมตองอาบัติ ๑ ยอมมากดวยความดําริในกามอยู ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย โทษ ๕ประการนีแ้ล มีอยูในภิกษผูุเขาไปสูสกุล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                        ๖. กุลุปกสูตรท่ี ๒ 
         [๒๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษ ๕ ประการนี้ ยอมมีแกภกิษุผูเขาไปสูสกุล คลุก 
คลีอยูในสกุลเกินเวลา ๕ ประการเปนไฉน คือ การเห็นมาตุคามเนืองๆ ๑ เม่ือมีการเหน็ 
ยอมมีการเกีย่วของ ๑ เมื่อมีการเกี่ยวของยอมมีการคุนเคย ๑ เม่ือมีการคุนเคยยอมมีจติจดจอ ๑  
เม่ือมีจิตจดจอแลวพึงหวังผลขอนี้คือ เธอยอมไมยินดีประพฤติพรหมจรรย จักตองอาบัติท่ีเศรา 
หมอง หรือจักบอกคืนสิกขาลาเพศ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล ยอมมีแกภกิษ ุ
ผูเขาไปสูสกุล คลุกคลีอยูในสกุลเกินเวลา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 235 
                          ๗. โภคสูตร 
         [๒๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน  
คือ โภคทรัพยเปนของท่ัวไปแกไฟ ๑ เปนของท่ัวไปแกน้ํา ๑ เปนของท่ัวไปแกพระราชา ๑  
เปนของท่ัวไปแกโจร ๑ เปนของท่ัวไปแกทายาทผูไมเปนท่ีรัก ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย โทษใน 
เพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน  
คือ เพราะอาศัยโภคทรัพย บุคคลจึงเล้ียงตนใหเปนสุข เอิบอ่ิมบริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑  
เล้ียงมารดาบิดาใหเปนสุข เอิบอ่ิม บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑ เล้ียงบุตรภรรยา คนใช  
คนงาน และบริวารใหเปนสุขเอิบอ่ิม บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑ เล้ียงมิตรและอํามาตย 
ใหเปนสุขเอิบอ่ิม บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑ ยอมบําเพ็ญทักษณิาทานท่ีมีผลเลิศเปนทาง 
สวรรค มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ในสมณพราหมณท้ังหลาย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
อานิสงสในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. ภัตตสูตร 
         [๒๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในสกุลท่ีหุงตมอาหารในเวลา 
สาย ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมไมไดตอนรับแขกท่ีควรตอนรับตามเวลา ๑ ไมไดบูชาเทวดา 
ผูรับพลีตามเวลา ๑ ไมไดตอนรับสมณพราหมณผูฉันหนเดียว งดการฉันในเวลากลางคืน เวน 
การฉันในเวลาวิกาลตามเวลา ๑พวกคนใช คนงาน และบริวารหลบหนาทําการงาน ๑ อาหาร 
ท่ีบริโภคตามเวลาท่ีไมควรเชนนั้นไมมีโอชา ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย โทษ ๕ ประการนีแ้ล  มีอยูใน 
สกุลท่ีหุงตมอาหารในเวลาสาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในสกุลท่ีหุงตมอาหารตามเวลา ๕  
ประการเปนไฉน คือ ยอมไดตอนรับแขกท่ีควรตอนรับตามเวลา ๑ยอมไดบูชาเทวดาผูรับพลี 
ตามเวลา ๑ ยอมไดตอนรับสมณพราหมณผูฉันหนเดยีวงดการฉันในเวลากลางคืน เวนการฉัน  
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ในเวลาวิกาลตามเวลา ๑ คนใช คนงานและบริวารยอมไมหลบหนาทําการงาน ๑ อาหารท่ี 
บริโภคตามเวลาท่ีควรเชนนัน้ยอมมีโอชา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้แล มีอยู 
ในสกุลท่ีหุงตมอาหารตามเวลา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                         ๙. สัปปสูตรท่ี ๑ 
         [๒๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในงูเหา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ เปน 
สัตวไมสะอาด ๑ มีกล่ินเหม็น ๑ มีความนากลัวมาก ๑ มีภยัเฉพาะหนา ๑ มักประทุษราย 
มิตร ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในงูเหา ๕ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในมาตุคาม ๕ ประการฉันนัน้เหมือนกัน ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ เปนผูไมสะอาด ๑ มีกล่ินเหม็น ๑ มีความนากลัวมาก ๑มีภยัเฉพาะหนา ๑  
มักประทุษรายมิตร ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในมาตุคาม ๕ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        ๑๐. สัปปสูตรท่ี ๒ 
         [๒๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในงูเหา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ  
เปนสัตวมักโกรธ ๑ มักผูกโกรธ ๑ มีพิษราย ๑ มีสองล้ิน ๑ มักประทุษรายมิตร ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย โทษในงูเหา ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในมาตุคาม ๕ ประการนี้ฉันนั้นเหมือนกัน ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ เปนผูมักโกรธ ๑ มักผูกโกรธ ๑ มีพิษราย ๑ มีสองล้ิน ๑ มักประทุษรายมิตร ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในโทษ ๕ ประการนั้นความท่ีมาตุคามเปนผูมีพิษราย คือ โดยมาก 
มาตุคามมีราคะจัด ความที่มาตุคามเปนผูมีสองล้ิน คือ โดยมากมาตุคามมีวาจาสอเสียด ความ  
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ท่ีมาตุคามเปนผูมักประทุษรายมิตร คือ โดยมากมาตุคามมักประพฤตินอกใจ ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
โทษในมาตุคาม ๕ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบทีฆจาริกวรรคที่ ๓ 
                       __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. ทีฆจาริกสูตรท่ี ๑                 ๒. ทีฆจาริกสูตรท่ี ๒  
๓. อภินวิาสสูตร                        ๔. มัจฉรสูตร  
๕. กุลุปกสูตรท่ี ๑                         ๖. กุลุปกสูตรท่ี ๒  
๗. โภคสูตร                                ๘. ภัตตสูตร  
๙. สัปปสูตรท่ี ๑                         ๑๐. สัปปสูตรท่ี ๒ ฯ 
                        __________________  
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                        อาวาสิกวรรคท่ี ๔ 
                         ๑. อาวาสิกสูตร 
         [๒๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปน 
ผูไมควรยกยอง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุเจาอาวาสเปนผูไมถึงพรอมดวยมรรยาท  
ไมถึงพรอมดวยวัตร ๑ ไมเปนพหูสูต ไมทรงจําสูตร ๑เปนผูไมประพฤติขัดเกลา ไมยินด ี
ในการหลีกออกเรน ไมยินดใีนกัลยาณธรรม ๑เปนผูไมมีวาจาไพเราะ ไมกระทําถอยคําให 
ไพเราะ ๑ มีปญญาทราม โงเขลา ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕  
ประการนี้แล เปนผูไมควรยกยอง ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูควร 
ยกยอง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุเจาอาวาสเปนผูถึงพรอมดวยมรรยาท ถึงพรอม 
ดวยวัตร ๑ เปนผูพหูสูต ทรงไวซ่ึงสุตะ ๑ เปนผูประพฤติขัดเกลา ยินดใีนการหลีกออกเรน 
 ยินดใีนกัลยาณธรรม ๑ มีวาจาไพเราะกระทําถอยคําใหไพเราะ ๑ มีปญญา เฉลียวฉลาด ๑ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูควรยกยอง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. อัปปยสูตร 
         [๒๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมเปนท่ี 
รัก ท่ีชอบใจ ท่ีเคารพ และเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยธรรม ๕ ประการเปนไฉน  
คือ เปนผูมีศีล สํารวมดวยความสํารวมในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มี 
ปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอยสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปนผูพหูสูต ทรง 
ไวซ่ึงสุตะ ส่ังสมสุตะ เปนผูไดสดับมาก จาํทรงไว ข้ึนปาก คลองใจ แทงตลอดดวยดีดวย  
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ทิฐิซ่ึงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ  
พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ๑ เปนผูมีวาจาไพเราะ กระทําถอยคําใหไพเราะ  
ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวยไมมีโทษ ใหทราบขอความไดชัด ๑ เปนผูไดตาม 
ความปรารถนา ไดโดยไมยากไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุข 
ในปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ิน 
ไปดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษเุจาอาวาสประกอบดวย 
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนท่ีรัก ท่ีชอบใจ ท่ีเคารพ และเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือน 
พรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. โสภณสูตร 
         [๒๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมยงั 
อาวาสใหงาม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีศีล สํารวมดวยความสํารวมในพระปาติโมกข  
ฯลฯ ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปนผูพหูสูต ฯลฯบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ๑ เปนผูมี 
วาจาไพเราะ ฯลฯ ใหทราบขอความไดชัด ๑เปนผูสามารถเพ่ือใหผูเขาไปหาเห็นแจง ใหสมาทาน 
 ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา ๑ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก 
 ซ่ึงฌาน ๔อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษเุจาอาวาส 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมยังอาวาสใหงาม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. พหุปการสูตร 
         [๒๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผู 
มีอุปการะมากแกอาวาส ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทาน ศึกษาอยูใน 
สิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปนผูพหูสูต ฯลฯบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ๑ ปฏิสังขรณเสนาสนะท่ีหักพัง ๑  
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 ก็ภิกษุสงฆหมูใหญเขามาแลว มีภิกษุมาจากแควนตางๆ ยอมเขาไปบอกพวกคฤหัสถวา ดูกรทาน 
ผูมีอายุท้ังหลาย มีภกิษุสงฆหมูใหญเขามาแลว มีภกิษุมาจากแควนตางๆ ขอเชิญทานท้ังหลาย 
ทําบุญ เปนสมัยทําบุญ ๑ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔  
อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจบัุน ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบ 
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูมีอุปการะมากแกอาวาส ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ๕. อนุกัมปกสูตร 
         [๒๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
อนุเคราะหคฤหัสถ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยังคฤหัสถใหสมาทานในอธิศีล ๑ ใหตั้งอยูใน 
ธรรมทัศนะ ๑ เขาไปหาคฤหสัถผูปวยแลว ยอมใหสติวาทานท้ังหลายจงต้ังสติใหตรงตอพระ 
รัตนตรัย กภ็ิกษุสงฆหมูใหญเขามาแลว มีภิกษุมาจากแควนตางๆ ยอมเขาไปบอกพวกคฤหัสถ 
วา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลายภิกษหุมูใหญเขามาแลว มีภกิษุมาจากแควนตางๆ ขอเชิญทาน 
ท้ังหลายทําบุญเปนสมัยทําบุญ ๑ ยอมฉันโภชนะท่ีพวกคฤหัสถถวาย จะเลวหรือประณีตก็ตาม 
ดวยตนเอง ๑ ไมยังศรัทธาไทยใหเสียไป ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 
 ๕ ประการนีแ้ล ยอมอนุเคราะหคฤหัสถ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                       ๖. ยถาภตอวรรณสูตร 
         [๒๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูก 
นํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญ 
ผูควรตําหนิ ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญ  
ไมพิจารณากอนแลวแสดงความเล่ือมใสใหปรากฏในท่ีอันไมควรเล่ือมใส ๑ ไมใครครวญ ไม  
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พิจารณากอนแลวแสดงความไมเล่ือมใสใหปรากฏในท่ีอันควรเล่ือมใส ๑ ยอมยังศรัทธาไทยให 
ตกไป ๑ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามา 
เก็บไวในนรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาอยู 
ในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวตาํหนิผูควรตําหนิ ๑ ใคร 
ครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ใครครวญพจิารณากอนแลว แสดง 
ความไมเล่ือมใสใหปรากฏในท่ีอันไมควรเล่ือมใส ๑ ใครครวญพิจารณากอนแลวแสดงความ 
เล่ือมใสใหปรากฏในท่ีอันควรเล่ือมใส ๑ ยอมไมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
 ภิกษเุจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                        ๗. ยถาภตเคธสูตร 
         [๒๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูก 
นํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญ 
ผูควรตําหนิ ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูตระหนี ่
อาวาส หวงแหนอาวาส ๑ เปนผูตระหนี่สกุลหวงแหนสกุล ๑ ยอมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาเก็บไวใน 
นรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาอยู 
ในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวตาํหนิผูควรตําหนิ ๑ ใคร 
ครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑เปนผูไมตระหนี่อาวาส ไมหวงแหน 
อาวาส ๑ เปนผูไมตระหนี่สกุล ไมหวงแหนสกุล ๑ ไมยงัศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษเุจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗  
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                     ๘. ยถาภตมัจเฉรสูตรท่ี ๑ 
         [๒๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูก 
นํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญ 
ผูควรตําหนิ ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูตระหนี ่
อาวาส ๑ ตระหนี่สกุล ๑ ตระหนี่ลาภ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม  
๕ ประการนีแ้ลเหมือนถูกนาํมาเก็บไวในนรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน ถูกเชิญมาอยู 
ในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือ ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวตาํหนิผูควรตําหนิ ๑ ใคร 
ครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ไมเปนผูตระหนี่อาวาส ๑ ไมตระหนี ่
สกุล ๑ ไมตระหนี่ลาภ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลายภกิษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล  
เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                     ๙. ยถาภตมัจเฉรสูตรท่ี ๒ 
         [๒๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูก 
นํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูตระหนี่อาวาส ๑ตระหน่ีสกุล ๑ ตระหนี ่
ลาภ ๑ ตระหนี่วรรณะ ๑ ยอมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาส 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาอยู 
ในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมเปนผูตระหนี่อาวาส ๑ ไมตระหนี่สกุล ๑ ไมตระหนี ่
ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาส 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙  
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                     ๑๐. ยถาภตมัจเฉรสูตรท่ี ๓ 
         [๒๔๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูก 
นํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูตระหนี่อาวาส ๑ตระหน่ีสกุล ๑ ตระหนี ่
ลาภ ๑ ตระหนี่วรรณะ ๑ ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 
 ๕ ประการนีแ้ล เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาไว 
ในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมเปนผูตระหนี่อาวาส ๑ ไมตระหนี่สกุล ๑ ไมตระหนี ่
ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไมตระหนี่ธรรม ๑ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษเุจาอาวาสประกอบดวย 
ธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบอาวาสิกวรรคท่ี ๔ 
                       __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อาวาสิกสูตร                 ๒. อัปปยสูตร  
๓. โสภณสูตร                 ๔. พหุปการสูตร 
๕. อนุปกัมปสูตร                 ๖. ยถาภตอวรรณสูตร  
๗. ยถาภตเคธสูตร                 ๘. ยถาภตมัจเฉรสูตรท่ี ๑  
๙. ยถาภตมัจเฉรสูตรท่ี ๒         ๑๐. ยถาภตมัจเฉรสูตรท่ี ๓ ฯ  
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                         ทุจริตวรรคท่ี ๕ 
                          ๑. ทุจริตสูตร 
         [๒๔๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ  
แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพจิารณาแลวยอมติเตียนได ๑ กติิศัพทอันช่ัวยอมฟุงไป ๑  
ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
 โทษในเพราะทุจริต ๕ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ  
แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมสรรเสริญ ๑ กิติศัพทอันงามยอม 
ฟุงไป ๑ ยอมไมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เม่ือตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อานสิงสในเพราะสุจริต ๕ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                        ๒. กายทุจริตสูตร 
         [๒๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในเพราะกายทุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อานสิงสในเพราะกายสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. วจีทุจริตสูตร 
         [๒๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในเพราะวจีทุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
อานิสงสในเพราะวจีสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓  
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                        ๔. มโนทุจริตสูตร 
         [๒๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในเพราะมโนทุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมติเตียน ๑ กติิศัพทท่ีช่ัวยอมฟุง 
ไป ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย โทษในเพราะมโนทุจริต ๕ ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสในเพราะมโนสุจริต ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมสรรเสริญ ๑ กิติศัพทอันงามยอมฟุง 
ไป ๑ ยอมไมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เม่ือตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
อานิสงสในเพราะมโนสุจริต ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                        ๕. อปรทุจริตสูตร 
         [๒๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน  
คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมติเตียน ๑กติิศัพทท่ีช่ัวยอมฟุง 
ไป ๑ ยอมเส่ือมจากสัทธรรม ๑ ยอมต้ังอยูในอสัทธรรม ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในเพราะ 
ทุจริต ๕ ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ  
แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมสรรเสริญ ๑กิติศัพทอันงามยอม 
ฟุงไป ๑ ยอมเส่ือมจากอสัทธรรม ๑ ยอมต้ังอยูในสัทธรรม ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสใน 
เพราะสุจริต ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕  
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                       ๖. อปรกายทุจริตสูตร 
         [๒๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ ประการน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                       ๗. อปรวจีทุจริตสูตร 
         [๒๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในเพราะวจีทุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
อานิสงสในเพราะวจีสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                       ๘. อปรมโนทุจริตสูตร 
         [๒๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในเพราะมโนทุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน  
คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมติเตียน ๑ กติิศัพทท่ีช่ัวยอมฟุง 
ไป ๑ ยอมเส่ือมจากสัทธรรม ๑ ยอมต้ังอยูในอสัทธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในเพราะ 
มโนทุจริต ๕ ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสในเพราะมโนสุจริต ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน  
คือ แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมสรรเสริญ ๑ กิติศัพทอันงาม 
ยอมฟุงไป ๑ ยอมเส่ือมจากอสัทธรรม ๑ ยอมต้ังอยูในสัทธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อานิสงส 
ในเพราะมโนสุจริต ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 247 
                         ๙. สีวถิกาสูตร 
         [๒๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในปาชา ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน คือ  
เปนท่ีไมสะอาด ๑ มีกล่ินเหม็น ๑ มีภยัเฉพาะหนา ๑ เปนท่ีอยูของพวกมนุษยราย ๑ เปนท่ี 
รําพันทุกขของชนหมูมาก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในปาชา ๕ ประการน้ีแล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในบุคคลผูเปรียบดวยปาชา ๕ ประการนี้ ฉันน้ันเหมือนกัน  
๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมประกอบดวยกายกรรมอันไมสะอาด ดวย 
วจีกรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอันไมสะอาด เรากลาวขอนี้เพราะเขาเปนผูไมสะอาด ปาชา 
นั้นเปนท่ีไมสะอาด แมฉันใด เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น ฯ 
     กิติศัพทท่ีช่ัวของเขาผูประกอบดวยกายกรรม อันไมสะอาด ดวยวจีกรรม  อันไมสะอาด  
ดวยมโนกรรมอันไมสะอาด ยอมฟุงไป เรากลาวขอนี้เพราะเขาเปนผูมีกล่ินเหม็น ปาชามีกล่ิน 
เหม็นแมฉันใด เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น ฯ 
     เพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รัก ยอมเวนไกลซ่ึงบุคคลนั้นผูประกอบดวยกายกรรมอัน 
ไมสะอาด ดวยวจีกรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอันไมสะอาดเรากลาวขอนี้เพราะเขามีภยั 
เฉพาะหนา ปาชามีภัยเฉพาะหนา แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ฯ 
     เขาประกอบดวยกายกรรมอันไมสะอาด ดวยวจีกรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอัน 
ไมสะอาด ยอมอยูรวมกับบุคคลผูเสมอกัน เรากลาวขอนี้เพราะเขาเปนท่ีอยูของส่ิงราย ปาชาเปนท่ี 
อยูของอมนุษยราย แมฉันใด เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น ฯ 
     เพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รัก เหน็เขาผูประกอบดวยกายกรรมอันไมสะอาด ดวย 
วจีกรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอันไมสะอาด แลวยอมรําพันทุกขวา โอ เปนทุกขของพวก 
เราผูอยูรวมกบับุคคลเห็นปานนี้ เรากลาวขอนี้เพราะเขาเปนท่ีรําพันทุกข ปาชาเปนท่ีรําพันทุกข  
ของชนหมูมาก แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในบุคคล 
ผูเปรียบดวยปาชา ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙  
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                       ๑๐. ปุคคลปสาทสูตร 
         [๒๕๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในความเล่ือมใสท่ีเกิดข้ึนในบุคคล ๕ ประการนี้  
๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมเล่ือมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นตองอาบัติอันเปนเหตุให 
สงฆยกวัตร เขาจึงคิดอยางนีว้า บุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรานี้ ถูกสงฆยกวัตรเสียแลว  
เขาจึงเปนผูไมมีความเล่ือมใสมากในพวกภิกษุ เม่ือไมมีความเล่ือมใสมากในพวกภกิษุ จึงไมคบ 
หาภิกษุเหลาอ่ืน เม่ือไมคบหาภิกษเุหลาอ่ืน จึงไมฟงสัทธรรม เม่ือไมฟงสัทธรรม จึงเส่ือมจาก 
สัทธรรมนี้เปนโทษในความเล่ือมใสท่ีเกดิข้ึนในบุคคลขอท่ี ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเล่ือมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นตองอาบัติ  อันเปนเหตุ 
ใหสงฆบังคับใหเขานั่งท่ีสุดสงฆ เขาจึงคิดอยางนี้วา บุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรานี้ ถูกสงฆ 
บังคับใหนั่งในท่ีสุดสงฆเสียแลว เขาจึงเปนผูไมมีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุ ... จงึเส่ือมจาก 
สัทธรรม นี้เปนโทษในความ     เล่ือมใสท่ีเกิดข้ึนในบุคคลขอท่ี ๒ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเล่ือมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นหลีกไปสูทิศเสีย เขาจึง 
คิดอยางนีว้า บุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรานี้ หลีกไปสูทิศเสียแลว เขาจึงเปนผูไมมีความ 
เล่ือมใสมากในพวกภกิษุ ... จึงเส่ือมจากสัทธรรมนี้เปนโทษในความเล่ือมใสท่ีเกิดข้ึนในบุคคล 
ขอท่ี ๓ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเล่ือมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นลาสิกขา เขาจึงคิดอยางนี้วา  
บุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรานี้ ลาสิกขาเสียแลว เขาจึงไมคบหาภกิษุเหลาอ่ืน ... จึงเส่ือม 
จากสัทธรรม นี้เปนโทษในความเส่ือมใสท่ีเกิดข้ึนในบุคคลขอท่ี ๔ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเล่ือมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นกระทํากาละเสีย เขาจึง 
คิดอยางนีว้า บุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรานี้ กระทํากาละเสียแลวเขาจึงไมคบหาภิกษ ุ
เหลาอ่ืน เม่ือไมคบหาภิกษุเหลาอ่ืน จึงไมฟงสัทธรรม เม่ือไมฟงสัทธรรม จึงเส่ือมจากสัทธรรม 
 นี้เปนโทษในความเล่ือมใสท่ีเกิดข้ึนในบุคคลขอท่ี ๕ ดูกรภิกษุท้ังหลาย โทษในความเล่ือมใสท่ี 
เกิดในบุคคล ๕ประการนีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบทุจริตวรรคท่ี ๕ 
                        __________________  
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. ทุจริตสูตร                 ๒. กายทุจริตสูตร  
๓. วจีทุจริตสูตร                 ๔. มโนทุจริตสูตร 
๕. อปรทุจริตสูตร                 ๖. อปรกายทุจริตสูตร  
๗. อปรวจีทุจริตสูตร         ๘. อปรมโนทุจริตสูตร  
๙. สีวถิกาสูตร                 ๑๐. ปุคคลปสาทสูตร ฯ 
                         จบปณณาสกท่ี ๕ 
                         __________________  
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                     ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย 
                 พระสูตรท่ีไมไดสงเคราะหเขาในวรรค 
         [๒๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ พึงให กุลบุตร 
อุปสมบทได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ประกอบดวยศีลขันธอัน 
เปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยสมาธิขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยปญญา 
ขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยวิมุติขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวย 
วิมุติญาณทัศนขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕  
ประการนี้แล พึงใหกุลบุตรอุปสมบทได ฯ 
         [๒๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ พึงใหนิสัยได  
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยศีลขันธอันเปนของพระ 
อเสขะ ฯลฯ ประกอบดวยวิมุติญาณทัศนขันธอันเปนของพระอเสขะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล พึงใหนิสัยได ฯ 
         [๒๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ พึงใหสามเณร 
อุปฏฐากได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ประกอบดวยศีลขันธอัน 
เปนของพระอเสขะ ฯลฯ ประกอบดวยวิมุติญาณทัศนขันธอันเปนของพระอเสขะ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษผูุประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล พึงใหสามเณรอุปฏฐากได ฯ 
         [๒๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความตระหนี่ ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน คือ  
ความตระหนีท่ี่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล (อุปฏฐาก) ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหน่ี 
วรรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ความตระหนี่ ๕ ประการนี้แล ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บรรดาความตระหนี่ ๕ ประการนี้ความตระหน่ีท่ีนาเกลียดยิง่ คือ ความตระหนี ่
ธรรม ฯ 
         [๒๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัดขาดความ 
ตระหนี่ ๕ ประการ ความตระหนี่ ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ 
 เพื่อตัดขาดความตระหนี่ท่ีอยู ๑ เพื่อละ เพือ่ตัดขาดความตระหนี่สกุล ๑ เพื่อละ เพื่อตัดขาด  
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ความตระหนีล่าภ ๑ เพื่อละ เพื่อตัดขาดความตระหนีว่รรณะ ๑ เพื่อละ เพื่อตัดขาดความ 
ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัดขาดความตระหนี่  
๕ ประการนีแ้ล ฯ 
         [๒๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน  
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่ท่ีอยู ๑ ความตระหนี่สกลุ ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑  
ความตระหนีว่รรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมละธรรม ๕ ประการ 
นี้แล ไมควรบรรลุปฐมฌานดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อบรรลุ 
ปฐมฌาน ธรรม ๕ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่ท่ีอยู ๑ ความตระหนี่สกุล ๑ ความ 
ตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนีว่รรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษลุะธรรม 
 ๕ ประการนีแ้ล ควรบรรลุปฐมฌาน ฯ 
         [๒๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควรเพื่อบรรลุทุติยฌาน ... 
 ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... ไมควรเพื่อทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ... อนาคามิผล ... อรหัตผล 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่ท่ีอยู ๑ ความตระหนี่สกลุ ๑ ความตระหนี่ลาภ  
๑ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ 
นี้แล ไมควรเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ดูกรภิกษุท้ังหลายภกิษุละธรรม ๕ ประการ ควร 
เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่ท่ีอยู ฯลฯ ความ 
ตระหนี่ธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุละธรรม ๕ ประการนี้แล ควรเพื่อกระทําใหแจงซ่ึง 
อรหัตผล ฯ 
         [๒๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน  
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่ท่ีอยู ๑ ความตระหนี่สกลุ ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ 
 ความตระหนีว่รรณะ ๑ ความเปนคนอกตัญูกตเวที ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕  
ประการนี้แล ไมควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อบรรลุปฐมฌานธรรม ๕  
ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่ท่ีอยู ๑ ความตระหนีส่กุล ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ ความ 
ตระหนีว่รรณะ ๑ ความเปนคนอกตัญูกตเวที ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละธรรม ๕ ประการ 
นี้แล ควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน ฯ  
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         [๒๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควรเพื่อบรรลุทุติยฌาน ...  
ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... ไมควรเพื่อทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคา 
มิผล ... อรหัตผล ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ ความตระหนี่ท่ีอยู ๑ ความตระหนี่สกุล ๑  
ความตระหนีล่าภ ๑ ความตระหนีว่รรณะ ๑ ความเปนคนอกตัญูกตเวที ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษไุมละธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรเพื่อทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุละ 
ธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี ่
ท่ีอยู ฯลฯ ความเปนคนอกตัญูกตเวที ดกูรภิกษุท้ังหลายภกิษุละธรรม ๕ ประการนีแ้ล  
ควรเพื่อทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ฯ 
         [๒๖๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติให 
เปนภัตตุเทสก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ลําเอียงเพราะรัก ๑ลําเอียงเพราะชัง ๑  
ลําเอียงเพราะหลง ๑ ลําเอียงเพราะกลัว ๑  ยอมไมรูภัตท่ีไดนิมนตแลว และยังไมไดนมินต ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม๕ ประการนีแ้ล สงฆไมพึงสมมติใหเปนภตัตุเทสก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนภัตตุ 
เทสก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมลําเอียงเพราะรัก ๑ ไมลําเอียงเพราะชัง ๑ ไม 
ลําเอียงเพราะหลง ๑ ไมลําเอียงเพราะกลัว ๑ ยอมรูภัตท่ีไดนิมนต  ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
ประกอบดวยธรรม๕ ประการนี้แล สงฆพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก ฯ 
         [๒๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติ 
ใหเปนภัตตุเทสก แมสมมติแลวก็ไมพึงใชใหทําการ ฯลฯ ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 สงฆพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก สมมติแลวก็พึงใชใหทําการ ฯลฯ ภกิษุภัตตุเทสกประกอบ 
ดวยธรรม ๕ ประการ พึงทราบวาเปนพาล ฯลฯ ภิกษภุตัตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ  
พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯลฯ ภิกษภุัตตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมบริหารตนให 
ถูกขจัด ถูกทําลาย ฯลฯ ภกิษภุัตตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมบริหารตนไมให 
ถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม๕ ประการ ยอมเกิดในนรก 
 เหมือนนํามาโยนลง ฯลฯ ภกิษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกดิในสวรรค 
เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ประการเปนไฉน คือ ไมลําเอียงเพราะรัก ๑ ไม 
ลําเอียงเพราะชัง ๑ ไมลําเอียงเพราะหลง ๑ ไมลําเอียงเพราะกลัว ๑ ยอมรูภัตท่ีไดนิมนตแลว  
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และยังไมไดนมินต ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุภัตตุเทสกผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
ยอมเกิดในสวรรค เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ 
         [๒๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติ 
ใหเปนเสนาสนปญญาปกะ ผูปูลาดเสนาสนะ ... ไมรูเสนาสนะท่ีไดปูลาดแลวและยังไมไดปู 
ลาด ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนเสนาสนะ 
ปญญาปกะ ... ยอมรูเสนาสนะท่ีไดปูลาดแลวและยังไมไดปูลาด ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปน 
เสนาสนคาหาปกะ ผูใหภกิษถืุอเสนาสนะ ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕  
ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนเสนาสนคาหาปกะ ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปน 
ภัณฑาคาริก ผูรักษาเรือนคลัง ... ยอมไมรูภณัฑะท่ีเก็บแลวและยังไมไดเก็บ ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนภณัฑาคาริก ... ยอมรูภณัฑะท่ีไดเก็บ 
แลวและยังไมไดเก็บ ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปนจีวร 
ปฏิคคาหกะ ผูรับจีวร ... ยอมไมรูจีวรท่ีรับแลวและยังไมไดรับ ...ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผู 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนจีวรปฏิคคาหกะ ... ยอมรูจีวรท่ีรับแลวและ 
ยังไมไดรับ ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปนจีวร 
ภาชกะ ผูแจกจีวร ... ไมรูจวีรท่ีไดแจกแลวและยังไมไดแจก ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนจีวรภาชกะ ... ยอมรูจีวรท่ีแจกแลวและยัง 
ไมไดแจก ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปนยาคุ 
ภาชกะ ผูแจกขาวยาคู ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึง 
สมมติใหเปนยาคุภาชกะ ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปนผล 
ภาชกะ ผูแจกผลไม ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติให 
เปนผลภาชกะ ... ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปน 
ขัชชกภาชกะ ผูแจกของขบเคี้ยว ... ยอมไมรูของขบเค้ียวท่ีแจกแลวและยังไมไดแจก ... ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนขัชชกภาชกะ ... ยอมรู 
ของขบเค้ียวท่ีแจกแลวและยงัไมไดแจก ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปน 
อัปปมัตตกวิสัชชกะ ผูจายของเล็กนอย ... ยอมไมรูของเล็กนอยท่ีไดจายแลวและยังไมไดจาย ...  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนอัปปมัตตกวิสัชชกะ .. 
รูของเล็กนอยท่ีไดจายแลวและยังไมไดจาย ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปน 
สาฏิยคาหาปกะ ผูแจกผาสาฎก ... ยอมไมรูผาสาฎกท่ีไดรับแลวและยังไมไดรับ ... ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษปุระกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนสาฏิยคาหาปกะ ... ยอมรูผา 
สาฎกท่ีไดรับแลวและยังไมไดรับ ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปนปตต 
คาหาปกะ ผูแจกบาตร ... ยอมไมรูบาตรท่ีรับแลวและไมไดรับ ...ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุ 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนปตตคาหาปกะ ... ยอมไมรูบาตรท่ีรับแลวและ 
ยังไมไดรับ ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปน 
อารามิกเปสกะ ผูใชคนวัด ... ยอมไมรูคนท่ีไดใชแลวและยังไมไดใช ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนอารามิกเปสกะ ... ยอมรูคนท่ีไดใชแลว 
และยังไมไดใช ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปน 
สามเณรเปสกะ ... ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยธรรม ๕ ประการสงฆพึงสมมติใหเปน 
สามเณรเปสกะ ... ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติให 
เปนสามเณรเปสกะ แมสมมติแลว กไ็มพงึใชใหทําการ ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบ 
ดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนสามเณรเปสกะ สงฆสมมติแลว พึงใชใหทําการ ... 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุสามเณรเปสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการ พงึทราบวาเปนพาล ... 
 พึงทราบวาเปนบัณฑิต ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุสามเณรเปสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการ   
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ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลาย ... ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย ภกิษุสามเณรเปสกะประกอบดวย 
ธรรม ๕ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
สามเณรเปสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกดิในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ... ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายภิกษุสามเณรเปสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือน 
เชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมลําเอียงเพราะรัก ๑ ไมลําเอียง 
เพราะชัง ๑ ไมลําเอียงเพราะกลัว ๑ ยอมรูสามเณรท่ีใชแลวและยังไมไดใช ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
ภิกษุสามเณรเปสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมา 
ประดิษฐานไว ฯ 
         [๒๖๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในนรก 
เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑  
ประพฤติผิดพรหมจรรย ๑ กลาวเท็จ ๑ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
ประมาท ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือน 
ถูกนํามาโยนลง ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือน 
เชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ งดเวน 
จากการลักทรัพย ๑ งดเวนจากการประพฤติผิดพรหมจรรย ๑ งดเวนจากการพูดเท็จ ๑ งดเวน 
จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ประกอบดวยธรรม ๕ประการนี้แล ยอมเกดิในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ 
         [๒๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณี ... สิกขมานา ... สามเณร ...สามเณรี ...  
อุบาสก ... อุบาสิกา ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง  
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พดูเท็จ ๑  
ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุบาสิกาประกอบ 
ดวยธรรม ๕ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสิกาประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกดิในสวรรคเหมือน 
ถูกเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ งด 
เวนจากการลักทรัพย ๑ งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ งดเวนจากการพูดเท็จ ๑ งดเวน  
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จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุบาสิกา 
ประกอบดวยธรรม ๕ประการนี้แล ยอมเกดิในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ 
         [๒๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาชีวกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในนรก 
เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑  
ประพฤติผิดในกาม ๑ พดูเท็จ ๑ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาชีวกประกอบดวยธรรม ๕ประการนีแ้ล ยอมเกดิในนรกเหมือนถูกนํามา 
โยนลง ฯ 
         [๒๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย นิครนถ ... สาวกนิครนถ ... ชฎิล ...ปริพาชก ...  
เดียรถียพวกมาคัณฑิกะ ... พวกเตทณัฑกิะ ... พวกอารุทธกะ ... พวกโคตมกะ ... พวกเทวธัมมิกะ ...  
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกดิในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ดืม่น้ําเมาคือ 
สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เดียรถียพวกเทวธัมมิกะ 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ฯ 
         [๒๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาทีนวสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโล 
เกอนภิรตสัญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ประการนี้แล ควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ 
         [๒๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑  
วิราคสัญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ 
         [๒๖๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ควรเจริญเพื่อรูยิ่ง ราคะ ฯ 
         [๒๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ กําลังคือสัทธา ๑ กําลังคือวิริยะ ๑ กําลังคือสติ ๑กําลังคือสมาธิ ๑ กําลังคือ 
ปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แลควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ  
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         [๒๗๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการ ควรเจริญเพื่อกําหนดรูราคะ ฯลฯ  
เพื่อความส้ินไปรอบ เพื่อละ เพื่อส้ินไป เพือ่เส่ือมไป เพื่อคลายเพื่อดับ เพื่อสละ เพื่อ 
ปลอยวางราคะ ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรูยิ่ง ฯลฯ เพื่อกําหนด 
รู เพื่อความส้ินไปรอบ เพื่อละ เพื่อส้ินไป   เพื่อเส่ือมไป เพื่อคลาย เพื่อดับ เพื่อสละ 
 เพื่อปลอยวางโทสะ โมหะ โกธะอุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ  
ถัมภะ สารัมภะมานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯ 
                         จบปญจกนิบาต ฯ 
                         __________________  
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                          ปฐมปณณาสก 
                        อาหุเนยยวรรคท่ี ๑ 
                       ๑. อาหุเนยยสูตรท่ี ๑ 
         [๒๗๒] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้ 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณ 
ฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวตัถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษปุระกอบดวยธรรม ๖ ประการยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของ 
ทําบุญ ควรกระทําอัญชลีเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน  
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เหน็รูปดวยจักษแุลว ไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
อยู ฟงเสียงดวยหู ... สูดกล่ินดวยจมูก ... ล้ิมรสดวยล้ิน ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจง 
ธรรมารมณดวยใจแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แลยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของ 
ทําบุญ ควรกระทําอัญชลีเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา พระผูมีพระภาคไดตรัส 
ไวยากรณภาษตินี้จบลงแลว ภิกษเุหลานั้นดีใจ ช่ืนชมภาษิตของพระผูมีพระภาค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                       ๒. อาหุเนยยสูตรท่ี ๒ 
         [๒๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการยอมเปนผูควรของ 
ตอนรับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายประการคือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปน 
คนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏกไ็ดทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปใน  
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ท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิ 
ก็ไดเหาะไปในอากาศเหมือนนกกไ็ด ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวย 
ฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมไดยนิเสียงสองชนิด คือ เสียงทิพย 
และเสียงมนษุย ท้ังท่ีอยูไกลและใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย เธอยอม 
กําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนดวยใจคือ จิตมีราคะก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก 
ราคะก็รูวา จิตปราศจากราคะจิตมีโทสะกรู็วา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวา จิต 
ปราศจากโทสะจิตมีโมหะกรู็วา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวา จิตปราศจากโมหะ 
จิตหดหูก็รูวา จิตหดหู หรือจติฟุงซานก็รูวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตกรู็วา  จิตเปนมหรคต  
หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือ 
จิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวา จติไมมีจิตอ่ืนยิง่กวา จิตเปนสมาธิก็รูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปน 
สมาธิก็รูวา จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวา จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวา จิตไม 
หลุดพน เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สาม 
ชาติบางส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง 
 หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด 
วิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตร 
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอาย ุ
เพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น  
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆมีกําหนดอาย ุ
เพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก  
พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ีเธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุบัติ  
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษ ุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา  สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต 
มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เม่ือตาย 
ไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก สวนสัตวเหลานีป้ระกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต  
มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เม่ือ 
ตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต  
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย ยอม  
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รูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี เธอยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ  
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ล  ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปน 
นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. อินทริยสูตร 
         [๒๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรของ 
คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยอินทรียคือสัทธา ๑อินทรียคือวิริยะ ๑ อินทรียคือสติ ๑ อินทรีย 
คือสมาธิ ๑ อินทรียคือปญญา ๑และกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย 
ภิกษปุระกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไม 
มีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           ๔. พลสูตร 
         [๒๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการยอมเปนผูควรของ 
คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษ ุ
ประกอบดวยกําลังคือสัทธา ๑ กําลังคือวิริยะ ๑กําลังคือสติ ๑ กําลังคือสมาธิ ๑ กําลังคือ 
ปญญา ๑ และกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
ส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม 
๖ ประการนีแ้ล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 261 
                       ๕. อาชานิยสูตรท่ี ๑ 
         [๒๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๖  
ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะองค ๖ ประการเปนไฉน คือ 
 มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชาในโลกนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอ 
กล่ิน ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ และถึงพรอมดวยวรรณะ ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย 
 มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๖ ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชา เปน 
มาตน นับวาเปนราชพาหนะ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้ ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอม 
เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวาธรรม ๖ ประการเปนไฉน  
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกล่ิน ๑ อดทนตอ 
รส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ อดทนตอธรรมารมณ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวย 
ธรรม ๖ ประการนี้แลยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                       ๖. อาชานิยสูตรท่ี ๒ 
         [๒๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๖  
ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะองค ๖ ประการเปนไฉน คือ 
 มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชาในโลกนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอ 
กล่ิน ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ยอมถึงพรอมดวยกําลังกาย ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย 
 มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชา ประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชาเปน 
มาตน นับวาเปนราชพาหนะ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปน 
ผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิง่กวา ธรรม๖ ประการเปนไฉน  
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกล่ิน ๑ อดทนตอ  
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รส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ อดทนตอธรรมารมณ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวย 
ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                       ๗. อาชานิยสูตรท่ี ๓ 
         [๒๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๖  
ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะองค ๖ ประการเปนไฉน คือ 
 มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชาในโลกนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอ 
กล่ิน ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ถึงพรอมดวยฝเทา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย มา 
อาชาไนยตัวเจริญของพระราชาประกอบดวยองค ๖ ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชา เปนมา 
ตนนับวาเปนราชพาหนะ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผู 
ควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม๖ ประการเปนไฉน คือ  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกล่ิน ๑ อดทนตอรส ๑  
อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ อดทนตอธรรมารมณ ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยธรรม ๖  
ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         ๘. อนุตตริยสูตร 
         [๒๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนุตตริยะ ๖ ประการนี ้๖ ประการเปนไฉน คือ  
ทัสสนานุตตริยะ ๑ สวนานุตตริยะ ๑ ลาภานุตตริยะ ๑ สิกขานุตตริยะ ๑  อนุสสตานุตตริยะ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลายอนุตตริยะ ๖ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘  
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                         ๙. อนุสสติสูตร 
         [๒๘๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนุสสติฐานะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน คือ  
พุทธานุสสติ ๑ ธรรมานุสสติ ๑ สังฆานุสสติ ๑ สีลานุสสติ ๑จาคานุสสติ ๑ เทวตานสุสติ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนุสสติฐานะ ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        ๑๐. มหานามสูตร 
         [๒๘๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นโิครธารามใกลกรุงกบิลพัสดุ  
แควนสักกะ คร้ังนั้นแล เจาศากยะ พระนามวามหานามะไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขา 
แตพระองคผูเจริญ อริยสาวกผูไดบรรลุผล  ทราบชัดพระศาสนาแลว ยอมอยูดวยวหิารธรรม 
ชนิดไหนเปนสวนมาก พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหานามะ อริยสาวกผูไดบรรลุ 
ผลทราบชัดพระศาสนาแลว ยอมอยูดวยวหิารธรรมนี้เปนสวนมาก คือ อริยสาวกในพระศาสนา 
นี้ ยอมระลึกถึงพระตถาคตเนืองๆ วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปน 
พระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดีแลว ทรงรูแจง 
โลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิง่กวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปน 
ผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรมหานามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงพระตถาคต 
เนืองๆสมัยนัน้ จิตของอริยสาวกน้ัน ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุมไมถูกโมหะ 
กลุมรุม ยอมเปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว กอ็ริยสาวกผูมีจติดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระตถาคต 
 ยอมไดความทราบซ้ึงอรรถ ยอมไดความทราบซ้ึงธรรมยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวย 
ธรรม เม่ือปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ  กายยอมสงบ ผูมีกายสงบแลวยอมเสวยสุข เม่ือมีสุข 
จิตยอมต้ังม่ัน ดูกรมหานามะ นี้อาตมภาพกลาววา อริยสาวกเปนผูถึงความสงบเรียบรอยอยู  
ในเม่ือหมูสัตวยังไมสงบเรียบรอย เปนผูไมมีความพยาบาทอยู ในเม่ือหมูสัตวยังมีความพยาบาท  
เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม ยอมเจริญพุทธานุสสติ ฯ  
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     ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรมเนืองๆวา พระ 
ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหด ู
 ควรนอมเขามา อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ดูกรมหานามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึง 
พระธรรมเนืองๆ สมัยนั้น จติของอริยสาวกนั้น ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ... ก็อริยสาวกผูมีจิต 
ดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระธรรม ยอมไดความทราบซ้ึงอรรถ ... เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม  
ยอมเจริญธรรมานุสสติ ฯ 
     ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระสงฆเนืองๆวา พระสงฆ 
สาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรงแลวเปนผูปฏิบัติเพื่อญายธรรม  
เปนผูปฏิบัติชอบ นี้คือคูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นั่นคือสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผู 
ควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งไปกวาสมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงพระสงฆเนืองๆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวก 
นั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม ... ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนนิไปตรงเพราะปรารภพระสงฆยอมได 
ความทราบซ้ึงอรรถ ... เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม ยอมเจริญสังฆานุสสติ ฯ 
     ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลของตนเนืองๆท่ีไมขาด 
 ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาทฐิิไมยึดถือ เปนไป 
พรอมเพื่อสมาธิ ดูกรมหานามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลของตนเนืองๆ สมัยนั้น 
 จิตของอริยสาวกนัน้ ยอมไมถูกราคะกลุมรุม... ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนนิไปตรงเพราะปรารภศีล ...  
ยอมไดความทราบซ้ึงอรรถ ...เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม ยอมเจริญสีลานุสสติ ฯ 
     ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงการบริจาคของตนเนืองๆ วา 
 เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ คือ เม่ือหมูสัตวถูกมลทินคือความตระหน่ีกลุมรุม เรา 
มีใจปราศจากมลทินคือความตระหน่ีอยูครองเรือนเปนผูมีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม  
(คอยหยิบของบริจาค) ยินดีในการเสียสละ ควรแกการขอ ยินดใีนการจําแนกทาน ดูกรมหา 
นามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงการบริจาคเนืองๆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกน้ันยอม 
ไมถูกราคะกลุมรุม ... ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภจาคะ ยอมไดความทราบซ้ึง 
อรรถ ... เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม ยอมเจริญจาคานุสสติ ฯ  
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     ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมเจริญเทวตานุสสติ (ความระลึกถึง 
เทวดาเนืองๆ) วา เทวดาเหลาจาตุมหาราชมีอยู เทวดาเหลาดาวดึงสมีอยู เทวดาเหลายามามีอยู  
เทวดาเหลาดุสิตมีอยู เทวดาเหลานิมมานรดีมีอยูเทวดาเหลาปรนิมมิตวสวัสดีมีอยู เทวดาเหลา 
พรหมกายิกามีอยู เทวดาท่ีสูงกวาเหลาพรหมนั้นมีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศรัทธาเชนใด 
 จุติจากโลกนีแ้ลวอุบัติในเทวดาช้ันนั้น ศรัทธาเชนนั้นแมของเราก็มีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบ 
ดวยศีลเชนใด จุติจากโลกนีแ้ลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ศีลเชนนั้นแมของเราก็มีอยู  เทวดา 
เหลานั้นประกอบดวยสุตะเชนใด จุตจิากโลกนี้แลว อุบัตใินเทวดาชั้นนัน้สุตะเชนนั้นแมของเราก ็
มีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยจาคะเชนใด จุตจิากโลกนี้แลว อุบัตใินเทวดาชั้นนัน้ จาคะ 
เชนนั้นแมของเราก็มีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยปญญาเชนใด จตุิจากโลกนี้แลว อุบัติใน 
เทวดาชัน้นั้น ปญญาเชนนั้นแมของเราก็มีอยู ดูกรมหานามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึง 
ศรัทธา ศีลสุตะ จาคะ และปญญา ของตนและของเทวดาเหลานั้นเนืองๆ สมัยนั้น จติ 
ของอริยสาวกนั้น ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ยอมไมถูกโทสะกลุมรุม ยอมไมถูกโมหะกลุมรุม  
ยอมเปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนนิไปตรงเพราะปรารภเทวดา ยอมไดความ 
ทราบซ้ึงอรรถ ยอมไดความทราบซ้ึงธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม เม่ือได 
ความปราโมทยแลว ยอมเกดิปติเม่ือมีใจประกอบดวยปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบแลว 
ยอมเสวยสุข เม่ือมีสุขจิตยอมต้ังม่ัน ดูกรมหานามะ นี้อาตมภาพกลาววา อริยสาวกเปนผูถึง 
ความสงบเรียบรอยอยู ในเม่ือหมูสัตวไมสงบเรียบรอย เปนผูไมมีความพยาบาทอยู ในเม่ือหมู 
สัตวยังมีความพยาบาทกันอยู เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรม ยอมเจริญเทวตานุสสติ ดูกร 
มหานามะ อริยสาวกผูไดบรรลุผล ทราบชัดพระศาสนาแลวยอมอยูดวยวิหารธรรมนี้เปนสวน 
มาก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบอาหุเนยยวรรคท่ี ๑ 
                       __________________  
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อาหุเนยยสูตรท่ี ๑                 ๒. อาหุเนยยสูตรท่ี ๒  
๓. อินทริยสูตร                        ๔. พลสูตร  
๕. อาชานิยสูตรท่ี ๑                         ๖. อาชานิยสูตรท่ี ๒  
๗. อาชานิยสูตรท่ี ๓                 ๘. อนุตตริยสูตร  
๙. อนุสสติสูตร                         ๑๐. มหานามสูตร ฯ 
                       __________________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 267 
                               สาราณิยาทิวรรคท่ี ๒ 
                        ๑. สาราณิยสูตรท่ี ๑ 
         [๒๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สาราณิยธรรม ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน คือ  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ท้ัง 
ตอหนาและลับหลัง แมขอนี้ก็เปนสาราณยิธรรม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเขาไปต้ังวจกีรรมประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรย 
ท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง แมขอนี้กเ็ปนสาราณิยธรรม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเขาไปต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรย 
ท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง แมขอนี้กเ็ปนสาราณิยธรรม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษแุบงปนลาภท้ังหลายท่ีประกอบดวยธรรมไดมาโดยธรรม แม 
โดยท่ีสุดบิณฑบาต ยอมบริโภครวมกันกบัเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ผูมีศีล แมขอนี้ก็เปน 
สาราณิยธรรม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีศีลไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย  เปนไทย อัน 
วิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาทิฐิไมยึดถือเปนไปพรอมเพื่อสมาธิ เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย 
ท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง แมขอนี้กเ็ปนสาราณิยธรรม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีทิฐิอันเปนอริยะ เปนเคร่ืองนําออก นําออกไปเพ่ือความ 
ส้ินทุกขโดยชอบแกผูกระทําตาม เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายท้ังตอหนาและลับหลัง 
 แมขอนี้ก็เปนสาราณิยธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย สาราณิยธรรม ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                        ๒. สาราณิยสูตรท่ี ๒ 
         [๒๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ เปนท่ีตั้งแหงการใหระลึกถึง กระทํา 
ใหเปนท่ีรัก เปนท่ีเคารพ ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหเพื่อความไมววิาทกัน เพื่อความ  
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พรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุในธรรมวินัยนี้  
เขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง แม 
ธรรมขอนี้ก็เปนท่ีตั้งแหงการระลึกถึงกัน กระทําใหเปนท่ีรัก เปนท่ีเคารพ ยอมเปนไปเพ่ือความ 
สงเคราะหกัน เพื่อความไมววิาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเขาไปต้ังวจกีรรมประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรย 
ท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเขาไปต้ังมโนกรรมท่ีประกอบดวยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย 
ท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษแุบงปนลาภท้ังหลายท่ีประกอบดวยธรรมไดมาโดยธรรม แม 
โดยท่ีสุดบิณฑบาต ยอมบริโภครวมกันกบัเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายผูมีศีล ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูมีศีลไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญู 
ชนสรรเสริญ อันตัณหาทฐิิไมยึดถือ เปนไปเพื่อสมาธิ เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย  
ท้ังตอหนาและลับหลัง ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีทิฐิอันเปนอริยะ เปนเคร่ืองนําออก นําออกไปเพ่ือความ 
ส้ินทุกขโดยชอบแกผูกระทําตาม เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายท้ังตอหนาและลับหลัง  
แมธรรมขอนี้ก็เปนท่ีตั้งแหงการระลึกถึงกนั กระทําใหเปนท่ีรัก เปนท่ีเคารพ ยอมเปนไปเพื่อ 
ความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกันเพื่อความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล เปนท่ีตั้งแหงการระลึกถึงกัน กระทําใหเปนท่ีรัก เปนท่ี 
เคารพ ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมววิาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่ง 
อันเดียวกนั ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. เมตตาสูตร 
         [๒๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธาตุเปนเคร่ืองสลัดออก ๖ ประการนี ้๖ ประการเปน 
ไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินยันี้ พึงกลาวอยางนี้วา เมตตาเจโตวิมุติขาพเจาเจริญแลว ทําให  
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มากแลว ทําใหเปนดจุยาน ทําใหเปนท่ีตั้ง ตั้งม่ันแลวอบรมแลว ปรารภดีแลว กแ็ตวา 
พยาบาทยังครอบงําจิตของขาพเจาอยู เธออันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาได 
กลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดี เพราะพระ 
ผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี ้ดูกรอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ เม่ือเมตตาเจโต 
วิมุติ อันภิกษเุจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนท่ีตัง้ต้ังม่ันแลว อบรม 
แลว ปรารภดีแลว กแ็ตวา พยาบาทจักครอบงาํจิตของเธออยู เพราะฉะนั้น ขอนั้นจึงไมเปน 
ฐานะท่ีจะมีได เพราะเมตตาเจโตวิมุตินี้ เปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงพยาบาท ฯ 
     อีกประการหนึ่ง   ภกิษใุนธรรมวินัยนี้   พึงกลาวอยางนี้วา   กรุณาเจโตวิมุติ ขาพเจา 
เจริญแลว ... ปรารภดีแลว กแ็ตวาวิหิงสายงัครอบงําจิตของขาพเจาอยูเธออันภิกษุท้ังหลาย 
พึงกลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค เพราะการกลาว 
ตูพระผูมีพระภาคไมดี เพราะพระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ดกูรอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ  
มิใชโอกาส คือ เม่ือกรุณาเจโตวิมุติ อันภกิษุเจริญแลว ... ปรารภดีแลว ก็แตวาวหิิงสาจัก 
ครอบงําจิตของเธออยู เพราะฉะน้ัน ขอนัน้จึงไมเปนฐานะท่ีจะมีได เพราะกรุณาเจโตวมุิตินี้เปน 
เคร่ืองสลัดออกซ่ึงวิหิงสา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา มุทิตาเจโตวมุิติ ขาพเจา 
เจริญแลว ... ปรารภดีแลว กแ็ตวาอรติ (ความไมยินดีดวย) ยังครอบงําจติของขาพเจาอยู เธอ 
อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมี 
พระภาค เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดี เพราะพระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกร 
อาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะมิใชโอกาส คือ เม่ือมุทิตาเจโตวมุิติ อันภิกษุเจริญแลว ... ปรารภดี 
แลว กแ็ตวาอรติจักครอบงําจิตของเธออยู เพราะฉะนั้น ขอนั้นจึงไมเปนฐานะท่ีจะมีได 
เพราะมุทิตาเจโตวิมุตินี้ เปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงอรติ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา อุเบกขาเจโตวิมุติ  ขาพเจา 
เจริญแลว ... ปรารภดีแลว กแ็ตวาราคะยังครอบงําจิตของขาพเจาอยู เธออันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาว 
ตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค เพราะการกลาวตูพระผู 
มีพระภาคไมดี เพราะพระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี ้ดูกรอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มิใช 
โอกาส คือ เม่ืออุเบกขาเจโตวิมุติ อันภิกษเุจริญแลว ... ปรารภดีแลว กแ็ตวา ราคะจัก  
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ครอบงําจิตของเธออยู เพราะฉะน้ัน ขอนัน้จึงไมเปนฐานะท่ีจะมีได เพราะอุเบกขาเจโตวิมุตินี ้
เปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงราคะ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา อนิมิตตาเจโตวิมุติ (เจโต 
วิมุติไมมีนิมิต) ขาพเจาเจริญแลว ... ปรารภดีแลว กแ็ตวาวิญญาณของขาพเจายังแสหานิมิตอยู 
 เธออันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายอุยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมี 
พระภาค เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดี เพราะพระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกร 
อาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ เม่ืออนิมิตตาเจโตวิมุติ อันภกิษุเจริญแลว ... ปรารภ 
ดีแลวกแ็ตวาวญิญาณของเธอจักแสหานิมิตอยู เพราะฉะนั้น ขอนั้นจึงไมเปนฐานะท่ีจะมีได  
เพราะอนิมิตตาเจโตวิมุตินี้ เปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงนิมิตทั้งปวง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วาอัสมิมานะของขาพเจาหมด 
ไปแลว และขาพเจายอมไมตามเห็นวานี้เปนเรา ก็แตวาลูกศรคือความสงสัยเคลือบแคลงยัง 
ครอบงําจิตของขาพเจาอยู เธออันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาไดกลาว 
อยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดี เพราะพระผูมี 
พระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ดกูรอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ เม่ืออัสมิมานะของ 
ภิกษหุมดไปแลวและเม่ือภิกษุไมตามเหน็อยูวา นีเ้ปนเรา ก็แตวา ลูกศรคือความสงสัย 
เคลือบแคลงจักครอบงําจิตของเธออยู เพราะฉะนัน้ ขอนัน้จึงไมเปนฐานะท่ีจะมีได เพราะ 
อรหัตมัคท่ีถอนอัสมิมานะไดแลวนี้ เปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงลูกศรคือความสงสัยเคลือบแคลง  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธาตุเปนเคร่ืองสลัดออก ๖ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          ๔. ภัททกสูตร 
         [๒๘๕] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย 
 ภิกษเุหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย 
 ภิกษยุอมสําเร็จการอยู โดยประการท่ีเม่ือเธอสําเร็จการอยู ยอมไมมีความตายท่ีเจริญ ตายแลว 
ก็ไมเจริญ กภ็กิษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการท่ีเม่ือเธอสําเร็จการอยู ยอมไมมีความตาย  
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ท่ีเจริญ ตายแลวก็ไมเจริญ เปนอยางไร คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูชอบการงาน  
(นวกรรม)ยนิดีการงาน ขวนขวายความเปนผูชอบการงาน ชอบการคุย ยินดีการคุย 
ขวนขวายความเปนผูชอบการคุย ชอบความหลับ ยินดีความหลับ ขวนขวายความชอบความ 
หลับ ชอบความคลุกคลีหมูคณะ ยินดีความคลุกคลีหมูคณะขวนขวายความเปนผูชอบคลุก 
คลีหมูคณะ ชอบความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ยินดีความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ขวนขวายความ 
ชอบความคลุกคลีดวยคฤหสัถ ชอบธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา ยนิดีธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา  
ขวนขวายความชอบธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษยุอมสําเร็จการอยู โดย 
ประการท่ีเม่ือสําเร็จการอยู ยอมไมมีความตายท่ีเจริญ ตายแลวก็ไมเจริญ อยางนี้แล  ภิกษนุี ้
เรียกวา ผูยินดสัีกกายะ (เตภมิูกวัฎ) ไมละสักกายะเพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบ ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษยุอมสําเร็จการอยู โดยประการท่ีเม่ือเธอสําเร็จการอยู  
ยอมมีความตายท่ีเจริญ ตายแลวก็เจริญ กภ็กิษุยอมสําเร็จการอยูโดยประการท่ีเม่ือเธอสําเร็จ 
การอยู ยอมมีความตายท่ีเจริญ ตายแลวก็เจริญเปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม 
ชอบการงาน ไมยินดกีารงาน ไมขวนขวายความชอบการงาน ไมชอบการคุย ไมยนิดีการคุย 
 ไมขวนขวายความชอบการคุย ไมชอบความหลับ ไมยินดีความหลับ ไมขวนขวายความชอบ 
ความหลับ ไมชอบความคลุกคลีดวยหมูคณะ ไมยินดีความคลุกคลีหมูคณะ ไมขวนขวายความ 
ชอบความคลุกคลีหมูคณะ ไมชอบความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ไมยินดคีวามคลุกคลีดวยคฤหัสถ  
ไมขวนขวายความชอบคลุกคลีดวยคฤหัสถ ไมชอบธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา ไมยินดีธรรมท่ี 
เปนเหตุใหเนิน่ชา ไมขวนขวายความชอบธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิน่ชา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษ ุ
ยอมสําเร็จการอยูโดยประการท่ีเม่ือเธอสําเร็จการอยู ยอมมีความตายท่ีเจริญ ตายแลวก็เจริญ  
อยางนี้แล ภิกษุนี้เรียกวา ผูยนิดีนิพพาน ละสักกายะเพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบ ฯ 
     คร้ันทานพระสารีบุตรไดกลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว   จึงไดกลาวคาถาประพันธ 
ตอไปอีกวา ฯ 
ผูใดประกอบธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิน่ชา ยนิดีธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา  
เชนดังเนื้อ ผูนัน้ยอมไมไดชมนิพพานท่ีเกษมจากโยคะ หาธรรมอ่ืนยิ่ง  
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กวามิได สวนผูใดละธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิน่ชา ยินดีในบทคือธรรมท่ีไม 
เปนเหตุใหเนิน่ชาผูนั้นยอมไดชมนิพพานท่ีเกษมจากโยคะ หาธรรมอ่ืน 
ยิ่งกวามิได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ๕. อนุตัปปยสูตร 
         [๒๘๖] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรอาวุโส 
ท้ังหลาย ภกิษยุอมสําเร็จการอยู โดยประการท่ีเม่ือเธอสําเร็จการอยูตายแลวยอมเดือดรอน  
ก็ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการท่ีเม่ือเธอสําเร็จการอยู ตายแลวยอมเดือดรอนเปนอยางไร 
 คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ชอบการงานยินดกีารงาน ขวนขวายความชอบการงาน ชอบการคุย ... 
 ชอบความหลับ ... ชอบความคลุกคลีดวยหมูคณะ ... ชอบความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ... ชอบ 
ธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิน่ชา ยนิดีธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา ขวนขวายความชอบธรรมท่ีเปนเหตุ 
ใหเนิน่ชา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษยุอมสําเร็จการอยู โดยประการท่ีเม่ือเธอสําเร็จการอยู  
ตายแลวยอมเดือดรอนอยางนี้แล ภกิษุนี้เรียกวา ผูยินดีสักกายะไมละสักกายะเพื่อทําท่ีสุด 
ทุกขโดยชอบ ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษยุอมสําเร็จการอยู โดยประการท่ีเม่ือเธอสําเร็จการอยู  
ตายแลวยอมไมเดือดรอน กภ็ิกษยุอมสําเร็จการอยู โดยประการท่ีเม่ือเธอสําเร็จการอยู ตาย 
แลวยอมไมเดอืดรอน เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินยันี้ ไมชอบการงาน ไมยินดกีาร 
งาน ไมขวนขวายความชอบการงาน ไมชอบการคุย ... ไมชอบความหลับ ... ไมชอบความคลุกคลี 
ดวยหมูคณะ ... ไมชอบความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ไมชอบธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา ไมยินด ี
ธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิน่ชา ไมขวนขวายความชอบธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย 
ภิกษยุอมสําเร็จการอยู โดยประการท่ีเม่ือเธอสําเร็จการอยู ตายแลวยอมไมเดือดรอนอยางนี้แล  
ภิกษนุี้เรียกวา ผูยินดีนพิพาน ละสักกายะเพือ่ทําท่ีสุดทุกขโดยชอบ ฯ 
     คร้ันทานพระสารีบุตรไดกลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดกลาวคาถาประพันธ 
ตอไปอีกวา ฯ  
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 ผูใดประกอบธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิน่ชา ยนิดีธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา  
เชนดังเนื้อ ผูนัน้ยอมไมไดชมนิพพานท่ีเกษมจากโยคะ หาธรรมอ่ืนยิ่ง 
กวามิได สวนผูใดละธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิน่ชา ยินดีในบทคือธรรมท่ีไม 
เปนเหตุใหเนิน่ชา ผูนั้นยอมไดชมนิพพานท่ีเกษมจากโยคะ หาธรรมอ่ืนยิ่ง 
กวามิได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          ๖. นกุลสูตร 
         [๒๘๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปาเภสกาลามิคทายวัน  ใกลนคร 
สุงสุมารคีระ แควนภัคคะ สมัยนั้น นกุลบิดาคฤหบดีอาพาธมีทุกขเปนไขหนกั คร้ังนั้น นกุล 
มารดาคฤหปตานีไดกลาวเตือนนกุลบิดาคฤหบดีวา ดกูรคฤหบดี ทานอยาเปนผูมีความหวงใย 
กระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคก ็
ทรงติเตียน ดกูรคฤหบดี ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนีว้า เม่ือเราลวงไปแลว นกุลมารดา 
คฤหปตานี จักไมสามารถเล้ียงทารกดํารงการอยูครองเรือนไวได แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้  
เพราะดิฉันเปนคนฉลาดปนฝาย ทําขนสัตว เม่ือทานลวงไปแลวดิฉันยอมสามารถเล้ียงทารก  
ดํารงการอยูครองเรือนไวได เพราะฉะน้ัน ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะ 
การกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคก็ทรงติเตียน ฯ 
     ดูกรทานคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา เม่ือเราลวงไปแลว  นกุล 
มารดาคฤหปตานี จักไดคนอ่ืนเปนสามี แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้ ท้ังทานท้ังดฉัินยอมรู 
วา ไดอยูรวมกนัมาอยางเครงครัดตอระเบียบประเพณตีลอด ๑๖ ปเพราะฉะนัน้ทานอยาเปน 
ผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผู 
มีพระภาคก็ทรงติเตียน ฯ 
     ดูกรคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา เม่ือเราลวงไปแลว  นกุลมารดา 
คฤหปตานี จักไมตองการเหน็พระผูมีพระภาค ไมตองการเห็นพระภิกษุสงฆ แตขอนั้นทานไม 
พึงเห็นอยางนีเ้พราะดิฉันตองการเห็นพระผูมีพระภาคอยางยิ่งและตองการเห็นพระภกิษุสงฆ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 274 
อยางยิ่ง เพราะฉะน้ัน ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละของ 
ผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคก็ทรงติเตียน ฯ 
     ดูกรคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา เม่ือเราลวงไปแลว  นกุลมารดา 
คฤหปตานี จักไมเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล แตขอนัน้ทานไมพึงเหน็อยางนี้ เพราะบรรดา 
สาวิกาของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ท่ียังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว กระทําใหบริบูรณในศีล 
มีประมาณเทาใด ดิฉันก็เปนคนหนึ่งในจํานวนสาวิกาเหลาน้ัน ก็ผูใดพงึมีความสงสัยหรือ 
เคลือบแคลง ขอผูนั้นจงเขาไปเฝาทูลพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองคนั้น ซ่ึงกําลัง 
ประทับอยูท่ีปาเภสกาลามิคทายวัน ใกลนครสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ แลวจงทูลถามเถิด 
เพราะฉะนั้น ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละของผูมีความ 
หวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคก็ทรงติเตียน ฯ 
     ดูกรคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา นกลุมารดาคฤหปตานี  จักไมได 
ความสงบใจ ณ ภายใน แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนีว้า เพราะพวกสาวิกาของพระผูมีพระ 
ภาคพระองคนัน้ ท่ียังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว ไดความสงบใจ ณ ภายใน มีประมาณเทาใด  
ดิฉันเปนคนหนึ่งในจํานวนสาวิกานั้น ก็ผูใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง ขอผูนั้นจงเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธะพระองคนั้น ซ่ึงกําลังประทับอยูท่ีปาเภสกาลามิคทายวัน 
 ใกลนครสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ แลวจงทูลถามเถิด เพราะฉะน้ัน ทานอยาเปนผูมีความ 
หวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกขและพระผูมีพระภาค 
ก็ทรงติเตียน ฯ 
     ดูกรคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา นกลุมารดาคฤหปตานี  ยังไมถึง 
การหยั่งลง ยังไมถึงท่ีพึ่ง ยังไมถึงความเบาใจ ยังไมขามพนความสงสัยยงัไมปราศจากความ 
เคลือบแคลง ยังไมถึงความแกลวกลา ในธรรมวินัยนี้ ยังไมหมดความเช่ือถือตอผูอ่ืนในศาสนา 
ของพระศาสดา แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้เพราะพวกสาวิกาของพระผูมีพระภาคพระองค 
นั้น ท่ียังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาวไดถึงการหย่ังลง ไดถึงท่ีพึ่ง ถึงความเบาใจ ขามพนความ 
สงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา ในธรรมวินัยนี้ ไมมีความเชื่อถือตอผู 
อ่ืนในศาสนาของพระศาสดา มีประมาณเทาใด ดิฉันก็เปนคนหนึ่งในจํานวนสาวิกาเหลานั้น 
 ก็ผูใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง ขอผูนั้นจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น ซ่ึงประทับอยูท่ีปาเภสกาลามิคทายวันใกลนครสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ  
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 แลวจงทูลถามเถิด เพราะฉะน้ัน ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการ 
กระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกขและพระผูมีพระภาคก็ทรงติเตียน ฯ 
     คร้ังนั้นแล เม่ือนกุลบิดาคฤหบดีอันนกุลมารดาคฤหปตานีกลาวเตือนนี้  ความเจ็บ 
ปวยนัน้ไดสงบระงับโดยพลัน และนกุลบิดาคฤหบดีไดหายจากการเจ็บปวยนั้น ก็และการเจ็บ 
ปวยนัน้ อันนกุลบิดาคฤหบดีละไดแลวโดยประการน้ันคร้ังนั้นนกุลบิดาคฤหบดีพอหายจากการ 
เจ็บปวยไมนาน ถือไมเทาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะนกุลบิดาคฤหบดีวาดกูรคฤหบดี เปนลาภ 
ของทาน ทานไดดีแลว ท่ีนกลุมารดาคฤหปตานีเปนผูอนเุคราะห หวังประโยชน กลาวเตือน 
พรํ่าสอนทาน ดูกรคฤหบดี พวกสาวิกาของเราท่ียังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว กระทําใหบริบูรณ 
ในศีล มีประมาณเทาใด นกลุมารดาคฤหปตานีก็เปนคนหน่ึงในจํานวนสาวิกาเหลานั้น พวก 
สาวิกาของเราท่ียังเปนคฤหสัถนุงหมผาขาว ไดความสงบใจณ ภายใน มีประมาณเทาใด นกุล 
มารดาคฤหปตานีก็เปนคนหน่ึงในจํานวนสาวิกาเหลานั้น พวกสาวกิาของเราท่ียังเปนคฤหัสถนุงหม 
ผาขาว ไดถึงการหย่ังลงถึงท่ีพึ่ง ถึงความเบาใจ ขามพนความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง  
ถึงความแกลวกลาในธรรมวนิัยนี้ ไมมีความเช่ือถือตอผูอ่ืนในศาสนาของพระศาสดา มีประมาณ 
เทาใด นกุลมารดาคฤหปตานีก็เปนคนหนึง่ในจํานวนสาวิกาเหลานั้น ดกูรคฤหบดี เปนลาภของทาน  
ทานไดดแีลว ท่ีนกุลมารดาคฤหปตานีเปนผูอนุเคราะหหวังประโยชน กลาวเตือนส่ังสอนทาน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. กุสลสูตร 
         [๒๘๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากท่ีเรนในเวลาเยน็ 
 เสด็จเขาไปยังศาลาท่ีบํารุง ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไวแลว แมทานพระสารีบุตรก็ออก 
จากท่ีเรนในเวลาเย็นเขาไปยงัศาลาท่ีบํารุง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง แมทานพระมหาโมคคัลลานะ แมทานพระมหากัสสปะ แมทานพระมหากัจจายนะ  
แมทานพระมหาโกฏฐิกะ แมทานพระมหาจุนทะ แมทานพระมหากัปปนะ แมทานพระอนุรุทธะ  
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 แมทานพระเรวตะ แมทานพระอานนท ก็ออกจากท่ีเรนในเวลาเย็นเขาไปยังศาลาท่ีบํารุง ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงยบัยั้งอยูดวย 
การประทับนัง่ส้ินราตรีเปนอันมาก แลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไปยังพระวิหาร แมทานเหลานัน้  
เม่ือพระผูมีพระภาคเสร็จไปไมนาน ตางกลุ็กจากอาสนะไดไปยังวหิารของตนๆ แตพวกภิกษใุหม 
บวชไมนาน มาสูธรรมวินัยนีไ้มนานตางกน็อนหลับกัดฟนอยู ณ ศาลาท่ีบํารุงนั้นจนพระอาทิตยข้ึน  
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นภกิษุเหลานั้น ซ่ึงตางก็นอนหลับกัดฟนอยูจนพระอาทิตยข้ึน ดวย 
ทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย แลวเสด็จเขาไปยังศาลาท่ีบํารุง ประทับนั่งบนอาสนะ 
ท่ีไดปูลาดไวแลวตรัสถามภิกษุท้ังหลายวาดูกรภกิษุท้ังหลาย พระสารีบุตรไปไหน พระโมค 
คัลลานะไปไหน พระมหากสัสปะไปไหน พระมาหากัจจานะไปไหน พระมหาโกฏฐิตะไปไหน 
 พระมหาจนุทะไปไหน พระมหากัปปนะไปไหน พระอนุรุทธะไปไหน พระเรวตะไปไหนพระ 
อานนทไปไหน พระสาวกช้ันเถระเหลานัน้ไปไหน ภกิษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ทานเหลานั้น เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จไปไมนาน ตางก็ลุกจากอาสนะแลวไดไปยังวิหาร 
ของตนๆ ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายเปนพระเถระหรือหนอ เธอท้ังหลายเปนภิกษุใหม 
นอนหลับกดัฟนอยูจนพระอาทิตยข้ึน ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปน 
ไฉน เธอท้ังหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา พระราชาผูกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลว ทรง 
ประกอบการนอนสบาย เอนขางสบายบรรทมหลับสบาย ตามพระประสงคอยู เสวยราชสมบัติ 
อยูตลอดพระชนม ยอมเปนท่ีรักเปนท่ีพอใจของชาวชนบท ฯ 
     ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา หามิไดพระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟงมาแลววา พระราชา 
ผูกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลว ทรงประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย บรรทมหลับสบาย 
 ตามพระประสงค เสวยราชสมบัติอยูตลอดพระชนม ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของชาวชนบท  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอท้ังหลายไดเห็นหรือไดฟงมา 
บางไหมวาทานผูครองรัฐ ทานผูเปนทายาทแหงตระกูล ทานผูเปนเสนาบดี ทานผูปกครองบาน 
 ทานผูปกครองหมูคณะ ประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย นอนหลับสบาย ตามประสงค 
ปกครองหมูคณะอยูตลอดชีวิต ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของหมูคณะ ฯ 
     ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ  
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     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟงมาแลววา  ทาน 
ผูปรกครองหมูคณะ ประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย นอนหลับสบายตามประสงค 
 ปกครองหมูคณะอยูตลอดชีวิต ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของหมูคณะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอท้ังหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา สมณะหรือ 
พราหมณประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย นอนหลับสบาย ตามประสงค ไมคุมครอง 
ทวารในอินทรียท้ังหลาย ไมรูประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร ไมเห็นแจงกุศลธรรม 
ท้ังหลาย ไมประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรม ท้ังเบื้องตนและเบ้ืองปลายแหงวันคืน แลวกระทํา 
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
     ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟงมาแลววา  สมณะ 
หรือพราหมณ ประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย นอนหลับสบาย ตามประสงค ไมคุมครอง 
ทวารในอินทรียท้ังหลายไมรูประมาณในโภชนะ ไมประกอบ ความเพียรไมเห็นแจงกุศลธรรม 
ท้ังหลาย ไมประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรมท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายแหงวันคืน แลวกระทํา 
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอัน 
ยิ่งเอง ในปจจบัุนเขาถึงอยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยาง 
นี้วาเราท้ังหลายจักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย จักเปนผูรูประมาณในโภชนะจักเปน 
ผูประกอบความเพียร จกัเปนผูเห็นแจงกุศลธรรมท้ังหลาย จักประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรม 
 ท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายแหงวันคืนอยู ดูกรภกิษุท้ังหลายเธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. มัจฉสูตร 
         [๒๘๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศลพรอมดวยภิกษสุงฆ 
หมูใหญ พระผูมีพระภาคทรงดําเนินไปตามหนทางไกล ไดทอดพระเนตรเห็นชาวประมงผูกปลา 
ฆาปลาขายอยู ณ ทองถ่ินแหงหนึ่ง ไดเสด็จแวะลงจากทาง แลวประทับนั่งลงบนอาสนะท่ีได  
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ปูลาดไว ณ โคนตนไมแหงหนึ่งแลวตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลาย 
เห็นชาวประมงผูกปลาฆาปลาขายอยูท่ีแหงโนนหรือ ภกิษุเหลานั้นกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอท้ังหลายไดเห็น 
หรือไดฟงมาบางไหมวา ชาวประมงผูกปลา ฆาปลาขายอยู ข่ีชาง  ข่ีมา ข่ีรถ ข้ึนยาน เปน 
เจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู เพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพนั้น ฯ 
     ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟงมาวา ชาวประมงผูกปลา  
ฆาปลาขายอยู ข่ีชาง ข่ีมา ข่ีรถ ข้ึนยาน เปนเจาของโภคะหรือครอบครองกองโภคสมบัติ 
เปนอันมากอยู เพราะกรรมนัน้ เพราะอาชีพนั้นขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาเขายอมเพงดู 
ปลาเหลานั้นท่ีพึงฆา ท่ีนํามาเพื่อฆาดวยใจท่ีเปนบาป ฉะนัน้ เขาจึงไมไดข่ีชาง ข่ีมา ข่ีรถ 
 ข้ึนยาน ไมไดเปนเจาของโภคะ ไมไดครอบครองโภคสมบัติเปนอันมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอท้ังหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา คนฆาโค 
ฆาโคขายอยู ยอมข่ีชาง ข่ีมา ข่ีรถ ข้ึนยาน เปนเจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภค 
สมบัติเปนอันมากอยู เพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพนั้น ฯ 
     ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟงมาวา  คนฆาโค ฆา 
โคขายอยู ยอมข่ีชาง ข่ีมา ข่ีรถ ข้ึนยาน เปนเจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติ 
เปนอันมากอยูเพราะกรรมนัน้ เพราะอาชีพนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาเขายอมเพงดูโค 
เหลานั้นท่ีพึงฆา ท่ีนํามาเพ่ือฆา ดวยใจท่ีเปนบาปฉะนั้น เขาจึงไมไดข่ีชาง ข่ีมา ข่ีรถ ข้ึนยาน  
ไมไดเปนเจาของโภคะไมไดครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอท้ังหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา คนฆาแพะ 
ฯลฯ คนฆาสุกร พรานนก พรานเน้ือ ฆาเนือ้ขายอยู ยอมข่ีชาง ข่ีมา ข่ีรถ ข้ึนยาน  เปนเจา 
ของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู เพราะกรรมนัน้ เพราะอาชีพนั้น ฯ 
     ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็นไมไดฟงมาวา  พรานเน้ือ ฆาเนือ้ 
ขายอยู ยอมข่ีชาง ข่ีมา ข่ีรถ ข้ึนยาน เปนเจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปน 
อันมากอยู เพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพนัน้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาเขายอมเพงดูเนื้อ  
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เหลานั้นท่ีพึงฆา ท่ีนํามาเพ่ือฆา ดวยใจท่ีเปนบาป ฉะนัน้ เขาจึงไมไดข่ีชาง ข่ีมา ข่ีรถ ข้ึนยาน  
ไมไดเปนเจาของโภคะ ไมไดครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยูก็เขายอมเพงดสัูตว 
ดิรัจฉานเหลานั้นท่ีพึงฆา ท่ีนํามาเพ่ือฆา ดวยใจท่ีเปนบาป ฉะนั้น เขาจงึไมไดข่ีชาง ข่ีมา 
 ข่ีรถ ข้ึนยานไมไดเปนเจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู จะกลาว 
อะไร ถึงบุคคลผูเพงดูมนุษยท่ีพึงฆา ท่ีนํามาเพื่อฆา ดวยใจท่ีเปนบาปเลา เพราะผลขอนั้น  
ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงท่ีไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขตลอดกาลนานแกเขา เม่ือตายไปแลวยอม 
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                       ๙. มรณัสสติสูตรท่ี ๑ 
         [๒๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทสรางดวยอิฐใกลบานนาทิก 
คาม ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเหลานั้น 
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวาดูกรภิกษุท้ังหลาย มรณัสสติอันภิกษุเจริญ 
แลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายยอมเจริญมรณสัสติหรือ เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้ ภิกษุรูป 
หนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณัสสติ ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนีว้า โอหนอเราพึงเปนอยูไดตลอดคืน 
หนึ่งวนัหนึ่ง เราพึงมนสิการคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติอยางนี้แล ฯ 
     ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณัสสติ ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนีว้า โอหนอเราพึงเปนอยูไดตลอดวนั 
หนึ่ง เราพึงมนสิการคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากจิใหมากหนอ ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติอยางนี้แล ฯ  
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     ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณัสสติ ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนีว้า โอหนอเราพึงเปนอยูช่ัวขณะท่ีฉัน 
บิณฑบาตมื้อหนึ่ง เราพึงมนสิกาคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากจิใหมากหนอ  
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติอยางนี้แล ฯ 
     ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณัสสติ ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนีว้า โอหนอเราพึงเปนอยูช่ัวขณะท่ี 
เค้ียวคําขาวส่ีคํากลืนกิน เราพึงมนสิการคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคเราพึงกระทํากจิใหมากหนอ 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติอยางนีแ้ล ฯ 
     ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณัสสติ ฯ 
     พ. ดูกรภกิษ ุก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนีว้า โอหนอเราพึงเปนอยูช่ัวขณะท่ี 
เค้ียวขาวคําหนึ่งกลืนกนิ เราพึงมนสิการคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคเราพึงกระทํากิจใหมาก 
หนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติอยางนี้แล ฯ 
     ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณัสสติ ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนีว้า โอหนอ เราพึงเปนอยูไดช่ัวขณะ 
ท่ีหายใจเขาแลวหายใจออก หรือหายใจออกแลวหายใจเขา เราพึงมนสิการคําส่ังสอนของพระผู 
มีพระภาค เราพึงกระทํากจิใหมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติ 
อยางนี้แล ฯ 
     เม่ือภิกษุเหลานั้นกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ก็ภิกษุใดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูไดตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่ง เราพึง 
มนสิการคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากจิใหมากหนอ กภ็ิกษใุดยอมเจริญมรณัสสติ 
อยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูไดตลอดวนัหนึ่ง เราพึงมนสิการคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาค  
เราพึงกระทํากจิใหมากหนอ ก็ภิกษุใดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วาโอหนอ เราพึงเปนอยูไดช่ัว 
ขณะท่ีฉันบิณฑบาตม้ือหนึ่ง เราพึงมนสิการคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคเราพึงกระทํากิจใหมาก  
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หนอและภิกษใุดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วา โอหนอเราพึงเปนอยูไดช่ัวขณะที่เค้ียวคําขาวส่ีคํา 
กลืนกิน เราพึงมนสิการคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากจิใหมากหนอ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานี้เรากลาววา เปนผูประมาท เจริญมรณัสสติเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะ 
ท้ังหลายชา สวนภิกษใุดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูไดช่ัวขณะท่ีเค้ียว 
ขาวคําหนึ่งกลืนกิน เราพึงมนสิการคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากจิใหมากหนอ 
 และภกิษใุดยอมเจริญมรณสัสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูไดช่ัวขณะท่ีหายใจเขาแลวหายใจ 
ออก หรือหายใจออกแลวหายใจเขา เราพึงมนสิการคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํา 
กิจใหมากหนอ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหลานี้ เรากลาววาเปนผูไมประมาท ยอมเจริญมรณัสสติ  
เพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายแรงกลา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลาย จักเปนผูไมประมาท จักเจริญมรณัสสติเพื่อความส้ินไปแหง 
อาสวะท้ังหลายอยางแรงกลา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                       ๑๐. มรณัสสติสูตรท่ี ๒ 
         [๒๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทสรางดวยอิฐ ใกลบาน 
นาทิกคาม ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย มรณัสสติอัน 
ภิกษเุจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด 
 ก็มรณัสสติอันภิกษุเจริญแลวอยางไร ทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก  
หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้ เม่ือกลางวนัผานไป  
กลางคืนยางเขามา ยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า เหตุแหงความตายของเรามีมากหนอ คือ งพูึงกัดเรา  
แมลงปองพึงตอยเรา หรือตะขาบพึงกัดเรา เราพึงตายเพราะเหตุนัน้ อันตรายน้ันพึงมีแกเรา  
เราพึงพลาดลมลง อาหารที่เราฉันแลวไมพึงยอย ดีของเราพึงกําเริบ เสมหะของเราพงึกําเริบ  
หรือลมท่ีมีพิษเพียงดังศัสตราของเราพึงกําเริบ เราพึงตายเพราะเหตุนั้น อันตรายน้ัน  
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พึงมีแกเรา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย   ภกิษุนัน้พงึพิจารณาเห็นดังนี้วา   ธรรมอันเปนบาป  อกุศลท่ี 
เรายังละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละในกลางคืน มีอยูหรือหนอ  ถา 
ภิกษพุิจารณาอยู ยอมทราบอยางนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกศุลท่ีเรายังไมไดละ  อันจะพึงเปน 
อันตรายแกเราผูกระทํากาละในกลางคืน ยังมีอยู ภกิษุนัน้พึงทําฉันทะความพยายาม ความ 
อุตสาหะ ความเพียร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมอัน 
เปนบาปอกุศลเหลานั้น เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาโพกศีรษะถูกไฟไหม หรือมีศีรษะถูกไฟไหม  
พึงทําฉันทะ ความพยายามความอุตสาหะ ความเพยีร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ 
 ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับผาโพกศีรษะหรือศีรษะน้ัน ฉะนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็ถาภิกษพุิจารณา 
อยูยอมทราบอยางนีว้า ธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ีเรายังละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแกเราผู 
กระทํากาละในกลางคืนไมมี ภิกษนุั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทย ตามศึกษาในกุศลธรรมท้ังหลาย 
ท้ังกลางวันกลางคืนอยูเถิด ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ เม่ือกลางคืนผานไป กลางวัน 
ยางเขามา ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา เหตุแหงความตายของเรามีมากหนอ คือ งูพึงกัดเรา แมลง 
ปองพึงตอยเรา หรือตะขาบพึงกัดเรา เราพึงตายเพราะเหตุนั้น อันตรายนั้นพึงมีแกเรา เราพึง 
พลาดลมลง อาหารที่เราฉันแลวไมพึงยอย ดีของเราพึงกาํเริบเสมหะของเราพึงกําเริบ หรือลม 
ท่ีมีพิษเพยีงศาตราของเราพึงกําเริบ เราพึงตายเพราะเหตุนัน้ อันตรายน้ันพึงมีแกเรา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษนุั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมอันเปนบาป อกุศลท่ีเรายงัละไมได อันจะพึง 
เปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละในกลางวนั มีอยูหรือหนอ ถาภิกษพุิจารณาอยู ยอมทราบอยาง 
นี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ีเรายังละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละในกลางวัน 
 ยังมีอยู ภิกษนุั้นพึงทําฉันทะ ความพยายาม ความอุตสาหะความเพียร ความไมทอถอย  
สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลานั้น เปรียบเหมือน 
บุคคลผูมีผาโพกศีรษะถูกไฟไหมหรือมีศีรษะถูกไฟไหม พึงทําฉันทะ ความพยายาม ความ 
อุตสาหะ ความเพียรความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับผาโพก 
ศีรษะหรือศีรษะนัน้ ฉะนัน้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ถาภิกษพุิจารณาอยูยอมทราบอยางนีว้าธรรมอัน 
เปนบาปอกุศลท่ีเรายังละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละในกลางวันไมมี ภิกษ ุ
นั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทย ตามศึกษาในกุศลธรรมท้ังหลายท้ังกลางวันกลางคืนอยูเถิด   
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็มรณัสสติอันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผลมาก 
 มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                      จบสาราณิยาทิวรรคท่ี ๒ 
                        __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. สาราณิยสูตรท่ี ๑                         ๒. สาราณิยสูตรท่ี ๒  
๓. เมตตสูตร                                ๔. ภัททกสูตร  
๕. อนุตัปปยสูตร                         ๖. นกุลสูตร  
๗. กุสลสูตร                                ๘. มัจฉสูตร  
๙. มรณัสสติสูตรท่ี ๑                 ๑๐. มรณัสสติสูตรท่ี ๒ ฯ 
                       __________________  
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                        อนุตตริยวรรคที่ ๓ 
                          ๑. สามกสูตร 
         [๒๙๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ วหิาร ช่ือโปกขรณีย ใกลหมูบาน 
สามคาม แควนสักกะ คร้ังนัน้ เทวดาตนหน่ึง เม่ือปฐมยามผานไป มีวรรณะงามยิ่งนัก ยัง 
โปกขรณียวหิารท้ังส้ินใหสวางไสว แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว 
ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม 
 ๓ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความเส่ือมแกภิกษุ ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผู 
ชอบการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๓  
ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความเส่ือมแกภิกษุ เทวดาตนน้ันไดกลาวคํานี้แลว พระศาสดา 
ทรงพอพระทัย คร้ังนั้น เทวดาตนน้ันทราบวา พระศาสดาของเราทรงพอพระทัย จึงถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคทําประทักษณิแลวหายไป ณ ท่ีนั้น ฯ 
     คร้ังนั้น เม่ือราตรีนั้นลวงไป พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เม่ือคืนนี้ เทวดาตนหน่ึง เม่ือปฐมยามลวงไปแลว มีวรรณะงามยิ่งนัก ยังโปกขรณีย 
วิหารทั้งส้ินใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงท่ีอยูอภิวาทแลวยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
 ไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๓ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความเส่ือมแกภกิษุ  
ธรรม๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปน 
ผูชอบหลับ ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความเส่ือมแกภกิษ ุ
 คร้ันเทวดาตนนั้นไดกลาวคํานี้แลว อภิวาทเราทําประทักษิณแลวไดหายไป ณ ท่ีนัน้ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย มิใชลาภของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายไดดวยยาก ท่ีเธอท้ังหลายเส่ือมจากกุศลธรรม แม 
เทวดาก็รู ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมเปนท่ีตั้งแหงความเส่ือม ๓ ประการแมเหลาอ่ืน  
เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระ 
ภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความเส่ือม ๓ ประการเปนไฉน คือ ความ 
เปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรชั่ว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ธรรม ๓ ประการนี้แล เปนท่ีตั้งแหงความเส่ือม ชนเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาลเส่ือมจากกุศลธรรม   
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ชนเหลานั้นท้ังปวง ก็เส่ือมแลวจากกุศลธรรม เพราะธรรม ๖ ประการนีแ้ล ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ในอนาคตกาล จักเส่ือมจากกศุลธรรมชนเหลานั้นท้ังปวง ก็จักเส่ือมจากกุศลธรรม เพราะธรรม 
 ๖ ประการนีแ้ล และชนเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันกาล ยอมเส่ือมจากกุศลธรรม ชนเหลานั้น 
ท้ังปวงกย็อมเส่ือมจากกุศลธรรมเพราะธรรม ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                        ๒. อปริหานยิสูตร 
         [๒๙๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๖ ประการนี้ ทานท้ังหลาย 
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้กราบทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย อปริหานยิธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมชอบการ 
งาน ๑ ความเปนผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบหลับ ๑ ความเปนผูไมชอบคลุกคลีดวยหมู 
คณะ ๑ความเปนผูวางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ๖ ประ 
การนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ชนเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ไมเส่ือมแลวจากกุศลธรรม  
ชนเหลานั้นท้ังปวง ก็ไมเส่ือมแลวจากกุศลธรรม เพราะธรรม ๖ ประการนี้แล ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ในอนาคตกาล จักไมเส่ือมจากกุศลธรรม ชนเหลานั้นท้ังปวง ก็จกัไมเส่ือมจากกุศลธรรมเพราะ 
ธรรม ๖ ประการนี้แลชนเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบัน ยอมไมเส่ือมจากกุศลธรรม ชนเหลานั้น 
ท้ังปวงกย็อมไมเส่ือมจากกุศลธรรมเพราะธรรม ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           ๓. ภยสูตร 
         [๒๙๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คําวา ภยั นี้ เปนช่ือของกาม  คําวา ทุกข นี้ เปน 
ช่ือของกาม คําวา โรค นี้เปนช่ือของกาม คําวา ฝ นี้เปนช่ือของกาม คําวา เคร่ืองขัด  
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ของ นี้ เปนช่ือของกาม คําวา เปอกตม นี้เปนช่ือของกาม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เหตุไร คําวา  
ภัย นี้ จึงเปนช่ือของกามเพราะสัตวโลกผูยนิดีดวยความกาํหนัดในกาม ถูกความกําหนัดเพราะ 
ความชอบพอเกี่ยวพันไว จึงไมพนจากภยัแมท่ีมีในปจจบัุน ไมพนจากภัยแมในสัมปรายภพ 
ฉะนั้น คําวาภยันี้ จึงเปนช่ือของกาม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เหตุไร คําวาทุกข ... โรค ... ฝ ...  
เคร่ืองขัดของ ... เปอกตมนี้ จึงเปนช่ือของกาม เพราะสัตวโลกผูยินดดีวยความกําหนัดในกามนี้  
ถูกความกําหนัดเพราะความชอบพอเกี่ยวพันไว จึงไมพนจากเปอกตมแมในปจจุบัน ไมพนจาก 
เปอกตมแมในสัมปรายภพ ฉะนั้น คําวา เปอกตม นี้ จึงเปนช่ือของกาม ฯ 
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปอีกวา 
เราเรียก ภัย ทุกข โรค และส่ิงท้ัง ๒ คือ เคร่ืองขัดของ  เปอกตม 
 วาเปนกาม เปนท่ีของของปุถุชน เพราะเหน็ภัยในการยึดถือ ซ่ึงเปน 
แดนเกิดของชาติและมรณะ ชนท้ังหลายจึงหลุดพนเพราะไมถือม่ัน ดําเนิน 
ไปในนพิพาน อันเปนท่ีส้ินชาติและมรณะ ชนเหลานั้น ถึงแดนเกษม  
มีสุข ดับสนิทในปจจุบัน ผานพนเวรและภยั ลวงทุกขท้ังปวง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. หิมวันตสูตร 
         [๒๙๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ พงึทําลายขุนเขา 
หิมวันตได จะปวยกลาวไปไยถึงอวิชชาอันลามก ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
 ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ ๑เปนผูฉลาดในการตัง้อยูแหงสมาธิ ๑ เปนผู 
ฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในความพรอมมูลแหงสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในอารมณ 
แหงสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในอภินิหารแหงสมาธิ ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๖ 
ประการนี้แล พึงทําลายขุนเขาหิมวันตได จะปวยการกลาวไปไยถึงอวชิชาอันลามกเลา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔  
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                       ๕. อนุสสติฏฐานสูตร 
         [๒๙๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนุสสติ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน  ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึงพระตถาคตวาแมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระ 
ภาคพระองคนัน้ ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด อริย 
สาวกยอมระลึกถึงพระตถาคตสมัยนั้น จิตของพระอริยสาวกนัน้ เปนจติไมถูกราคะกลุมรุม ไม 
ถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม ยอมเปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว เปนจิตออกไป พนไป 
หลุดไปจากความอยาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวาความอยากน้ี เปนช่ือของเบญจกามคุณ สัตว 
บางพวกในโลกนี้ ทําพุทธานสุสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธ์ิไดดวยประการฉะน้ี ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัส 
ดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ดูกรภกิษุท้ังหลายสมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึง 
พระธรรม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ... สัตวบางพวกในโลกน้ี 
 ทําธรรมานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณยอมบริสุทธ์ิไดดวยประการฉะนี ้ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค  
เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด  
อริยสาวก ยอมระลึกถึงพระสงฆ สมัยนั้นจิตของอริยสาวกน้ัน เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ...  
สัตวบางพวกในโลกน้ี ทําสังฆานุสสติแมนีใ้หเปนอารมณ ยอมบริสุทธ์ิไดดวยประการฉะน้ี ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลของตน อันไมขาด ฯลฯเปนไปเพื่อสมาธิ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลสมัยนั้น จิตของอริยสาวกน้ัน เปนจิต 
ไมถูกราคะกลุมรุม ... สัตวบางพวกในโลกนี้ ทําสีลานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธ์ิได 
ดวยประการฉะนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงจาคะของตนวา เปนลาภของเราหนอ เราไดดี 
แลวหนอ ฯลฯ ควรแกการขอ ยินดใีนการจําแนกทาน ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด อริยสาวก 
ยอมระลึกถึงจาคะ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกน้ัน เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ... สัตวบางพวก 
ในโลกน้ี ทําจาคานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธ์ิไดดวยประการฉะนี้ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงเทวดาวา เทวดาเหลาจาตุมหาราชมีอยู เทวดา 
เหลาดาวดึงสมีอยู เทวดาเหลายามามีอยู เทวดาเหลาดุสิตมีอยูเทวดาเหลานิมมานรดีมีอยู  
เทวดาเหลาปรนิมมิตวสวดัดมีีอยู เทวดาเหลาพรหมมีอยู เทวดาท่ีสูงกวานั้นมีอยู เทวดาเหลานั้น  
ประกอบดวยศรัทธาเชนใด จุติจากโลกน้ีแลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ศรัทธาเชนนั้นแมของเรา 
มีอยู เทวดาเหลานั้น ประกอบดวยศีลเชนใด ดวยสุตะเชนใด ดวยจาคะเชนใด ดวยปญญา 
เชนใด จุติจากโลกนี้แลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ปญญาเชนนั้นแมของเราก็มีอยู ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะจาคะ และปญญา ของตนและ 
ของเทวดาเหลานั้น สมัยนัน้ จิตของอริยสาวกน้ัน เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูก 
โทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม เปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว เปนจิตออกไป พนไป หลุด 
ไปจากความอยาก ดกูรภกิษท้ัุงหลาย คําวา ความอยาก นี้ เปนช่ือของเบญจกามคุณ สัตว 
บางพวกในโลกนี้ ทําเทวตานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธ์ิไดดวยประการฉะนี้ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย อนุสสติ ๖ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. กัจจานสูตร 
         [๒๙๗] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระมหากัจจานะ เรียกภิกษุท้ังหลายวาดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย 
 ภิกษเุหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจานะแลว ทานพระมหากัจจานะไดกลาวดังน้ีวา ดกูรทานผูมี 
อายุท้ังหลาย นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว คือ ขอท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูถึงโอกาสไดในที่คับแคบ เพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตวท้ังหลาย 
เพื่อกาวลวงโสกปริเทวะ เพ่ือดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงซ่ึงนิพพาน 
 การถึงโอกาสนี้ คือ อนุสสติ ๖ ประการ ๖ ประการเปนไฉน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อริย 
สาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึงพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยใด อริยสาวกยอม 
ระลึกถึงพระตถาคต สมัยนั้น จิตของอริยสาวกน้ัน เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะ 
กลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม เปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว เปนจิตออกไปพนไป หลุดไปจาก  
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ความอยาก ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย คําวาความอยากน้ี เปนช่ือของเบจญกามคุณ อริยสาวกน้ันแล 
 ยอมมีใจเสมอดวยอากาศ ไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน 
 โดยประการทั้งปวงอยูสัตวบางพวกในโลกนี้ ทําพุทธานสุสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมี 
ความบริสุทธ์ิเปนธรรมดา ดวยประการฉะนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาค 
ตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยใด อริยสาวกยอม 
ระลึกถึงพระธรรม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกน้ัน เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ... สัตวบางพวกใน 
โลกน้ี ทําธรรมานุสสติแมนีใ้หเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธ์ิเปนธรรมดา ดวยประการ 
ฉะนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค  
ปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวาดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยใด 
 อริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกน้ัน เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ... สัตว 
บางพวกในโลกนี้ ทําสังฆานสุสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธ์ิเปนธรรมดา 
 ดวยประการฉะนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลของตน อันไมขาด ฯลฯเปนไปเพื่อสมาธิ  
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลสมัยนั้น จิตของอริยสาวกน้ัน  
เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ฯลฯ สัตวบางพวกในโลกน้ี ทําสีลานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอม 
เปนผูมีความบริสุทธ์ิเปนธรรมดาดวยประการฉะนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงจาคะของตนวา เปนลาภของเราหนอ เราได 
ดีแลวหนอ ฯลฯ ยินดีในการจําแนกทาน ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลายสมัยใด อริยสาวกยอม 
ระลึกถึงจาคะ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ฯลฯ สัตวบางพวก 
ในโลกน้ี ทําจาคานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณยอมเปนผูมีความบริสุทธ์ิเปนธรรมดา ดวยประ 
การฉะน้ี ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงเทวดาวา เทวดาเหลาจาตุมหาราชมีอยู ฯลฯ  
เทวดาที่สูงกวานั้นมีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศรัทธาเชนใด จุตจิากโลกนี้แลว อุบัติใน  
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เทวดาชัน้นั้น ศรัทธาเชนนั้นแมของเราก็มีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีลเชนใด ฯลฯ สุตะ  
จาคะ ดวยปญญาเชนใด จตุิจากโลกนี้แลว อุบัติในเทวดาช้ันนั้น ปญญาเชนนั้น แมของเรา 
ก็มีอยู ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลสุตะ จาคะ และปญญา  
ของตนและของเทวดาเหลานั้น สมัยนัน้ จติของอริยสาวกน้ัน เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ไม 
ถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุมเปนจติดําเนินไปตรงทีเดียว เปนจติออกไป พนไป หลุด 
ไปจากความอยากดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย คําวาความอยากน้ี เปนช่ือของเบญจกามคุณ อริย 
สาวกผูนั้นแล ยอมมีใจเสมอดวยอากาศ ไพบูลย เปนมหรคต ไมมีประมาณ     ไมมีเวร ไมมี 
ความเบียดเบียน โดยประการท้ังปวงอยู สัตวบางพวกในโลกน้ีทําเทวตานุสสติแมนี้ใหเปน 
อารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธ์ิเปนธรรมดา ดวยประการฉะน้ี ฯ 
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว คือ ขอท่ีพระผูมีพระภาคพระ 
องคนั้น ทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูการถึงโอกาสได ในท่ีคับแคบ  
เพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตวท้ังหลายเพื่อกาวลวงโสกปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนสั เพื่อ 
บรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงซ่ึงนิพพาน การถึงโอกาสนี้ คือ อนุสสติ ๖ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                         ๗. สมยสูตรท่ี ๑ 
         [๒๙๘] คร้ังนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว 
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถาม พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยท่ี 
ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ มีเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ  
สมัยท่ีควรเพื่อเขาไปพบภกิษผูุเจริญภาวนาทางใจ มี ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุ  
สมัยใด ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ มีใจถูกกามราคะกลุมรุม ถูกกามราคะครอบงําอยู และเธอยอมไม 
ทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงกามราคะท่ีเกิดข้ึนแลว สมัยนั้นภิกษ ุ
นั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดกูรทานผูมีอายุ ผมมีใจถูกกามราคะ 
กลุมรุม ถูกกามราคะครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก 
แหงกามราคะท่ีเกิดข้ึนแลว ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพ่ือละกามราคะแกผม ภิกษุผู  
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เจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพ่ือละกามราคะแกเธอดูกรภกิษุ นี้เปนสมัยท่ี ๑ ท่ีควรเขา 
ไปพบภกิษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมีใจถูกพยาบาทกลุมรุม ถูกพยาบาทครอบงําอยู และ 
เธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงพยาบาทท่ีเกดิข้ึนแลว  
สมัยนั้น ภิกษนุั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจแลวกลาวอยางนี้วา ดกูรทานผูมีอายุ ผม 
มีใจถูกพยาบาทกลุมรุมถูกพยาบาทครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปน 
เคร่ืองสลัดออกแหงพยาบาทที่เกิดข้ึนแลว ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพ่ือละพยาบาท 
แกผม ภกิษุผูเจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพ่ือละพยาบาทแกเธอดูกรภกิษุ นี ้
เปนสมัยท่ี ๒ ท่ีควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมีใจถูกถีนมิทธะกลุมรุม ถูกถีนมิทธะครอบงําอยู และ 
เธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงถีนมิทธะท่ีเกดิข้ึนแลว  
สมัยนั้น ภิกษนุั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดกูรทานผูมีอายุ ผม 
มีใจถูกถีนมิทธะกลุมรุมถูกถีนมิทธะครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบาย 
เปนเคร่ืองสลัดออกแหงถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว ดแีลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพ่ือละ 
ถีนมิทธะแกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจยอมแสดงธรรมเพ่ือละถีนมิทธะแกเธอ ดกูรภิกษุ นี ้
เปนสมัยท่ี ๓ ท่ีควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมีใจถูกอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุมอุทธัจจกุกกุจจะ 
ครอบงําอยู และเธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงอุทธัจจ 
กุกกจุจะท่ีเกิดข้ึนแลว สมัยนัน้ ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภกิษผูุเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี ้
วา ดูกรทานผูมีอายุ ผมมีใจถูกอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุม ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงําอยู และไม 
ทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงอุทธัจจกกุกุจจะท่ีเกดิข้ึนแลวดแีลว 
 ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพ่ือละอุทธัจจกุกกุจจะแกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดง 
ธรรมเพ่ือละอุทธัจจกุกกุจจะแกเธอ ดูกรภิกษุ นี้เปนสมัยท่ี ๔ ท่ีควรเพื่อเขาไปพบภิกษผูุเจริญ 
ภาวนาทางใจ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมีใจถูกวิจกิิจฉากลุมรุม ถูกวิจิกจิฉาครอบงําอยู และ 
เธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงวิจิกจิฉาท่ีเกดิข้ึนแลว 
 สมัยนั้น ภิกษนุั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดกูรทานผูมีอายุ   
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ผมมีใจถูกวจิิกจิฉากลุมรุม ถูกวิจกิิจฉาครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบาย 
เปนเคร่ืองสลัดออกแหงวจิกิิจฉาท่ีเกดิข้ึนแลว ดแีลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพ่ือละวิจกิิจฉา 
แกผม ภกิษุผูเจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพ่ือละวจิิกิจฉาแกเธอดูกรภกิษุ นีเ้ปนสมัยท่ี  
๕ ท่ีควรเพื่อเขาไปพบภกิษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษไุมรู ไมเห็น ซ่ึงนิมิตเปนท่ีส้ินอาสวะโดยลําดับ ใน 
เม่ือตนอาศัยกระทําไวในใจนั้น สมัยนัน้ ภกิษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลว 
กลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ผมไมรู ไมเห็นซ่ึงนิมิตเปนท่ีส้ินอาสวะโดยลําดับ ในเม่ือ 
ผมอาศัยกระทําไวในใจนั้น ดีแลวขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพ่ือความส้ินอาสวะแกผม ภิกษ ุ
ผูเจริญภาวนาทางใจยอมแสดงธรรมเพ่ือความส้ินอาสวะแกเธอ ดูกรภิกษุ นี้เปนสมัยท่ี ๖ ท่ี 
ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         ๘. สมยสูตรท่ี ๒ 
         [๒๙๙] สมัยหนึ่ง ภิกษุช้ันเถระหลายรูป อยูท่ีปาอสิิปตนมิคทายวัน ใกลเมือง 
พาราณสี คร้ังนั้นแล เม่ือภิกษุช้ันเถระเหลานั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมกันท่ี 
โรงฉัน ไดเกิดการสนทนากนัข้ึนในระหวางดังนี้ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยไหนหนอแล  
ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
     เม่ือกลาวกนัอยางนัน้แลว ภกิษุรูปหนึ่งจึงไดกลาวกะภิกษช้ัุนเถระท้ังหลายวา ดูกร 
ทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจกลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต ลางเทา 
แลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนั้น ควรเพื่อเขาไปพบภกิษุผูเจริญ 
ภาวนาทางใจ ฯ 
     เม่ือภิกษุนัน้กลาวอยางนีแ้ลว ภกิษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภิกษุรูปนั้นวาดูกรทานผูมีอายุ  
สมัยนั้น ไมใชสมัยท่ีควรเพื่อเขาไปพบภกิษผูุเจริญภาวนาทางใจสมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนา 
ทางใจ กลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต ลางเทาแลวนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไว 
เฉพาะหนา สมัยนั้น แมความเหน็ดเหน่ือยเพราะการเท่ียวไปเพ่ือบิณฑบาต แมความเหน็ด  
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เหนื่อยเพราะฉันอาหารของภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจน้ัน ก็ยังไมสงบระงับ ฉะนัน้ สมัยนั้น 
 ไมใชสมัยท่ีควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ สมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ 
ออกจากท่ีเรนในเวลาเย็น นัง่ท่ีเงาวิหารดานหลัง คูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา  
สมัยนั้น เปนสมัยท่ีควรเพื่อเขาไปพบภิกษผูุเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
     เม่ือภิกษุนัน้กลาวอยางนัน้แลว ภิกษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภกิษุรูปนั้นวา ดูกรทานผูมีอายุ  
สมัยนั้น ไมใชสมัยท่ีควรเพื่อเขาไปพบภกิษผูุเจริญภาวนาทางใจสมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนา 
ทางใจ ออกจากท่ีเรนในเวลาเย็น นั่งท่ีเงาวหิารดานหลัง คูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไว 
เฉพาะหนา สมัยนั้น สมาธินมิิตใดท่ีภกิษุผูเจริญภาวนาทางใจน้ันไดทําไวในใจในกลางวัน 
 สมาธินิมิตนั้นก็ยังฟุงซานอยู ฉะนัน้ สมัยนั้น ไมใชสมัยท่ีควรเพื่อเขาไปพบภกิษุผูเจริญภาวนา 
ทางใจสมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจลุกข้ึนในเวลาเชามืดแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง  
ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนั้น เปนสมัยท่ีควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
     เม่ือภิกษุนัน้กลาวอยางนัน้แลว ภิกษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภกิษุรูปนั้นวาดูกรทานผูมีอายุ  
สมัยนั้น ไมใชสมัยท่ีควรเพื่อเขาไปพบภกิษผูุเจริญภาวนาทางใจสมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนา 
ทางใจลุกข้ึนในเวลาเชามืดแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนั้น 
 กายของภกิษผูุเจริญภาวนาทางใจนั้นก็ยังต้ังอยูในโอชา (มีโอชารสแหงอาหารแผซานไปท่ัวตวั)  
ความสบายยอมมีแกภกิษุผูเจริญภาวนาทางใจนั้น เพื่อทําไวในใจซ่ึงคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
ท้ังหลายฉะน้ัน สมัยนั้น เปนสมัยท่ีควรเพื่อเขาไปพบภกิษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
     เม่ือภิกษุนัน้กลาวอยางนีแ้ลว ทานพระมหากัจจานะไดกลาวกะภิกษช้ัุนเถระท้ังหลายวา  
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ขอนั้นผมไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาควา ดูกร 
ภิกษุ สมัยท่ีควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน ดูกร 
ภิกษุ สมัยใด ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ มีใจถูกกามราคะกลุมรุม ถูกกามราคะครอบงําอยู และเธอ 
ยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงกามราคะท่ีเกิดข้ึนแลวสมัย 
นั้น ภกิษุนัน้พงึเขาไปหาภกิษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนีว้าดูกรทานผูมีอายุ ผมมี 
ใจถูกกามราคะกลุมรุม ถูกกามราคะครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปน 
เคร่ืองสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดข้ึนแลวดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพ่ือละกามราคะ 
แกผม ภกิษุผูเจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพ่ือละกามราคะแกเธอ ดูกรภกิษุ นีเ้ปน 
สมัยท่ี ๑ท่ีควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯลฯ ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลายขอนั้น  
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ผมไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ดกูรภิกษุ สมัยท่ีควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผู 
เจริญภาวนาทางใจ มี ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. อุทายีสูตร 
         [๓๐๐] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอุทายีมาถามวา ดูกรอุทาย ี 
อนุสสติมีเทาไรหนอแล เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้แลวทานพระอุทายีไดนิ่งอยู พระ 
ผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระอุทายแีมคร้ังท่ี ๒ วาดกูรอุทายี อนุสสติมีเทาไรหนอแล เม่ือ 
พระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้แลวทานพระอุทายีไดนิ่งอยู พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทาน 
พระอุทายแีมคร้ังท่ี ๓ วาดูกรอุทายี อนุสสติมีเทาไรหนอแล แมคร้ังท่ี ๓ ทานพระอุทายกี็ได 
นิ่งอยูลําดับนัน้ ทานพระอานนทจึงกลาวกะทานพระอุทายีวา ดูกรทานอุทายี พระศาสดา 
ตรัสถามทาน ทานพระอุทายไีดกลาววา ดกูรทานอานนท ผมไดยินพระดํารัสของพระผูมีพระ 
ภาคอยู แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคตอไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภกิษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมระลึกชาตกิอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอม 
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ขา 
แตพระองคผูเจริญ นี้เปนอนสุสติ ฯ 
     ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดกูรอานนท เราไดรู 
แลววา อุทายีภกิษุนี้เปนโมฆบุรุษ ไมเปนผูประกอบอธิจติอยู แลวตรัสถามทานพระอานนท 
ตอไปวา ดกูรอานนท อนุสสติมีเทาไรหนอแล ทานพระอานนทไดกราบทูลวา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ อนุสสติมี ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม 
 ฯลฯ บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขามีสติอยูเปน 
สุขขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนอนุสสติซ่ึงภิกษเุจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนีย้อมเปนไป 
เพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมทําอาโลกสัญญาไวในใจ ยอมต้ังสัญญาวาเปนกลางวันอยู  
เธอกระทําอาโลกสัญญาวากลางวันไวในใจ ฉันใด กลางคืนก็ฉันนัน้ กลางคืนฉันใด กลางวัน  
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ก็ฉันนั้น เธอมีใจปลอดโปรง อันนิวรณไมพัวพัน ยอมเจริญจิตท่ีมีความสวางดวยประการฉะนี้  
ขาแตพระองคผูเจริญนี้เปนอนุสสติซ่ึงภิกษเุจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือ 
ไดญาณทัสสนะ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมพิจารณาเห็นกายนี้ เบ้ืองบนต้ังแตพื้นเทาข้ึนไป เบ้ืองตํ่า 
ตั้งแตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมเต็มดวยส่ิงไมสะอาดมีประการตางๆ วา ในกายน้ี มีผม ขน  
เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกเยื่อในกระดูก มาม หวัใจ ตับ ผังผืด ไต ปอด  
ไสใหญ ไสนอยอาหารใหม อาหารเกา ดี เสมหะ หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา  
มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนอนุสสติซ่ึงภิกษ ุ
เจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือละกามราคะ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงเห็นสรีระเหมอืนถูกท้ิงไวในปาชาตายแลว  วนัหนึ่ง สองวัน  
หรือสามวัน พองข้ึน มีสีเขียวพราว มีหนองไหลออกเธอยอมนอมซ่ึงกายนี้เขาไปเปรียบ 
อยางนี้วา กายแมนี้แลยอมมีอยางนั้นเปนธรรมดา ยอมเปนอยางนัน้ ไมลวงพนความเปนอยาง 
นั้นไปได อนึ่ง พึงเห็นสรีระเหมือนถูกท้ิงไวในปาชา ฝูงกา นกตะกรุม แรง สุนัข  
สุนัขจิ้งจอกหรือสัตวปาณชาติตางๆ กําลังกัดกิน เธอยอมนอมกายนี้เขาไปเปรียบอยางนี้วา 
กายแมนี้แล ยอมมีอยางนั้นเปนธรรมดา ยอมเปนอยางนัน้ ไมลวงพนความเปนอยางนั้นไปได  
อนึ่ง พึงเหน็สรีระเหมือนถูกท้ิงไวในปาชา มีโครงกระดูกมีเนื้อและเลือด มีเอ็นเปนเคร่ืองผูก  
มีโครงกระดูก ไมมีเนื้อ และเลือดมีเอ็นเปนเคร่ืองผูก มีโครงกระดูก ปราศจากเนื้อและ 
เลือด มีเอ็นเปนเคร่ืองผูกเปนทอนกระดูก ปราศจากเคร่ืองผูก เร่ียรายไปตามทิศตางๆ คือ  
กระดูกมือทางหน่ึง กระดูกเทาทางหนึ่ง กระดูกแขงทางหนึ่ง กระดูกขาทางหนึ่ง กระดูกเอว 
ทางหนึ่ง กระดูกสันหลังทางหน่ึง กระโหลกศีรษะทางหน่ึง เธอยอมนอมกายนี้แลเขาไปเปรียบ 
อยางนี้วา กายแมนี้แล ยอมมีอยางนั้นเปนธรรมดา ยอมเปนอยางนัน้ ไมลวงพนความเปน 
อยางนั้นไปได อนึ่ง พึงเหน็สรีระเหมือนถูกเขาท้ิงไวในปาชา เปนกระดูกมีสีขาวเหมือนสีสังข  
เปนทอนกระดูก เร่ียราด          เปนกองเกนิหนึ่งป เปนทอนกระดูกผุ เปนจุรณ เธอยอมนอมกายนี ้
เขาไปเปรียบอยางนีว้า กายแมนี้แล ยอมมีอยางนั้นเปนธรรมดา ยอมเปนอยางนัน้ไมลวง 
พนความเปนอยางนั้นไปได ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนอนุสสติซ่ึงภิกษุเจริญแลว ทําใหมาก 
แลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อถอนอัสมิมานะ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและ 
ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหบริสุทธ์ิอยูขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปน 
อนุสสติซ่ึงภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ยอมเปนไปเพื่อแทงตลอดซ่ึงธาตุหลายประการ 
 ขาแตพระองคผูเจริญ อนุสสติ๕ ประการนี้แล ฯ 
     พ. ดีละ ดีละ อานนท ถาเชนนั้น เธอจงจําอนุสสติขอท่ี ๖ แมนี้คือ ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ มีสติกาวไป มีสติถอยกลับ มีสติยืนอยู มีสตินั่งอยู มีสตินอน มีสติประ 
กอบการงาน ดูกรอานนท นีเ้ปนอนุสสติซ่ึงภิกษเุจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไป 
เพื่อสติสัมปชัญญะ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        ๑๐. อนุตตริยสูตร 
         [๓๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนุตตริยะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน คือ  
ทัสสนานุตตริยะ ๑ สวนานุตตริยะ ๑ ลาภานุตตริยะ ๑ สิกขานุตตริยะ ๑ ปาริจริยานุตตริยะ ๑ อนุสสตา 
นุตตริยะ ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทัสสนานุตตริยะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี ยอมไปเพื่อดูชางแกวบาง มาแกวบาง แกวมณีบาง ของใหญของเล็ก หรือสมณะ 
หรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิด ดูกรภกิษุท้ังหลายทัสสนะนั้นมีอยู เราไมกลาววา ไมมี  
ก็แตวาทัสสนะน้ีนัน้แลเปนกิจเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมประเสริฐ ไมประกอบ 
ดวยประโยชน ไมเปนไปเพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อสงบระงับ  
เพื่อรูยิ่งเพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนผูใดมีศรัทธาต้ังม่ัน มีความรักตัง้ม่ัน 
 มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเล่ือมใสยิ่ง ยอมไปเห็นพระตถาคต หรือสาวกพระตถาคต การ 
เห็นนีย้อดเยี่ยมกวาการเห็นท้ังหลาย ยอมเปนไปเพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตวท้ังหลาย เพื่อกาว 
ลวงความโศกและความรํ่าไร เพื่อความดบัสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อ 
ทําใหแจงซ่ึงนพิพาน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีศรัทธาต้ังม่ัน มีความรักตั้งม่ัน มีศรัทธา 
ไมหวัน่ไหว มีความเล่ือมใสยิ่ง ไปเห็นพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตน้ี เราเรียกวา 
ทัสสนานุตตริยะ ทัสสนานุตตริยะเปนดังนี ้ฯ  
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     ก็สวนานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมไปเพ่ือฟง 
เสียงกลองบาง เสียงพิณบาง เสียงเพลงขับบาง หรือเสียงสูงๆต่ําๆ ยอมไปเพื่อฟงธรรม 
ของสมณะ หรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิดดูกรภกิษท้ัุงหลาย การฟงนี้มีอยู เราไมกลาว 
วา ไมมี กแ็ตวาการฟงนี้นัน้เปนกิจเลว ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนผูใดมีศรัทธาต้ังม่ัน มีความ 
รักตั้งม่ัน มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมไปฟงธรรมของพระตถาคตหรือสาวก 
ของพระตถาคต การฟงนี้ยอดเยีย่มกวาการฟงท้ังหลาย ยอมเปนไปเพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตว 
ท้ังหลาย ... เพือ่ทําใหแจงซ่ึงนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีศรัทธาต้ังม่ัน มีความ 
รักตั้งม่ัน มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ไปเพื่อฟงธรรมของพระตถาคตหรือสาวก 
ของพระตถาคตน้ี เราเรียกวา สวนานุตตริยะ ทัสสนานุตตริยะ สวนานตุตริยะ เปนดังนี้ ฯ 
     ก็ลาภานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไดลาภ 
คือบุตรบาง ภรรยาบาง ทรัพยบาง หรือลาภมากบาง นอยบาง หรือไดศรัทธาในสมณะหรือ 
พราหมณผูเหน็ผิด ผูปฏิบัติผิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภน้ีมีอยู เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวา 
ลาภน้ีนั้นเปนของเลว ... ดูกรภิกษุท้ังหลายสวนผูใดมีศรัทธาต้ังม่ัน มีความรักตั้งม่ัน มีศรัทธา 
ไมหวัน่ไหว มีความเล่ือมใสยิ่งยอมไดศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การได 
นี้ยอดเยี่ยมกวาการไดท้ังหลาย ยอมเปนไปพรอมเพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตวท้ังหลาย ... เพื่อทํา 
ใหแจงซ่ึงนิพพาน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีศรัทธาตั้งม่ัน มีความรักตั้งม่ัน มีศรัทธา 
ไมหวัน่ไหว มีความเล่ือมใสยิ่ง ยอมไดศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตน้ี เรา 
เรียกวา ลาภานุตตริยะ ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตริยะลาภานุตตริยะ เปนดังนี้ ฯ 
     ก็สิกขานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมศึกษา 
ศิลปะเกี่ยวกับชางบาง มาบาง รถบาง ธนูบาง ดาบบาง หรือศึกษาศิลปช้ันสูงช้ันตํ่า ยอม 
ศึกษาตอสมณะ หรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิดดูกรภกิษุท้ังหลาย การศึกษานี้มีอยู เรา 
ไมกลาววา ไมมี ก็แตวาการศึกษานั้นเปนการศึกษาท่ีเลว ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนผูใดมี 
ศรัทธาต้ังม่ัน มีความรักตั้งม่ัน มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเล่ือมใสยิ่ง ยอมศึกษาอธิศีลบาง 
 อธิจิตบาง อธิปญญาบาง ในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว การศึกษานีย้อดเยี่ยมกวาการ 
ศึกษาท้ังหลาย ยอมเปนไปพรอมเพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตวท้ังหลาย ... เพื่อทําใหแจงซ่ึงนิพพาน  
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 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีศรัทธาต้ังหม่ัน มีความรักตั้งม่ัน มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความ 
เล่ือมใสยิ่ง ยอมศึกษาอธิศีลบาง อธิจิตบาง อธิปญญาบาง ในธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศ 
แลวนี้เราเรียกวา สิกขานุตตริยะ ทัสสนานตุตริยะ สวนานุตตริยะ ลาภานุตตริยะ สิกขา 
นุตตริอะ เปนดังนี้ ฯ 
     ก็ปาริจริยานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม 
บํารุงกษัตริยบาง พราหมณบาง คฤหบดีบาง บํารุงคนช้ันสูงช้ันตํ่าบํารุงสมณะหรือพราหมณ 
ผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย การบํารุงนี้นั้นมีอยู เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวา 
การบํารุงนี้นั้นเปนการบํารุงท่ีเลว ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนผูใดมีศรัทธาต้ังม่ัน มีความรักตั้งม่ัน 
 มีศรัทธาไมหวั่นไหวมีความเล่ือมใสยิ่ง ยอมบํารุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การ 
บํารุงนี้ยอดเยีย่มกวาการบํารุงท้ังหลาย ยอมเปนไปเพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตวท้ังหลาย ...เพื่อทํา 
ใหแจงซ่ึงนิพพาน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีศรัทธาตั้งม่ัน มีความรักตั้งม่ัน มีศรัทธา 
ไมหวัน่ไหว มีความเล่ือมใสยิ่ง ยอมบํารุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตน้ี เราเรียกวา 
 ปาริจริยานุตตริยะ ทัสสนานตุตริยะ สวนานุตตริยะ ลาภานุตตริยะ สิกขานุตตริยะ ปาริจริยา 
นุตตริยะ เปนดังนี้ ฯ 
     ก็อนุสสตานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม 
ระลึกถึงการไดบุตรบาง ภริยาบาง ทรัพยบาง หรือการไดมากนอย ระลึกถึงสมณะหรือพราหมณ 
ผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย การระลึกนี้มีอยูเราไมกลาววา ไมมี ก็แตวาการ 
ระลึกนี้นั้นเปนกิจเลว ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนผูใดมีศรัทธาต้ังม่ัน มีความรักตั้งม่ัน มีศรัทธา 
ไมหวัน่ไหว มีความเล่ือมใสยิ่งยอมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การระลึก 
ถึงนี้ยอดเยี่ยมกวาการระลึกถึงท้ังหลาย ยอมเปนไปพรอมเพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตวท้ังหลาย 
 เพื่อกาวลวงความโศกและความรํ่าไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม 
 เพื่อทําใหแจงซ่ึงนิพพาน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีศรัทธาต้ังม่ัน มีความรักตัง้ม่ัน มี 
ศรัทธาไมหวัน่ไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตน้ี 
 เราเรียกวา อนุสสตานุตตริยะดกูรภกิษุท้ังหลาย อนุตตริยะ ๖ ประการน้ีแล ฯ 
ภิกษเุหลาใดไดทัสสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ ลาภานตุตริยะ ยินดใีน 
สิกขานุตตริยะ เขาไปต้ังการบํารุงเจริญอนุสสติท่ีประกอบดวยวิเวก  
เปนแดนเกษม ใหถึงอมตธรรม ผูบันเทิงในความไมประมาท มีปญญา  
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รักษาตน สํารวมในศีล ภิกษเุหลานั้นแล ยอมรูชัดซ่ึงท่ีเปนท่ีดับทุกข  
โดยกาลอันควร ฯ 
                       จบอนุตตริยวรรคท่ี ๓ 
                       __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. สามกสูตร                 ๒. อปริหานิยสูตร  
๓. ภยสูตร                         ๔. หิมวันตสูตร  
๕. อนุสสติฏฐานสูตร         ๖. กัจจานสูตร  
๗. สมยสูตรท่ี ๑                ๘. สมยสูตรท่ี ๒ 
         ๙. อุทายสูีตร                         ๑๐. อนุตตริยสูตร ฯ 
                      __________________  
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                       เสขปริหานิยวรรคที่ ๔ 
                          ๑. เสกขสูตร 
         [๓๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษ ุ
ผูเสขะ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ความเปนผูชอบคุย ๑  
ความเปนผูชอบหลับ ๑ ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวาร 
ในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ธรรม ๖ ประการ 
นี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรม ๖ ประการนี ้ยอม 
เปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมชอบ 
การงาน ๑ ความเปนผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบความหลับ ๑ความเปนผูไมชอบการ 
คลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูคุมครองทวารอินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณใน 
โภชนะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๖ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุผู 
เสขะ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                       ๒. อปริหานยิสูตรท่ี ๑ 
         [๓๐๓] คร้ังนั้น เทวดาตนหน่ึง เม่ือปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีงามยิ่งนัก ยัง 
พระวหิารเชตวันท้ังส้ินใหสวางไสว แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว  
ยืนอยู ณ ท่ีอันควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภกิษุ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ 
 ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในพระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพใน 
พระสงฆ ๑ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในความไมประมาท ๑ ความเปน 
ผูเคารพในปฏิสันถาร ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความ  
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ไมเส่ือมแกภิกษุ เทวดานั้นไดกลาวดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย ลําดับนั้น เทวดาตน 
นั้นทราบวา พระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิ 
แลว หายไป ณ ท่ีนั้น ฯ 
     คร้ันพอลวงราตรีนั้นไป พระผูมีพระภาคจึงตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เม่ือคืนนี้ เทวดาตนหน่ึง เม่ือปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีงามยิ่งยังวิหารเชตวันท้ังส้ินให 
สวางไสว แลวเขามาหาเราถึงท่ีอยู อภวิาทแลว ยืนอยูณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได 
กลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุ  
ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในพระธรรม 
 ๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในความไม 
ประมาท ๑ ความเปนผูเคารพในปฏิสันถาร ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ประการนีแ้ล ยอม 
เปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภิกษุ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เทวดาตนน้ันไดกลาวดังน้ีแลว อภิวาทเรา  
ทําประทักษณิแลว ไดหายไป ณ ท่ีนั้น ฯ 
ภิกษุผูเคารพในพระศาสดา เคารพในพระธรรม เคารพอยางแรงกลาใน 
พระสงฆ เคารพในความไมประมาท เคารพในปฏิสันถาร ยอมเปนผูไม 
ควรเพื่อเส่ือม ยอมมี ณ ท่ีใกลนิพพานทีเดยีว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                       ๓. อปริหานิยสูตรท่ี ๒ 
         [๓๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือคืนนี้ เทวดาตนหน่ึง เม่ือปฐมยามลวงไปแลว มี 
รัศมีงามยิ่งนัก ยังวหิารเชตวนัท้ังส้ินใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงท่ีอยู อภวิาทแลวยืนอยู  
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกลาวกะเราวาขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้  
ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภกิษุธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพใน 
พระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในพระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผู 
เคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในหิริ ๑ ความเปนผูเคารพในโอตตัปปะ ๑ ขาแตพระองค  
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ผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภกิษุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดา 
นั้น คร้ันไดกลาวดังน้ีแลว อภิวาทเราทําประทักษณิแลวหายไป ณ ท่ีนั้นแล ฯ 
ภิกษุผูเคารพในพระศาสดา เคารพในพระธรรม เคารพอยางแรงกลาใน 
พระสงฆ ถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ มีความยําเกรง มีความเคารพ  
ยอมเปนผูไมควรเพื่อเส่ือมยอมมีในท่ีใกลนิพพานทีเดียว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                        ๔. โมคคัลลานสูตร 
         [๓๐๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั  อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะหลีกออกเรนอยู 
ในท่ีลับ เกิดความปริวิตกแหงใจอยางนีว้า เทวดาเหลาไหนหนอ ยอมมีญาณอยางนีว้า เราเปน 
พระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ก็สมัยนั้น  
ภิกษุช่ือวาติสสะทํากาละไมนาน ไดเขาถึงพรหมโลกช้ันหนึ่ง ณ พรหมโลกแมช้ันนั้น เทวดา 
 ท้ังหลายยอมรูจักพรหมผูนัน้อยางนีว้า ตสิสพรหม เปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก คร้ังนั้น 
ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดหายจากพระวหิารเชตวนัไปปรากฏในพรหมโลก เปรียบเหมือน 
บุรุษผูมีกําลังพึงเหยยีดแขนที่คู หรือพึงคูแขนท่ีเหยยีด ฉะนั้นติสสพรหมไดเหน็ทานพระ 
โมคคัลลานะมาแตไกล คร้ันแลว ไดกลาวกะทานวาขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข  
นิมนตมาเถิด ทานมาดีแลว ทานไดทําปริยายในการมา ณ ท่ีนี้นานนกัแล นิมนตนั่งเถิดขอรับ 
 นี้อาสนะปูลาดไวแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว แมติสสพรหมอภิวาท 
ทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
ไดถามวา ดกูรทานติสสพรหม เทวดาช้ันไหนหนอ ยอมมีญาณอยางนีว้าเราเปนโสดาบัน มี 
ความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ติสสพรหมไดตอบวา ขาแตทาน 
พระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาช้ันจาตุมหาราชแล ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน 
 มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ฯ  
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     ม. ดูกรติสสพรหม เทวดาช้ันจาตุมหาราชท้ังปวงทีเดยีวหรือหนอ ยอมมีญาณอยางนี้ 
วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ฯ 
     ติ. ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาช้ันจาตุมหาราชมิใชท้ังปวง  ยอมมีญาณ 
อยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา 
 ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาช้ันจาตุมหาราชเหลาใด ไมประกอบดวยความเล่ือมใส 
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาไมประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระธรรม ไม 
ประกอบดวยความ     เล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ ไมประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาพอใจ 
เทวดาชัน้จาตมุหาราชเหลานั้น ยอมไมมีญาณอยางนีว้า เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา สวนเทวดาช้ันจาตุมหาราชเหลาใด ประกอบ 
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา ...ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ประกอบดวย 
ศีลท่ีพระอริยเจาพอใจ เทวดาช้ันจาตุมหาราชเหลานั้น ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน 
 มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ฯ 
     ม. ดูกรทานติสสพรหม เทวดาช้ันจาตุมหาราชเทานั้นหรือหนอ ยอมมีญาณอยางนี้ 
วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา หรือ 
วาแมเทวดาช้ันดาวดึงส ฯลฯ แมเทวดาช้ันยามาฯลฯ แมเทวดาชัน้ดุสิต ฯลฯ แมเทวดาช้ัน 
นิมมานรดี ฯลฯ แมเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดี ก็มีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความ 
ไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรู เปนเบ้ืองหนา ฯ 
     ติ. ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข แมเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดี กย็อมมีญาณ 
อยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ฯ 
     ม. ดูกรทานติสสพรหม เทวดาช้ันปรนมิมิตวสวัสดีท้ังปวงทีเดยีวหรือหนอ ยอมมี 
ญาณอยางนีว้า เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดาเปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปน 
เบ้ืองหนา ฯ 
     ติ. ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีมิใชท้ังปวง  
ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปน 
เบ้ืองหนา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกขเทวดาชัน้ปรนิมมิตวสวัสดีเหลาใด ไมประกอบ 
ดวยความเล่ือมใส อันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ไมประกอบ 
ดวยศีลท่ีพระอริยเจาพอใจ เทวดาช้ันปรนมิมิตวสวัสดีเหลานั้น ยอมไมมีญาณอยางนี้วา เราเปน  
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พระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา สวนเทวดาช้ัน 
ปรนิมมิตวสวสัดีเหลาใด ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ใน 
พระธรรม ... ในพระสงฆ ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาพอใจ เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดีเหลานัน้ 
 ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรู 
เปนเบ้ืองหนา ฯ 
     ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะช่ืนชม อนุโมทนาภาษิตของติสสพรหมแลว 
หายจากพรหมโลก ไปปรากฏ ณ พระวิหารเชตวัน เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนท่ีคู  
หรือพึงคูแขนที่เหยยีด ฉะนัน้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                        ๕. วิชชาภาคิยสูตร 
         [๓๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปในสวนแหงวิชชา ธรรม 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ อนจิจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนตัตสัญญา ๑ ปหาน 
สัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอมเปน 
ไปในสวนแหงวิชชา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. วิวาทมูลสูตร 
         [๓๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มูลเหตุแหงการววิาท ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน  
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมักโกรธ ผูกโกรธไวดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุใดยอมเปนผู 
มักโกรธ ผูกโกรธไว ภกิษนุัน้ยอมเปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยาํเกรงแมในพระศาสดา ...  
แมในพระธรรม ... แมในพระสงฆ เปนผูไมทําใหบริบูรณแมในสิกขา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ผูไมเคารพไมยําเกรงในพระศาสดา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ไมกระทําใหบริบูรณใน 
สิกขา ยอมกอการวิวาทใหเกดิข้ึนในสงฆ ซ่ึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก   
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เพื่อส่ิงไมเปนสุขแกชนหมูมาก เพื่อความฉิบหาย เพื่อส่ิงท่ีไมเปนประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก 
 เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเธอท้ังหลายพึงพิจารณาเห็นซ่ึงมูล 
เหตุแหงการววิาทเหน็ปานนั้นในภายในหรือภายนอกไซร เธอท้ังหลายพึงพยายามเพ่ือละมูลเหตุ 
แหงการวิวาทท่ีเปนบาปนั้นเสีย ถาเธอท้ังหลายไมพึงพิจารณาเห็นซ่ึงมูลเหตุแหงการววิาทเหน็ปานนั้น  
ในภายในหรือภายนอกไซร เธอท้ังหลายพึงปฏิบัติเพื่อไมใหมูลเหตุแหงการวิวาทเห็นปานนั้น 
ครอบงําตอไป การละมูลเหตุแหงการวิวาทท่ีเปนบาปนั้น(และ) มูลเหตุแหงการวิวาทท่ีเปนบาป 
นั้น ไมครอบงําตอไป ยอมมีไดดวยประการฉะนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูลบหลู ตีเสมอ ฯลฯ เปนผูริษยา มีความตระหนี่ เปน 
ผูโออวด มีมารยา เปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเหน็ผิดเปนผูมีความถือม่ันทิฐขิองตน 
 มีความถือร้ัน สละความเห็นของตนไดยาก ภิกษใุดเปนผูถือม่ันทิฐิของตน ถือร้ัน สละความ 
เห็นของตนไดยาก ภิกษนุั้น เปนผูไมมีความเคารพ ไมยําเกรงแมในพระศาสดา ... แมใน 
พระธรรม ... แมในพระสงฆไมกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมเคารพ 
 ไมยําเกรงในพระศาสดา ฯลฯ ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมกอการวิวาทใหเกดิข้ึนในสงฆ  
ซ่ึงเปนไปเพื่อส่ิงท่ีไมเปนประโยชนเกื้อกลูแกชนหมูมาก เพื่อส่ิงท่ีไมเปนสุขแกชนหมูมาก เพื่อ 
ความฉิบหาย เพื่อส่ิงท่ีไมเปนประโยชนเกือ้กูลแกชนหมูมาก เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย 
ท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเธอท้ังหลายพึงพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงการวิวาทเหน็ปานนั้น ใน 
ภายในหรือภายนอกไซร เธอท้ังหลายพึงพยายามเพ่ือละเหตุแหงการววิาทท่ีเปนบาปนั้นเสีย ถา 
เธอท้ังหลายไมพึงพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงการวิวาทเหน็ปานนั้น ในภายในหรือภายนอกไซร เธอ 
ท้ังหลายพึงปฏิบัติเพื่อไมใหมูลเหตุแหงการวิวาททีเ่ปนบาปนั้นครอบงําตอไป การละมูลเหตุแหง 
การวิวาททีเ่ปนบาปนั้น (และ) มูลเหตุแหงการวิวาททีเ่ปนบาปนั้นไมครอบงําตอไป ยอมมีได 
ดวยประการอยางนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย มูลเหตุแหงการววิาท ๖ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖  
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                          ๗. ทานสูตร 
         [๓๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนัอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือนันทมารดา ชาวเมืองเวฬ ุ
กัณฑกะ ถวายทักษิณาทานอันประกอบดวยองค ๖ประการ ในภกิษุสงฆมีพระสารีบุตรและ 
พระโมคคัลลานะเปนประมุข พระผูมีพระภาคไดทรงเหน็อุบาสิกาช่ือนันทมารดา ชาวเมืองเวฬ ุ
กัณฑกะถวายทักษิณาทานอันประกอบดวยองค ๖ ประการ ในภกิษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระ 
โมคคัลลานะเปนประมุข ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย แลวตรัสกะภกิษ ุ
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุบาสิกาช่ือนันทมารดาชาวเมืองเวฬกุณัฑกะนัน้ถวายทักษณิาทาน 
อันประกอบดวยองค ๖ ประการ ในภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนประมุข  
ก็ทักษณิาทานอันประกอบดวยองค ๖ ประการเปนอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย องค ๓ ของทายก 
 องค ๓ ของปฏิคาหก องค ๓ของทายกเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทายกในศาสนาน้ีกอน 
ใหทาน เปนผูดีใจ ๑ กําลังใหทานอยูยอมยังจิตใหเล่ือมใส ๑ คร้ันใหทานแลวยอมปล้ืมใจ ๑  
นี้องค ๓ ของทายก องค ๓ ของปฏิคาหกเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิคาหกในศาสนานี้ 
เปนผูปราศจากราคะ หรือปฏิบัติเพื่อกําจักราคะ ๑ เปนผูปราศจากโทสะ หรือปฏิบัติเพื่อกําจัด 
โทสะ ๑ เปนผูปราศจากโมหะ หรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะ ๑นี้องค ๓ ของปฏิคาหก องค ๓  
ของทายก องค ๓ ของปฏิคาหก ยอมมีดวยประการดังนี ้ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทักษณิาทานท่ี 
ประกอบดวยองค ๖ ประการยอมมีดวยประการอยางนี้แล การถือประมาณบุญแหงทักษิณาทานท่ี 
ประกอบดวยองค ๖ ประการอยางนี้วา หวงบุญหวงกุศลมีประมาณเทานี้นําสุขมาใหมีอารมณเลิศ 
มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชน 
เกื้อกูล เพื่อสุข ดังนี้ ไมใชทําไดงาย โดยท่ีแทบุญแหงทักษิณาทานนั้น ยอมถึงการนับวา  
เปนหวงบุญหวงกุศลท่ีจะนบัไมไดประมาณไมได เปนกองบุญใหญทีเดียว เปรียบเหมือนการ 
ถือเอาประมาณแหงน้ําในมหาสมุทรวา เทานี้อาฬหกะ เทานี้รอยอาฬหกะ เทานี้พนัอาฬหกะ 
หรือเทานี้แสนอาฬหกะ ไมใชทําไดงาย โดยท่ีแท น้ําในมหาสมุทรยอมถึงการนับวา เปนหวง 
น้ําท่ีจะนับไมได ประมาณไมได เปนหวงน้ําใหญทีเดียวฉะนั้น ฯ  
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ทายกกอนแตจะใหทานเปนผูดีใจ กําลังใหทานอยูยอมยังจิตใหเล่ือมใส  
คร้ันใหทานแลวยอมปล้ืมใจ นี้เปนยัญสมบัติปฏิคาหกผูสํารวมประพฤติ 
พรหมจรรยท้ังหลาย คือ ทานผูปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจาก 
โมหะ ไมมีอาสวะยอมเปนเขตถึงพรอมแหงยัญ ทายกตอนรับปฏิคาหก 
ดวยตนเอง ถวายทานดวยมือตนเอง ยัญนัน้ยอมมีผลมากเพราะตน 
(ทายกผูใหทาน) และเพราะผูอ่ืน (ปฏิคาหก) ทายกผูมีปญญา มีศรัทธา  
เปนบัณฑติ มีใจพนจากความตระหน่ีคร้ันบําเพ็ญทานอยางนี้แลว ยอม 
เขาถึงโลกท่ีเปนสุขไมมีความเบียดเบียน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         ๘. อัตตการีสูตร 
         [๓๐๙] คร้ังนั้นแล พราหมณคนหน่ึง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี   ประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ก็ขาพระองคมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า การทําเพื่อตนไมมี การทําเพือ่ผูอ่ืนไมมี พระผูมี 
พระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เราอยาไดเห็นหรือไดฟงคําของบุคคลผูกลาววา เรามีวาทะอยางนี ้
 มีทิฐิอยางนี้ กบุ็คคลเม่ือกาวไปเองได ถอยกลับเองได ไฉนเลาจักกลาวอยางนี้วา การทําเพื่อ 
ตนไมมีการทําเพื่อผูอ่ืนไมมี ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อารัพภธาตุ 
(ความเพยีรเปนเหตุปรารภ) มีอยูหรือ ฯ 
     อ. อยางนั้น ทานพระโคดม ฯ 
     พ. เม่ืออารัพภธาตุมีอยู สัตวท้ังหลายผูมีความปรารภยอมปรากฏหรือ ฯ 
     อ. อยางนั้น ทานพระโคดม ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ การท่ีเม่ืออารัพภธาตุมีอยู สัตวท้ังหลายผูมีความปรารภ  ยอม 
ปรากฏ นี้แหละเปนการทําเพือ่ตน นี้แหละเปนการทําเพื่อผูอ่ืน ของสัตวท้ังหลาย  ดูกรพราหมณ  
ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน นกิกมธาตุ (ความเพียรเปนเคร่ืองกาวออก) มีอยูหรือ   
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ฯลฯ ปรักกมธาตุ (ความเพยีรเปนเคร่ืองกาวไปขางหนา) มีอยูหรือ ถามธาตุ (ความเพยีร 
เปนกําลัง) มีอยูหรือ ธิติธาติ (ความเพยีรเปนเคร่ืองทรงไว) มีอยูหรือ อุปกกมธาตุ  
(ความพยายาม) มีอยูหรือ ฯ 
     อ. อยางนั้น ทานพระโคดม ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ เม่ืออุปกกมธาตุมีอยู สัตวท้ังหลายผูมีความพยายามยอมปรากฏ 
หรือ ฯ 
     อ. อยางนั้น ทานพระโคดม ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ การท่ีเม่ืออุปกกมธาตุมีอยู สัตวท้ังหลายผูมีความพยายามยอม 
ปรากฏ นี้แหละเปนการกระทําเพื่อตน นีแ้หละเปนการทําเพื่อผูอ่ืนของสัตวท้ังหลาย ดูกร 
พราหมณ เราอยาไดเห็นหรือไดฟงคําของบุคคลผูกลาววาเรามีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้ ก ็
บุคคลเม่ือกาวไปเองได ถอยกลับเองได ไฉนเลาจักกลาวอยางนี้วา การทําเพื่อตนไมมี การทํา 
เพื่อผูอ่ืนไมมี ฯ 
     อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
ภาษิตของพระองคแจมแจงยิง่นัก ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน 
บุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวย 
หวังวา คนมีจกัษุจกัเหน็รูปไดฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ ขอถึงพระโคดม 
ผูเจริญ กับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระ 
องควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตัง้แตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. นิทานสูตร 
         [๓๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เหตุเพื่อเกดิกรรม (อกุศลกรรม) ๓ ประการนี้ ๓ ประการ 
เปนไฉน คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  อโลภะยอมไมเกิดข้ึนเพราะ 
โลภะ โดยท่ีแท โลภะยอมเกิดข้ึนเพราะโลภะ อโทสะยอมไมเกิดข้ึนเพราะโทสะ โดยท่ีแท  
โทสะยอมเกิดข้ึนเพราะโทสะ อโมหะยอมไมเกิดข้ึนเพราะโมหะ โดยท่ีแท โมหะยอมเกิดข้ึน  
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เพราะโมหะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เทวดา มนุษย หรือแมสุคติอยางใดอยางหน่ึง ยอมไมปรากฏ 
เพราะกรรมท่ีเกิดแตโลภะ แตโทสะ แตโมหะ โดยท่ีแท นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติ 
วิสัย หรือ แมทุคติอยางใดอยางหนึ่ง ยอมปรากฏเพราะกรรมท่ีเกิดแตโลภะแตโทสะ แตโมหะ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุเพื่อเกดิกรรม ๓ ประการนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุเพือ่เกิดกรรม (กศุลกรรม) ๓ ประการนี้๓ ประการเปนไฉน  
คือ อโลภะ ๑ อโทสะ ๑ อโมหะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายโลภะยอมไมเกิดข้ึนเพราะอโลภะ  
โดยท่ีแท อโลภะยอมเกดิข้ึนเพราะอโลภะโทสะยอมไมเกิดเพราะอโทสะ โดยท่ีแท อโทสะ 
ยอมเกิดข้ึนเพราะอโทสะ โมหะยอมไมเกดิข้ึนเพราะอโมหะ โดยท่ีแท อโมหะยอมเกิดข้ึน 
เพราะอโมหะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย หรือแมทุคติอยางใด 
อยางหนึ่งยอมไมปรากฏเพราะกรรมท่ีเกดิแตอโลภะ แตอโทสะ แตอโมหะ โดยท่ีแท เทวดา 
 มนุษย หรือแมสุคติอยางใดอยางหนึ่ง ยอมปรากฏเพราะกรรมท่ีเกดิ  แตอโลภะ แตอโทสะ 
 แตอโมหะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เหตุเพื่อเกดิกรรม ๓ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         ๑๐. กิมมิลสูตร 
         [๓๑๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เวฬวุัน ใกลพระนครกิมมิลา  คร้ังนั้น  
ทานพระกิมมิละไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองให 
พระสัทธรรมไมดํารงอยูนาน ในเม่ือพระตถาคตปรินิพพานแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร 
กิมมิละ เม่ือตถาคตปรินิพพานแลว พวกภกิษุ ภกิษณุี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินยันี้ เปน 
ผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขา ในความไมประมาท 
 ในปฏิสันถาร ดูกรกิมมิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหพระสัทธรรมไมดํารงอยูนาน ใน 
เม่ือตถาคตปรินิพพานแลว  
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     กิ. ขาแตพระองคผูเจริญ กอ็ะไร เปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหพระสัทธรรมดํารงอยู 
ไดนาน ในเม่ือพระตถาคตปรินิพพานแลว ฯ 
     พ. ดูกรกิมมิละ พวกภกิษ ุภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมี 
ความเคารพ มีความยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขา ในความไม 
ประมาท ในการปฏิสันถาร ดูกรกิมมิละ นีแ้ลเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหพระสัทธรรมดํารงอยู 
ไดนาน ในเม่ือตถาคตปรินิพพานแลว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        ๑๑. ทารุกขันธสูตร 
         [๓๑๒] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้ 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกฏู ใกลพระนครราชคฤห คร้ังนั้น  
เปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจวีรลงจากภเูขาคิชฌกูฏ พรอมดวยภิกษ ุ
หลายรูป เหน็กองไมกองใหญ ณ ท่ีแหงหนึ่งแลว ถามภกิษุท้ังหลายวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  
ทานท้ังหลายยอมเห็นกองไมกองใหญโนนหรือไม ภกิษุเหลานั้นตอบวา อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ 
     สา. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุผูมีฤทธ์ิ ถึงความชํานาญทางใจ เม่ือจํานง พึงนอม 
ใจถึงกองไมกองโนนใหเปนดินได ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะท่ีกองไมโนนมีปฐวีธาตุ ซ่ึงภิกษ ุ
ผูมีฤทธ์ิ ถึงความชํานาญทางใจ พึงอาศัยนอมใจถึงใหเปนดินได ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ผูมีฤทธ์ิ ถึงความชํานาญทางใจเม่ือจํานง พงึนอมใจถึงกองไมโนนใหเปนน้ําได ฯลฯ ใหเปนไฟ 
ได ฯลฯ ใหเปนลมได ฯลฯ ใหเปนของงามได ฯลฯ ใหเปนของไมงามได ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร เพราะที่กองไมโนนมีอสุภธาตุ ซ่ึงภิกษุผูมีฤทธ์ิ ถึงความชํานาญทางใจพึงอาศัยนอมใจถึง 
ใหเปนของไมงามได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑  
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                         ๑๒. นาคิตสูตร           
         [๓๑๓] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้ 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศล พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ  
ไดเสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลช่ืออิจฉานังคละ ไดยินวาณ ท่ีนัน้ พระผูมีพระภาคประทับ 
 ณ ไพรสณฑช่ืออิจฉานงัคละ ใกลอิจฉานงัคลคามพราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละได 
สดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรเสดจ็ออกบวชจากศากยสกุล เสดจ็ถึงบานอิจฉานังคละ 
 ประทับอยู ณ ไพรสณฑช่ืออิจฉานังคละ ใกลอิจฉานังคลคาม ก็เกียรติศัพทอันงามของทาน 
พระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนีว้า เพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปน 
พระอรหันต ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก 
 มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ัง 
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตน ไพเราะในทาม 
กลาง ไพเราะในท่ีสุดทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ  
บริบูรณส้ินเชิงก็การไดเห็นพระอรหันตท้ังหลายเหน็ปานนั้น ยอมเปนการดี ดังนี้ คร้ังนั้น 
พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ เม่ือลวงราตรีนั้นไปแลว ถือขาทนียโภชนียาหาร 
เปนอันมาก ไปยังไพรสณฑช่ืออิจฉานังคละ แลวไดยนือยูท่ีซุมประตูภายนอก สงเสียงอ้ืออึง ฯ 
     ก็สมัยนั้น ทานพระนาคิตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค คร้ังน้ัน พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสถามทานพระนาคิตะวา ดูกรนาคิตะ พวกใครนัน่สงเสียงอ้ืออึงเหมือนชาวประมงแยง 
ปลากัน ฯ 
     ทานพระนาคิตะไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชนเหลานั้น คือ พราหมณและ 
คฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ ถือขาทนียโภชนียาหารเปนอันมากมาจะถวายพระผูมีพระภาคและ 
ภิกษุสงฆ ยืนอยูท่ีซุมประตภูายนอก พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรนาคิตะ ขอเรา (ตถาคต) อยาติดยศ และยศอยาไดติดเราดกูรนาคิตะ  
ผูใดเปนผูไมไดตามความปรารถนา ไมไดโดยไมยาก ไมไดโดยไมลําบาก ซ่ึงสุขอันเกดิแต 
เนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวเิวก สุขอันเกิดแตความสงบสุขอันเกิดแตความตรัสรู ซ่ึงเราได 
ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ผูนั้นพึงยินดีสุขท่ีเกดิแตของไมสะอาด  
สุขท่ีเกิดเพราะการหลับ สุขท่ีเกิดเพราะลาภ สักการะและการสรรเสริญ ฯ  
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     นา. ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคจงรับ ขอพระสุคต จงรับ เวลา 
นี้เปนเวลาท่ีพระสุคต (พระผูมีพระภาค) ควรรับ บัดนี้ พราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและ 
ชาวชนบท จกัพากันหล่ังไหลไปทางท่ีพระผูมีพระภาคเสด็จไป เปรียบเหมือนเม่ือฝนเม็ดใหญตก 
น้ํายอมไหลไปตามที่ลุม ฉะนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระผูมีพระภาคทรงมีศีลและปญญาณะ ฯ 
     พ. ดูกรนาคิตะ เราอยาไดติดยศ และยศอยาติดเรา ดกูรนาคิตะ ผูใดเปนผูไม 
ไดตามความปรารถนา ไมไดโดยไมยาก ไมไดโดยไมลําบาก ซ่ึงสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุข 
อันเกิดแตวเิวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตความตรัสรู ซ่ึงเราไดตามความปรารถนา  
ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ผูนั้นพึงยินดีสุขอันเกิดแตของไมสะอาด สุขท่ีเกิดเพราะการ 
หลับ สุขท่ีเกิดเพราะลาภสักการะและการสรรเสริญ ดูกรนาคิตะ เราเห็นภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ผูอยู 
ใกลบานผูนั่งเขาสมาธิอยูใกลบาน เรายอมมีความคิดอยางนี้วา บัดน้ี ไฉนคนวัดจักยังทานผูมี 
อายุรูปนี้ใหสืบตอสมาธินั้นได หรือสามเณรจักยังทานผูมีอายุนั้นได หรือสามเณรจกัยังทานผูมี 
อายุนั้นใหเล่ือนจากสมาธิ ฉะนั้น เราจึงไมพอใจดวยการอยูใกลบานของภิกษนุั้น อนึ่ง เราเห็น 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ผูถืออยูปาเปนวัตรนั่งโงกงวงอยูในปา เรายอมมีความคิดอยางนีว้า บัดนี้  
ทานผูมีอายุรูปนี้ จักบรรเทาความเหน็ดเหน่ือยเพราะการนอนน้ี แลวกระทําอรัญญสัญญาไวในใจ 
เปนเอกัคคตา ฉะนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษุรูปนั้น อนึ่ง เราเห็นภกิษใุนธรรมวินัย 
นี้ ผูถืออยูปาเปนวัตร ไมมีจติเปนสมาธินั่งอยูในปา เรามีความคิดอยางนี้วา บัดน้ี ทานผูมีอาย ุ
รูปนี้ จักต้ังจิตท่ีไมเปนสมาธิใหเปนสมาธิ หรือจักตามรักษาจิตท่ีเปนสมาธิไว ฉะนัน้ เราจึง 
พอใจดวยการอยูในปาของภกิษนุั้นอนึ่ง เราเห็นภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ผูถืออยูปาเปนวัตร มีจิต 
เปนสมาธินั่งอยูในปาเรามีความคิดอยางนีว้า บัดนี้ ทานผูมีอายุรูปนี้ จักเปล้ืองจิตท่ียังไมหลุด 
พนใหหลุดพนหรือจักตามรักษาจิตท่ีหลุดพนแลวไว ฉะนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูปาของภิกษ ุ
นั้น อนึ่ง เราเห็นภกิษใุนธรรมวินัยนี้ อยูใกลบาน ไดจวีร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลาน 
ปจจัยเภสัชบริขาร เธอพอใจลาภ สักการะและการสรรเสริญนั้นยอมละท้ิงการหลีกออกเรน ยอม 
ละท้ิงเสนาสนะสงัดอันต้ังอยูในราวปา มารวมกันอยูยังบาน นิคม และราชธานี ฉะนั้น เราจึง 
ไมพอใจดวยการอยูใกลบานของภิกษนุั้น อนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินยันี้ ผูถืออยูปาเปนวัตร 
 ไดจวีร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจยั เภสัชบริขาร เธอละลาภ สักการะและการสรรเสริญ 
นั้น ยอมไมละท้ิงการหลีกออกเรน ยอมไมละท้ิงเสนาสนะสงัดอันต้ังอยูในราวปา ฉะนั้น เราจึง  
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พอใจดวยการอยูปาของภิกษนุั้น อนึ่งสมัยใด เราเดินทางไกล ยอมไมเหน็ใครขางหนาหรือขาง 
หลัง สมัยนั้น เรายอมมีความสบายโดยท่ีสุดดวยการถายอุจจาระ ปสสาวะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๒ 
                     จบเสกขปริหานิยวรรคท่ี ๔ 
                     __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. เสกขสูตร                 ๒. อปริหานิยสูตรท่ี ๑  
๓. อปริหานิยสูตรท่ี ๒        ๔. โมคคัลลานสูตร  
๕. วิชชาภาคิยสูตร                 ๖. วิวาทมูลสูตร  
๗. ทานสูตร                         ๘. อัตตการีสูตร  
๙. นิทานสูตร                 ๑๐. กิมมิลสูตร  
๑๑. ทารุกขันธสูตร                 ๑๒. นาคิตสูตร ฯ 
                     __________________  
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                 ธรรมิกวรรคท่ี ๕ 
                          ๑. นาคสูตร 
         [๓๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนัอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เวลาเชาพระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรง 
ถือบาตรจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี คร้ันเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว  
ตรัสเรียกทานพระอานนทวา ดูกรอานนท มาเถิด เราจักเขาไปยังปราสาทของมิคารมารดา ท่ีบุพพา 
รามวิหาร เพื่อพักผอนกลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น พระผูมี 
พระภาคพรอมกับทานพระอานนทไดเสดจ็เขาไปยังปราสาทของมิคารมารดา ท่ีบุพพารามวิหาร คร้ัง 
นั้น เวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีเรนแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทวา ดูกรอานนท  
มาเถิด เราจักไปยังทานํ้าช่ือบุพพโกฏฐกะ เพื่อสรงน้ํา ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาค 
แลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมกับทานพระอานนท ไดเสด็จเขาไปยังทานํ้าช่ือบุพพโกฏฐกะ  
เพื่อสรงน้ํา คร้ันสรงแลว เสด็จข้ึนมา ทรงนุงอันตรวาสกไดยืนผ่ึงพระวรกายอยู ฯ 
     ก็สมัยนั้น พระเสวตกุญชรของพระเจาปเสนทิโกศล ข้ึนมาจากทาน้าํช่ือบุพพโกฏฐกะ  
เพราะเสียงดนตรีใหญท่ีเขาตีประโคม ก็มหาชนเห็นชางนัน้แลวกลาวชมอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ 
 ชางของพระราชางามยิ่งนัก ชางของพระราชานาดูนัก ชางของพระราชานาเล่ือมใสนกั ชางของ 
พระราชามีอวยัวะสมบูรณ ฯ 
     เม่ือมหาชนกลาวชมอยางนี้แลว ทานพระกาลุทายีไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ มหาชนเหน็ชางเชือกใหญ สูง มีอวัยวะสมบูรณเทานั้นหรือหนอ จึงไดกลาว 
อยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ ชางเปนสัตวประเสริฐหนอ หรือวามหาชนเห็นสัตวบางอยางแมอ่ืน 
ท่ีใหญ สูง มีอวัยวะสมบูรณ จึงไดกลาวอยางนี้วา ดกูรทานผูเจริญ สัตวนั้นประเสริฐหนอ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกาลุทายี มหาชนเห็นชางเชือกใหญ สูงมีอวัยวะสมบูรณ 
บาง จึงไดกลาวชมอยางนีว้า ดูกรทานผูเจริญ ชางเปนสัตวประเสริฐหนอ มหาชนเหน็มาตัว 
ใหญ สูงบาง โคตัวใหญ สูงบาง งูตัวใหญ ยาวบางตนไมใหญ สูงบาง มนุษยผูมีรางกายใหญ  
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 สูง มีอวัยวะสมบูรณบาง จึงไดกลาวชมอยางนี้วา ประเสริฐหนอ ดกูรกาลุทายี อนึ่ง บุคคลใด 
ไมทําความช่ัวดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ในโลกน้ีกับท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู 
สัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เราเรียกบุคคลนั้นวาผูประเสริฐ ฯ 
     กา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว คือ พระดํารัส  ท่ีพระผูมี 
พระภาคตรัสไวดวยดดีังนีว้า ดูกรกาลุทายี อนึ่ง บุคคลใดไมทําความช่ัวดวยกาย ดวยวาจา ดวย 
ใจ ในโลกนี้กบัท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา 
และมนุษย เราเรียกบุคคลนั้นวาผูประเสริฐ ฯ 
     ทานพระกาลุทายีกราบทูลตอไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ขาพระองคขออนุโมทนา 
พระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดีแลวนี้ดวยคาถาเหลานีว้า 
ขาพระองคไดสดับจากพระองคผูเปนพระอรหันต ดังนีว้า มนุษยท้ังหลาย 
ยอมนอบนอมพระสัมพุทธเจาพระองคใด ผูเปนมนุษยทรงฝกฝนพระองค 
แลว มีจิตต้ังม่ัน ดําเนนิไปในทางประเสริฐ  ทรงยินดใีนธรรมท่ียังจิต 
ใหเขาไปสงบ ทรงถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง แมเทวดาท้ังหลายก็ยอม 
นอบนอมพระสัมพุทธเจาพระองคนั้น ผูกาวลวงสังโยชนท้ังปวง ทรงออก 
จากกิเลสเคร่ืองรอยรัด ทรงบรรลุธรรมท่ีไมมีกิเลสเคร่ืองรอยรัด ทรงยนิด ี
ในธรรมอันเปนท่ีออกไปจากกามท้ังหลาย คลายทองคําท่ีถลุงจากหิน ฉะนั้น 
 พระองคเปนผูประเสริฐ รุงเรืองลวงสรรพสัตว คลายขุนเขาหิมวัน สูง 
กวาภูเขาศิลาลูกอ่ืน ฉะนัน้ พระองคผูทรงนามวานาคะอันเปนจริงนี้เปนผู 
ยิ่งกวาเทวดาท้ังปวงผูมีนามวานาคะ ขาพระองคจักช้ีแจงซ่ึงความท่ีพระองค 
เปนผูเปรียบดวยชางเพราะพระองคไมทรงทําความช่ัวโสรัจจะและอว ิ
หิงสา เปนเทาหนาท้ังสองของพระองคผูเปนเพียงดังชางตัวประเสริฐ 
ตบะ และ พรหมจรรยเปนเทาหลังท้ังสองของพระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ  
พระองคผูเปนชางตัวประเสริฐอยางยอดเยีย่ม มีศรัทธาเปนงวง มี 
อุเบกขาเปนงาอันขาว มีสติเปนคอ มีปญญาเปนเศียร มีการสอดสอง 
ธรรมเปนปลายงวง มีธรรมเคร่ืองเผากิเลสเปนทอง มีวิเวกเปนหาง พระ 
องคทรงมีฌาน ทรงยินดใีนผลสมาบัติเปนลมหายใจ ทรงมีจิตเขาไปตั้ง 
ม่ันภายใน ทรงดําเนินไปก็มีจิตต้ังม่ัน ทรงยืนอยูก็มีจิตต้ังม่ัน ทรงบรรทม  
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ก็มีจิตต้ังม่ัน แมประทับนั่งกมี็จิตต้ังม่ัน ทรงสํารวมแลวในทวารทั้งปวง 
นี้เปนสมบัติของพระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ พระองคผูเปนชางตัว 
ประเสริฐยอมเสวยส่ิงท่ีไมมีโทษ ไมเสวยส่ิงท่ีมีโทษ ไดอาหารและ 
เคร่ืองนุงหมแลว ทรงเวนการสะสม ทรงตัดสังโยชนนอยใหญ ทรงตัด 
เคร่ืองผูกพันท้ังปวง จะเสด็จไปทางใดๆ กไ็มมีหวงใยเสด็จไป ดอกบัว 
ช่ือบุณฑริก มีกล่ินหอม นาร่ืนรมยใจ เกิดในนํ้า เจริญในน้ํา ไมแปด 
เปอนดวยน้ําแมฉันใด พระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ ก็ฉันนั้น ทรง 
อุบัติข้ึนมาดีแลวในโลก ก็ทรงเบิกบานอยูในโลก อันตัณหา มานะทิฐ ิ
ไมฉาบทาพระองคใหติดอยูกบัโลก เหมือนดอกประทุมไมเปยกน้าํ ฉะนั้น  
ไฟกองใหญลุกรุงโรจน ยอมดับเพราะหมดเช้ือ ฉันใด พระองคผูเปน 
ชางตัวประเสริฐก็ฉันนั้น คือเม่ือสังขารท้ังหลายสงบแลว ก็เรียกกนัวา 
เสด็จนิพพานขออุปมาท่ีใหรูเนื้อความแจงชัดนี้ อันวิญูชนท้ังหลาย 
แสดงไวแลว พระอรหันตผูเปนชางตัวประเสริฐอยางยอดเยี่ยมท้ังหลาย  
ยอมรูแจงชัดซ่ึงพระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ  ซ่ึงพระกาลุทายีผูเปนชาง 
ตัวประเสริฐ แสดงไวแลวพระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ ทรงปราศจาก 
ราคะ ทรงปราศจากโทสะ ทรงปราศจากโมหะ ทรงหาอาสวกิเลสมิได  
เม่ือทรงละสรีระ ก็ทรงหาอาสวกิเลสมิได จักเสด็จปรินพิพาน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         ๒. มิคสาลาสูตร 
         [๓๑๕] คร้ังนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรจีวรเขาไปยังนเิวศนของ 
อุบาสิกาช่ือมิคสาลา แลวนั่งบนอาสนะท่ีไดปูไว คร้ังน้ัน อุบาสิกาช่ือมิคสาลาเขาไปหาทานพระ 
อานนทถึงท่ีอยู กราบไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดถามทานพระอานนทวา  
ขาแตทานพระอานนท ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวนี้ ท่ีเปนเหตุใหคน ๒ คน คือคน 
หนึ่งประพฤติพรหมจรรยและคนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกันใน  
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สัมปรายภพ อันวิญูชนจะพึงรูท่ัวถึงไดอยางไร คือ บิดาของดิฉันช่ือปุราณะ เปนผูประพฤติ 
พรหมจรรยประพฤติหางไกล งดเวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ทานทํากาละแลว พระ 
ผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงหมูเทวดาชัน้ดุสิต บุรุษช่ืออิสิทัตตะผูเปน 
ท่ีรักของบิดาของดิฉัน เปนผูไมประพฤติพรหมจรรย (แต)ยินดีดวยภรรยาของตน แมเขา 
กระทํากาละแลว พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสิต 
 ขาแตทานพระอานนท ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวนี้ ท่ีเปนเหตุใหคน ๒ คน คือ  
คนหน่ึงประพฤติพรหมจรรย และคนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จกัเปนผูมีคติเสมอกันใน 
สัมปรายภพ อันวิญูชนจะพึงรูท่ัวถึงไดอยางไร ฯ 
     ทานพระอานนทกลาววา ดูกรนองหญิง ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไวอยาง 
นั้นแล ฯ 
     ลําดับนั้น ทานพระอานนทรับบิณฑบาตที่นิเวศนของอุบาสิกา ช่ือมิคสาลาแลว ลุก 
จากอาสนะกลับไป คร้ังนั้น ทานพระอานนทกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวกราบทูลวา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ เวลาเชา ขาพระองคนุงแลวถือบาตรจีวรเขาไปยังนิเวศนของอุบาสิกาชื่อมิคสาลา แลว 
นั่งบนอาสนะท่ีไดปูไว ลําดบันั้น อุบาสิกาช่ือมิคสาลาเขาไปหาขาพระองคถึงท่ีอยู กราบไหว 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามขาพระองควา ขาแตทานพระอานนท ธรรมท่ี 
พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวนี้ ท่ีเปนเหตุใหคน ๒ คนคือ คนหน่ึงประพฤติพรหมจรรย และ 
คนหน่ึงไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนพงึรูท่ัวถึงได 
อยางไร คือ บิดาของดิฉันช่ือปุราณะ เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล งดเวน 
จากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ทานกระทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา 
เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงหมูเทวดาช้ันดุสิต บุรุษช่ืออิสิทัตตะผูเปนท่ีรักของบิดาของดิฉัน เปนผู 
ไมประพฤติพรหมจรรย (แต) ยินดีดวยภรรยาของตน แมเขากระทํากาละแลว พระผูมีพระภาคก ็
ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงหมูเทวดาช้ันดสิุต ขาแตทานพระอานนท ธรรมท่ีพระ 
ผูมีพระภาคทรงแสดงแลวนีท่ี้เปนเหตุใหคน ๒ คน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย และคน 
หนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกัน อันวิญูชนพึงรูท่ัวถึงไดอยางไร เม่ือ 
อุบาสิกาช่ือมิคสาลากลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกะอุบาสกช่ือมิคสาลาดังนี้วา ดูกรนอง 
หญิง ก็ขอน้ีพระผูมีพระภาคทรงพยากรณไวอยางนัน้แล ฯ  
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท กอุ็บาสิกาช่ือมิคสาลาเปนพาล ไมฉลาด  
เปนสตรี รูตัววาเปนสตรี เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธะเปนอะไร ในญาณเคร่ืองกําหนดรู 
ความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของบุคคล ดูกรอานนท บุคคล ๖ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก 
 ๖ จําพวกเปนไฉน ดูกรอานนทบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากบาป มีการอยูรวม 
เปนสุข พวกชนท่ีประพฤติพรหมจรรยรวมกัน ยอมยินดยีิง่ดวยการอยูรวมกัน เขาไมไดกระทํา 
กิจแมดวยการฟง ไมไดกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไมไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ไมได 
วิมุตติแมท่ีเกิดในสมัย เขาตายไปแลวยอมไปทางเส่ือม ไมไปทางเจริญ เปนผูถึงทางเส่ือม  
ไมเปนผูถึงทางเจริญ ฯ 
     ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากบาป มีการอยูรวมเปน 
สุข พวกคนท่ีประพฤติพรหมจรรยรวมกนั ยอมยินดียิ่งดวยการอยูรวมกัน เขาไดกระทํากิจแม 
ดวยการฟง ไดกระทํากจิแมดวยความเปนพหูสูตไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ไดวิมุตติแมท่ีเกิด 
ในสมัย เขาตายไปแลวยอมไปทางเจริญไมไปทางเส่ือม เปนผูถึงทางเจริญ ไมเปนผูถึงทาง 
เส่ือม ดูกรอานนท พวกชนผูถือประมาณยอมประมาณในเร่ืองนั้นวา ธรรมของชนแมนี้ก็เหลา 
นั้นและธรรมของชนแมอ่ืนก็เหลานั้นแหละ เหตุไฉน บรรดาคน ๒ คนนั้น คนหน่ึงเลว 
คนหน่ึงดี ก็การประมาณของคนผูถือประมาณเหลานัน้ เปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล 
เพื่อทุกขตลอดกาลนาน ดกูรอานนท ใน ๒ คนนั้น บุคคลใดเปนผูงดเวนจากบาป มีการอยูรวม 
เปนสุข พวกคนท่ีประพฤติพรหมจรรยรวมกันยอมยินดดีวยการอยูรวมกัน เขาไดกระทํากิจ 
แมดวยการฟง ไดกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุตติ 
แมท่ีเกิดในสมัย ดูกรอานนท บุคคลนี้ดีกวา และประณีตกวาบุคคลท่ีกลาวขางตนโนน ขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูกตองบุคคลนี้ ใครเลานอกจากตถาคตจะพึงรูเหตุนั้น 
 เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายอยาไดเปนผูชอบประมาณในบุคคล และอยาไดถือประมาณใน 
บุคคล ยอมทําลายคุณวเิศษของตน เราหรือผูท่ีเหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได ฯ 
     ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความโกรธและความถือตัว  บางคร้ังบาง 
คราว โลกธรรมยอมเกิดแกเขา เขาไมไดกระทํากิจแมดวยการฟง ไมไดกระทํากจิแมดวยความ 
เปนพหูสูต ไมไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไมไดวมุิตติแมท่ีเกิดในสมัย เม่ือตายไปแลว  
เขายอมไปทางเส่ือม ไมไปทางเจริญ เปนผูถึงทางเส่ือม ไมเปนผูถึงทางเจริญ ฯ  
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     ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความโกรธและความถือตัว บางคร้ังบาง 
คราว โลภธรรมยอมเกิดแกเขา เขาไดกระทํากิจแมดวยการฟงไดกระทํากิจแมดวยความเปน 
พหูสูต ไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุตติแมท่ีเกดิในสมัย เม่ือตายไปแลว เขายอมไป 
ทางเจริญ ไมไปทางเส่ือม เปนผูถึงทางเจริญ ไมเปนผูถึงทางเส่ือม ฯลฯ 
     ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความโกรธและความถือตัว  บางคร้ัง 
บางคราว วจีสังขารยอมเกิดแกเขา เขาไมไดกระทํากจิแมดวยการฟง ไมไดกระทํากิจแมดวย 
ความเปนพหสููต ไมไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไมไดวิมุตติแมท่ีเกิดในสมัย เม่ือตายไป 
แลว เขายอมไปทางเส่ือม ไมไปทางเจริญ เปนผูถึงทางเส่ือม ไมเปนผูถึงทางเจริญ ฯ 
     ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความโกรธและความถือตัว บางคร้ังบาง 
คราว วจีสังขารยอมเกิดแกเขา เขาไดทํากิจแมดวยการฟง ไดทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต 
 ไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุตติแมท่ีเกิดในสมัยเม่ือตายไปแลว เขายอมไปทางเจริญ  
ไมไปทางเส่ือม เปนผูถึงทางเจริญ ไมเปนผูถึงทางเส่ือม ดูกรอานนท พวกคนท่ีถือประมาณ  
ยอมประมาณเรื่องนั้นวาธรรมของคนน้ีก็เหลานั้นแหละ ธรรมของคนแมอ่ืนก็เหลานัน้แหละ 
 เหตุไฉนบรรดาคน ๒ คนนัน้ คนหน่ึงเลว คนหน่ึงดี ก็การประมาณของคนผูถือประมาณ 
เหลานั้น ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกือ้กูล เพื่อทุกขตลอดกาลนาน ดูกรอานนท ใน  
๒ คนนั้น บุคคลใดมีความโกรธและความถือตัว และบางคร้ังบางคราว วจีสังขารยอมเกิดแก 
เขา เขาไดทํากจิแมดวยการฟง ไดทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ  
ยอมไดวิมุตติแมท่ีเกิดในสมัย บุคคลนี้เปนผูดีกวาและประณีตกวาบุคคลท่ีกลาวขางตนโนน ขอ 
นั้นเพราะเหตุไร เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูกตองบุคคลนี้ ใครเลานอกจากตถาคตจะพึงรูเหต ุ
นั้น เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เธอท้ังหลายอยาเปนผูชอบประมาณในบุคคล และอยาได 
ถือประมาณในบุคคล เพราะผูถือประมาณในบุคคล ยอมทําลายคุณวิเศษของตน เราหรือผูท่ี 
เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได ดูกรอานนท ก็อุบาสิกาชื่อมิคสาลาเปนพาล ไมฉลาด 
เปนสตรี รูตัววาเปนสตรี เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธะเปนอะไร ในญาณเคร่ืองกําหนด 
รูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของบุคคล ดูกรอานนท บุคคล ๖ จําพวกนีแ้ล มีปรากฏอยู 
ในโลก ดูกรอานนท บุรุษช่ือปุราณะเปนผูประกอบดวยศีลเชนใด บุรุษช่ืออิสิทัตตะก็เปนผู 
ประกอบดวยศีลเชนนั้นบุรุษช่ือปุราณะไดรูแมคติของบุรุษช่ืออิสิทัตตะก็หามิได อนึ่ง บุรุษ 
ช่ืออิสิทัตตะ เปนผูประกอบดวยปญญาเชนใด บุรุษช่ือปุราณะกไ็ดเปนผูประกอบดวยปญญา  
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เชนนั้น บุรุษช่ืออิสิทัตตะไดรูแมคติของบุรุษช่ือปุราณะกห็ามิได ดกูรอานนท คนท้ัง ๒ เลวกวา 
กันดวยองคคณุคนละอยางดวยประการฉะนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           ๓. อิณสูตร 
         [๓๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนคนจน เปนทุกข 
ของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ภิกษุท้ังหลาย กราบทูลวาอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนจนเข็ญใจยากไร ยอมกูยืม แมการกูยืม  ก็เปนทุกขของ 
บุคคลผูบริโภคกามในโลก ฯ 
     ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนจนเข็ญใจยากไร กูยืมแลวยอมรับใชดอกเบ้ีย แมการรับ 
ใชดอกเบ้ียก็เปนทุกขของผูบริโภคกามในโลก ฯ 
     ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนจนเข็ญใจยากไร รับใชดอกเบ้ียแลว ไมใชดอกเบ้ียตาม 
กําหนดเวลา เจาหนี้ท้ังหลายยอมทวงเขา แมการทวงก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ฯ 
     ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนจนเข็ญใจยากไร ถูกเจาหนี้ทวงไมให เจาหนี้ท้ังหลายยอม 
ติดตามเขา แมการติดตามก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ฯ 
     ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนจนเข็ญใจยากไร ถูกเจาหนี้ตดิตามทันไมใหทรัพย เจาหนี้ท้ังหลายยอม 
จองจําเขา แมการจองจําก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ฯ 
     ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมความเปนคนจนก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก  
แมการกูยืมก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก แมการรับใชดอกเบ้ียก็เปนทุกขของบุคคล  
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ผูบริโภคกามในโลก แมการทวงก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก แมการติดตามก็เปน 
ทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลกแมการจองจําก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ดวย 
ประการฉะนี้ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนไมมีศรัทธาในกุศลธรรม ไมมีหิริ ในกุศลธรรม  
ไมมีโอตตัปปะในกุศลธรรม ไมมีวิริยะในกุศลธรรม ไมมีปญญาในกุศลธรรม บุคคลนี้เรียกวา 
 เปนจนเข็ญใจยากไรในวนิัยของพระอริยเจาฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรภกิษุท้ังหลาย คนจนเข็ญใจ 
ยากไรนัน้แล เม่ือไมมีศรัทธาในกุศลธรรม ไมมีหิริในกุศลธรรม ไมมีโอตตัปปะในกศุลธรรม  
ไมมีวิริยะในกศุลธรรม ไมมีปญญาในกุศลธรรม ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เรากลาว 
การประพฤติทุจริตของเขาวา เปนการกูยมื เขายอมต้ังความปรารถนาลามก เพราะเหตุแหงการ 
ปกปดกายทุจริตนั้น ยอมปรารถนาวา ชนเหลาอ่ืนอยารูจกัเรา ยอมดําริ ยอมกลาววาจา ยอม 
พยายามดวยกายวา ชนเหลาอ่ืนอยารูจักเรา เขายอมต้ังความปรารถนาลามก เพราะเหตุแหงการ 
ปกปดวจีทุจริตนั้น ฯลฯเขายอมต้ังความปรารถนาลามก เพราะเหตุแหงการปกปดมโนทุจริตนั้น  
ยอมปรารถนาวา ชนเหลาอ่ืนอยารูจักเรา ยอมพยายามดวยกายวา ชนเหลาอ่ืนอยารูจักเรา  
เรากลาวเหตุการปกปดทุจริตของเขานั้นวา เปนการรับใชดอกเบ้ียเพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลเปน 
ท่ีรักไดกลาวกะเขาอยางนีว้า ก็ทานผูมีอายุรูปนี้ เปนผูกระทําอยางนี้ เปนผูประพฤติอยางนี้  
เรากลาวการถูกวากลาวของเขาวา เปนการทวงดอกเบ้ีย อกุศลวิตกท่ีเปนบาปประกอบดวยความ 
เดือดรอน ยอมครอบงําเขาผูอยูปา ผูอยูโคนไม หรือผูอยูในเรือนวาง เรากลาวการถูก 
อกุศลวิตกครอบงํานี้ของเขาวา เจาหน้ีติดตามเขา คนจนเข็ญใจยากไรนั้นแล คร้ันประพฤติ 
ทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เม่ือตายไปแลว ยอมถูกจองจํา ในเรือนจํา คือ นรก หรือใน 
เรือนจํา คือ กําเนิดดิรัจฉาน ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมพิจารณาเห็นเรือนจําอ่ืนเพยีงแหง 
เดียว ซ่ึงรายกาจ เปนทุกข กระทําอันตรายแกการบรรลุนิพพานซ่ึงเปนธรรมเกษมจากโยคะ 
 หาธรรมอ่ืนยิง่กวามิได อยางนี้ เหมือนเรือนจํา คือ นรก หรือเรือนจํา คือ กําเนิดดิรัจฉาน 
เลย ฯ 
ความเปนคนจน และการกูยมื เรียกวาเปนทุกขในโลก คนจนกูยืมเล้ียง 
ชีวิตยอมเดือดรอน เจาหนี้ท้ังหลายยอมติดตามเขา เพราะไมใชหนีน้ั้น   
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เขายอมเขาถึงแมการจองจําก็การจองจํานัน้ เปนทุกขของชนท้ังหลายผู 
ปรารถนาการไดกาม ในวนิยัของพระอริยเจา ผูใดไมมีศรัทธา ไมมีหิริ 
 ไมมีโอตตัปปะ พอกพูนบาปกรรม กระทํากายทุจริต วจทุีจริต และ 
มโนทุจริต ยอมปรารถนา ยอมดําริวา คนเหลาอ่ืนอยารูจกัเรา พอกพูน 
บาปกรรมในท่ีนั้นๆ อยู บอยๆ ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เราตถาคต 
ยอมกลาววา เปนทุกขเหมือนอยางนัน้ เขาผูมีบาปกรรม มีปญญาทราม  
ทราบความช่ัวของตนอยู เปนคนจน มีหนีสิ้น เล้ียงชีวิตอยูยอมเดือด 
รอน ลําดับนั้น ความดําริท่ีมีในใจ เปนทุกขเกิดข้ึนเพราะความเดือด 
รอนของเขา ยอมติดตามเขาที่บาน หรือท่ีปา  เขาผูมีบาปกรรม มีปญญา 
ทราม ทราบความช่ัวของตนอยูยอมเขาถึงกําเนิดดิรัจฉานบางอยาง หรือ 
ถูกจองจําในนรกก็การจองจาํนั้นเปนทุกข ท่ีนักปราชญหลุดพนไปได  
บุคคลผูยังใจใหเล่ือมใส ใหทานดวยโภคทรัพยท้ังหลาย ท่ีไดมาโดย 
ชอบธรรม ยอมเปนผูยึดถือชัยชนะไวไดในโลกท้ังสองของผูมีศรัทธาอยู 
ครองเรือน คือ เพื่อประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน และเพื่อความสุขใน 
สัมปรายภพ การบริจาคของคฤหัสถดังกลาวมานั้น ยอมเจริญบุญ ผูใด 
มีศรัทธาต้ังม่ันมีใจประกอบดวยหิริ มีโอตตัปปะ มีปญญา และ 
สํารวมในศีล ในวนิัยของพระอริยเจา ผูนัน้แลเราเรียกวามีชีวิตเปนสุข  
ในวนิัยของพระอริยเจา ฉันนัน้เหมือนกัน เขาไดความสุขท่ีไมมีอามิส  
ยังอุเบกขา (ในจตุตถฌาน) ใหดํารงม่ันละนิวรณ ๕ ประการ เปนผู 
ปรารภความเพียรเปนนิตย บรรลุฌานท้ังหลาย มีเอกัคคตาจิตปรากฏ  
มีปญญารักษาตัว มีสติจิตของเขายอมหลุดพนโดยชอบ เพราะทราบเหตุ 
ในนิพพานเปนท่ีส้ินสังโยชนท้ังปวง ตามความเปนจริง เพราะไมถือ 
ม่ันโดยประการท้ังปวง หากวาเขาผูมีจิตหลุดพนโดยชอบ คงท่ีอยูใน 
นิพพาน เปนท่ีส้ินไปแหงกิเลสเปนเคร่ืองประกอบสัตวไวในภพ ยอมมี 
ญาณหยั่งรูวา ความหลุดพนของเราไมกําเริบไซร ญาณน้ันแลเปนญาณ  
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ช้ันเยีย่ม ญาณนั้นเปนสุขไมมีสุขอ่ืนยิ่งกวา ญาณน้ันไมมีโศก หมดมัว 
หมองเปนญาณเกษมสูงสุดกวาความไมมีหนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. มหาจนุทสูตร 
         [๓๑๗] สมัยหนึ่ง ทานพระมหาจนุทะอยูท่ีนิคมช่ือสัญชาติในแควนเจดีย คร้ังนัน้  
ทานพระมหาจุนทะเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลายภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระ 
มหาจุนทะแลว ทานพระมหาจุนทะไดกลาวดังนีว้าดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบ 
ธรรมในธรรมวินัยนี้ ยอมรุกรานภิกษุผูเพงฌานวา กภ็ิกษผูุเพงฌานเหลานี้ ยอมเพงฌาน ยึด 
หนวงฌานวา เราเพงฌานๆ ดงันี้ ก็ภกิษุเหลานี้ เพงฌานทําไม เพงฌานเพื่ออะไร เพง 
ฌานเพราะเหตุไร ภิกษุผูประกอบธรรมยอมไมเล่ือมใสในการเพงฌานนั้น และภิกษผูุเพงฌาน 
ยอมไมเล่ือมใสในการประกอบธรรมนั้น ท้ังไมปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อ 
ความสุขแกชนหมูมาก เพื่อประโยชน เพือ่เกื้อกูลแกชนหมูมากเพื่อความสุขแกเทวดาและ 
มนุษยท้ังหลาย ฯ 
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเพงฌานในธรรมวินัยนี้ ยอมรุกรานพวกภิกษ ุ
ผูประกอบธรรมวา ก็ภกิษุผูประกอบธรรมเหลานี้ ยอมเปนผูฟุงเฟอ เยอหยิ่ง วางทา ปากจัด  
พูดพลาม มีสติหลงใหล ไมมีสัมปชัญญะ มีใจไมตั้งม่ัน มีจิตฟุงซาน มีอินทรียปรากฏวา เรา 
ประกอบธรรมๆ ดังนี้ ก็ภกิษุเหลานี้ประกอบธรรมทําไม ประกอบธรรมเพ่ืออะไร ประกอบ 
ธรรมเพราะเหตุไร ภิกษุผูเพงฌานยอมไมเล่ือมใสในการประกอบธรรมนั้น และภิกษุผูประกอบ 
ธรรมยอมไมเล่ือมใสในการเพงฌานนัน้ ท้ังไมปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก ... ฯ 
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง ภิกษุผูประกอบธรรมในธรรมวินัยนี้  ยอมสรรเสริญ 
ภิกษุผูประกอบธรรมเทานั้น ไมสรรเสริญภิกษุผูเพงฌาน ภิกษุผูประกอบธรรมยอมไมเล่ือมใสใน 
การเพงฌานนัน้ และภิกษุผูเพงฌานยอมไมเล่ือมใสในการประกอบธรรมนั้น ท้ังไมเปนผูปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก ... ฯ  
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     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเพงฌานในธรรมวินัยนี้ ยอมสรรเสริญภิกษุผู 
เพงฌานเทานัน้ ไมสรรเสริญภิกษุผูประกอบธรรม ภิกษผูุเพงฌานยอมไมเล่ือมใสในการ 
ประกอบธรรมนั้น และภิกษุผูประกอบธรรมยอมไมเล่ือมใสในการเพงฌานนั้น ท้ังไมปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อความสุขแกชนหมูมาก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลแกชน 
หมูมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ฯ 
     เพราะเหตุนั้นแหละ ทานท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายเปนผูประกอบธรรม  
จักสรรเสริญภิกษุผูเพงฌาน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะวา บุคคลผูท่ีถูกตองอมตธาตุดวยกาย เปนอัจฉริยบุคคล หาไดยากในโลก ฯ 
     เพราะเหตุนั้นแหละ ทานท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายเปนผูเพงฌาน  
จักสรรเสริญภิกษุผูประกอบธรรม ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล  
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา บุคคลผูท่ีแทงทะลุเห็นขออรรถอันลึกซ้ึงดวยปญญานัน้ เปน 
อัจฉริยบุคคล หาไดยากในโลก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                       ๕. สันทิฏฐิกสูตรท่ี ๑ 
         [๓๑๘] คร้ังนั้นแล โมฬิยสิวกปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา ธรรม 
อันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ดังนี้ ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง 
 ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ยอมมีดวย 
เหตุเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสิวกะ ถาเชนนั้นเราจกัยอนถามทานในขอนี้ 
ทานพึงพยากรณขอนั้นตามท่ีควรแกทาน ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือทานยอม 
ทราบชัดโลภะท่ีมีอยูในภายในวา โลภะมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดโลภะท่ีไมมีอยูใน 
ภายในวา โลภะไมมีอยูในภายใน ฯ  
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     สิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรสิวกะ การท่ีทานทราบชัดโลภะท่ีมีอยูในภายในวา โลภะมีอยูในภายใน 
ของเรา หรือทราบชัดโลภะที่ไมมีอยูในภายในวา โลภะไมมีอยูในภายในของเรา อยางนี้แล เปน 
ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเหน็เอง ฯลฯ ดูกรสิวกะทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือ  
ทานทราบชัดโทสะท่ีมีอยูในภายใน ฯลฯโมหะท่ีมีอยูในภายใน ฯลฯ ธรรมท่ีประกอบดวยโลภะ 
ท่ีมีอยูในภายใน ฯลฯธรรมท่ีประกอบดวยโทสะท่ีมีอยูในภายใน ฯลฯ ธรรมท่ีประกอบดวยโมหะ 
ท่ีมีอยูในภายในวา ธรรมท่ีประกอบดวยโมหะมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดธรรมท่ี 
ประกอบดวยโมหะที่ไมมีอยูในภายในวา ธรรมท่ีประกอบดวยโมหะไมมีอยูในภายในของเรา ฯ 
     สิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรสิวกะ การท่ีทานทราบชัดธรรมท่ีประกอบดวยโมหะท่ีมีอยูในภายในวา  
ธรรมท่ีประกอบดวยโมหะมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดธรรมท่ีประกอบดวยโมหะที่ไมมีอยู 
ในภายในวา ธรรมท่ีประกอบดวยโมหะไมมีอยูในภายในของเรา อยางนี้แล เปนธรรมอันผู 
บรรลุจะพึงเหน็เอง ไมประกอบดวยกาลควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรู 
เฉพาะตน ฯ 
     สิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระองคผูเจริญ  
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค  
กับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควา 
 เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                       ๖. สันทิฏฐิกสูตรท่ี ๒ 
         [๓๑๙] คร้ังนั้นแล พราหมณคนหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคตรัสวา 
 ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเหน็เอง ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเหน็เอง ดังนี้ ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง  
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 ไมประกอบดวยกาลควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ยอมมีดวย 
เหตุเพยีงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาเชนนัน้ เราจักยอนถาม 
ทานในขอนี้ ทานพึงพยากรณขอนั้นตามท่ีควรแกทาน ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือ 
 ทานทราบชัดราคะท่ีมีอยูในภายในวา ราคะมีอยูในภายในของเราหรือทราบชัดราคะท่ีไมมีอยูใน 
ภายในวา ราคะไมมีอยูในภายในของเรา ฯ 
     อัญญะ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ การท่ีทานทราบชัดราคะท่ีมีอยูในภายในวา ราคะมีอยูในภายใน 
ของเรา หรือทราบชัดราคะท่ีไมมีอยูในภายในวา ราคะไมมีอยูในภายในของเรา อยางนี้แล เปน 
ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเหน็เอง ฯลฯ ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือ ทาน 
ทราบชัดโทสะท่ีมีอยูในภายใน ฯลฯโมหะมีอยูในภายใน ฯลฯ เหตุเคร่ืองประทุษรายกายท่ีมีอยู 
ในภายใน ฯลฯ เหตุเคร่ืองประทุษรายวาจามีอยูในภายใน ฯลฯ เหตุเคร่ืองประทุษรายใจท่ีมีอยูใน 
ภายในวา เหตุเคร่ืองประทุษรายใจมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดเหตุเคร่ืองประทุษรายใจท่ี 
ไมมีอยูในภายในวา เหตุเคร่ืองประทุษรายใจไมมีอยูในภายในของเรา ฯ 
     อัญญะ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ การท่ีทานทราบชัดเหตุเคร่ืองประทุษรายใจท่ีมีอยูในภายในวา เหตุ 
เคร่ืองประทุษรายใจมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดเหตุเคร่ืองประทุษรายใจท่ีไมมีอยูในภายใน 
วา เหตุเคร่ืองประทุษรายในไมมีอยูในภายในของเรา อยางนี้แล เปนธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็น 
เอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฯ 
     อัญญะ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก 
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                         ๗. เขมสุมนสูตร 
         [๓๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั  อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระเขมะและทานพระสุมนะไดเขา  
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ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ทาน 
พระเขมะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูเปนพระอรหนัตขีณาสพ  
อยูจบพรหมจรรย มีกิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนของตนแลว  
หมดส้ินสังโยชนในภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษนุั้นยอมไมมีความคิดอยางนีว้า 
 คนท่ีดีกวาเรามีอยู คนท่ีเสมอเรามีอยู หรือคนที่เลวกวาเรามีอยู ทานพระเขมะไดกราบทูลดังนี้ 
แลว พระศาสดาทรงพอพระทัยคร้ังนั้นแล ทานพระเขมะทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา 
 จึงลุกจากอาสนะถวายบังคม ทําประทักษณิพระผูมีพระภาคแลวหลีกไป คร้ันเม่ือทานเขมะ 
หลีกไปแลวไมนาน ทานพระสุมนะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผู 
เปนพระอรหนัตขีณาสพ   อยูจบพรหมจรรย   มีกิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลวปลงภาระลงแลว  
บรรลุประโยชนของตนแลว หมดส้ินสังโยชนในภพแลวหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษ ุ
นั้นยอมไมมีความคิดอยางนีว้า คนท่ีดกีวาเราไมมี คนท่ีเสมอเราไมมี หรือคนท่ีเลวกวาเราไมมี  
ทานพระสุมนะไดกราบทูลดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย คร้ังนัน้แล ทานพระสุมนะ 
ทราบวาพระศาสดาทรงพอพระทัยเรา จึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคม ทําประทักษณิพระผูมีพระภาค 
แลว หลีกไป คร้ันเม่ือทานเขมะและทานพระสุมนะหลีกไปแลวไมนานพระผูมีพระภาคได 
ตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรท้ังหลายยอมพยากรณอรหัตผลอยางนี้แล  
กลาวแตเนื้อความ และไมนอมตนเขาไป สวนวาโมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ เหมือนจะ 
ราเริงพยากรณอรหัตผล เขาเหลานั้นยอมถึงความทุกขในภายหลัง ฯ 
พระขีณาสพท้ังหลาย ไมนอมตนเขาไปเปรียบบุคคลท่ีดีกวาไมนอมตน 
เขาไปเปรียบบุคคลท่ีเลวกวา ไมนอมตนเขาไปเปรียบบุคคลท่ีเสมอกัน  
มีชาติส้ินแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ประพฤติเปนผูหลุดพนจากสังโยชน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                       ๘. อินทรียสังวรสูตร 
         [๓๒๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออินทรียสังวรไมมี ศีลของภิกษุผูมีอินทรียสังวรวบัิติ  
ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด เม่ือศีลไมมี สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีลวิบัติยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด เม่ือ  
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สัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสนะของภกิษุผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด เม่ือ 
ยถาภูตญาณทัสนะไมมี นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภตูญาณทัสนะวบัิติ ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด  
เม่ือนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสนะของภิกษุผูมีนพิพิทาวิราคะวบัิติ ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด 
เปรียบเหมือนตนไมท่ีมีกิ่งและใบวิบัติ แมสะเก็ดของตนไมนั้น กไ็มถึงความบริบูรณ แมเปลือก 
ก็ไมถึงความบริบูรณ แมกะพ้ีก็ไมถึงความบริบูรณ แมแกนก็ไมถึงความบริบูรณ ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออินทรียสังวรมีอยู ศีลของภิกษุผูมีอินทรียสังวรสมบูรณ ยอม 
มีอุปนิสัยสมบูรณ เม่ือศีลมีอยู สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีลสมบูรณ ยอมมีอุปนิสัยสมบูรณ  
เม่ือสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสนะของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิสมบูรณ ยอมมีอุปนิสัยสมบูรณ  
เม่ือยถาภูตญาณทัสนะมีอยูนิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสนะสมบูรณ ยอมมีอุปนิสัย 
สมบูรณ เม่ือนพิพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสนะของภิกษุ ผูมีนิพพิทาวิราคะสมบูรณ ยอมมี 
อุปนิสัยสมบูรณ เปรียบเหมือนตนไมท่ีมีกิง่และใบสมบูรณ แมสะเก็ดของตนไมนั้นก็ถึงความ 
บริบูรณ แมเปลือกก็ถึงความบริบูรณ แมกะพ้ีก็ถึงความบริบูรณแมแกนกถึ็งความบริบูรณ ฉะนัน้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                         ๗. อานันทสูตร 
         [๓๒๒] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ไดปราศรัย 
กับทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
 คร้ันแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานสารีบุตร ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ภิกษจุึงได 
ฟงธรรมท่ียังไมเคยฟงธรรมท้ังหลายท่ีเธอไดฟงแลวยอมไมถึงความหลงลืม ธรรมท้ังหลายท่ีเธอ 
ไดเคยถูกตองดวยใจในกาลกอน ยอมข้ึนใจ และเธอยอมทราบชัดธรรมท่ียังไมทราบชัด ทาน 
พระสารีบุตรไดกลาววา ทานพระอานนทแลเปนพหูสูต ขอเนื้อความแหงธรรมขอนั้นจงแจมแจง 
กะทานพระอานนทเถิด ฯ 
     อา. ดูกรทานสารีบุตร ถาอยางนั้นทานจงฟงธรรม จงทําไวในใจใหดี  เราจักกลาว 
 ทานพระสารีบุตรรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกรทานสารีบุตร ภิกษ ุ
ในพระธรรมวนิัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือสุตตะ เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน   
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อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละเธอยอมแสดงธรรมตามท่ีไดฟงมาไดเรียนมาแกผูอ่ืน 
โดยพิสดาร ยอมบอกสอนธรรมท่ีไดฟงมาไดเรียนมาแกผูอ่ืนโดยพิสดาร ยอมทําการสาธยายธรรม 
ตามท่ีไดฟงมาไดเรียนมาโดยพิสดาร ยอมตรึกตรอง เพงดวยใจ ซ่ึงธรรมตามท่ีไดฟงมาไดเรียน 
มา ยอมจําพรรษาอยูในอาวาสท่ีมีภิกษุผูเถระเปนพหูสูตชํานาญคัมภีรทรงธรรม ทรงวินัย  
ทรงมาติกา อยู ยอมเขาไปหาภิกษุผูเถระเหลานั้นโดยกาลอันควร แลวไตถามสอบสวนวา ขาแตทาน 
ผูเจริญ ภาษิตนี้เปนอยางไรเนื้อความของภาษิตนี้อยางไร ภิกษุผูเถระเหลานั้นยอมเปดเผยภาษิต 
ท่ียังไมแจมแจง ยอมทําภาษติท่ียากใหงายแกเธอ และยอมบรรเทาความสงสัยในธรรมท้ังหลาย 
 อันเปนท่ีตั้งแหงความสงสัยมีประการตางๆ ดูกรทานสารีบุตร ดวยเหตเุพียงเทานี้แล ภิกษจุึงได 
ฟงธรรมท่ียังไมเคยฟง ธรรมท้ังหลายท่ีเธอไดฟงแลวยอมไมถึงความหลงลืม ธรรมท้ังหลายที ่
เธอไดเคยถูกตองดวยใจในกาลกอน ยอมข้ึนใจ และเธอยอมทราบชัดธรรมท่ียังไมทราบชัด ฯ 
     สา. ดูกรทานอานนท นาอัศจรรย เร่ืองไมเคยมีไดมีแลว เร่ืองนี้ทานอานนทไดกลาว 
ดีแลว และพวกผมจะทรงจําทานพระอานนทวาเปนผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี ้เพราะวา 
ทานอานนทยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะเวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ 
 ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ทานอานนท ยอมแสดงธรรมตามท่ีไดฟงมาไดเรียนมาแกผูอ่ืนโดย 
พิสดาร ทานอานนทยอมบอกสอนธรรมตามท่ีไดฟงมาไดเรียนมา แกผูอ่ืนโดยพิสดาร ทาน 
อานนทยอมทําการสาธยายธรรมตามท่ีไดฟงมาไดเรียนมาโดยพิสดาร ทานอานนทยอมตรึกตรอง 
 เพงดวยใจ ซ่ึงธรรมตามท่ีไดฟงมาไดเรียนมา ทานอานนทยอมจําพรรษาอยูในอาวาสที่มีภิกษุผูเถระ 
ผูเปนพหูสูต ชํานาญคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา อยู ทานอานนทยอมเขาไปหา 
ภิกษุผูเถระเหลานั้นโดยกาลอันควร แลวไตถามสอบสวนวา ขาแตทานผูเจริญ ภาษตินี้เปน 
อยางไร เนื้อความของภาษตินี้เปนอยางไร ภิกษุผูเถระเหลานั้นยอมเปดเผยภาษิตท่ียังไมแจมแจง  
ยอมทําภาษิตท่ียากใหงายแกทานอานนท และยอมบรรเทาความสงสัยในธรรมท้ังหลาย อันเปนท่ี 
ตั้งแหงความสงสัยมีประการตางๆ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙  
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                      ๑๐. ขัตติยาธิปปายสูตร 
         [๓๒๓] คร้ังนั้นแล ชานุสโสนิพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระโคดมผูเจริญ กษัตริยท้ังหลาย ยอม 
มีความประสงคอะไร นิยมอะไรม่ันใจอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนท่ีสุด พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรพราหมณ ธรรมดากษัตริยท้ังหลาย ยอมประสงคโภคทรัพย นยิมปญญา ม่ันใจ 
ในกําลังทหาร ตองการในการไดแผนดนิ มีความเปนใหญเปนท่ีสุด ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พราหมณท้ังหลาย ยอมมีความประสงคอะไร นิยม 
อะไร ม่ันใจอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนท่ีสุด ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาพราหมณท้ังหลาย ยอมประสงคโภคทรัพยนยิมปญญา  
ม่ันใจในมนต ตองการบูชายญั มีพรหมโลกเปนท่ีสุด ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็คฤหบดีท้ังหลาย ยอมมีความประสงคอะไร นิยมอะไร 
 ม่ันใจในอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนท่ีสุด ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาคฤหบดีท้ังหลาย ยอมประสงคโภคทรัพยนิยมปญญา 
 ม่ันใจในศิลป ตองการการงาน มีการงานท่ีสําเร็จแลวเปนท่ีสุด ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็สตรีท้ังหลาย ยอมประสงคอะไร นิยมอะไร ม่ันใจ 
ในอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนท่ีสุด ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาสตรีท้ังหลาย ยอมประสงคบุรุษ นิยมเคร่ืองแตงตัว 
 ม่ันใจในบุตร ตองการไมใหมีสตรีอ่ืนรวมสามี มีความเปนใหญในบานเปนท่ีสุด ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็โจรทั้งหลาย ยอมประสงคอะไร นิยมอะไร ม่ันใจอะไร 
 ตองการอะไร มีอะไรเปนท่ีสุด ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาโจรท้ังหลาย ยอมประสงคลักทรัพยของผูอ่ืน นิยมท่ีลับ 
เรน ม่ันใจในศาตรา ตองการที่มืด มีการท่ีผูอ่ืนไมเหน็เขาเปนท่ีสุด ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็สมณะท้ังหลาย ยอมประสงคอะไรนยิมอะไร ม่ันใจ 
อะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนท่ีสุด ฯ  
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     พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาสมณะท้ังหลาย ยอมประสงคขันติโสรัจจะนิยมปญญา 
 ม่ันใจในศีล ตองการความไมมีหวงใย มีพระนิพพานเปนท่ีสุด ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย เร่ืองไมเคยมีไดมีแลว คือทานพระโคดม 
ยอมทรงทราบความประสงค ความนิยม ความม่ันใจ ความตองการและส่ิงท่ีเปนท่ีสุด แมแหง 
กษัตริยท้ังหลาย ฯลฯ แมแหงพราหมณท้ังหลาย ฯลฯแมแหงคฤหบดีท้ังหลาย ฯลฯ แมแหง 
สตรีท้ังหลาย ฯลฯ แมแหงโจรท้ังหลาย ฯลฯ ยอมทรงทราบความประสงค ความนิยม ความ 
ม่ันใจ ความตองการและส่ิงท่ีเปนท่ีสุด แมแหงสมณะท้ังหลาย ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ  
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ  
ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        ๑๑. อัปปมาทสูตร 
         [๓๒๔] คร้ังนั้น พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับไดปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
แลวทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญธรรมขอหนึ่งซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมยึดถือประโยชนท้ัง ๒ ไวได คือประโยชนในปจจบัุน และประโยชนในสัมปรายภพ มีอยู 
หรือหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ธรรมขอหนึ่งซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมยึดถือประโยชนท้ัง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจบุัน และประโยชนในสัมปรายภพมีอยู ฯ 
     อัญญ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ธรรมขอหนึ่งซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยดึ 
ถือประโยชนท้ัง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนในสัมปรายภพ เปนไฉน 
     พ. ดูกรพราหมณ ธรรมขอหนึ่งซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยดึถือประโยชน 
ท้ัง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนในสัมปรายภพคือ ความไมประมาท 
ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนรอยเทาชนิดใดชนิดหนึ่งของสัตวท้ังหลาย ผูสัญจรไปบนแผนดนิ  
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 รอยเทาเหลานั้นท้ังปวงยอมรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชางชาวโลกกลาววาเปนเยี่ยมกวารอยเทา 
เหลานั้น เพราะรอยเทาชางเปนรอยเทาใหญ ฉันใด ธรรมขอหนึ่งซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมยึดถือประโยชนท้ัง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจบัุน และประโยชนในสัมปรายภพ คือ  
ความไมประมาท ฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนกลอนชนิดใดชนิดหนึง่แหง 
เรือนยอด กลอนเหลานั้นท้ังปวงยอมโนมนอมรวมเขาหายอดเรือน ยอดเรือนชาวโลกกลาววา 
เปนเยีย่ม (ท่ีรวม) แหงกลอนเหลานั้น ฉันใด ธรรมขอหนึ่งซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ...  
ฉันนั้นเหมือนกันดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษผูเกี่ยวหญา เกี่ยวหญาแลว จับท่ียอด ถือ 
คว่ําลงสลัดฟาดท่ีตนไม ฉันใด ธรรมขอหนึ่งซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ... ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนเมื่อพวงผลมะมวงถูกตัดท่ีตนข้ัว ผลมะมวงลูกใดลูกหนึง่ท่ีติดอยูกับ 
ตนข้ัว ผลมะมวงเหลานัน้ท้ังปวง ยอมเปนของติดไปกับตนข้ัว ฉันใด ธรรมขอหนึ่งซ่ึงเจริญ 
แลว ทําใหมากแลว ... ฉันนัน้เหมือนกัน ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนพระราชาผูครองประเทศ 
เล็ก พระองคใดพระองคหนึง่ พระราชาเหลานั้นท้ังปวง ยอมเปนผูข้ึนตรงตอพระเจาจักรพรรด ิ
พระเจาจักรพรรดิ ชาวโลกกลาววาเปนเยีย่มกวาพระราชาเหลานั้น ฉันใด ธรรมขอหนึ่งซ่ึงเจริญ 
แลว ทําใหมากแลว ... ฉันนัน้เหมือนกัน ดกูรพราหมณเปรียบเหมือนแสงสวางชนิดใดชนิดหนึ่ง 
แหงดาวท้ังหลาย แสงสวางเหลานั้นท้ังปวงยอมไมถึงสวนท่ีสิบหกแหงแสงสวางพระจันทร  
แสงสวางพระจันทรชาวโลกกลาววาเปนเยีย่มกวาแสงสวางแหงดาวเหลานั้น ฉันใด ธรรมขอ 
หนึ่งซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึดถือประโยชนท้ัง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และ 
ประโยชนในสัมปรายภพ คือ ความไมประมาท ฉันนั้นเหมือนกนั ดูกรพราหมณ  ธรรมขอหนึ่ง 
ซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึดถือประโยชนท้ัง ๒ ไวได คือประโยชนในปจจบัุน และ 
ประโยชนในสัมปรายภพ คือ ความไมประมาทนี้แล ฯ 
     พราหมณไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนัก ขา 
แตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองค 
วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑  
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                         ๑๒. ธรรมิกสูตร 
         [๓๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีภเูขาคิชฌกูฏ ใกลกรุงราชคฤห ก็ 
สมัยนั้น ทานพระธรรมิกะเปนเจาอาวาสอยูในอาวาส ๗ แหง ท่ีมีอยูในชาติภูมิชนบทท้ังหมด 
 ทราบขาววา ทานพระธรรมิกะยอมดา บริภาษ เบียดเบียนท่ิมแทง เสียดสีซ่ึงภิกษุท้ังหลายท่ีจร 
มาอาศัยดวยวาจา และภิกษผูุจรมาอาศัยเหลานั้น ถูกทานพระธรรมิกะดา บริภาษ เบียดเบียน  
ท่ิมแทง เสียดสีดวยวาจายอมหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไป คร้ังนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมิ 
ชนบทคิดกันวาพวกเราไดบํารุงภิกษุสงฆดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช 
บริขาร ก็แตวา พวกภิกษุท่ีจรมาอาศัยยอมหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไป อะไรหนอเปนเหตุ 
เปนปจจยัใหพวกภิกษุผูจรมาอาศัยหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไปคร้ังนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมิ 
ชนบทคิดกันวา ทานพระธรรมิกะนีแ้ลยอมดาบริภาษ เบียดเบียน ท่ิมแทง เสียดสีพวกภิกษ ุ
ผูจรมาอาศัยดวยวาจา และพวกภิกษุท่ีจรมาอาศัยเหลานัน้ ถูกทานพระธรรมิกะดา บริภาษ  
เบียดเบียน ท่ิมแทงเสียดสีดวยวาจา ยอมหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไป ผิฉะนั้น พวกเรา 
พึงขับไลทานพระธรรมิกะใหหนไีป คร้ังนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบท ไดพากนัไปหา 
ทานพระธรรมิกะถึงท่ีอยู แลวไดกลาวกะทานพระธรรมิกะวา ขาแตทานผูเจริญขอทานพระธรรมิกะ 
จงหลีกไปจากอาวาสนี้ ทานไมควรอยูในอาวาสนี้ตอไป ฯ 
     คร้ังนั้น ทานพระธรรมิกะไดจากอาวาสนั้นไปสูอาวาสอ่ืน ทราบขาววาแมท่ีอาวาสนั้น  
ทานพระธรรมิกะกด็า บริภาษ ... คร้ังนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทไดพากนัไปหาทาน 
พระธรรมิกะถึงท่ีอยู แลวไดกลาวกะทานพระธรรมิกะวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระธรรมิกะ 
จงหลีกไปจากอาวาสแมนี้ ทานไมควรอยูในอาวาสนี้ ฯ 
     คร้ังนั้น ทานพระธรรมิกะไดจากอาวาสแมนั้นไปสูอาวาสอ่ืน ทราบขาววา แมใน 
อาวาสนั้น ทานพระธรรมกิะก็ดา บริภาษ ... ผิฉะนั้น พวกเราพึงขับไลทานพระธรรมิกะใหหลีก 
ไปจากอาวาสท้ัง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบทท้ังหมดคร้ังนัน้ พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทไดพา 
กันไปหาทานพระธรรมิกะถึงท่ีอยูและไดกลาวกะทานพระธรรมิกะวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทาน 
พระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบทท้ังหมด ฯ  
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     คร้ังนั้น ทานพระธรรมิกะไดคิดวา เราถูกพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทขับไลออกจาก 
อาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบทท้ังหมด บัดนี้ เราจะไปท่ีไหนหนอ คร้ังนั้น ทานพระธรรมิกะ 
ไดคิดวา ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ลําดับนั้น ทานพระธรรมิกะถือ 
บาตรและจีวรหลีกไปทางกรุงราชคฤหไปถึงกรุงราชคฤหและภูเขาคิชฌกูฏโดยลําดบั เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสถามวา ดูกรพราหมณธรรมิกะ เออ เธอมาจากท่ีไหนหนอ ทานพระธรรมิกะกราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคถูกพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทขับไลออกจากอาวาสท้ัง ๗ 
 แหง ในชาติภมิูชนบทท้ังหมด ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณธรรมิกะ ควรแลว จะมีประโยชนอะไรแกเธอดวยการอยูในชาติ 
ภูมิชนบทนี้ เธอถูกขับไลใหออกจากอาวาสนั้นๆ แลวมาในสํานักของเรา ฯ 
     ดูกรพราหมณธรรมิกะ เร่ืองเคยมีมาแลว พวกพอคาทางสมุทร จับนกท่ีคนหาฝง  
แลวนําเรือออกเดินทางไปในสมุทร เม่ือเดนิเรือไปยังไมเห็นฝง พอคาเหลานั้นจึงปลอยนกท่ีคน 
หาฝง มันบินไปทางทิศตะวนัออก บินไปทางทิศตะวนัตกบินไปทางทิศเหนือ บินไปทางทิศใต  
บินข้ึนสูง บินไปตามทิศนอย ถามันเหน็ฝงอยูใกล ก็บินเขาหาฝงไปเลยทีเดยีว แตถามันไม 
เห็นฝงอยูใกล ก็กลับมาท่ีเรือนั้น ฉันใด ดูกรพราหมณธรรมิกะ เธอถูกขับไลใหออกจากอาวาส 
นั้นๆ แลวมาในสํานักของเรา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
     ดูกรพราหมณธรรมิกะ เร่ืองเคยมีมาแลว ตนไทรใหญช่ือสุปติฏฐะของพระเจาโกรัพยะ 
มี ๕ กิ่ง รมเยน็ นาร่ืนรมยใจ ก็ตนไทรใหญช่ือสุปติฏฐะมีปริมณฑลใหญสิบสองโยชน มี 
รากแผไป ๕ โยชน มีผลใหญ เหมือนกะทะหุงขาวสารไดหนึ่งอาฬหกะ ฉะนัน้ มีผลอรอย  
เหมือนรวงผ้ึงเล็กซ่ึงไมมีโทษ ฉะนัน้ก็พระราชากับพวกสนมยอมทรงเสวยและบริโภคผลไทร  
ช่ือสุปติฏฐะเฉพาะกิ่งหนึ่ง เหลาทหารยอมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่ง ชาวนิคมชนบทยอมบริโภค 
เฉพาะก่ิงหนึ่ง สมณพราหมณท้ังหลายยอมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่ง เนื้อแหละนกยอมกินกิ่งหนึ่ง  
ก็ใครๆ ยอมไมรักษาผลแหงตนไทรใหญช่ือสุปติฏฐะ และไมมีใครๆทําอันตรายผลของกัน 
และกัน คร้ังนัน้ บุรุษคนหนึง่บริโภคผลแหงตนไทรใหญช่ือสุปติฏฐะ พอแกความตองการ 
แลวหกักิ่งหลีกไป คร้ังนั้น เทวดาผูสิงสถิตอยูท่ีตนไทรใหญช่ือสุปติฏฐะไดคิดวา ทานผูเจริญ 
 นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ มนษุยใจบาปคนนี้ บริโภคผลของตนไทรใหญ ช่ือ 
สุปติฏฐะพอแกความตองการแลวหักกิ่งหลีกไป ไฉนหนอ ตนไทรใหญช่ือสุปติฏฐะไมไดออก  
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ผลตอไปพระเจาโกรัพยะ เสด็จเขาไปเฝาทาวสักกะจอมเทพถึงท่ีประทับ แลวทูลถามวา 
ขอเดชะ ทานผูนิรทุกข พระองคพึงทรงทราบเถิดวา ตนไทรใหญช่ือสุปติฏฐะไมออกผล  
คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหมีลมฝนท่ีแรงกลาพัดโคนตนไทรใหญ 
ช่ือสุปติฏฐะลมลง ทําใหมีรากอยูขางบน ลําดับนั้นเทวดาผูสิงสถิตอยูท่ีตนไทรใหญช่ือสุปติฏฐะมีทุกข  
เสียใจ มีหนานองดวยน้ําตายืนรองไหอยู ณ ท่ีสวนหนึ่ง คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพได 
เสด็จเขาไปหาเทวดาผูสิงสถิตอยูท่ีตนไทรใหญช่ือสุปติฏฐะ แลวตรัสถามวา ดูกรเทวดา เหตุ 
ไรหนอทานจงึมีทุกข เสียใจ มีหนานองดวยน้ําตา ยืนรองไหอยู ณ ท่ีสวนหนึ่ง เทวดานั้น 
ทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ลมฝนท่ีแรงกลาไดพัดมาโคนท่ีอยู (ภพ) ของขาพระองคลมลง 
 ทําใหมีรากอยูขางบน ดังท่ีเห็นอยูนี้ พระเจาขา ฯ 
     ส. ดูกรเทวดา ก็เม่ือทานดาํรงอยูในรุกขธรรมแลว (ธรรมท่ีเทวดาผูสิงสถิตอยูท่ี 
ตนไมจะตองประพฤติ) ลมฝนท่ีแรงกลา ไดพัดมาโคนท่ีอยูของทานลมลง ทําใหมีรากอยูขางบน 
ไดอยางไร ฯ 
     ท. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็เทวดาผูสิงสถิตอยูท่ีตนไม ยอมเปนผูดํารงอยูใน 
รุกขธรรมอยางไร ฯ 
     ส. ดูกรเทวดา พวกชนท่ีตองการราก ยอมนํารากตนไมไป พวกชนผูตองการ 
เปลือก ยอมนาํเปลือกไป พวกชนผูตองการใบยอมนําใบไป พวกชนผูตองการดอกยอมนํา 
ดอกไป พวกชนผูตองการผลยอมนําผลไป ก็แตเทวดาไมพึงกระทําความเสียใจหรือความดีใจ 
เพราะการกระทํานั้นๆ ดูกรเทวดา เทวดาผูสิงสถิตอยูท่ีตนไม ยอมเปนผูดํารงอยูในรุกขธรรม 
อยางนี้แล ฯ 
     ท. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคไมดํารงอยูในรุกขธรรมเปนแนเทียว ลมฝน 
ท่ีแรงกลาจึงไดพัดมาโคนท่ีอยูใหลมลง ทําใหมีรากอยูขางบน ฯ 
     ส. ดูกรเทวดา ถาวาทานพงึดํารงอยูในรุกขธรรมไซร ท่ีอยูของทานก็พึงมิเหมือน 
กาลกอน ฯ 
     ท. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคจะพึงดํารงอยูในรุกขธรรม ขอใหท่ีอยูของ 
ขาพระองคพึงมีเหมือนกาลกอนเถิด ฯ 
     ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพไดทรงบันดาลอิทธาภสัิงขาร ใหมีลมฝนท่ีแรงกลาพัด 
ตนไทรใหญช่ือสุปติฏฐะ ใหกลับต้ังข้ึนดังเดิม ตนไทรใหญช่ือสุปติฏฐะไดมีรากต้ังอยูดังเดิม   
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ฉันใด ดกูรพราหมณธรรมิกะ เออก็ พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบท ไดขับไลเธอผูดํารงอยูใน 
สมณธรรมออกจากอาวาสทั้ง ๗ แหงในชาติภูมิชนบทท้ังหมด ฉันนัน้เหมือนกนั ทาน 
พระธรรมิกะทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สมณะยอมเปนผูดํารงอยูในสมณธรรมอยางไร ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณธรรมิกะ สมณะในธรรมวินัยนี้ ยอมไมดาตอบบุคคลผูดา ไม 
เสียดสีตอบบุคคลผูเสียดสี ไมประหารตอบบุคคลผูประหาร ดูกรพราหมณธรรมิกะ สมณะ 
ยอมเปนผูดํารงอยูในสมณธรรมอยางนี้แล ฯ 
     ธ. ขาแตพระองคผูเจริญ พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบท ไดขับไลขาพระองคผูไม 
ดํารงอยูในสมณธรรมออกจากอาวาสท้ัง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบทท้ังหมด พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณธรรมิกะ เร่ืองเคยมีมาแลว มีศาสดาจารยช่ือสุเนตตะ  ผูเปนเจา 
ลัทธิ ผูปราศจากความกําหนดัในกามท้ังหลาย มีสาวกหลายรอยคน ไดแสดงธรรมแกสาวก 
ท้ังหลาย เพื่อความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ก็สาวกเหลาใดเม่ือทานศาสดาจารยช่ือสุเนตตะ 
แสดงธรรมเพ่ือความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ไมยังจติใหเล่ือมใส สาวกเหลานัน้ เม่ือตาย 
ไปแลว ไดเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก สวนสาวกเหลาใด เม่ือทานศาสดาจารยช่ือ 
สุเนตตะแสดงธรรมเพ่ือความเปนผูไปเกดิในพรหมโลก ไดยังจติใหเล่ือมใส สาวกเหลานั้น 
เม่ือตายไปแลว ไดเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ฯ 
     ดูกรพราหมณธรรมิกะ เร่ืองเคยมีมาแลว มีศาสดาจารยช่ือมูคปกขะ ฯลฯ มี 
ศาสดาจารยช่ืออรเนมิ ฯลฯ มีศาสดาจารยช่ือกุททาลกะ ฯลฯ มีศาสดาจารยช่ือโชติปาละ ผู 
เปนเจาลัทธิ ผูปราศจากความกําหนดัในกามท้ังหลาย มีสาวกหลายรอยคน ไดแสดงธรรมแก 
สาวกท้ังหลายเพื่อความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ก็สาวกเหลาใด เม่ือทานศาสดาจารยช่ือ 
โชติปาละแสดงธรรมเพ่ือความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ไมยังจิตใหเล่ือมใสสาวกเหลานั้น 
เม่ือตายไปแลว ไดเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสาวกเหลาใด เม่ือทานศาสดาจารย 
ช่ือโชติปาละแสดงธรรมเพ่ือความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ไดยังจิตใหเล่ือมใส สาวกเหลานั้น 
 เม่ือตายไปแลว ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
     ดูกรพราหมณธรรมิกะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ผูใดมจีติประทุษราย พึงดา 
 บริภาษ ทานศาสดาจารยท้ัง ๖ นี้ ผูเปนเจาลัทธิ ผูปราศจากความกําหนัดในกามท้ังหลาย มี 
บริวารหลายรอยคน พรอมท้ังหมูสาวก ผูนัน้พึงประสบส่ิงท่ีไมเปนบุญมากหรือ ฯ  
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     ธ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณธรรมิกะ ผูใดมีจิตประทุษราย พึงดา บริภาษ ทานศาสดาจารย 
ท้ัง ๖ นั้น ผูเปนเจาลัทธิ ผูปราศจากความกําหนดัในกามท้ังหลายมีบริวารหลายรอยคน 
 พรอมท้ังหมูสาวก ผูนั้นพึงประสพส่ิงท่ีไมเปนบุญมากผูใดมีจิตประทุษราย ยอมดา บริภาษ 
บุคคลผูมีทิฐิสมบูรณคนเดยีว ผูนี้ยอมประสพส่ิงท่ีไมเปนบุญมากกวาผูดาวาบริภาษทานศาสดา 
จารยท้ัง ๖ นัน้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราหากลาวการขุดโคนคุณความดีของตนภายนอก 
ศาสนาน้ีเหมือนการดาวาบริภาษในทานผูประพฤติพรหมจรรยรวมกนันี้ไม ดูกรพราหมณ 
ธรรมิกะ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไมประทุษรายในทานผู 
ประพฤติพรหมจรรยรวมกนัของตน ดูกรพราหมณธรรมิกะ เธอพึงศึกษาอยางนีแ้ล ฯ 
ไดมีทานศาสดาจารยช่ือสุเนตตะ ช่ือมูคปกขะ ช่ืออรเนมิช่ือกุททาลกะ  
ช่ือหัตถิปาละ และไดมีพราหมณปุโรหิตของพระราชาถึง ๗ พระองค เปน 
เจาแหงโค เปนศาสดาจารยช่ือโชติปาละ ทานศาสดาจารยผูมียศเปน 
ผูไดรับยกยองวาเปนเจาลัทธิในอดีต ทานเหลานั้นไดเปนผูหมดกล่ินสาป 
คือ ความโกรธ มุงม่ันในกรุณา ผานพนกามสังโยชนคลายกามราคะ 
เสียได เปนผูเขาถึงพรหมโลก สาวกของทานเหลานั้นแมหลายรอย 
 
ไดเปนผูหมดกล่ินสาป คือความโกรธ มุงม่ันในกรุณา ผานพนกาม 
สังโยชน คลายกามราคะเสียได ก็เปนผูเขาถึงพรหมโลก นรชนใดมี 
ความดําริทางใจประทุษราย ยอมดาบริภาษทานเหลานั้น ผูเปนฤาษี 
ผูเปนนักบวชนอกศาสนา ปราศจากความกําหนดั มีจิตต้ังม่ันก็นรชน 
เชนนั้นยอมประสพส่ิงท่ีไมเปนบุญมาก สวนนรชนใดมีความดําริทางใจ 
ประทุษราย ยอมดา บริภาษภิกษุผูเปนสาวกของพระพุทธเจา ผูมีทิฐิ 
สมบูรณรูปเดียว นรชนผูนี้ยอมประสพส่ิงท่ีไมเปนบุญมากกวาผูดาวา 
บริภาษทานศาสดาจารยเหลานั้น นรชนไมพึงเสียดสีทานผูมีความดี ผูละ 
ทิฐิบุคคลใดเปนผูมีอินทรีย ๕ คือ ศรัทธา สติ วิริยะ สมถะ 
และ วิปสสนาออน บุคคลผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม เรา  
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เรียกวาเปนบุคคลท่ีเจ็ด แหงพระอริยสงฆ  นรชนใดเบียดเบียน ทําราย 
บุคคลเชนนั้นผูเปนภิกษุ ในกาลกอน นรชนนั้นช่ือวาทํารายตนเอง ยอม 
บ่ันรอนอรหัตผลในภายหลัง สวนนรชนใดยอมรักษาตน นรชนนั้นช่ือวา 
เปนผูรักษาตนท่ีเปนสวนภายนอก เพราะเหตุนั้น บัณฑิตไมขุดโคนคุณ 
ความดีของตน ช่ือวาพึงรักษาตนทุกเม่ือ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๒ 
                        จบธรรมิกวรรคท่ี ๕ 
                        __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. นาคสูตร                         ๒. มิคสาลาสูตร  
๓. อิณสูตร                         ๔. มหาจุนทสูตร 
๕. สันทิฏฐิกสูตรท่ี ๑         ๖. สันทิฏฐิกสูตรท่ี ๒  
๗. เขมสุมนสูตร                 ๘. อินทรียสังวรสูตร  
๙. อานันทสูตร                 ๑๐. ขัตติยาธิปปายสูตร  
๑๑. อัปปมาทสูตร                ๑๒. ธรรมิกสูตร ฯ 
                         จบปฐมปณณาสก 
                         __________________  
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                          ทุติยปณณาสก 
                          มหาวรรคท่ี ๑ 
                          ๑. โสณสูตร 
         [๓๒๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลกรุงราชคฤห  
ก็สมัยนั้น ทานพระโสณะอยูท่ีปาช่ือ สีตะวัน ใกลกรุงราชคฤหคร้ังนั้น ทานพระโสณะหลีก 
ออกเรนอยูในท่ีลับ เกิดปริวติกแหงใจอยางนี้วาสาวกของพระผูมีพระภาคเหลาใดเหลาหนึ่ง 
 เปนผูปรารภความเพยีรอยู เราก็เปนผูหนึง่ในจํานวนสาวกเหลานั้น กแ็ตวาจติของเรายังไมหลุด 
พนจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน ก็โภคทรัพยยอมมีอยูในสกุลของเรา เราอาจเพื่อใชสอยโภคทรัพย 
และทําบุญได ผิฉะนั้น เราพึงบอกคืนสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถใชสอยโภคทรัพยและพึงทําบุญ 
เถิด คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบปริวิตกแหงใจของทานพระโสณะดวยพระทัย แลวทรงหาย 
จากภเูขาคิชฌกูฏ ไปปรากฏตรงหนาทานพระโสณะท่ีปาสีตะวัน เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังพึง 
เหยยีดแขนท่ีคู หรือพึงคูแขนที่เหยยีดฉะนัน้ ทรงประทับนั่งบนอาสนะท่ีไดปูแลว แมทาน 
พระโสณะถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวไดนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลว พระผูมี 
พระภาคไดตรัสถามทานพระโสณะวา ดกูรโสณะ เธอหลีกออกเรนอยูในท่ีลับ เกิดปริวิตก 
แหงใจอยางนีมิ้ใชหรือวา สาวกของพระผูมีพระภาคเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูปรารภความเพียร 
อยู เราก็เปนผูหนึ่งในจํานวนสาวกเหลานัน้ ก็แตวาจิตของเรายังไมหลุดพนจากอาสวะ เพราะ 
ไมถือม่ัน ก็โภคทรัพยยอมมีอยูในสกุลของเราเราอาจเพ่ือใชสอยโภคทรัพยและทําบุญได 
 มิฉะนั้น เราพึงบอกคืนสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถใชสอยโภคทรัพย และพึงทําบุญเถิด  
ทานพระโสณะทูลวา อยางนัน้พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอเม่ือกอนยังอยูครองเรือน 
เปนผูฉลาดในการดีดพณิมิใชหรือ ฯ  
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     ส. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ก็สมัยใดสายพิณของเธอตึงเกิน 
ไป สมัยนั้น พณิของเธอยอมมีเสียงไพเราะหรือ ยอมควรแกการใชหรือไม ฯ 
     ส. ไมเปนเชนนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมัยใดสายพิณของเธอหยอนเกนิ 
ไป สมัยนั้น พณิของเธอยอมมีเสียงไพเราะ หรือยอมควรแกการใชหรือไม ฯ 
     ส. ไมเปนเชนนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรโสณะ ก็สมัยใด สายพิณของเธอไมตึงเกินไป ไมหยอนเกนิไป ตั้งอยู 
ในขนาดกลาง สมัยนั้น พณิของเธอยอมมีเสียงไพเราะ หรือยอมควรแกการใชหรือไม ฯ 
     ส. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรโสณะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ความเพียรท่ีปรารภมากเกินไปยอมเปนไป 
เพื่อความฟุงซาน ความเพยีรท่ีหยอนเกินไป ยอมเปนไปเพ่ือความเกยีจคราน ดูกรโสณะ  
เพราะเหตุนั้นแหละ เธอจงต้ังความเพยีรใหสมํ่าเสมอจงต้ังอินทรียใหสมํ่าเสมอ และจงถือ 
นิมิตในความสมํ่าเสมอนั้น ทานพระโสณะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค 
ทรงกลาวสอนทานพระโสณะดวยพระโอวาทนี้ แลวทรงหายจากปาสีตวันไปปรากฏท่ีภูเขาคิชฌ 
กูฏ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยยีดแขนท่ีคู หรือพงึคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น ฯ 
     คร้ันสมัยตอมา ทานพระโสณะไดตั้งความเพียรใหสมํ่าเสมอ ไดตั้งอินทรียใหสมํ่าเสมอ 
 และไดถือนิมิตในความสมํ่าเสมอนั้นตอมา ทานพระโสณะหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท  
มีความเพยีร ตั้งใจแนวแนอยู ไดทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ังหลาย 
ผูออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ในปจจุบัน เขาถึงอยูตอกาลไมนานเลย ไดทราบ 
ชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี ้
มิไดมี กแ็ลทานพระโสณะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย คร้ังนั้น 
 ทานพระโสณะบรรลุอรหตัแลว ไดคิดอยางนีว้าไฉนหนอ เราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ แลวพงึพยากรณอรหัตผลในสํานกัพระผูมีพระภาคเถิด ลําดับนั้น ทานพระโสณะไดเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย  
ไดทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว บรรลุประโยชนของตนแลว หมดส้ินกิเลสเคร่ือง  
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ประกอบในภพ หลุดพนเพราะรูโดยชอบ ภิกษนุั้นยอมเปนผูนอมไปยงัเหตุ ๖ ประการ คือ 
เปนผูนอมไปยังเนกขัมมะ ๑ เปนผูนอมไปยังความสงัด ๑ เปนผูนอมไปยังความไมเบียดเบียน ๑  
เปนผูนอมไปยังความส้ินตัณหา ๑ เปนผูนอมไปยังความส้ินอุปาทาน ๑ เปนผูนอมไปยังความ 
ไมหลงใหล ๑ ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พงึมีความคิดเห็นอยางนี้วา  
ทานผูมีอายุรูปนี้ อาศัยคุณเพยีงศรัทธาอยางเดียวเปนแน เปนผูนอมไปยงัเนกขัมมะ แตขอนั้น 
ไมพึงเหน็อยางนี้ เพราะวาภกิษุขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ไดทํากจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว  
ไมพิจารณาเหน็กิจท่ีตนจะตองทําหรือไมพิจารณาเห็นการเพ่ิมพูนกจิท่ีทําแลวอยู ยอมเปนผู 
นอมไปยังเนกขัมมะเพราะส้ินราคะ เพราะเปนผูปราศจากราคะ เพราะส้ินโทสะ เพราะเปนผู 
ปราศจากโทสะ เพราะส้ินโมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พงึมีความคิดเห็นอยางนี้วา  
ทานผูมีอายุรูปนี้ มุงหวังลาภ สักการะและการสรรเสริญเปนแนจงึนอมไปยังความสงัด แตขอ 
นั้นไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะวาภกิษุขีณาสพ อยูพรหมจรรยไดทํากจิท่ีควรเสร็จแลว ไมพิจารณา 
เห็นกจิท่ีตนจะตองทํา หรือไมพิจารณาเหน็การเพิ่มพนูกิจท่ีทําแลวอยู ยอมเปนผูนอมไปยังความ 
สงัด เพราะส้ินราคะ เพราะเปนผูปราศจากราคะ เพราะส้ินโทสะ เพราะเปนผูปราศจากโทสะ  
เพราะส้ินโมหะเพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พงึมีความคิดเห็นอยางนี้วา  
ทานผูมีอายุรูปนี้ ละสีลัพพัตตปรามาส กลับใหเปนแกนสารเปนแนจึงเปนผูนอมไปยงั 
ความไมเบียดเบียน แตขอนัน้ไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะวาภิกษุขีณาสพ ฯลฯ เปนผูนอมไป 
ยังความไมเบียดเบียน เพราะส้ินโมหะเพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯลฯ ยอมเปนผูนอมไป 
ยังความส้ินตัณหา เพราะส้ินโมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯลฯ ยอมเปนผูนอมไปยัง 
ความส้ินอุปาทานเพราะส้ินโมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พงึมีความคิดเห็นอยางนี้วา  
ทานผูมีอายุรูปนี้ ละสีลัพพัตตปรามาสกลับใหเปนแกนสารเปนแนจึงเปนผูนอมไปยงัความไม 
หลงใหล แตขอนั้นไมพึงเหน็อยางนี้ เพราะวาภิกษุขีณาสพอยูจบพรหมจรรย ไดทํากิจท่ีควรทํา 
เสร็จแลว ไมพจิารณาเหน็ในกิจท่ีตนจะตองทํา หรือไมพจิารณาเหน็การเพ่ิมพูนกจิท่ีทําแลวอยู  
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 ยอมเปนผูนอมไปยังความไมหลงใหล เพราะส้ินราคะ เพราะเปนผูปราศจากราคะ เพราะส้ิน 
โทสะ เพราะเปนผูปราศจากโทสะ เพราะส้ินโมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ ถารูปท่ีพึงเห็นแจงดวยจกัษุแมดีเยีย่มมาสูคลองจักษุของภิกษุผู 
มีจิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ไซร รูปนั้นไมครอบงําจติของทานไดจติของทานยอมเปนจิต 
ไมเจือดวยกิเลส เปนจิตต้ังม่ัน ถึงความไมหวั่นไหวและทานยอมพิจารณาเหน็ความเกิดข้ึนและ 
ความเส่ือมไปแหงจิตนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเสียงท่ีพึงรูแจงดวยห ูฯลฯ กล่ินท่ีพงึรูแจง 
ดวยจมูก ฯลฯ รสท่ีพึงรูแจงดวยล้ิน ฯลฯ โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกาย ฯลฯ ธรรมารมณ 
ท่ีพึงรูแจงดวยใจ แมดีเยีย่ม มาสูคลองจักษุแหงภิกษุ ผูมีจิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ไซร  
ธรรมารมณนั้นยอมไมครอบงําจิตของทานได จิตของทานยอมเปนจิตไมเจือดวยกิเลส เปนจิต 
ตั้งม่ันถึงความไมหวัน่ไหว และทานพิจารณาเหน็ความเกิดข้ึนความเส่ือมไปแหงจิตนั้น เปรียบ 
เหมือนภูเขาศิลาท่ีไมมีชอง ไมมีโพรงเปนแทงทึบ ถึงแมลมฝนอันแรงกลาพึงพัดมาจากทิศ 
บูรพาไซร ก็ไมพึงยังภเูขาศิลานั้นใหหวัน่ไหว ใหสะเทือนสะทานได ถึงแมลมฝนอันแรงกลา 
พึงพัดมาจากทิศประจิมฯลฯ พึงพัดมาจากทิศอุดร ฯลฯ พึงพัดมาจากทิศทักษิณไซร กไ็มพึง 
ยังภูเขาศิลานัน้ใหหวัน่ไหว ใหสะเทือนสะทานได ฉะนัน้ ฯ 
             ทานพระโสณะคร้ันกลาวดังน้ีแลว จึงไดกลาวคาถาประพันธดงัตอไปอีกวา 
จิตของภิกษุผูนอมไปยังเนกขัมมะ ผูนอมไปยังความสงัดแหงใจ ผูนอม 
ไปยังความไมเบียดเบียน ผูนอมไปยังความสิ้นตัณหา ผูนอมไปยังความ 
ส้ินอุปาทาน และผูนอมไปยงัความไมหลงใหลแหงใจ ยอมหลุดพนโดย 
ชอบเพราะเหน็ความเกดิข้ึนและความเส่ือมไปแหงอายตนะท้ังหลาย กจิท่ี 
ควรทาํและการเพิ่มพูนกจิท่ีทําแลว ยอมไมมีแกภกิษนุั้นผูหลุดพนแลวโดย 
ชอบมีจิตสงบ ภูเขาศิลาเปนแทงทึบ ยอมไมหวั่นไหวดวยลม ฉันใด  
รูปเสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณท้ังส้ิน ท้ังท่ีเปน 
อิฏฐารมณ และอนิฏฐารมณยอมยังจิตอันต้ังม่ันหลุดพนวเิศษแลว  
ของภิกษุผูคงที่ใหหวั่นไหวไมไดฉันนัน้และภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็น 
ความเกิดข้ึน และความเส่ือมไปแหงจิตนั้น ดังนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑  
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                  ๒. ผัคคุณสูตร 
         [๓๒๗] ก็สมัยนั้น ทานพระผัคคุณะอาพาธ มีทุกขเปนไขหนกั คร้ังนั้น ทานพระ 
อานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระผัคคุณะอาพาธมีทุกขเปนไขหนกั ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนเุคราะห เสด็จเขาไปเยี่ยม 
ทานพระผัคคุณะเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ คร้ังนั้นเปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาค 
เสด็จออกจากที่เรน เสด็จเขาไปเยีย่มทานพระผัคคุณะถึงท่ีอยู ทานพระผัคคุณะไดเหน็พระผูมี 
พระภาคกําลังเสด็จมาแตไกล แลวจะลุกจากเตียง ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาน 
พระผัคคุณะวา อยาเลยผัคคุณะ เธออยาลุกข้ึนจากเตียง อาสนะเหลาน้ีท่ีผูอ่ืนไดปูไวมีอยู เราจัก 
นั่งบนอาสนะน้ัน พระผูมีพระภาคไดประทับนั่งบนอาสนะท่ีไดปูไวแลว คร้ันแลว ไดตรัสถาม 
ทานพระผัคคุณะวา ดกูรผัคคุณะเธอพออดทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนา 
ยอมบรรเทาไมกําเริบหรือปรากฏวาบรรเทา ไมกําเริบข้ึนหรือ ทานพระผัคคุณะกราบทูลวาขาแต 
พระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได ยงัอัตภาพใหเปนไปไมไดทุกขเวทนาของขาพระองค 
กําเริบหนกัไมบรรเทา ปรากฏวากําเริบนั้นไมบรรเทาเลยขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือน 
บุรุษ มีกําลังพงึเฉือนศีรษะดวยมีดโกนท่ีคมฉันใด ลมกลาเสียดแทงศีรษะของขาพระองค ฉันนั้น  
ขาแตพระองคผูเจริญขาพระองคอดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขา 
พระองคกําเริบหนัก ไมบรรเทา ปรากฏวากําเริบข้ึน ไมบรรเทาเลยเปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง 
พึงเอาเชือกท่ีเหนียวแนนพนัศีรษะ ฉันใด ความเจ็บปวดท่ีศีรษะของขาพระองคก็มีประมาณยิ่ง  
ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมไดเปรียบเหมือนบุรุษฆาโค หรือลูกมือของ 
บุรุษฆาโค เปนคนขยันพึงใชมีดสําหรับชําแหละโคท่ีคม ชําแหละทองโค ฉันใด ลมกลามี 
ประมาณยิ่งยอมเสียดแทงทองของขาพระองค ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทน 
ไมได ...เปรียบบุรุษผูมีกําลังสองคน จับบุรุษผูออนกําลังคนเดียวท่ีแขนคนละขาง แลวพึงลน 
ยางบนหลุมถานไฟ ฉันใด ความเรารอนท่ีกายของขาพระองคก็ประมาณยิ่งฉันนั้น ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมไดทุกขเวทนาของขาพระองคกําเริบหนกั  
ไมบรรเทา ปรากฏวากําเริบข้ึนไมบรรเทาเลย ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงดวยธรรมี  
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กถาใหทานพระผัคคุณะเหน็แจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง แลวเสดจ็ลุกจากอาสนะหลีกไป 
คร้ันเม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็ไปแลวไมนาน ทานพระผัคคุณะไดกระทํากาละและในเวลาตาย 
อินทรียของทานพระผัคคุณะนั้น ผองใสยิ่งนัก ฯ 
     คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลวนั่ง  
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จ 
จากมาไมนาน ทานพระผัคคุณะก็กระทํากาละ และในเวลาตายอินทรียของทานพระผัคคุณะผองใส 
ยิ่งนัก พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนทก็อินทรียของผัคคุณภิกษุจักไมผองใสไดอยางไร  
จิตของผัคคุณภิกษยุังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ จิตของผัคคุณภิกษ ุ
นั้น กห็ลุดพนแลวจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ เพราะไดฟงธรรมเทศนาน้ัน ดูกร 
อานนทอานิสงสในการฟงธรรมโดยกาลอันควร ในการใครครวญเน้ือความแหงธรรมโดยกาล 
อันควร ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน ดูกรอานนท จติของภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยงัไมหลุดพน 
จากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕ ในเวลาใกลตายเธอไดเห็นตถาคต ตถาคตยอมแสดง 
ธรรมอันงามในเบ้ืองตน อันงามในทามกลางอันงามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ 
ท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิงแกเธอ จิตของเธอยอมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปใน 
สวนเบื้องตํ่า ๕เพราะไดฟงธรรมเทศนาน้ัน ดูกรอานนท นี้เปนอานิสงสขอท่ี ๑ ในการฟงธรรม 
โดยกาลอันควร ฯ 
     อีกประการหนึ่ง จิตของภกิษุยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕ 
 ในเวลาใกลตาย เธอไมไดเห็นตถาคตเลย แตไดเห็นสาวกของพระตถาคต สาวกของพระตถาคต 
ยอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอม 
ท้ังอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง แกเธอ จิตของเธอยอมหลุดพนจากสังโยชน 
อันเปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕ เพราะไดฟงธรรมเทศนาน้ัน ดูกรอานนท นี้เปนอานิสงสขอท่ี ๒  
ในการฟงธรรมโดยกาลอันควร ฯ 
     อีกประการหนึ่ง จิตของภกิษุยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕  
ในเวลาใกลตาย เธอไมไดเหน็ตถาคต และไมไดเห็นสาวกของตถาคตเลย แตยอมตรึกตรองเพง 
ดวยใจ ซ่ึงธรรมตามท่ีไดฟงมาไดเรียนมา เม่ือเธอตรึกตรองเพงดวยใจ ซ่ึงธรรมตามท่ีไดฟงมา 
ไดเรียนมาอยู จิตของเธอยอมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕ ดูกรอานนท นี ้
เปนอานสิงสขอท่ี ๓ ในการใครครวญเน้ือความแหงธรรมโดยกาลอันควร ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 345 
     ดูกรอานนท จิตของมนุษยในธรรมวนิัยนี้ ไดหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวน 
เบ้ืองตํ่า ๕ แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนพิพานอันเปนท่ีส้ินไปแหงอุปธิกิเลส อันหาธรรมอ่ืน 
ยิ่งกวามิได ในเวลาใกลตาย เธอยอมไดเหน็พระตถาคต พระตถาคตยอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ือง 
ตน ... แกเธอ จิตของเธอยอมนอมไปในนพิพานอันเปนท่ีส้ินไปแหงอุปธิกิเลส อันหาธรรมอ่ืน 
ยิ่งกวามิได เพราะไดฟงธรรมเทศนาน้ัน ดกูรอานนท นี้เปนอานิสงสขอท่ี ๔ ในการฟงธรรม 
โดยกาลอันควร ฯ 
     อีกประการหนึ่ง จิตของภกิษุหลุดพนแลวจากสังโยชน อันเปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕  
แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนิพพานอันเปนท่ีส้ินไปแหงอุปธิกิเลส อันหาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  
ในเวลาใกลตาย เธอยอมไมไดเห็นพระตถาคตแตเธอยอมไดเหน็สาวกของพระตถาคต สาวก 
ของพระตถาคตยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน ... แกเธอ จิตของเธอยอมนอมไปในนิพพาน 
เปนท่ีส้ินไปแหงอุปธิกิเลส อันหาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เพราะไดฟงธรรมเทศนาน้ัน ดูกรอานนท 
นี้เปนอานิสงสขอท่ี ๕ ในการฟงธรรมโดยกาลอันควร ฯ 
     อีกประการหนึ่ง จิตของภกิษุหลุดพนแลวจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕  
แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนิพพาน อันเปนท่ีส้ินไปแหงอุปธิกิเลส อันหาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  
ในเวลาใกลตาย เธอยอมไมไดเห็นพระตถาคตและยอมไมไดเหน็สาวกของพระตถาคตเลย แต 
เธอยอมตรึกตรองเพงดวยใจซ่ึงธรรมตามท่ีไดฟงมาไดเรียนมา เม่ือเธอตรึกตรองเพงดวยใจซ่ึงธรรม 
ตามท่ีไดฟงมาไดเรียนมาอยู จิตของเธอยอมนอมไปในนพิพานอันเปนท่ีส้ินไปแหงอุปธิกิเลสอัน 
หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได ดูกรอานนท นี้เปนอานิสงสขอ ๖ ในการใครครวญเน้ือความแหงธรรม 
โดยกาลอันควร ดูกรอานนท อานิสงสในการฟงธรรม ในการใครครวญเน้ือความโดยกาลอันควร 
 ๖ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                        ๓. ฉฬาภิชาติยสูตร 
         [๓๒๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลกรุงราชคฤห  
คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน  
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ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ปูรณกัสสป บัญญัติชาติ ๖ ประการ  
คือ บัญญัติชาติดํา ๑ ชาติเขียว ๑ชาติแดง ๑ ชาติเหลือง ๑ ชาติขาว ๑ ชาติขาวจัด ๑ 
 ขาแตพระองคผูเจริญปูรณกัสสปบัญญัติคนฆาแพะ คนฆาสุกร คนฆานก พรานเนื้อ ชาว 
ประมงโจร เพชฌฆาต เจาหนาท่ีเรือนจํา กห็รือคนท่ีทํางานหยาบชาอ่ืนใด วาเปนชาติดํา  
บัญญัติพวกภกิษุ พวกผูเช่ือไปในฝายดํา หรือพวกกรรมวาท กิริยาวาทอ่ืนใด วาเปนชาติเขียว  
บัญญัติพวกนคิรนถใชผาผืนเดียววาเปนชาติแดง บัญญัตคิฤหัสถนุงหมผาขาว สาวกของอเจลก  
(นักบวชเปลือยกาย) วาเปนชาติเหลืองบัญญัติอาชีวก อาชีวิกา วาเปนชาติขาว บัญญัติเจาลัทธิ 
ช่ือนันทวจัฉโคตร ช่ือกัจจสังกิจจโคตร มักขลิโคสาล วาเปนชาติขาวจัด ขาแตพระองคผูเจริญ 
ปูรณกัสสปบัญญัติชาติ ๖ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท การท่ีปูรณกัสสป 
บัญญัติชาติ ๖ นี้นั้น โลกท้ังปวงเห็นดวยหรือ ฯ 
     อา. หามิได พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอานนท เปรียบเหมือนคนท้ังหลายบังคับใหบุรุษผูยากจนขัดสน เข็ญใจ 
 ผูไมปรารถนา ใหรับสวนเนื้อวา ดกูรบุรุษผูเจริญ ทานพึงกินเนื้อนี้และตองใชราคาเน้ือ  
ฉันใด ปูรณกสัสปก็ฉันนั้นเหมือนกนั บัญญัติชาติ ๖แหงสมณพราหมณเหลานัน้ โดยท่ีโลก 
ไมรับรอง เหมือนดังคนพาลไมเฉียบแหลม ไมรูเขตบัญญัติ ไมฉลาด ดูกรอานนท ก็เราแลจะ 
บัญญัติชาติ ๖ ประการเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระ 
ภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนท ก็ชาติ ๖ เปนไฉน คือ บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี เปนผูมีชาติดํา  ประพฤติธรรมดํา ๑ บางคนมีชาติดาํ ประพฤติธรรมขาว ๑ บางคนมี 
ชาติดํา บรรลุนิพพานท่ีไมดาํไมขาว ๑ บางคนมีชาติขาวประพฤติธรรมดํา ๑ บางคนมีชาติขาว 
 ประพฤติธรรมขาว ๑ บางคนมีชาติขาวบรรลุนิพพานท่ีไมดําไมขาว ๑ ฯ 
     ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติดํา ประพฤติธรรมดําเปนอยางไร คือ บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี เกิดในสกุลตํ่า คือ สกุลจัณฑาล สกุลพรานปา สกุลชางจักสาน สกุลทํารถ สกุล 
เทหยกัเยื่อ ซ่ึงยากจน มีขาวน้ําโภชนะนอย เปนอยูฝดเคือง ไดอาหารและเคร่ืองนุงหมโดยยาก  
และเขาผูนั้นเปนผูมีผิวพรรณทราม ไมนาดู เปนคนแคระ ข้ีโรค ตาบอด งอย กระจอก เปน 
อัมพาตไมไดขาวน้ําเคร่ืองนุงหม ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยู  
เคร่ืองประทีป เขายังประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ คร้ันประพฤติทุจริตดวยกาย   
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ดวยวาจา ดวยใจแลว เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรอานนท บุคคล 
มีชาติดํา ประพฤติธรรมดําอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติดํา ประพฤติธรรมขาวเปนอยางไร คือ บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี เปนผูเกดิในสกุลต่ํา คือ สกุลจัณฑาล สกุลพรานปาสกุลชางจักสาน สกุลทํารถ  
สกุลเทหยักเยือ่ ซ่ึงยากจน มีขาวน้ําโภชนะนอยเปนผูฝดเคือง ไดอาหารและเคร่ืองนุงหม 
โดยยาก และเขาผูนั้นเปนผูมีผิวพรรณทราม ไมนาดู เปนคนแคระ ข้ีโรค ตาบอด งอย  
กระจอก เปนอัมพาตไมไดขาว น้ํา เคร่ืองนุงหม ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม เคร่ือง 
ลูบไลท่ีนอน ท่ีอยู เคร่ืองประทีป แตเขาประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ คร้ัน 
ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจแลว เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกร 
อานนท บุคคลมีชาติดํา ประพฤติธรรมขาว อยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติดํา บรรลุนิพพานท่ีไมดาํไมขาวเปนอยางไรคือ บุคคล 
บางคนในโลกนี้ เปนผูเกดิในสกุลตํ่า ฯลฯ มีผิวพรรณทราม ไมนาดู เปนคนแคระ เขาปลง 
ผมและหนวด นุงหมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตเขาบวชแลวอยางนี้ ละนวิรณ ๕ ประการ 
 อันเปนเคร่ืองเศราหมองใจ ทําปญญาใหทุรพล เปนผูมีจิตต้ังอยูดวยดใีนสติปฏฐานท้ัง ๔ เจริญ 
โพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง แลวไดบรรลุนิพพานอันไมดาํไมขาว ดกูรอานนท บุคคลมีชาติ 
ดําบรรลุนิพพานอันไมดําไมขาว อยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติขาว ประพฤติธรรมดําเปนอยางไร คือ บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี ยอมเกิดในสกุลสูง คือ สกุลกษัตริยมหาศาล สกุลพราหมณมหาศาล สกุลคฤหบดี 
มหาศาล ซ่ึงม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมากมีทองและเงินมาก มีอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจมาก  
มีทรัพย คือ ขาวเปลือกมากและเขาผูนั้นเปนผูมีรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส ประกอบดวยผิว 
พรรณงามยิ่ง ไดขาว น้ํา เคร่ืองนุงหม ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน 
ท่ีอยู เคร่ืองประทีป เขาประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ คร้ันประพฤติทุจริตดวยกาย 
 ดวยวาจา ดวยใจแลว เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบายทุคติ วนิิบาต นรก ดกูรอานนท บุคคล 
มีชาติขาว ประพฤติธรรมดํา อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติขาว ประพฤติธรรมขาว เปนอยางไร คือ บุคคล 
บางคนในโลกนี้ เกิดในสกุลสูง ฯลฯ เขาประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ คร้ัน  
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ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจแลว เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค  
ดูกรอานนท บุคคลมีชาติขาว ประพฤติธรรมขาวอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติขาว บรรลุนิพพานอันไมดําไมขาว เปนอยางไร คือ  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดในสกุลสูง ฯลฯ เขาปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออก 
บวชเปนบรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้ ละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเคร่ืองเศราหมองใจ ทํา 
ปญญาใหทุรพล เปนผูมีจิตต้ังอยูดวยดใีนสติปฏฐานท้ัง ๔ เจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง  
แลวไดบรรลุนิพพานท่ีไมดาํ ไมขาว ดกูรอานนท บุคคลมีชาติขาว บรรลุนิพพานอันไมดํา ไมขาว  
อยางนี้แล ดกูรอานนท ชาติ ๖ นี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          ๔. อาสวสูตร 
         [๓๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรของ 
คํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก 
 ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ อาสวะเหลาใด อันภิกษุในธรรมวินัยนี ้
พึงละดวยการสํารวมอาสวะเหลานั้นเปนอันภิกษุละไดแลวดวยการสํารวม ๑ อาสวะเหลาใดอัน 
ภิกษพุึงละดวยการซองเสพ อาสวะเหลานัน้เปนอันภิกษลุะไดแลวดวยการซองเสพ ๑ อาสวะ 
เหลาใดอันภิกษุพึงละดวยการอดทน อาสวะเหลานัน้ เปนอันภิกษุละไดแลวดวยการอดทน ๑  
อาสวะเหลาใดอันภกิษุพึงละดวยการหลีกเล่ียงอาสวะเหลานั้นเปนอันภิกษุละไดแลวดวยการ 
หลีกเล่ียง ๑ อาสวะเหลาใดอันภิกษุพึงละดวยการบรรเทา อาสวะเหลานั้นเปนอันภกิษุละไดแลว 
ดวยการบรรเทา ๑อาสวะเหลาใด อันภกิษพุึงละดวยภาวนา อาสวะเหลานั้นเปนอันภกิษุละได 
แลวดวยภาวนา ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละดวยการสํารวม ท่ีเปนอันภิกษุละไดแลวดวย 
การสํารวมเปนไฉน คือ ภกิษุในธรรมวินยันี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว เปนผูสํารวมดวยการ 
สํารวมจักขุนทรีย ซ่ึงเม่ือเธอไมสํารวม พงึเปนเหตุใหอาสวะท่ีทําความคับแคนและความเรารอน 
เกิดข้ึน เม่ือเธอสํารวมอยูอาสวะเหลานั้นท่ีทําความคับแคนและความเรารอนยอมไมมีแกเธอ ดวย  
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ประการอยางนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลวเปนผูสํารวมโสตินทรีย ... ฆานินทรีย ...ชิวหินทรีย  
... กายินทรีย ... ภิกษพุิจารณาโดยแยบคายแลว เปนผูสํารวมดวยการสํารวมมนินทรีย ซ่ึงเม่ือเธอ 
ไมสํารวม พึงเปนเหตุใหอาสวะท่ีทําความคับแคนและความเรารอนเกิดข้ึน เม่ือเธอสํารวมอยู  
อาสวะเหลานัน้ ท่ีทําความคับแคนและความเรารอนยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลายเมื่อภิกษไุมสํารวมอยู อาสวะท่ีทําความคับแคนและความเรารอนพึงเกิดข้ึน เม่ือ 
เธอสํารวมอยู อาสวะเหลานัน้ท่ีทําความคับแคนและความเรารอนยอมไมมีแกเธอดวยประการ 
อยางนี้ อาสวะเหลานี้ เรากลาววาอันภกิษุพงึละดวยการสํารวม ท่ีเปนอันภิกษุละไดแลวดวย 
การสํารวม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละดวยการซองเสพ ท่ีเปนอันภิกษุละไดแลว 
ดวยการซองเสพเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเสพจีวรเพียง 
เพื่อปองกันหนาว รอน เหลือบ ยุง ลม แดดและสัมผัสแหงสัตวเล้ือยคลาน เพียงเพื่อปกปด 
อวัยวะท่ีนาละอาย พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเสพบิณฑบาต มิใชเพือ่เลน มิใชเพื่อมัวเมา 
 มิใชเพื่อประดับ มิใชเพื่อตบแตง เพยีงเพือ่ความดํารงอยู เพื่อความเปนไปแหงกายนี้เพื่อบรรเทา 
ความหวิ เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดวา เราจะบรรเทาเวทนาเกาเสีย จกัไมใหเวทนา 
ใหมเกดิข้ึน ความเปนไปแหงรางกายจกัมีแกเรา ความไมมีโทษ และความอยูสบายจักมีแกเรา 
 ดวยการเสพบิณฑบาตนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเสพเสนาสนะ เพียงเพื่อปองกันหนาว 
 รอน เหลือบ ยุงลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเล้ือยคลาน เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายท่ีเกิด 
จากฤดู และยนิดีในการหลีกออกเรน พจิารณาโดยแยบคายแลว ยอมเสพคิลานปจจัยเภสัช 
บริขาร เพียงเพื่อบรรเทาเวทนาท่ีเกิดจากอาพาธตางๆ ซ่ึงเกิดข้ึนแลวเพื่อไมมีความเจ็บไขเปนท่ี 
สุด ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุไมเสพอยู อาสวะท่ีทําความคับแคนและความเรารอนพึงเกิดข้ึน  
เม่ือเธอเสพอยู อาสวะเหลานัน้ท่ีทําความคับแคนและความเรารอน ยอมไมมีแกเธอ ดวยประการ 
อยางนี้ ดกูรภกิษุท้ังหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา อันภิกษพุึงละดวยการซองเสพ ท่ีเปน 
อันภิกษุละไดแลวดวยการซองเสพ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อาสวะอันภกิษุพึงละดวยความอดกล้ันท่ีเปนอันภิกษุละไดแลว 
ดวยความอดกล้ันเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเปนผู 
อดทนตอหนาว รอน หวิ ระหาย เหลือบ ยงุ ลมแดด และสัมผัสแหงสัตวเล้ือยคลาน  
ยอมเปนผูอดทนตอถอยคําหยาบ คําเสียดสี ยอมเปนผูอดกล้ันตอทุกขเวทนาทางกายที่เกิดข้ึนแลว  
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 กลาแข็ง เผ็ดรอนดี ไมเปนท่ีพอใจ สามารถปลิดชีพไปได ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุไมอดทน 
อยู อาสวะท่ีทําความคับแคนและความเรารอนพึงเกดิข้ึน เม่ือเธออดทนอยู อาสวะเหลานั้นท่ี 
ทําความคับแคนและความเรารอน ยอมไมมีแกเธอดวยประการอยางนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 อาสวะเหลานี ้เรากลาววา อันภิกษุพึงละดวยการอดทนที่เปนอันภกิษลุะไดแลวดวยการอดทน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อาสวะท่ีภิกษุพึงละดวยการหลีกเล่ียงท่ีเปนอันภิกษุละไดแลวดวย 
การหลีกเล่ียงเปนไฉน คือ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ พจิารณาโดยแยบคายแลว ยอมหลีกเล่ียง 
ชางดุ มาดุ โคดุ สุนัขดุ งู หลักตอ ท่ีมีหนามหลุม ตล่ิงชัน บอโสโครก ทอโสโครก พวกวิญูชน 
ท่ีเปนพรหมจารี พึงลงความเห็นเธอผูนั่งในท่ีไมควรนั่ง เท่ียวไปในท่ีไมควรเท่ียวไป คบปาปมิตร 
เชนใด ในฐานะท่ีเปนบาป เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมหลีกเล่ียงท่ีไมควรนั่ง ท่ีไม 
ควรเท่ียวไป และปาปมิตรเชนนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเธอไมหลีกเล่ียงฐานะดังกลาวแลวอยู  
อาสวะท่ีทําความคับแคนและความเรารอนพึงเกิดข้ึน เม่ือเธอหลีกเล่ียงอยู อาสวะเหลาน้ัน ท่ีทํา 
ความคับแคนและความเรารอนพึงเกดิข้ึน  เม่ือเธอหลีกเล่ียงอยู  อาสวะเหลานั้น ท่ีทําความคับ 
แคนและความเรารอนยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะเหลานี้  
เรากลาววา อันภิกษุพึงละดวยการหลีกเล่ียง ท่ีเปนอันภกิษุละไดดวยการหลีกเล่ียง ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะอันภิกษุพึงละดวยการบรรเทา ท่ีเปนอันภกิษุละไดแลว 
ดวยการบรรเทาเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมไม 
รับไว ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหส้ินไป ยอมทําใหหมดไป ซ่ึงกามวิตกท่ีเกิดข้ึน 
แลว ภกิษุพจิารณาโดยแยบคายแลว ยอมไมรับไวยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหส้ินไป  
ยอมทําใหหมดไป ซ่ึงพยาบาทวิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ... ซ่ึงวหิิงสาวิตกท่ีเกดิข้ึนแลว ... ซ่ึงธรรมท่ี 
เปนบาป อกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเธอไมบรรเทาอยู อาสวะท่ีทําความคับแคน 
และความเรารอน พึงเกดิข้ึน เม่ือเธอบรรเทาอยู อาสวะเหลานั้นท่ีทําความคับแคนและความ 
เรารอนยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา 
 อันภิกษุพึงละดวยการบรรเทา ท่ีเปนอันภกิษุละไดแลวดวยการบรรเทา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละไดดวยภาวนา ท่ีเปนอันภกิษุละไดแลวดวย 
ภาวนาเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พจิารณาโดยแยบคายแลว ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค 
 อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอมไปเพื่อความสละ ภิกษพุิจารณาโดยแยบคายแลว  
ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ... วิริยสัมโพชฌงค ... ปติสัมโพชฌงค ... ปสสัทธิสัมโพชฌงค...   
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สมาธิสัมโพชฌงค ... อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ นอมไป 
เพื่อความสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษุไมเจริญโพชฌงคอยู อาสวะที่ทําความคับแคนและ 
ความเรารอนพึงเกิดข้ึน เม่ือเธอเจริญโพชฌงคอยู อาสวะท่ีทําความคับแคนและความเรารอน  
ยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดกูรภกิษุท้ังหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา อันภิกษพุึง 
ละดวยภาวนาที่เปนอันภกิษลุะไดแลวดวยภาวนา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม๖  
ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควร 
กระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตร ๔ 
                        ๕. ทารุกัมมิกสูตร 
         [๓๓๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปราสาทสรางดวยอิฐใกลนาทิกคาม  
คร้ังนั้น คฤหบดีช่ือทารุกัมมิกะ (พอคาฟน) เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรคฤหบดี ทานใน 
สกุล ทานยังใหอยูหรือคฤหบดีช่ือทารุกัมมิกะไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยัง 
ใหอยูและทานนั้นแล ขาพระองคใหในภิกษุผูเปนอรหันต หรือผูบรรลุอรหัตมรรค ผูถืออยูปา 
เปนวัตร ผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร ฯ 
     พ.  ดูกรคฤหบดี ทานผูเปนคฤหัสถ บริโภคกาม อยูครองเรือน นอนเบียดเสียด 
บุตร บริโภคจันทนแควนกาสี ทัดทรงดอกไม ของหอมและเคร่ืองลูบไล ยินดีทองและเงินอยู  
พึงรูขอนี้ไดยากวา ภิกษเุหลานี้เปนพระอรหันตหรือเปนผูบรรลุอรหัตมรรค ดูกรคฤหบดี ถา 
แมภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร เปนผูฟุงซาน ถือตัว เหอ ปากกลา พูดพลาม มีสติเลอะเลือน 
 ไมมีสัมปชัญญะมีใจไมตั้งม่ัน มีจิตพลุงพลาน ไมสํารวมอินทรีย เม่ือเปนอยางนี้ ภิกษนุั้นพึง 
ถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร เปนผูไมฟุงซาน ไมถือตัว ไมเหอ ไม 
ปากกลา ไมพดูพลาม มีสติตั้งม่ัน มีสัมปชัญญะ มีใจตั้งม่ัน มีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง สํารวม 
อินทรีย เม่ือเปนอยางนี้ ภิกษนุั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูอยูใกลบาน เปน 
ผูฟุงซาน ฯลฯ เม่ือเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูอยูใกลบาน   
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เปนผูไมฟุงซาน ฯลฯ เม่ือเปนอยางนี้ ภิกษนุั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูถือเทีย่ว 
บิณฑบาตเปนวัตร เปนผูฟุงซาน ฯลฯ เม่ือเปนอยางนี้ ภกิษุนั้นพึงถูกตเิตียนดวยเหตุนั้นถา 
แมภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เปนผูไมฟุงซาน ฯลฯ เม่ือเปนอยางนี้ภิกษุนั้นพึงไดรับ 
สรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูรับนิมนต เปนผูฟุงซาน ฯลฯเม่ือเปนอยางนี้ ภิกษนุั้นพึง 
ถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูรับนิมนต เปนผูไมฟุงซาน ฯลฯ เม่ือเปนอยางนี้ ภกิษุนั้น 
พึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภกิษผูุถือผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูฟุงซาน ฯลฯ เม่ือเปน 
อยางนี้ ภกิษนุัน้พึงถูกติเตียนดวยเหตนุั้น ถาแมภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูไมฟุงซาน  
ฯลฯเม่ือเปนอยางนี้ ภิกษนุั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภกิษผูุทรงคฤหบดีจีวร เปน 
ผูฟุงซาน ถือตัว เหอ ปากกลา พูดพลาม มีสติเลอะเลือน ไมมีสัมปชัญญะ มีใจไมตั้งม่ัน  
มีจิตพลุงพลาน ไมสํารวมอินทรีย เม่ือเปนอยางนี้ภกิษนุัน้พึงถูกติเตียนดวยเหตนุั้น ถาแม 
ภิกษุผูทรงคฤหบดีจวีร เปนผูไมฟุงซานไมถือตัว ไมเหอ ไมปากกลา ไมพูดพลาม มีสติตั้ง 
ม่ัน มีสัมปชัญญะ มีใจตั้งม่ัน มีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง สํารวมอินทรีย เม่ือเปนอยางนี้ ภิกษ ุ
นั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ดูกรคฤหบดี เชิญทานใหสังฆทานเถิด เม่ือทานใหสังฆทาน 
อยู จิตจกัเล่ือมใส ทานนั้นเปนผูมีจิตเล่ือมใส เม่ือตายไป จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค คฤหบดีช่ือ 
ทารุกัมมิกะ ทูลสนองวา ขาแตพระองคผูเจริญขาพระองคนี้จักใหสังฆทานต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                      ๖. จิตตหัตถิสาริปุตตสูตร 
         [๓๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนะมฤคทายวัน ใกลเมือง 
พาราณสี ก็สมัยนั้น ภิกษุผูเถระหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมสนทนา 
อภิธรรมกถากันอยูท่ีโรงกลม ไดทราบวา ในท่ีประชุมนัน้ ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร เม่ือพวก 
ภิกษุผูเถระกําลังสนทนาอภธิรรมกถากันอยู พูดสอดข้ึนในระหวาง ลําดบันั้น ทานพระมหา 
โกฏฐิตะไดกลาวกะทานพระจิตตหัตถิสารีบุตรวา ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร เม่ือภิกษุผูเถระกลาว 
สนทนาอภิธรรมกถากันอยู พูดสอดข้ึนในระหวาง ขอทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร จงรอคอยจนกวา 
ภิกษุผูเถระสนทนากันใหจบเสียกอน ฯ  
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     เม่ือทานพระมหาโกฏฐิตะกลาวอยางนี้แล พวกภิกษุผูเปนสหายของทานพระจิตตหัตถิ 
สารีบุตร ไดกลาวกับทานมหาโกฏฐิตะวา แมทานพระมหาโกฏฐิตะยอมรุกรานทานพระจิตต 
หัตถิสารีบุตร (เพราะวา) ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตรเปนบัณฑิต ยอมสามารถกลาวสนทนา 
อภิธรรมกถากับพวกภิกษุผูเถระได ทานพระมหาโกฏฐติะไดกลาววา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย บุคคล 
ผูไมทราบวาระจิตของผูอ่ืนพึงรูขอนี้ไดยาก ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนดุจสงบเสง่ียม เปนดจุออนนอม  
เปนดุจสงบเรียบรอย ตลอดเวลาท่ีอาศัยพระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจรรย ผูดํารงอยูในฐานะเปน 
ครูรูปใดรูปหนึ่งอยู แตวาเม่ือใด เขาหลีกออกไปจากพระศาสดา หลีกออกไปจากเพ่ือนพรหมจรรย 
ผูดํารงอยูในฐานะเปนครู เม่ือนั้น เขายอมคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกา  
พระราชามหาอมาตยของพระราชา พวกเดยีรถีย พวกสาวกเดียรถียอยู เม่ือเขาคลุกคลีอยูดวยหมู  
ปลอยจิต ไมสํารวมอินทรีย ชอบคุย ราคะยอมรบกวนจิตเขา เขามีจิตถูกราคะรบกวน ยอม 
ลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบเหมือนโคท่ีเคยกินขาวกลา ถูกเขาผูกไว 
ดวยเชือกหรือขังไวในคอก ผูใดพึงกลาวอยางนีว้า โคท่ีเคยกินขาวกลาตัวนี้จกัไมลงกนิขาวกลาอีก 
 ณ บัดนี้ ผูนัน้พึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ภิกษเุหลานั้นกลาวตอบวา ดูกรอาวุโส ขอนี้ไมเปน 
เชนนั้นขอนีย้อมเปนฐานะท่ีมีได คือโคท่ีเคยกินขาวกลาตัวนั้น พึงดึงเชือกขาดหรือแหกคอก 
แลว ลงไปกินขาวกลาอีกทีเดียว ฉันใด ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ กฉั็นนั้น 
เหมือนกนั เปนดุจสงบเสง่ียม เปนดุจออนนอม เปนดจุสงบเรียบรอย ตลอดเวลาท่ีอาศัย 
พระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจรรย ผูดํารงอยูในฐานะเปนครูรูปใดรูปหนึ่งอยู แตวาเม่ือใด เขา 
หลีกไปจากพระศาสดา หรือหลีกออกไปจากเพ่ือนพรหมจรรยผูดํารงอยูในฐานะเปนครู เม่ือนั้น 
 เขายอมคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอมาตยของพระราชา  
เดียรถีย พวกสาวกเดียรถียอยู เม่ือเขาคลุกคลีอยูดวยหมู ปลอยจิตไมสํารวมอินทรีย ชอบคุย  
ราคะยอมรบกวนจิตเขา เขามีจิตถูกราคะรบกวนยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม  
บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู เขากลาววา เราไดปฐมฌาน (แต)  
คลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหสัถ ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบเหมือน  
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ฝนเม็ดใหญ (ลูกเห็บ) ตกลงท่ีทางใหญส่ีแพรง พึงยังฝุนใหหายไป ปรากฏเปนทางล่ืน ผูใด 
พึงกลาวอยางนี้วาบัดนี้ ฝุนจกัไมปรากฏทีท่างใหญส่ีแพรงโนนอีก ผูนัน้พึงกลาวโดยชอบหรือ 
หนอดูกรอาวุโส ขอนี้ไมเปนเชนนั้น ขอนีย้อมเปนฐานะท่ีมีได คือ มนุษยหรือโคและสัตว 
เล้ียง พึงเหยียบย่ําท่ีทางใหญส่ีแพรงแหงโนน หรือลมและแดดพึงแผดเผาใหแหง เม่ือเปน 
เชนนั้น ฝุนพึงปรากฏอีกทีเดยีว ฉันใด ดกูรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้น 
เหมือนกนั สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปน 
คฤหัสถ ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุทุติยฌาน  มีความผองใส 
แหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจารเพราะวติกวิจารสงบไป มีปติและ 
สุขเกิดแตสมาธิอยู เขายอมกลาววา เราเปนผูไดทุติยฌาน (แต) ยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ  
ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหสัถดูกรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ ตกลงท่ีสระ 
ใหญใกลบานหรือนิคม พึงยงัท้ังหอยกาบและหอยโขง ท้ังกอนกรวดและกระเบ้ืองใหหายไป  
ผูใดพึงกลาวอยางนีว้า บัดนี้ หอยกาบ หอยโขง กอนกรวดและกระเบ้ือง จักไมปรากฏในสระ 
โนนอีก ผูนั้นพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ดูกรอาวุโส ขอนี้ไมเปนเชนนั้น ขอนี้ยอมเปนฐานะ 
ท่ีมีได คือ มนษุยหรือโคและสัตวเล้ียงพึงดื่มท่ีสระแหงโนน หรือลมและแดดพึงแผดเผาใหแหง 
 เม่ือเปนเชนนัน้ท้ังหอยกาบและหอยโขง ท้ังกอนกรวดและกระเบ้ือง พึงปรากฏไดอีกทีเดียว  
ฉันใด ดกูรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ 
ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหสัถ ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข 
ดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้  
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เขายอมกลาววา เราไดตติยฌาน (แต) ยังคลุกคลีดวยพวก 
ภิกษุ ฯลฯ ลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบเหมือนอาหารคางคืน ไมพึง 
ชอบใจแกบุรุษผูบริโภคอาหารประณีต ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา บัดน้ีอาหารจักไมชอบใจแกบุรุษช่ือ 
โนนอีก ผูนั้นพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ดูกรอาวุโส ขอนี้ไมเปนเชนนั้นอาหารอ่ืนจักไม 
ชอบใจแกบุรุษผูโนนผูบริโภคอาหารประณีต ตลอดเวลาท่ีโอชารสแหงอาหารนั้นจกัดํารงอยูใน 
รางกายของเขา แตเม่ือใด โอชารสแหงอาหารนั้นจักหมดไป เม่ือนั้น อาหารนั้นพึงเปนท่ี 
ชอบใจเขาอีก ดูกรอาวุโสท้ังหลายบุคคลบางคนในโลกนี ้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมีอุเบกขา  
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เปนผูมีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ฯลฯ ยอมลาสิกขา 
สึกมาเปนคฤหัสถ ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข  
เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เขา 
กลาววาเราไดจตุตถฌาน (แตวา) ยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ  
ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบเหมือนหวงน้ําในท่ีไมถูกลม ปราศจากคล่ืน ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา  
บัดนี้ คล่ืนจักไมมีปรากฏที่หวงน้ําแหงโนนอีก ผูนั้นพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ดูกรอาวุโส 
 ขอนี้ไมเปนเชนนั้น ขอนีย้อมเปนฐานะท่ีมีได คือ ลมฝนท่ีแรงกลาพึงพัดมาจากทิศตะวนัออกก ็
พึงพัดใหเกดิคล่ืนข้ึนท่ีหวงน้าํแหงนัน้ ลมฝนท่ีแรงกลาพึงพัดมาจากทิศตะวนัตก ... จากทิศเหนือ ...  
จากทิศใต ก็พงึพัดใหเกิดคล่ืนข้ึนท่ีหวงน้ําแหงนัน้ ฉันใด ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี ก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุจตุตตฌานไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับ 
โสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เขากลาววาเราไดจตุตถฌาน 
(แตวา) ยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต  
เพราะไมใสใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู เขายอมกลาววา เราไดเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต แตยังคลุกคลี 
ดวยพวกภกิษุ ภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกา พระราชามหาอมาตยของพระราชา พวกเดียรถีย  
พวกสาวกเดียรถีย เม่ือเขาคลุกคลีดวยหมูปลอยจิต ไมสํารวมอินทรีย ชอบคุยอยู ราคะยอม 
รบกวนจิตเขา เขามีจิตถูกราคะรบกวนแลว ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ดูกรอาวโุสท้ังหลาย  
เปรียบเหมือนพระราชาหรือมหาอมาตยของพระราชา มีจตุรงคเสนาเดินทางไกล ไปพกัแรมคืน 
อยูท่ีปาทึบแหงหนึ่ง ในปาทึบแหงนัน้ เสียงจักจั่นเรไร พงึหายไปเพราะเสียงชาง  เสียงมา  
เสียงรถ เสียงพลเดินเทา เสียงกึกกองแหงกลอง บัณเฑาะว สังขและพณิ ผูใดพึงกลาวอยาง 
นี้วา บัดน้ี ท่ีปาทึบแหงโนน เสียงจักจั่นเรไร จักไมมีปรากฏอีก ผูนั้นพงึกลาวโดยชอบหรือ 
หนอ ดูกรอาวโุส ขอนี้ไมเปนเชนนัน้ ขอนีย้อมเปนฐานะท่ีมีได คือ เม่ือใด พระราชาหรือ 
มหาอมาตยของพระราชา พนไปจากปาทึบแหงนัน้  เม่ือนั้น เสียงจกัจั่นเรไร พึงปรากฏไดอีก  
ฉันใด ดกูรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุเจโตสมาธิอันไม 
มีนิมิต เพราะไมใสใจถึงนิมิตท้ังปวงอยู เขากลาววา เราไดเจโตสมาธิอันไมมีนิมิตแลว แตยัง 
คลุกคลีดวยพวกภิกษุ ภิกษณุี อุบาสกอุบาสิกา พระราชา มหาอมาตยของพระราชา พวกเดียรถีย  
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 พวกสาวกเดียรถียอยู เม่ือเขาคลุกคลีดวยหมู ปลอยจิต ไมสํารวมอินทรีย ชอบคุยอยู ราคะ 
ยอมรบกวนจิตเขา เขามีจิตถูกราคะรบกวนแลว ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ฯ 
     สมัยตอมา ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร ลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ  คร้ังน้ัน พวก 
ภิกษุผูเปนสหายของบุรุษช่ือจิตตหัตถิสารีบุตร ไดเขาไปหาทานพระมหาโกฏฐิตะถึงท่ีอยู แลวถาม 
วา ทานพระมหาโกฏฐิตะไดกําหนดรูใจบุรุษช่ือจิตตหัตถิสารีบุตรดวยใจวา บุรุษช่ือจติตหัตถิ 
สารีบุตรเปนผูไดวหิารสมาบัติเหลานี้ๆ และจักลาสิกขาสึกมาเปนคฤหสัถ หรือเทวดาท้ังหลายได 
แจงเนื้อความนี้วา ขาแตทานผูเจริญ บุรุษช่ือจิตตหัตถิสารีบุตรเปนผูไดวิหารสมาบัติเหลานี้ๆและ 
จักลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ทานพระมหาโกฏฐิตะกลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ขาพเจาได 
กําหนดรูใจบุรุษช่ือจิตตหัตถิสารีบุตรดวยใจวา เปนผูไดวหิารสมาบัติเหลานี้ๆ และจักลาสิกขา 
สึกมาเปนคฤหัสถ แมเทวดาก็บอกเนื้อความน้ีแกขาพเจา ลําดับนั้น พวกภิกษุผูเปนสหายของ 
บุรุษช่ือจิตตหตัถิสารีบุตร ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่งณ 
 ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษช่ือจิตตหัตถิสารีบุตร 
เปนผูไดวิหารสมาบัติเหลานี้ๆ และไดลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ไมนานนกั บุรุษช่ือจิตตหัตถิสารีบุตรจักระลึกถึงคุณแหงเนกขัมมะได ฯ 
     คร้ังนั้น ไมนานเทาไร บุรุษช่ือจิตตหัตถิสารีบุตรก็ปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะ 
ออกบวชเปนบรรพชิต ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตรหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความ 
เพียร มีจิตแนวแน ไมนานนกั ก็ไดทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตร 
ท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่เอง ในปจจุบันเทียว 
 เขาถึงอยู ไดทราบชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กจิท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว 
 กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก กแ็หละทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร ไดเปนพระอรหันตรูปหนึง่  
ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๖ 
                         ๗. ปรายนสูตร 
         [๓๓๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนะมฤคทายวัน ใกลเมือง 
พาราณสี ก็สมัยนั้น เม่ือภิกษผูุเถระหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมกันอยูท่ี  
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โรงกลม ไดเกดิการสนทนากันข้ึนในระหวางวาดูกรอาวโุสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคไดตรัสไว 
ในปญหาของเมตเตยยมาณพ ในปรายนสูตรวา 
ผูใดทราบสวนสุดท้ังสองดวยปญญาแลว ไมติดอยูในสวนทามกลาง เรา 
กลาวผูนั้นวาเปนมหาบุรุษ ผูนั้นกาวลวงเคร่ืองรอยรัดในโลกนี้ไดแลว ดังนี้ ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย สวนสุดท่ี ๑ เปนไฉนหนอ สวนสุดท่ี ๒ เปนไฉน  อะไร 
เปนสวนทามกลาง อะไรเปนเคร่ืองรอยรัด ฯ 
     เม่ือสนทนากันอยางนี้แลว ภกิษุรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระท้ังหลายวา  ดูกรอาวโุส 
ท้ังหลาย ผัสสะเปนสวนสุดท่ี ๑ เหตุเกิดข้ึนแหงผัสสะเปนสวนสุดท่ี ๒ ความดับแหงผัสสะ 
เปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เพราะวาตัณหายอมรอยรัดผัสสะและเหตุเกิดข้ึน 
แหงผัสสะนั้น เพราะเปนท่ีเกิดข้ึนแหงภพนั้นๆ ดวยเหตุเทานี้แล ภกิษุช่ือวายอมรูยิ่งธรรมท่ี 
ควรรูยิ่ง ยอมกําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู เม่ือรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู  
ยอมเปนผูทําท่ีสุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียว ฯ 
     เม่ือภิกษุนัน้กลาวอยางนีแ้ลว ภกิษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภกิษุผูเถระท้ังหลายวา ดกูร 
อาวุโสท้ังหลาย อดีตเปนสวนสุดท่ี ๑ อนาคตเปนสวนสุดท่ี ๒ ปจจุบันเปนสวนทามกลาง 
 ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เพราะวาตัณหายอมรอยรัดอดีตอนาคต และปจจุบันนั้นไว เพราะเปน 
ท่ีเกิดขึ้นแหงภพน้ันๆ ดวยเหตุเทานีแ้ลภิกษุช่ือวายอมรูยิง่ธรรมท่ีควรรูยิ่ง ยอมกําหนดรูธรรม 
ท่ีควรกําหนดรู เม่ือรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําท่ีสุดแหง 
ทุกขไดในปจจุบันเทียว ฯ 
     เม่ือภิกษุนัน้กลาวอยางนีแ้ลว ภกิษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภกิษุผูเถระท้ังหลายวา ดกูร 
อาวุโสท้ังหลาย สุขเวทนาเปนสวนสุดท่ี ๑ ทุกขเวทนาเปนสวนสุดท่ี ๒ อทุกขมสุขเวทนาเปน 
สวนทามกลาง ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เพราะวาตัณหายอมรอยรัดสุขเวทนา ทุกขเวทนา และ 
อทุกขมสุขเวทนานั้นไว เพราะเปนท่ีเกิดข้ึนแหงภพนัน้ๆ ดวยเหตุเทานี้แล ภกิษุช่ือวายอมรูยิ่ง 
ธรรมท่ีควรรูยิ่ง ยอมกําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู เม่ือรูยิง่ธรรมท่ีควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมท่ีควร 
กําหนดรู ยอมเปนผูทําท่ีสุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียว ฯ 
     เม่ือภิกษุนัน้กลาวอยางนีแ้ลว ภกิษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภกิษุผูเถระท้ังหลายวา ดกูร 
อาวุโสท้ังหลาย นามเปนสวนสุดท่ี ๑ รูปเปนสวนสุดท่ี ๒วิญญาณเปนสวนทามกลาง ตัณหา 
เปนเคร่ืองรอยรัด เพราะวาตัณหายอมรอยรัดนาม รูป และวิญญาณนั้นไว เพราะเปนท่ีเกิดข้ึน  
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แหงภพนัน้ๆ ดวยเหตุเทานีแ้ลภิกษุช่ือวายอมรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู  
เม่ือรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําท่ีสุดแหงทุกขไดในปจจุบัน 
เทียว ฯ 
     เม่ือภิกษุนัน้กลาวอยางนีแ้ลว ภกิษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภกิษุผูเถระท้ังหลายวา ดกูร 
อาวุโสท้ังหลาย อายตนะภายใน ๖ เปนสวนสุดท่ี ๑ อายตนะภายนอก ๖ เปนสวนสุดท่ี ๒ 
 วิญญาณเปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัดเพราะวาตัณหายอมรอยรัดอายตนะภายใน ๖  
อายตนะภายนอก ๖ และวิญญาณน้ันไว เพราะเปนท่ีเกิดข้ึนแหงภพนัน้ๆ ดวยเหตุเทานี้แล  
ภิกษุช่ือวายอมรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู เม่ือรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง กําหนด 
รูธรรมท่ีควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําท่ีสุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียว ฯ 
     เม่ือภิกษุนัน้กลาวอยางนีแ้ลว ภกิษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภกิษุผูเถระท้ังหลายวา ดกูร 
อาวุโสท้ังหลาย สักกายะเปนสวนสุดท่ี ๑ เหตุเกิดสักกายะเปนสวนสุดท่ี ๒ ความดับสักกายะ 
เปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เพราะวาตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัดสักกายะ เหตุเกดิ 
สักกายะ และความดับสักกายะน้ันไวเพราะเปนท่ีเกิดข้ึนแหงภพนัน้ๆ ดวยเหตุเทานีแ้ล ภิกษ ุ
ช่ือวายอมรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู เม่ือรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง กาํหนดรูธรรม 
ท่ีควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําท่ีสุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียว ฯ 
     เม่ือภิกษุนัน้กลาวอยางนีแ้ลว ภกิษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภกิษุผูเถระท้ังหลายวา ดกูร 
อาวุโสท้ังหลาย พวกเราท้ังปวงเทียวไดพยากรณตามปฏิภาณของตนๆมาเถิด เราท้ังหลายจักพา 
กันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวจักกราบทูลเนื้อความนัน้ใหทรงทราบ พระผูมีพระ 
ภาคจักทรงพยากรณแกพวกเรา โดยประการใด เราท้ังหลายจักทรงจําขอท่ีทรงพยากรณนั้นไว  
โดยประการนัน้ ภิกษุผูเถระท้ังหลายรับคําของภิกษนุั้นแลว คร้ังนั้น ภกิษุผูเถระท้ังหลายไดพา 
กันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได 
กราบทูลการท่ีสนทนาปราศรัยท้ังหมดนั้นแดพระผูมีพระภาค แลวทูลถามวาขาแตพระองคผูเจริญ  
คําของใครหนอเปนสุภาษิต พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําของเธอท้ังปวงเปน 
สุภาษิตโดยปริยาย อนึ่ง เราหมายเอาขอความท่ีกลาวไวในปญหาของเมตเตยยมาณพ ในปรายน 
สูตรวา  
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ผูใดทราบสวนสุดท้ัง ๒ ดวยปญญา แลวไมติดอยูในสวนทามกลาง เรา 
กลาวผูนั้นวา เปนมหาบุรุษ ผูนั้นกาวลวงเคร่ืองรอยรัดในโลกนี้ไดแลว  
ดังนี้ ฯ 
     เธอท้ังหลายจงฟงขอความนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้  ทูลรับ 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผัสสะเปนสวนสุดท่ี ๑ เหต ุ
เกิดผัสสะเปนสวนสุดท่ี ๒ ความดับผัสสะเปนสวนทามกลางตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เพราะ 
วาตัณหายอมรอยรัดผัสสะ เหตุเกิดผัสสะ และความดับผัสสะนั้นไว เพราะเปนท่ีเกิดข้ึนแหง 
ภพนัน้ๆ ดวยเหตุเทานีแ้ล ภกิษุจึงช่ือวายอมรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู  
เม่ือรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําท่ีสุดแหงทุกขไดในปจจุบัน 
เทียว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. อุทกสูตร 
         [๓๓๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท  พรอมดวยภกิษุ 
สงฆหมูใหญ เสด็จถึงนิคมของชาวโกศลช่ือทัณฑกัปปกะ คร้ังนั้นพระผูมีพระภาคไดทรงแวะลง 
จากหนทาง ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไวแลว ณโคนไมตนหนึ่ง ภิกษเุหลานั้นไดพากนั 
เขาไปสูนิคมช่ือทัณฑกัปปกะ เพื่อแสวงหาที่พัก คร้ังนั้น ทานพระอานนทพรอมดวยภิกษหุลาย 
รูป ไดไปท่ีแมน้ําอจิรวดเีพื่อสรงน้ํา คร้ันสรงนํ้าในแมน้ําอจิรวดีเสร็จแลว ก็ข้ึนมานุงอันตร 
วาสกผืนเดยีวยืนผ่ึงตัวอยูคร้ังน้ัน ภกิษุรูปหนึ่งไดเขาไปหาทานพระอานนท แลวถามวา ดูกร 
อาวุโสอานนทพระผูมีพระภาคทรงกําหนดรูเหตุท้ังปวงดวยพระหฤทัยแลวหรือหนอ จึงพยากรณ 
พระเทวทัตวา พระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยียวยาไมได หรือวา 
พระผูมีพระภาคทรงกําหนดรูโดยปริยายบางประการเทานั้น จึงไดทรงพยากรณพระเทวทัตดังนี ้
 ทานพระอานนทตอบวา ดกูรอาวุโส ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคไดทรงพยากรณอยางนั้นแล คร้ังนั้น  
ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
 คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคกบัภิกษหุลายรูป  
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ไดไปยังแมน้ําอจิรวดีเพื่อสรงน้ํา คร้ันสรงเสร็จแลว ก็ข้ึนมานุงอันตรวาสกผืนเดียวยนืผ่ึงตัวอยู  
คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไดเขาไปหาขาพระองค แลวถามวา ดูกรอาวุโสอานนท พระผูมีพระภาคทรง 
กําหนดรูเหตุท้ังปวงดวยพระหฤทัยแลวหรือหนอ จึงไดทรงพยากรณพระเทวทัตวา พระเทวทัต 
จะตองเกิดในอบาย ตกนรกตั้งอยูตลอดกปั เยียวยาไมได หรือวาพระผูมีพระภาคทรงกําหนดรู 
โดยปริยายบางประการเทานั้น จึงไดทรงพยากรณพระเทวทัตดังนี้ เม่ือภิกษนุั้นกลาวอยางนีแ้ลว  
ขาพระองคไดกลาวกับภิกษนุั้นวา ดูกรอาวุโส ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคไดทรงพยากรณอยางนัน้แล ฯ 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนท ก็ภิกษุรูปนั้นจกัเปนภิกษใุหม  บวชไมนาน  
หรือวาเปนภิกษุเถระ แตเปนคนโงเขลา ไมฉลาด เพราะวาขอท่ีเราพยากรณแลวโดยสวนเดยีว  
จักเปนสองไดอยางไร ดูกรอานนท เรายอมไมพิจารณาเหน็บุคคลอ่ืนแมคนหน่ึง ท่ีเราได 
กําหนดรูเหตุท้ังปวงดวยใจแลวพยากรณอยางนี้ เหมือนพระเทวทัตเลย ก็เราไดเหน็ธรรมขาว 
ของพระเทวทัต (สวนด)ีแมประมาณเทาน้าํท่ีสลัดออกจากปลายขนทรายเพยีงใด เรากย็ังไม 
พยากรณพระเทวทัตเพยีงนัน้วา พระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป 
เยียวยาไมได แตวาเม่ือใด เราไมไดเห็นธรรมขาวของพระเทวทัต แมประมาณเทาน้ําท่ีสลัดออก 
จากปลายขนทราย เม่ือนั้น เราจึงไดพยากรณพระเทวทัตนั้นวาพระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย  
ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยยีวยาไมได ดูกรอานนทเปรียบเหมือนหลุมคูถเปนท่ีถายอุจจาระ 
 ลึกช่ัวบุรุษ เต็มดวยคูถเสมอขอบปากหลุมบุรุษพึงตกลงไปท่ีหลุมคูถนั้นจมมิดศีรษะ บุรุษ 
บางคนผูใครประโยชน ใครความเกื้อกูล ปรารถนาความเกษมจากการตกหลุมคูถของบุรุษนั้น 
 ใครจะยกเขาขึ้นจากหลุมคูถนั้น พึงมา เขาเดินรอบหลุมคูถนั้นอยู ก็ไมพึงเห็นอวัยวะท่ีไมเปอน 
คูถซ่ึงพอจะจบัเขายกข้ึนมาได แมประมาณเทาน้ําท่ีสลัดออกจากปลายขนทรายของบุรุษนั้น 
 ฉันใด เรากไ็มไดเหน็ธรรมขาวของพระเทวทัตแมประมาณเทาน้ําท่ีสลัดออกจากปลายขนทราย  
ฉันนั้นเหมือนกัน เม่ือนัน้ เราจึงไดพยากรณพระเทวทัตวา พระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย  
ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยยีวยาไมได ถาวาเธอท้ังหลายจะพึงฟงตถาคตจาํแนกญาณเคร่ือง 
กําหนดรูอินทรียของบุรุษไซร ฯ 
     อา. ขาแตพระผูมีพระภาค บัดนี้เปนกาลควร ขาแตพระสุคต บัดนี้เปนกาลควร  
ท่ีพระผูมีพระภาคจะพึงทรงจําแนกญาณเครื่องกําหนดรูอินทรียของบุรุษ ภิกษุท้ังหลายไดสดับจาก 
พระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ  
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     พ.  ดูกรอานนท ถาเชนนัน้ เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว  ทานพระอานนท 
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรอานนทเรายอมกําหนดรูใจบุคคล 
บางคนในโลกนี้ดวยใจอยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลน้ีมีอยู สมัยตอมา  
เรากําหนดรูใจบุคคลนี้ดวยใจอยางนีว้า กุศลธรรมของบุคคลนี้แลหายไป อกุศลธรรมปรากฏข้ึน 
เฉพาะหนา กศุลมูลที่บุคคลนั้นยังตัดไมขาดมีอยู เพราะกุศลมูลนั้น กุศลอยางอ่ืนของเขาจัก 
ปรากฏดวยประการฉะนี้ บุคคลนี้จักเปนผูไมเส่ือมตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท่ี 
ไมหัก ไมเนา ไมถูกลมและแดดเผา เกิดในตนฤดูหนาว เก็บไวดีแลวอันบุคคลปลูก ณ  
ท่ีดินอันพรวนดีแลวในท่ีนาดี เธอพึงทราบไหมวา เมล็ดพืชเหลานี้จกัถึงความเจริญงอกงาม 
ไพบูลย ฯ 
     อา. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยางนี้วา กุศล 
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้อยูมี สมัยตอมา เรากําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี ้
วา กุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป อกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตกุศลมูลที่เขายังตัดไม 
ขาดมีอยู เพราะกุศลมูลนั้น กศุลอ่ืนของเขาจักปรากฏ ดวยประการฉะน้ี บุคคลนี้จักเปนผูไม 
เส่ือมตอไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคลดวยใจแม 
อยางนี้ กําหนดญาณเปนเคร่ืองทราบอินทรียของบุรุษดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูธรรมท่ีอาศัยกัน 
เกิดข้ึนตอไปดวยใจ แมดวยประการฉะน้ี ฯ 
     ดูกรอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยางนีว้า กุศล 
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ 
อยางนี้ วาอกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป กศุลธรรมปรากฏข้ึนเฉพาะหนา แตอกุศลมูลท่ีเขา 
ยังตัดไมขาดมีอยู เพราะอกุศลมูลนั้น อกุศลอ่ืนของเขาจักปรากฏ ดวยประการอยางนี้ บุคคล 
นี้จักเปนผูเส่ือมตอไปเปนธรรมดาเปรียบเหมือนเมล็ดพืชท่ีไมหัก ไมเนา ไมถูกลมและแดด 
เผา เกิดในตนฤดูหนาวเก็บไวดีแลว อันบุคคลปลูก ณ ท่ีศิลาแทงทึบ เธอพึงทราบไหมวา  
เมล็ดพืชเหลานี้จักไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ฯ 
     อา. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ  
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     พ.  ดูกรอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ อยางนี้วา กุศล 
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ 
อยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป กศุลธรรมปรากฏข้ึนเฉพาะหนา แตอกุศลมูลท่ีเขา 
ยังตัดไมขาดมีอยู เพราะอกุศลมูลนั้นอกุศลอ่ืนของเขาจักปรากฏ ดวยประการอยางนี้ บุคคล 
นี้จักเปนผูเส่ือมตอไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกนั ดูกรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคล 
ดวยใจกําหนดรูญาณเปนเคร่ืองทราบอินทรียของบุรุษ กาํหนดรูธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนตอไป 
ดวยใจ แมดวยประการฉะนี้ ฯ 
     ดูกรอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ อยางนีว้า กศุล 
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ 
อยางนี้วา ธรรมขาวของบุคคลน้ี แมประมาณเทาน้ําท่ีสลัดออกจากปรายขนทรายไมมี บุคคลนี้ 
ประกอบดวยอกุศลธรรมฝายดําอยางเดียว เม่ือตายไปจกัเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท่ีหักเนา ถูกลมและแดดแผดเผา อันบุคคลปลูก ณ ท่ีดินซ่ึงพรวนดี 
แลวในนาดี เธอพึงทราบไหมวา เมล็ดพืชนี้จักไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ฯ 
     อา. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยางนี้วา กุศล 
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ 
อยางนี้วา ธรรมขาวของบุคคลน้ี แมประมาณเทาน้ําท่ีสลัดออกจากปรายขนทรายไมมี บุคคลนี้ 
ประกอบดวยอกุศลธรรมฝายดําอยางเดียว เม่ือตายไป จกัเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  
ฉันนั้นเหมือนกันดูกรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคลดวยใจ กําหนดรูญาณเปนเคร่ืองทราบ 
อินทรียของบุรุษ กําหนดรูธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนตอไปดวยใจ แมดวยประการอยางนี้ ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนททูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ  
พระผูมีพระภาคทรงสามารถบัญญัติบุคคล ๓ จําพวกน้ีออกเปนสวนละ ๓ อีกหรือพระเจาขา พระ 
ผูมีพระภาคตรสัวา สามารถ อานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยาง 
นี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดีของบุคคลน้ีมีอยู สมัยตอมา เรากําหนดรูใจบุคคลนั้น 
ดวยใจอยางนีว้า กุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป อกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตกุศลมูลที่ 
เขายังตัดไมขาดมีอยู กุศลมูลนั้นก็ถึงความถอนข้ึนโดยประการท้ังปวง ดวยประการอยางนี ้
บุคคลนี้จักเปนผูเส่ือมตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนถานไฟท่ีไฟตดิท่ัวแลวลุกโพลงสวางไสว  
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 อันบุคคลเก็บไวบนศิลาทึบ เธอพึงทราบไหมวา ถานไฟเหลานี้จักไมถึงความเจริญงอกงาม 
ไพบูลย ฯ 
     อา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนเม่ือพระอาทิตยตกไปในเวลาเยน็  เธอพึงทราบ 
ไหมวา แสงสวางจักหายไป ความมืดจกัปรากฏ ฯ 
     อา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระกระยาหารของราชสกูลใน 
เวลาเท่ียงคืน เธอพึงทราบไหมวา แสงสวางหายไปหมดแลว ความมืดไดปรากฏแลว ฯ 
     อา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยางนี้วา กุศล 
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ 
อยางนี้วา กุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป อกศุลธรรมปรากฏข้ึนเฉพาะหนา แตกุศลมูลท่ีเขายัง 
ตัดไมขาดมีอยู กุศลมูลแมนัน้ก็ถึงความถอนข้ึนโดยประการท้ังปวง ดวยประการอยางนี้ บุคคล 
นี้จักเปนผูเส่ือมตอไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกนั ดูกรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคล 
ดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูญาณเปนเคร่ืองทราบอินทรียของบุรุษดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูธรรม 
ท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนตอไปดวยใจ แมดวยประการอยางนี้ ฯ 
     ดูกรอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยางนีว้า กุศล 
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ 
อยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป กศุลธรรมปรากฏข้ึนเฉพาะหนา แตอกุศลมูลท่ีเขา 
ยังตัดไมขาดมีอยู อกุศลมูลแมนั้นก็ถึงความเพิกถอนข้ึนโดยประการท้ังปวง ดวยประการอยางนี้  
บุคคลนี้จักไมเส่ือมตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนถานไฟท่ีไฟติดท่ัวแลว ลุกโพลงสวางไสว 
อันบุคคลเก็บไวบนกองหญาแหง หรือบนกองไมแหง เธอพึงทราบไหมวา ถานไฟเหลานี้จักถึง 
ความเจริญงอกงามไพบูลย 
     อา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนเม่ือพระอาทิตยกําลังข้ึนมาในเวลารุงอรุณ เธอ 
พึงทราบไหมวา ความมืดจักหายไป แสงสวางจักปรากฏ ฯ  
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     อา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระกระยาหารของราชสกูลในเวลา 
เท่ียงวนั เธอพงึทราบไหมวา ความมืดหายไปหมดแลวแสงสวางไดปรากฏแลว ฯ 
     อา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยางนี้วา กุศล 
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรากําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี ้
วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป กุศลธรรมปรากฏข้ึนเฉพาะหนา แตอกุศลมูลที่เขายังตัดไม 
ขาดมีอยู อกุศลมูลแมนั้นก็ถึงความเพิกถอนข้ึนโดยประการท้ังปวง ดวยประการอยางนี้ บุคคล 
นี้จักเปนผูไมเส่ือมตอไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคล 
ดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูญาณเปนเคร่ืองทราบอินทรียของบุรุษดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูธรรม 
ท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนตอไปดวยใจ แมดวยประการฉะนี้ ฯ 
     ดูกรอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยางนีว้า กุศล 
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ 
อยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้ แมประมาณเทาน้ําท่ีสลัดออกจากปลายขนทรายไมมี บุคคล 
นี้ประกอบดวยธรรมท่ีไมมีโทษ เปนธรรมฝายขาวอยางเดียว จักปรินพิพานในปจจุบันทีเดียว  
เปรียบเหมือนถานไฟท่ีเยน็ มีไฟดับแลว อันบุคคลเก็บไวบนกองหญาแหง หรือบนกองไมแหง 
 เธอพึงทราบไหมวา ถานไฟเหลานี้จักไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ฯ 
     อา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยางนี้วา กุศล 
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ 
อยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้ แมประมาณเทาน้ําท่ีสลัดออกจากปลายขนทรายไมมี บุคคล 
นี้ประกอบดวยธรรมท่ีไมมีโทษ เปนธรรมฝายขาวอยางเดียว จักปรินพิพานในปจจุบันทีเดียว 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรอานนทตถาคตกําหนดรูใจบุคคลดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูญาณเปน 
เคร่ืองทราบอินทรียของบุรุษดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนตอไปดวยใจ แม 
ดวยประการฉะนี้ ดกูรอานนท บุคคล ๖ จําพวกน้ัน บุคคล ๓ จําพวกขางตน คนหน่ึงเปนผู 
ไมเส่ือมเปนธรรมดา คนหน่ึงเปนผูเส่ือมเปนธรรมดา คนหน่ึงเปนผูเกิดในอบาย ตกนรก   
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ในบุคคล ๖ จําพวกนั้น บุคคล ๓ จําพวกขางหลังคนหนึ่งเปนผูไมเส่ือมเปนธรรมดา คนหน่ึง 
เปนผูเส่ือมเปนธรรมดา คนหน่ึงเปนผูจะปรินิพพานเปนธรรมดา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                         ๙. นิพเพธิกสูตร 
         [๓๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายท่ีเปนปริยายเปนไปในสวนแหง 
การชําแรกกเิลส แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูล 
รับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมปริยายท่ีเปนปริยาย 
เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลสนั้นเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงทราบกาม 
 เหตุเกดิแหงกามความตางแหงกาม วิบากแหงกาม ความดับแหงกาม ปฏิปทาท่ีใหถึงความ 
ดับกามเธอท้ังหลายพึงทราบเวทนา เหตุเกดิแหงเวทนา ความตางแหงเวทนา วิบากแหง 
เวทนา ความดบัแหงเวทนา ปฏิปทาท่ีใหถึงความดับเวทนา เธอท้ังหลายพึงทราบสัญญา เหตุ 
เกิดแหงสัญญา ความตางแหงสัญญา วิบากแหงสัญญา ความดับแหงสัญญา ปฏิปทาท่ีใหถึง 
ความดับสัญญา เธอท้ังหลายพึงทราบอาสวะ เหตุเกิดแหงอาสวะ ความตางแหงอาสวะ วิบาก 
แหงอาสวะ ความดับแหงอาสวะปฏิปทาท่ีใหถึงความดับอาสวะ เธอท้ังหลายพึงทราบกรรม 
 เหตุเกดิแหงกรรมความตางแหงกรรม วิบากแหงกรรม ความดับแหงกรรม ปฏิปทาท่ีใหถึง 
ความดับกรรม เธอท้ังหลายพึงทราบทุกข เหตุแหงทุกข ความตางแหงทุกข วิบากแหงทุกข  
ความดับแหงทุกข ปฏิปทาท่ีใหถึงความดบัทุกข ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีเรากลาวนีว้า เธอท้ังหลายพึงทราบกาม เหตุเกิดแหงกาม  
ความตางแหงกาม วิบากแหงกาม ความดบัแหงกาม ปฏิปทาท่ีใหถึงความดับกาม นัน้ เรา 
อาศัยอะไรกลาว ดูกรภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้คือ รูปท่ีพึงรูแจงดวยจักษุ อันนา 
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนท่ีรัก ยัว่ยวนชวนใหกําหนัด เสียงท่ีพึงรูแจงดวยหู ... กล่ิน 
ท่ีพึงรูแจงดวยจมูก ... รสที่พงึรูแจงดวยล้ิน ... โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา 
 นาใคร นาพอใจเปนท่ีรัก ยัว่ยวน ชวนใหกาํหนัด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แตวาส่ิงเหลานีไ้มช่ือ 
วากาม ส่ิงเหลานี้เรียกวากามคุณในวินยัของพระอริยะเจา ฯ  
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     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลวจึงไดตรัส 
คาถาประพันธนี้ตอไปอีกวา 
ความกําหนัดท่ีเกิดดวยสามารถแหงความดําริของบุรุษ ช่ือวากาม  
อารมณอันวจิติรท้ังหลายในโลกไมช่ือวากาม ความกําหนัดท่ีเกดิข้ึนดวย 
สามารถแหงความดําริของบุรุษ ช่ือวากาม อารมณอันวจิติรท้ังหลายในโลก 
ยอมต้ังอยูตามสภาพของตน สวนวา ธีรชนทั้งหลายยอมกาํจัดความ 
พอใจ ในอารมณอันวจิิตรเหลานั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุเกดิแหงกามเปนไฉน คือ ผัสสะเปนเหตุเกดิแหงกาม 
ท้ังหลาย ก็ความตางกันแหงกามเปนไฉน คือกามในรูปเปนอยางหนึ่งกามในเสียงเปน 
อยางหนึ่ง กามในกล่ินเปนอยางหนึ่ง กามในรสเปนอยางหนึ่งกามในโผฏฐัพพะเปนอยางหนึ่ง  
นี้เรียกวาความตางกันแหงกาม วิบากแหงกามเปนไฉน คือ การท่ีบุคคลผูใครอยู ยอมยัง 
อัตภาพท่ีเกิดข้ึนจากความใครนั้นๆใหเกิดข้ึน เปนสวนบุญหรือเปนสวนมิใชบุญ นี้เรียกวา 
วิบากแหงกาม ความดับแหงกามเปนไฉน คือ ความดับแหงกามเพราะผัสสะดับ อริยมรรค 
อันประกอบดวยองค ๘ ประการน้ีแล คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมา 
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาใหถึงความดับ 
แหงกาม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือใด อริยสาวกยอมทราบชัดกามเหตุเกดิแหงกาม ความ 
ตางแหงกาม วบิากแหงกาม ความดับแหงกาม ปฏิปทาใหถึงความดับแหงกาม อยางนี้ๆ  
เม่ือนั้น อริยสาวกนัน้ ยอมทราบชัดพรหมจรรยอันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกเิลส เปน 
ท่ีดับแหงกาม ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงทราบกาม ฯลฯ ปฏิปทาให 
ถึงความดับแหงกาม ดังนี้นัน้ เราอาศัยขอนี้กลาว ฯ 
     ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลาย พึงทราบเวทนา ฯลฯ ปฏิปทาให 
ถึงความดับแหงเวทนา ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรภิกษุท้ังหลายเวทนา ๓ ประการนี้ คือ  
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ก็เหตุเกิดแหงเวทนาเปนไฉน คือ ผัสสะเปนเหตุ 
เกิดแหงเวทนา ก็ความตางกนัแหงเวทนาเปนไฉน คือ สุขเวทนาท่ีเจือดวยอามิสมีอยู สุขเวทนา 
ท่ีไมเจือดวยอามิสมีอยูทุกขเวทนาท่ีเจือดวยอามิสมีอยู ทุกขเวทนาท่ีไมเจือดวยอามิสมีอยู อทุก 
ขมสุขเวทนาท่ีเจือดวยอามิสมีอยู อทุกขมสุขเวทนาท่ีไมเจือดวยอามิสมีอยู นี้เรียกวาความตางแหง 
เวทนา วิบากแหงเวทนาเปนไฉน คือ การท่ีบุคคลผูเสวยเวทนาอยูยอมยงัอัตภาพท่ีเกิดข้ึนจาก  
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เวทนานั้นๆ ใหเกิดข้ึน เปนสวนบุญหรือเปนสวนมิใชบุญ นี้เรียกวาวบิากแหงเวทนา ก็ความ 
ดับแหงเวทนาเปนไฉน คือ ความดับแหงเวทนายอมเกดิข้ึนเพราะความดับแหงผัสสะ อริย 
มรรคอันประกอบดวยองค ๘ ประการนีแ้ล คือ สัมมาทิฐ ิฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนขอปฏิบัติ 
ท่ีใหถึงความดบัแหงเวทนา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เม่ือใดอริยสาวกยอมทราบชัดเวทนา  เหตุเกดิ 
แหงเวทนา ความตางกันแหงเวทนา วิบากแหงเวทนา ความดับแหงเวทนาปฏิปทาท่ีใหถึง 
ความดับแหงเวทนา ปฏิปทาท่ีใหถึงความดบัแหงเวทนาอยางนี้ๆ เม่ือนัน้ อริยสาวกนัน้ยอม 
ทราบชัด พรหมจรรยอันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกเิลส เปนท่ีดับเวทนานี้ขอท่ีเรากลาว 
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงทราบเวทนา ฯลฯ ปฏิปทาท่ีใหถึงความดับเวทนา ดังนี ้
นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ฯ 
     ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายพึงทราบสัญญา ฯลฯปฏิปทาท่ีให 
ถึงความดับแหงสัญญา ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๖ ประการน้ี คือ 
 รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญารสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา เหตุเกดิแหง 
สัญญาเปนไฉน คือผัสสะเปนเหตุเกิดแหงสัญญา ก็ความตางแหงสัญญาเปนไฉน คือ  
สัญญาในรูปเปนอยางหนึ่ง สัญญาในเสียงเปนอยางหน่ึง สัญญาในกล่ินเปนอยางหน่ึงสัญญา 
ในรสเปนอยางหนึ่ง สัญญาในโผฏฐัพพะเปนอยางหนึ่ง สัญญาในธรรมารมณเปนอยางหนึ่ง นี้เรียกวา 
ความตางแหงสัญญา ก็วิบากแหงสัญญาเปนไฉน คือ เรายอมกลาวสัญญาวามีคําพูดเปนผล 
 (เพราะวา) บุคคลยอมรูสึกโดยประการใดๆ ก็ยอมพดูโดยประการน้ันๆ วา เราเปนผูมีความ 
รูสึกอยางนั้นนี้เรียกวาวิบากแหงสัญญา กค็วามดับแหงสัญญาเปนไฉน คือ ความดบัแหง 
สัญญายอมเกิดข้ึนเพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล  
คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาท่ีใหถึงความดับแหงสัญญาดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ก็เม่ือใด อริยสาวกยอมทราบชัดสัญญา เหตุเกิดแหงสัญญาความตางแหงสัญญา วิบากแหง 
สัญญา ความดับแหงสัญญา ปฏิปทาท่ีใหถึงความดับแหงสัญญาอยางนี้ๆ เม่ือนั้น อริยสาวกน้ัน 
ยอมทราบชัดพรหมจรรยอันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายพึงทราบสัญญา ฯลฯ ปฏิปทาท่ีใหถึงความดบัสัญญา ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ฯ 
     ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายพึงทราบอาสวะ ฯลฯ ปฏิปทาท่ีใหถึง 
ความดับแหงอาสวะ ดังนีน้ัน้ เราอาศัยอะไรกลาว ดกูรภกิษุท้ังหลายอาสวะ ๓ ประการ คือ  
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 กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ก็เหตุเกิดแหงอาสวะเปนไฉน คือ อวชิชาเปนเหตุเกดิอาสวะ  
ก็ความตางแหงอาสวะเปนไฉน คืออาสวะที่เปนเหตุใหไปสูนรกก็มี ท่ีเปนเหตุใหไปสูกําเนิด 
สัตวดิรัจฉานก็มี ท่ีเปนเหตุใหไปสูเปรตวสัิยก็มี ท่ีเปนเหตุใหไปสูมนษุยโลกก็มี ท่ีเปนเหตุให 
ไปสูเทวโลกกมี็ นี้เรียกวาความตางแหงอาสวะ กว็ิบากแหงอาสวะเปนไฉน คือ การท่ีบุคคล 
มีอวิชชา ยอมยังอัตภาพท่ีเกดิจากอวิชชานัน้ๆ ใหเกิดข้ึน เปนสวนบุญหรือเปนสวนมิใชบุญ 
 นี้เรียกวาวิบากแหงอาสวะ ก็ความดับแหงอาสวะเปนไฉน คือความดบัแหงอาสวะยอมเกิด 
เพราะความดบัแหงอวิชชา อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ  
สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาท่ีใหถึงความดับแหงอาสวะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือใดอริยสาวกยอม 
ทราบชัดอาสวะเหตุเกิดแหงอาสวะ ความตางแหงอาสวะ วิบากแหงอาสวะ ความดบัแหงอาสวะ 
ปฏิปทาท่ีใหถึงความดับแหงอาสวะอยางนี้ๆ  เม่ือนั้น อริยสาวกน้ันยอมทราบชัด  พรหมจรรย 
อันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส เปนท่ีดับอาสวะนี้ ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เธอ 
ท้ังหลายพึงทราบอาสวะ ฯลฯ ปฏิปทาท่ีใหถึงความดับแหงอาสวะ ดงันี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ฯ 
     ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายพึงทราบกรรม ฯลฯ ปฏิปทาท่ีใหถึง 
ความดับแหงกรรม ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรภิกษุท้ังหลายเรากลาวเจตนาวาเปนกรรม  
บุคคลคิดแลวจึงกระทํากรรมดวยกาย ดวยวาจาดวยใจ ก็เหตุเกิดแหงกรรมเปนไฉน คือ  
ผัสสะเปนเหตุเกิดแหงกรรม ก็ความตางแหงกรรมเปนไฉน คือ กรรมท่ีใหวิบากในนรกก็มี  
ท่ีใหวิบากในกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็มี ท่ีใหวิบากในเปรตวิสัยก็มี ท่ีใหวบิากในมนุษยโลกก็มี  
ท่ีใหวิบากในเทวโลกก็มี นี้เรียกวาความตางแหงกรรม กว็ิบากแหงกรรมเปนไฉน คือ เรา 
ยอมกลาววิบากแหงกรรมวามี ๓ ประการ คือ กรรมท่ีใหผลในปจจุบัน ๑ กรรมท่ีใหผลในภพท่ี 
เกิด ๑ กรรมท่ีใหผลในภพตอๆ ไป ๑ นี้เรียกวาวิบากแหงกรรมความดับแหงกรรมเปนไฉน  
คือ ความดับแหงกรรมยอมเกิดข้ึนเพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ 
 ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯสัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาใหถึงความดบัแหงกรรม ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือใดอริยสาวกยอมทราบชัดกรรม เหตุเกิดแหงกรรม ความตางแหงกรรม  
วิบากแหงกรรม ความดับแหงกรรม ปฏิปทาท่ีใหถึงความดับแหงกรรมอยางนี้ๆ เม่ือนัน้ อริยสาวก 
นั้นยอมทราบชัดพรหมจรรยอันเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลสเปนท่ีดับกรรมน้ี ขอท่ีเรา  
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กลาววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงทราบกรรม ฯลฯ ปฏิปทาท่ีใหถึงความดับแหงกรรม  
ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ฯ 
     ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายพึงทราบทุกข เหตุเกดิแหงทุกข ความ 
ตางแหงทุกข วิบากแหงทุกข ความดับแหงทุกข ปฏิปทาท่ีใหถึงความดบัแหงทุกข ดังนี้นั้น  
เราอาศัยอะไรกลาว แมชาติก็เปนทุกข แมชราก็เปนทุกข แมพยาธิกเ็ปนทุกข แมมรณะก็เปนทุกข  
แมโสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุปายาสก็เปนทุกข ปรารถนาส่ิงใดไมไดส่ิงนั้นก็เปนทุกข  
โดยยออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ก็เหตุเกิดแหงทุกขเปนไฉน คือ ตัณหาเปนเหตุเกิด 
แหงทุกข ก็ความตางแหงทุกขเปนไฉน คือ ทุกขมากก็มี ทุกขนอยก็มี ทุกขท่ีคลายชาก็มี  
ทุกขท่ีคลายเร็วก็มี นีเ้รียกวาความตางแหงทุกข ก็วิบากแหงทุกขเปนไฉน คือ บุคคลบางคน 
ในโลกน้ีถูกทกุขอยางใดครอบงํา มีจิตอันทุกขอยางใดกลุมรุม ยอมเศราโศก ลําบาก รําพัน  
ทุบอก ครํ่าครวญ ถึงความหลง ก็หรือบางคนถูกทุกขใดครอบงําแลว มีจิตอันทุกขใดกลุมรุมแลว 
 ยอมแสวงหาเหตุปลดเปล้ืองทุกขในภายนอกวาใครจะรูทางเดียวหรือสองทางเพ่ือดับทุกขนี้ได 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวทุกขวามีความหลงใหลเปนผล หรือวามีการแสวงหาเหตุปลดเปล้ือง 
ทุกขภายนอกเปนผล นี้เรียกวาวิบากแหงทุกข ก็ความดับแหงทุกขเปนไฉน คือ ความดับแหง 
ทุกขยอมเกดิข้ึนเพราะความดับแหงตัณหา อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล คือ  
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาใหถึงความดับแหงทุกข ดกูรภกิษุท้ังหลาย ก็เม่ือใด  
อริยสาวกยอมทราบชัดทุกข เหตุเกดิแหงทุกข ความตางแหงทุกข วิบากแหงทุกข ความดับ 
แหงทุกขปฏิปทาท่ีใหถึงความดับแหงทุกข อยางนี้ๆ เม่ือนัน้ อริยสาวกนัน้ยอมทราบชัด 
พรหมจรรยอันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส เปนท่ีดับทุกข ขอท่ีเรากลาววา  ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงทราบทุกข เหตุเกดิแหงทุกข ความตางแหงทุกข วิบากแหงทุกข  
ความดับแหงทุกข ปฏิปทาใหถึงความดับแหงทุกข ดังนีน้ั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้แลเปนธรรมปริยายท่ีเปนปริยายเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙  
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                          ๑๐. พลสูตร 
         [๓๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กําลังของตถาคต ๖ ประการน้ี ท่ีพระตถาคตประกอบแลว  
เปนเหตุใหปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัทประกาศพรหมจักร กําลัง ๖ ประ 
การเปนไฉน คือ ตถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง ซ่ึงฐานะโดยความเปนฐานะ และเหตุท่ี 
มิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะในโลกน้ี แมการท่ีตถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง ซ่ึงฐานะ 
โดยความเปนฐานะ และเหตท่ีุมิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะ นีย้อมเปนกําลังของตถาคต 
 ซ่ึงตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัทประกาศพรหมจักร ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง ซ่ึงวิบากแหง 
กรรมสมาทานท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยปจจยั โดยเหตุ แมการท่ีตถาคตยอมทราบ 
ชัดตามเปนจริง ซ่ึงวิบากแหงกรรมสมาทานท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยปจจยั โดยเหตุ  
นี้ยอมเปนกําลังของตถาคตซ่ึงตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทใน 
บริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง ซ่ึงความเศรา 
หมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ แมการท่ีตถาคตยอม 
ทราบชัดตามเปนจริง ซ่ึงความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ  
และสมาบัติ นีย้อมเปนกําลังของตถาคต ซ่ึงตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือ 
สีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ  
ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ัง 
อาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ แมการท่ีตถาคตยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ  
ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอม 
ท้ังอุเทศดวยประการฉะนี้ นีย้อมเปนกําลังของตถาคต ซ่ึงตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของ 
ผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมพิจารณาเหน็หมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลัง 
อุบัติ ฯลฯ ดวยทิพจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  
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 ฯลฯ แมการท่ีตถาคตยอมพิจารณาเหน็หมูสัตวท่ีกําลังจุต ิกําลังอุบัติ ฯลฯ ดวยทิพจกัษอัุน 
บริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ นี้ยอมเปนกําลังของตถา 
คต ซ่ึงตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวมุิติ  ปญญาวิมุติ  
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู แม 
การท่ีตถาคตยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ิน 
ไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยูนี้ยอมเปนกําลังของตถาคต ซ่ึงตถาคตไดอาศัย 
ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจกบันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจกัร ดูกรภิกษุท้ังหลาย กําลัง 
ของตถาคต๖ ประการนี้แล ท่ีตถาคตประกอบแลวเปนเหตุใหปฏิญาณฐานะของผูโจก บันลือ 
สีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกําลังของตถาคต ๖ ประการเหลานั้น หากวาชนเหลาอ่ืนยอมเขา 
มาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึงฐานะโดยความเปนฐานะ และเหตุท่ีมิใช 
ฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะไซร ความรูตามเปนจริง ซ่ึงฐานะโดยความเปนฐานะ และเหตุ 
ท่ีมิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะ อันตถาคตทราบชัดดวยประการใดๆ ตถาคตถูกถาม 
ปญหาแลว ยอมพยากรณดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึงฐานะโดยความเปนฐานะ และเหตุท่ีมิใช 
ฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะ แกชนเหลาน้ัน ดวยประการน้ันๆ ฯ 
     หากวา ชนเหลาอ่ืนยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึงวิบาก 
แหงกรรมสมาทาน ท่ีเปนอดตี อนาคต และปจจุบัน โดยปจจัยโดยเหตุไซร ความรูตาม 
ความเปนจริง ซ่ึงวิบากแหงกรรมสมาทานท่ีเปนอดีตอนาคต และปจจบัุนอันตถาคตทราบชัด 
ดวยประการใดๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลวยอมพยากรณ ดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึงวิบากแหง 
กรรมสมาทานท่ีเปนอดีตอนาคต และปจจุบัน แกชนเหลานั้น ดวยประการน้ันๆ ฯ 
     หากวา ชนเหลาอ่ืนยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึงความ 
เศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิและสมาบัติไซร ความรูตาม 
เปนจริงซ่ึงความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ  
อันตถาคตทราบชัดดวยประการใดๆตถาคตถูกถามปญหาแลว ยอมพยากรณดวยความรูตามเปน 
จริง ซ่ึงความเศราหมองความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ แกชน 
เหลานั้นดวยประการนั้นๆ ฯ  
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     หากวา ชนเหลาอ่ืนยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึงความ 
ระลึกชาติกอนไดไซร ความรูตามเปนจริง ซ่ึงความระลึกชาติกอนไดอันตถาคตทราบชัดดวย 
ประการใดๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลว ยอมพยากรณดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึงความระลึกชาต ิ
กอนได แกชนเหลานั้น ดวยประการนั้นๆ ฯ 
     หากวา ชนเหลาอ่ืนยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปนจริงซ่ึงจุติและ 
อุบัติของสัตวท้ังหลายไซร ความรูตามเปนจริง ซ่ึงจุติและอุบัติของสัตวท้ังหลาย อันตถาคต 
ทราบชัดดวยประการใดๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลว ยอมพยากรณดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึง 
จุติและอุบัติของสัตวท้ังหลาย แกชนเหลานั้นดวยประการนั้นๆ ฯ 
     หากวา ชนเหลาอ่ืนยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึงความ 
ส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไซร ความรูตามเปนจริง ซ่ึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย อันตถาคต 
ทราบชัดดวยประการใดๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลวยอมพยากรณดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึง 
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย แกชนเหลานั้น ดวยประการนั้นๆ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมกลาวแมซ่ึงความรูตามเปนจริงซ่ึงฐานะ โดยความเปนฐานะ 
 และเหตุท่ีมิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะนัน้วา เปนของบุคคลผูมีใจต้ังม่ัน ยอมไมกลาววา  
เปนของบุคคลผูมีใจไมตั้งม่ัน เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริงซ่ึงวิบากแหงกรรมสมาทาน ท่ี 
เปนอดีต อนาคต และปจจุบันโดยปจจัยโดยเหตนุั้นวา เปนของบุคคลผูมีใจต้ังม่ัน ยอมไม 
กลาววา เปนของบุคคลผูมีใจไมตั้งม่ัน เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริง ซ่ึงความเศราหมอง 
ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัตินั้นวา เปนของบุคคลผูมีใจ 
ตั้งม่ัน ยอมไมกลาววา เปนของบุคคลผูมีใจไมตั้งม่ัน เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริง ซ่ึง 
ความระลึกชาติกอนไดนั้นวาเปนของบุคคลผูมีใจต้ังม่ันยอมไมกลาววา เปนของบุคคลผูมีใจไม 
ตั้งม่ัน เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริงซ่ึงจุติและอุบัติของสัตวท้ังหลายน้ันวา เปนของบุคคล 
ผูมีใจตั้งม่ัน ยอมไมกลาววาเปนของบุคคลผูมีใจไมตั้งม่ัน เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริง 
ซ่ึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายน้ันวาเปนของบุคคลผูมีใจต้ังม่ัน ยอมไมกลาววาเปนของ 
บุคคลผูมีใจไมตั้งม่ัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความต้ังใจม่ันเปนทางถูก ความไมตั้งใจม่ันเปนทางผิด 
 ดวยประการฉะนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบมหาวรรคท่ี ๑ 
                         __________________  
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. โสณสูตร                         ๒. ผัคคุณสูตร  
๓. ฉฬาภิชาติยสูตร                 ๔. อาสวสูตร 
๕. ทารุกัมมิกสูตร                 ๖. จิตตหัตถิสาริปุตตสูตร  
๗. ปรายนสูตร                 ๘. อุทกสูตร 
๙. นิพเพธิกสูตร                 ๑๐. พลสูตร ฯ 
                         __________________  
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                         เทวตาวรรคท่ี ๒ 
                          อนาคามิสูตร 
         [๓๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไมไดแลว ยอมเปนผูไมควร 
เพื่อทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ ความ 
เปนผูไมมีหิริ ๑ ความเปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ ความเปนผูเกียจคราน ๑ ความเปนผูมีสติเลอะ 
เลือน ๑ ความเปนผูมีปญญาทราม ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการน้ีไมไดแลว  
ยอมเปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการไดแลว ยอมเปนผูควรเพือ่ทําใหแจงซ่ึง 
อนาคามิผล ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ความเปนผูไมมีหริิ ๑  
ความเปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ ความเปนผูเกยีจคราน ๑ความเปนผูมีสติเลอะเลือน ๑ ความ 
เปนผูมีปญญาทราม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้ไดแลว ยอมเปนผูควร 
เพื่อทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                           อรหัตตสูตร 
         [๓๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไมไดแลว ยอมเปนผูไมควร 
เพื่อทําใหแจงซ่ึงอรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ถีนะ ๑มิทธะ ๑ อุทธัจจะ ๑  
กุกกจุจะ ๑ ความไมมีศรัทธา ๑ ความประมาท ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประ 
การนี้ไมไดแลว ยอมเปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซ่ึงอรหตั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการไดแลว ยอมเปนผูควรเพือ่ทําใหแจงซ่ึง 
อรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ถีนะ ๑ มิทธะ ๑ อุทธัจจะ ๑กุกกจุจะ ๑ ความ  
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ไมมีศรัทธา ๑ ความประมาท ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการนี้ไดแลว ยอมเปน 
ผูควรเพื่อทําใหแจงซ่ึงอรหตั ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                มิตตสูตร 
         [๓๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีมิตรลามก มีสหายลามก มีเพื่อนฝูงลามก เสพ  
คบ เขาไปนั่งใกลมิตรลามกและประพฤติตามมิตรลามกเหลานั้นอยูจักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมา 
จาริกวัตรใหบริบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีไดภิกษุไมบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรให 
บริบูรณแลว จกับําเพ็ญเสขธรรมใหบริบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ไมบําเพ็ญเสขธรรมให 
บริบูรณแลว จกับําเพ็ญศีลท้ังหลายใหบริบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ไมบําเพ็ญศีล 
ท้ังหลายใหบริบูรณแลว จักละกามราคะ รูปราคะ หรืออรูปราคะ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนฝูงดี เสพ คบ เขาไปนั่งใกล 
มิตรดี และประพฤติตามมิตรเหลานั้นอยู จกับําเพ็ญธรรม คืออภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณ ขอนี ้
ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได บําเพ็ญธรรม คืออภิสมาจาริกวตัรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญเสขธรรม 
ใหบริบูรณ ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได บําเพ็ญเสขธรรมใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญศีลท้ังหลาย 
ใหบริบูรณขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได บําเพ็ญศีลใหบริบูรณแลว จักละกามราคะ รูปราคะ 
หรืออรูปราคะ ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                      ฐานสูตร (อารามสูตร) 
         [๓๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุชอบคลุกคลีดวยหมู ยินดใีนการคลุกคลีดวยหมู  
ประกอบความยินดใีนการคลุกคลีดวยหมู ชอบคณะ ยินดีคณะประกอบความยินดีในคณะ จัก  
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เปนผูอยูรูปเดยีว ยินดยีิ่งในวิเวก ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได เม่ือไมอยูรูปเดียว ยินดียิง่ใน 
วิเวก จกัถือนมิิตแหงจิต ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได เม่ือไมถือนิมิตแหงจิต จักบําเพ็ญสัมมา 
ทิฐิใหสมบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ไมบําเพ็ญสัมมาทิฐิใหสมบูรณแลว จักบําเพ็ญ 
สัมมาสมาธิใหสมบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ไมบําเพ็ญสัมมาสมาธิใหสมบูรณแลว จัก 
ละสังโยชน ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ไมละสังโยชนแลว จักกระทําใหแจงซ่ึงนพิพาน ขอนี ้
ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมชอบคลุกคลีดวยหมู ไมยินดีในการคลุกคลีดวยหมู ไม 
ประกอบความยินดใีนการคลุกคลีดวยหมู ไมชอบคณะ ไมยินดีคณะไมประกอบความยินดีคณะ  
จักเปนผูอยูรูปเดียวยนิดียิ่งในวิเวก ขอนีย้อมเปนฐานะท่ีจะมีได เม่ือเปนผูอยูรูปเดียวยินดยีิ่งใน 
วิเวก จกัถือนิมิตแหงจิต ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได เม่ือถือนิมิตแหงจติ จักบําเพ็ญสัมมา 
ทิฐิใหสมบูรณขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได บําเพ็ญสัมมาทิฐิใหสมบูรณแลว จักบําเพญ็ 
สัมมาสมาธิใหสมบูรณ ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได บําเพ็ญสัมมาสมาธิใหสมบูรณแลว จักละ 
สังโยชน ขอนีย้อมเปนฐานะท่ีจะมีได ละสังโยชนไดแลว จักกระทําใหแจงซ่ึงนิพพาน ขอนี้ 
ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                           เทวตาสูตร 
         [๓๔๐] คร้ังนั้น เทวดาตนหน่ึง เม่ือปฐมยามลวงไป มีรัศมีงามยิ่งนัก  ยังพระวิหาร 
เชตวันท้ังส้ินใหสวางไสวแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลวยนือยู ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไป 
เพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความ 
เปนผูเคารพในพระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ 
ความเปนผูวางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอม 
เปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภิกษุ เทวดาตนน้ันกลาวดังนี้แลวพระศาสดาทรงพอพระทัย   
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คร้ังนั้น เทวดาตนน้ันไดทราบวา พระศาสดาไดทรงพอพระทัยตนแลว จึงถวายบังคมพระผูมี 
พระภาค กระทําประทักษณิแลวหายไปณ ท่ีนั้น ฯ 
     คร้ันเม่ือราตรีนั้นลวงไป พระผูมีพระภาคจึงตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา   ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เม่ือคืนนี้ เทวดาตนหน่ึง เม่ือปฐมยามลวงไป มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังวหิารเชตวนั 
ท้ังส้ินใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงท่ีอยู อภิวาทแลวยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
ไดกลาวกับเราวา ขาแตพระองคผูเจริญธรรม ๖ ประการน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแก 
ภิกษุ ๖ ประการเปนไฉนคือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพใน 
พระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูวางาย ๑ 
ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไม 
เส่ือมแกภกิษุ เทวดาตนนั้นไดกลาวดังนี้แลว อภวิาท กระทําประทักษณิเราแลว ไดหายไป  
ณ ท่ีนั้น ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรถวายบังคมพระผูมีพระภาค  
แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมทราบชัดเนื้อความแหงพระดาํรัสท่ี 
พระผูมีพระภาคไดตรัสโดยยอนี้ โดยพิศดารอยางนี้วาภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมเปนผูเคารพ 
ในพระศาสดาดวยตนเอง กลาวสรรเสริญความเปนผูเคารพในพระศาสดา ยอมชักชวนภิกษ ุ
เหลาอ่ืนผูไมเคารพในพระศาสดาใหเคารพในพระศาสดา และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอ่ืนผูเคารพ 
ในพระศาสดาตามเปนจริง โดยกาลอันควร เปนผูเคารพในพระธรรมดวยตนเอง ฯลฯ เปนผู 
เคารพในพระสงฆดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูเคารพในสิกขาดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูวางายดวยตนเอง  
ฯลฯ เปนผูมีมิตรดีดวยตนเอง กลาวสรรเสริญความเปนผูมีมิตรดีชักชวนภิกษุเหลาอ่ืนผูไมมี 
มิตรดีใหเปนผูมีมิตรดี และกลาวสรรเสริญภิกษเุหลาอ่ืนผูมีมิตรดีตามเปนจริง โดยกาลอันควร 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมทราบชัดเนื้อความแหงพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคไดตรัส 
โดยยอนี้ โดยพิศดารอยางนีแ้ลพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ดีละ ดีละ เธอยอมทราบ 
เนื้อความแหงคําท่ีเรากลาวโดยยอนี้ โดยพสิดารอยางนี้เปนการดีแล ดกูรสารีบุตร ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูเคารพในพระศาสดาดวยตนเอง กลาวสรรเสริญความเปนผูเคารพใน 
พระศาสดา ชักชวนภิกษุเหลาอ่ืนผูไมเคารพในพระศาสดาใหเคารพในพระศาสดา และกลาว  
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สรรเสริญภิกษุเหลาอ่ืนผูเคารพในพระศาสดาตามเปนจริงโดยกาลอันควร เปนผูเคารพในพระ 
ธรรมดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูเคารพในพระสงฆดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูเคารพในสิกขาดวยตน 
เอง ฯลฯ เปนผูวางายดวยตนเอง ฯลฯเปนผูมีมิตรดีดวยตนเอง กลาวสรรเสริญความเปน 
ผูมีมิตรดี ชักชวนภิกษเุหลาอ่ืนผูไมมีมิตรดใีหเปนผูมีมิตรดี และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอ่ืน 
ผูมีมิตรดีตามเปนจริง โดยกาลอันควร ดูกรสารีบุตร เนื้อความแหงคําท่ีเราไดกลาวโดยยอนี ้
บัณฑิตพึงเห็นโดยพิสดารอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                สติสูตร 
         [๓๔๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมมีสมาธิอันสงบ ไมมีสมาธิอันประณีต ไมมีสมาธิ 
ท่ีไดดวยความสงบ ไมมีสมาธิท่ีถึงความเปนผูมีอารมณเปนหนึ่งจักแสดงฤทธ์ิไดหลายๆ อยาง  
คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอด 
พรหมโลกก็ได ขอนี้ยอมไมเปนฐานะท่ีจะมีได เธอจักฟงเสียงสองชนิด คือ เสียงทิพและ 
เสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลและใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย ขอนีย้อมไมเปน 
ฐานะท่ีจะมีได จักกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนดวยใจวาจิตมีราคะจักรูวา  จติมีราคะ  
ฯลฯ หรือจิตยงัไมหลุดพนจกัรูวา จิตยังไมหลุดพน ขอนีย้อมไมเปนฐานะท่ีจะมีได จกัระลึกชาต ิ
กอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบางสองชาติบาง ฯลฯ จักระลึกถึงชาติกอนไดเปน 
อันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศดวยประการฉะน้ี ขอนี้ยอมไมเปนฐานะท่ีจะมีได จัก 
เห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติกําลังอุบัติ ฯลฯ ดวยทิพจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย จกัรูชัดซ่ึง 
หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ขอนี้ยอมไมเปนฐานะท่ีจะมีได จักกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญา 
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึง 
อยู ขอนี้ยอมไมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุมีสมาธิอันสงบ มีสมาธิอันประณีต มีสมาธิท่ีไดดวยความ 
สงบ มีสมาธิท่ีถึงความเปนผูมีอารมณเปนหนึ่ง จกัแสดงฤทธ์ิไดหลายๆ อยาง คือ คนเดียว 
เปนหลายคนกไ็ด หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ฯลฯจักใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได  
ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได จักฟงเสียงสองชนิด คือ เสียงทิพและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกล  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 379 
และใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได จกักําหนด 
รูใจของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจวา จิตมีราคะก็จักรูวา จิตมีราคะ ฯลฯ หรือจิตยังไมหลุด 
พนก็จกัรูวา จติยังไมหลุดพน ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได จักระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก 
 คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ จักระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ัง 
อาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได จักเหน็หมูสัตวท่ีกําลัง 
จุติ กําลังอุบัติ ฯลฯ จักรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได จัก 
กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                สักขิสูตร 
         [๓๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมไมเปนผูควร 
เพื่อถึงความเปนผูควรเปนพยานในคุณวิเศษนั้นๆ ในเม่ือเหตุมีอยูธรรม ๖ ประการเปนไฉน  
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมไมทราบชัดตามเปนจริงวาธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความ 
เส่ือม ๑ ยอมไมทราบชัดตามเปนจริงวาธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความดํารงอยู ๑ ยอมไม 
ทราบชัดตามเปนจริงวาธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงคุณวิเศษ ๑ ยอมไมทราบชัดตามเปน 
จริงวา ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส ๑ เปนผูไมกระทําความเอ้ือเฟอ ๑ 
ไมกระทําความสบาย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผู 
ไมควรเพื่อถึงความเปนผูควรเปนพยานในคุณวิเศษน้ันๆ ในเม่ือเหตุมีอยู ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อถึงความ 
เปนผูควรเปนพยานในคุณวิเศษน้ันๆ ในเม่ือเหตุมีอยู ธรรม ๖ประการเปนไฉน คือ ภกิษุ 
ในธรรมวินยันี้ ยอมทราบชัดตามเปนจริงวา ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความเส่ือม ๑  
ยอมทราบชัดตามเปนจริงวา ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความดํารงอยู ๑ ยอมทราบชัดตาม 
เปนจริงวา ธรรมเหลานี้ เปนไปในสวนแหงการชําแรกกเิลส ๑ เปนผูกระทําความเอ้ือเฟอ ๑   
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เปนผูกระทําความสบาย ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอมเปน 
ผูควรเพื่อถึงความเปนผูควรเปนพยานในคุณวิเศษน้ันๆ ในเม่ือเหตุมีอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                พลสูตร 
         [๓๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไมควร 
เพื่อบรรลุพลภาพในสมาธิ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูไม 
ฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ เปนผูไมฉลาดในการตั้งอยูแหงสมาธิ ๑ เปนผูไมฉลาดในการออกแหง 
สมาธิ ๑ เปนผูไมกระทําความเอ้ือเฟอ ๑ไมกระทําติดตอ ๑ ไมกระทําความสบาย ๑ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพื่อบรรลุพลภาพใน 
สมาธิ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุพล 
ภาพในสมาธิ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ยอมเปนผูฉลาดในการเขา 
สมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในการตัง้อยูแหงสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ เปนผู 
กระทําความเอ้ือเฟอ ๑ เปนผูกระทําติดตอ ๑เปนผูกระทําความสบาย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุพลภาพในสมาธิ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ฌานสูตรท่ี ๑ 
         [๓๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไมควรเพื่อบรรลุ 
ปฐมฌาน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ถีนมิทธะ ๑ อุทธัจจ 
กุกกจุจะ ๑ วจิกิิจฉา ๑ เธอยอมไมเห็นโทษในกามท้ังหลายดวยปญญาโดยชอบ ตามความ 
เปนจริง ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมละธรรม ๖ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพื่อบรรลุ 
ปฐมฌาน ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน  
ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑อุทธัจจกุกกุจจะ ๑  
วิจิกจิฉา ๑ เธอยอมเห็นโทษในกามท้ังหลายดวยปญญาโดยชอบ ตามความเปนจริง ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษลุะธรรม ๖ ประการนีแ้ลยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          ฌานสูตรท่ี ๒ 
         [๓๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไมควรเพื่อบรรลุ 
ปฐมฌาน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือกามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วหิิงสาวิตก ๑ 
 กามสัญญา ๑ พยาบาทสัญญา ๑ วิหิงสาสัญญา ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมละธรรม ๖ ประ 
การนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพือ่บรรลุปฐมฌาน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน 
 ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ กามวิตก ๑ พยาบาทวติก ๑ วิหงิสาวิตก ๑ กามสัญญา ๑  
พยาบาทสัญญา ๑ วิหิงสาสัญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปน 
ผูควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบเทวตาวรรคท่ี ๒ 
                        __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อนาคามิสูตร                 ๒. อรหตัตสูตร  
๓. มิตตสูตร                         ๔. ฐานสูตร 
๕. เทวตาสูตร                 ๖. สติสูตร  
๗. สักขิสูตร                         ๘. พลสูตร  
๙. ฌานสูตรท่ี ๑                ๑๐. ฌานสูตรท่ี ๒ ฯ 
                        __________________  
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                         อรหันตวรรคท่ี ๓ 
                          ๑. ทุกขสูตร 
         [๓๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมอยูเปนทุกข  
มีความเดือดรอน คับแคน เรารอน ในปจจบัุนเทียว เม่ือตายไปพึงหวังไดทุคติ ธรรม ๖  
ประการเปนไฉน คือ กามวติก ๑ พยาบาทวิตก ๑วิหิงสาวิตก ๑ กามสัญญา ๑ 
 พยาบาทสัญญา ๑ วิหิงสาสัญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล 
 ยอมอยูเปนทุกข มีความเดือดรอน คับแคน เรารอน ในปจจุบันเทียว เม่ือตายไป พึงหวัง 
ไดทุคติ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมอยูเปนสุข ไมเดือดรอน  
ไมคับแคน ไมเรารอน ในปจจุบันเทียว เม่ือตายไป พึงหวงัไดสุคติ ธรรม ๖ ประการเปน 
ไฉน คือ เนกขัมมวิตก ๑ อัพยาบาทวิตก ๑ อวิหิงสาวิตก ๑ เนกขัมมสัญญา ๑ อัพยาบาท 
สัญญา ๑ อวิหงิสาสัญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ล 
 ยอมอยูเปนสุข ไมเดือดรอนไมคับแคน ไมเรารอน ในปจจุบันเทียว เม่ือตายไป พึง 
หวังไดสุคติ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         ๒. อรหัตตสูตร 
         [๓๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไมควรเพื่อทํา 
ใหแจงซ่ึงอรหตั ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ มานะ ความถือตัว ๑ โอมานะ ความสําคัญ 
วาเลวกวาเขา ๑ อติมานะ ความเยอหยิ่ง ๑อธิมานะ ความเขาใจผิด ๑ ถัมภะความหวัดือ้ ๑  
อตินิปาตะ ความดูหม่ินตนเองวาเปนคนเลว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ 
นี้แลยอมเปนผูไมควร เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอรหัต ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อกระทําใหแจงซ่ึง 
อรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความถือตัว ๑ ความสําคัญวาเลวกวาเขา ๑ ความ 
เยอหยิ่ง ๑ ความเขาใจผิด ๑ ความหวัดื้อ ๑ ความดูหม่ินตัวเองวาเปนคนเลว ๑ ดกูรภิกษุ 
ท้ังหลาย ภกิษลุะธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอมเปนผูควรเพือ่กระทําใหแจงซ่ึงอรหัต ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                      ๓. อุตตริมนุสสธรรมสูตร 
         [๓๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไมควรเพื่อกระทํา 
ใหแจงซ่ึงญาณทัสนะช้ันวิเศษ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย  
ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูมีสติเลอะเลือน ๑ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ ๑  
ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ความ 
โกหก ๑ การพดูเลียบเคียง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผู 
ไมควรเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงญาณทัสนะช้ันวิเศษ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ยิ่งกวา 
ธรรมของมนุษย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงญาณ 
ทัสนะช้ันวิเศษ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ธรรม ๖ ประการ 
เปนไฉน คือ ความเปนผูมีสติเลอะเลือน ๑ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ ๑ ความเปนผูไม 
คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ความโกหก ๑ การ 
พูดเลียบเคียง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อกระทําให 
แจงซ่ึงญาณทัสนะช้ันวิเศษ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           ๔. สุขสูตร 
         [๓๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูมากดวย 
สุขและโสมนัสอยูในปจจุบันเทียว และยอมเปนผูปรารภเหตุเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย  
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 ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูยนิดธีรรม ๑ ยอมเปนผู 
ยินดภีาวนา ๑ ยอมเปนผูยนิดกีารละ ๑ยอมเปนผูยินดีปวิเวก ๑ ยอมเปนผูยินดีความไม 
พยาบาท ๑ ยอมเปนผูยินดีธรรมท่ีไมเนิ่นชา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๖  
ประการนี้แลยอมเปนผูมากดวยสุขและโสมนัสอยูในปจจุบันเทียว และยอมเปนผูปรารภเหตุ 
เพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. อธิคมสูตร 
         [๓๕๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการยอมเปนผูไมควร 
เพื่อบรรลุกุศลธรรมท่ียังไมไดบรรลุ หรือเพ่ือกระทํากุศลธรรมท่ีไดบรรลุแลวใหเจริญ ธรรม ๖  
ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้เปนผูไมฉลาดในเหตุแหงความเจริญ ๑ เปน 
ผูไมฉลาดในเหตุแหงความเส่ือม ๑เปนผูไมฉลาดในอุบาย ๑ ไมยังฉันทะใหเกิดข้ึนเพือ่บรรลุ 
กุศลธรรมท่ียังไมไดบรรลุ ๑ ไมรักษากุศลธรรมท่ีไดบรรลุแลว ๑ และไมยังฉันทะใหถึงพรอม 
เพื่อกระทําติดตอ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ลเปนผูไมควร 
เพื่อบรรลุกุศลธรรมท่ียังไมไดบรรลุ หรือเพ่ือกระทํากุศลธรรมท่ีไดบรรลุแลวใหเจริญ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุ 
กุศลธรรมท่ียังไมไดบรรลุ หรือเพ่ือกระทํากุศลธรรมท่ีไดบรรลุแลวใหเจริญ ธรรม ๖ ประการเปน 
ไฉน คือ ภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูฉลาดในเหตุแหงความเจริญ ๑ เปนผูฉลาดในเหตุแหง 
ความเส่ือม ๑ เปนผูฉลาดในอุบาย ๑ ยอมยงัฉันทะใหเกดิข้ึนเพื่อบรรลุกุศลธรรมท่ียังไมได 
บรรลุ ๑ ยอมรักษากุศลธรรมท่ีไดบรรลุแลว ๑ และยอมยงัฉันทะใหถึงพรอมเพื่อกระทําติดตอ ๑ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุกุศลธรรม 
ท่ียังไมไดบรรลุ หรือเพ่ือกระทํากุศลธรรมท่ีไดบรรลุแลวใหเจริญ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕  
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                          ๖. มหัตตสูตร 
         [๓๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมบรรลุความเปน 
ผูมาก ความเปนผูไพบูลยในธรรมท้ังหลาย ตอกาลไมนานนักธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมากดวยความสวางแหงญาณ ๑ ยอมเปนผูมากดวยความเพียร 
เคร่ืองประกอบ ๑ ยอมเปนผูมากดวยความบันเทิงใจ (ปตแิละปราโมทย) ๑ ยอมเปนผูมาก 
ดวยความไมยนิดีในอกุศลธรรม ๑ ยอมเปนผูไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย ๑ และยอม 
พยายามใหยิ่งขึ้นไป ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมบรรลุ 
ความเปนผูมาก ความเปนผูไพบูลยในธรรมท้ังหลาย ตอกาลไมนานนกั ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                         ๗. นิรยสูตรท่ี ๑ 
         [๓๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเกิดในนรก  
เหมือนถูกนํามาเก็บไว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประ 
พฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ มีความปรารถนาลามก ๑ และมีความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๖ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาเก็บไว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเกดิในสวรรค เหมือน 
เชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ๑ จาก 
อทินนาทาน ๑ จากกาเมสุมิจฉาจาร ๑ จากมุสาวาท ๑ไมมีความปรารถนาลามก ๑ และมี 
ความเหน็ชอบ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเกิดใน 
สวรรค เหมือนเชิญมาประดษิฐานไว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗  
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                         ๘. นิรยสูตรท่ี ๒ 
         [๓๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ  ยอมเกิดในนรก 
 เหมือนถูกนํามาเก็บไว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เปนผูกลาวเท็จ ๑ กลาวสอเสียด ๑  
กลาวคําหยาบ ๑ กลาวคําเพอเจอ ๑ เปนผูโลภ ๑ และเปนผูคะนอง ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ประการนีแ้ล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาเก็บไว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเกดิในสวรรค เหมือน 
เชิญมาประดิษฐานไวธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวนจากมุสาวาท ๑ จากปสุณา 
วาจา ๑ จากผรุสวาจา ๖ จากสัมผัปปลาปะ ๑ เปนคนไมโลภ ๑ และเปนผูไมคะนอง ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอมเกิดในสวรรค 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                        ๙. อัคคธรรมสูตร 
         [๓๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไมควร 
เพื่อทําใหแจงซ่ึงอรหัตอันเปนธรรมช้ันเลิศ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัย 
นี้ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูไมมีหิริ ๑ เปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ เปนผูเกยีจคราน ๑ เปนผูมี 
ปญญาทราม ๑ และเปนผูมีหวงใยในรางกายและชีวิต ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวย 
ธรรม ๖ ประการน้ีแล ยอมเปนผูไมควรเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตอันเปนธรรมช้ันเลิศ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อควรกระทําให 
แจงซ่ึงอรหัตอันเปนธรรมช้ันเลิศ ธรรม ๖ ประการเปนไฉนคือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผู 
มีศรัทธา ๑ เปนผูมีหิริ ๑ เปนผูมีโอตตัปปะ ๑เปนผูปรารภความเพียร ๑ เปนผูมีปญญา ๑  
และเปนผูไมมีความหวงใยในรางกายและชีวิต ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๖  
ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตอันเปนธรรมช้ันเลิศ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙  
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                          ๑๐. รัตติสูตร 
         [๓๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ พงึหวังไดความเส่ือม 
ในกุศลธรรมอยางเดยีว ไมพงึหวังความเจริญเลย ตลอดคืนหรือวนัท่ีผานมา ธรรม ๖ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวนิัยนี้ เปนผูมีความปรารถนามาก มีความคับแคนใจ ไมสันโดษ 
ดวยจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจยัเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผูไมมีศรัทธา 
 ๑ เปนผูทุศีล ๑เปนผูเกยีจคราน ๑ เปนผูมีสติเลอะเลือน ๑ และเปนผูมีปญญาทราม ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ล พึงหวังไดความเส่ือมในกุศลธรรม 
อยางเดยีว ไมพึงหวังความเจริญเลยตลอดคืนหรือวันท่ีผานมา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ พึงหวังไดความเจริญใน 
กุศลธรรมอยางเดียว ไมพึงหวังไดความเสือ่มเลย ตลอดคืนหรือวันท่ีผานมา ธรรม ๖ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูไมมีความปรารถนามาก ไมมีความคับแคนใจ  
สันโดษดวยจวีร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผูมี 
ศรัทธา ๑ เปนผูมีศีล ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ เปนผูมีสติ ๑ และเปนผูมีปญญา ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล พึงหวังไดความเจริญในกุศลธรรม 
อยางเดยีว ไมพึงหวังไดความเส่ือมเลย ตลอดคืนหรือวนัท่ีผานมา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบอรหันตวรรคท่ี ๓ 
                        __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. ทุกขสูตร                                 ๒. อรหัตตสูตร  
๓. อุตตริมนุสสธรรมสูตร                ๔. สุขสูตร  
๕. อธิคมสูตร                         ๖. มหัตตสูตร  
๗. นิรยสูตรท่ี ๑                        ๘. นิรยสูตรท่ี ๒  
๙. อัคคธรรมสูตร                         ๑๐. รัตติสูตร ฯ 
                        __________________  
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                  สีติวรรคท่ี ๔ 
                           ๑. สีติสูตร 
         [๓๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไมควร 
เพื่อทําใหแจงซ่ึงความเปนผูเย็นอยางยิ่ง ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  
ยอมไมขมจิตในสมัยท่ีควรขม ๑ ไมประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง ๑ ไมยังจติใหราเริงใน 
สมัยท่ีควรใหราเริง ๑ ไมวางเฉยจิตในสมัยท่ีควรวางเฉย ๑ เปนผูนอมไปในธรรมเลว ๑ และ 
เปนผูยินดียิ่งในสักกายะ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอม 
เปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซ่ึงความเปนผูเย็นอยางยิ่ง 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อกระทําให 
แจงซ่ึงความเปนผูเย็นอยางยิ่ง ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมขม 
จิตในสมัยท่ีควรขม ๑ ยอมประคองจิตในสมัยท่ีควรประคอง ๑ ยอมยงัจิตใหราเริงในสมัยท่ีควร 
ใหราเริง ๑ ยอมวางเฉยจิตในสมัยท่ีควรวางเฉย ๑ เปนผูนอมไปในธรรมประณีต ๑ และเปน 
ผูยินดียิง่ในนพิพาน ดกูรภิกษุท้ังหลายภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควร 
กระทําใหแจงซ่ึงความเปนผูเย็นอยางยิ่ง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. ภัพพสูตร 
         [๓๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ แมฟงสัทธรรม 
อยู ก็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมท้ังหลาย ธรรม ๖ 
 ประการเปนไฉน คือ เปนผูประกอบดวยความเปนผูมีกรรมเปนเคร่ืองกั้น ๑ ประกอบดวย 
ความเปนผูมีกเิลสเปนเคร่ืองกั้น ๑ ประกอบดวยความเปนผูมีวิบากเปนเคร่ืองกั้น ๑ เปนผูไมมี 
ศรัทธา ๑ ไมมีฉันทะ ๑ และมีปญญาทราม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม 
 ๖ ประการนีแ้ล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบใน 
กุศลธรรมท้ังหลาย ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปน 
ผูควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน 
 คือ ยอมเปนผูไมประกอบดวยความเปนผูมีกรรมเปนเคร่ืองกั้น ๑ ไมประกอบดวยความเปนผูมี 
กิเลสเปนเคร่ืองกั้น ๑ไมประกอบดวยความเปนผูมีวิบากเปนเคร่ืองกัน ๑ เปนผูมีศรัทธา ๑ 
 มีฉันทะ ๑และมีปญญา ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ล แม 
ฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบในกุศลธรรมท้ังหลาย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                        ๓. อาวรณตาสูตร 
         [๓๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการแมฟงสัทธรรม 
อยู ก็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบในกุศลธรรมท้ังหลาย ธรรม ๖ 
 ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆามารดา ๑ ฆาบิดา๑ ฆาพระอรหันต ๑ ยังพระโลหิตของ 
พระตถาคตใหหอข้ึนดวยจติประทุษราย ๑เปนผูทําลายสงฆใหแตกกนั ๑ และเปนผูมีปญญา 
ทราม ใบ บาน้าํลาย ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล แม 
ฟงสัทธรรมอยูก็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมท้ังหลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปน 
ผูควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการเปน 
ไฉน คือ ไมเปนผูฆามารดา ๑ ไมเปนผูฆาบิดา ๑ ไมเปนผูฆาพระอรหนัต ๑ ไมเปนผูยัง 
พระโลหิตของพระตถาคตใหหอข้ึนดวยจติประทุษราย ๑ ไมทําลายสงฆใหแตกกนั ๑ และมี 
ปญญา ไมใบไมบาน้ําลาย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล 
แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมท้ังหลาย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓  
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                         ๔. สุสสูสาสูตร 
         [๓๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ แมฟงสัทธรรมอยู  
ก็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบในกุศลธรรมท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการ 
เปนไฉน คือ เม่ือธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว อันบุคคลอ่ืนแสดงอยู ก็ไมฟงดวยดี ๑  
ไมเง่ียโสตลงฟง ๑ไมเขาไปตั้งจิตเพื่อรูท่ัวถึง ๑ ถือเอาแตส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ๑ ท้ิงส่ิงท่ีเปน 
ประโยชน ๑ และเปนผูประกอบดวยขันติท่ีไมสมควร ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม ๖ ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความ 
เปนชอบ ในกศุลธรรมท้ังหลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการแมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผู 
ควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมท้ังหลายธรรม ๖ ประการเปนไฉน  
คือ เม่ือธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว อันบุคคลอ่ืนแสดงอยู ยอมฟงดวยดี ๑ ยอมเงี่ยโสต 
ลงฟง ๑ เขาไปต้ังจิตเพื่อรูท่ัวถึง ๑ถือเอาแตส่ิงท่ีเปนประโยชน ๑ ละท้ิงส่ิงท่ีไมเปนประโยชน  
๑ และเปนผูประกอบดวยขันติท่ีสมควร  ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ 
ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพ่ือกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ใน 
กุศลธรรมท้ังหลาย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ๕. ปหาตัพพสูตร 
         [๓๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไมควรเพื่อทํา 
ใหแจงซ่ึงทิฏฐิสัมปทา  ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฐิ ๑ วจิกิิจฉา ๑ สีลัพ 
พตประมาส ๑ ราคะท่ีเปนเหตุไปสูอบาย ๑ โทสะท่ีเปนเหตุไปสูอบาย ๑ และโมหะท่ีเปนเหตุ  
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ไปสูอบาย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลไมละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพือ่ทําให 
แจงซ่ึงทิฏฐิสัมปทา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อทําใหแจงซ่ึงทิฏฐิ 
สัมปทา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฐิ ๑ วิจกิจิฉา ๑สีลัพพตปรามาส ๑ 
 ราคะท่ีเปนเหตุไปสูอบาย ๑ โทสะท่ีเปนเหตุไปสูอบาย ๑โมหะท่ีเปนเหตุไปสูอบาย ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลละธรรม ๖ ประการนีแ้ลยอมเปนผูควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงทิฏฐิสัมปทา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          ๖. ปหีนสูตร 
         [๓๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ อันบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิละได 
แลว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฐิ ๑ วิจิกจิฉา ๑สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะ 
ท่ีเปนเหตุไปสูอบาย ๑ โทสะท่ีเปนเหตุไปสูอบาย ๑โมหะท่ีเปนเหตุไปสูอบาย ๑ ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนีแ้ล อันบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิละไดแลว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                       ๗. อุปปาเทตัพพสูตร 
         [๓๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพื่อยังธรรม 
 ๖ ประการใหเกิดข้ึน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฐิ ๑วิจกิจิฉา ๑ สีลัพพต 
ปรามาส ๑ ราคะท่ีเปนเหตุไปสูอบาย ๑ โทสะท่ีเปนเหตไุปสูอบาย ๑ โมหะท่ีเปนเหตุไปสู 
อบาย ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพือ่ยังธรรม ๖ ประการ 
นี้แลใหเกิดข้ึน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗  
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                          ๘. สัตถริสูตร 
         [๓๖๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฐานะท่ีไมควรเปนได ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน 
 คือ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพื่อเปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงใน 
พระศาสดา ๑ เปนผูไมควรเพื่อเปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในพระธรรม ๑ เปนผู 
ไมควรเพื่อเปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในพระสงฆ ๑ และเปนผูไมควรเพื่อเปนผูไมมี 
ความเคารพ ไมมีความยําเกรงในสิกขา ๑ เปนผูไมควรเพือ่เขาถึง ๑เปนผูไมควรเพื่อเกิดในภพ 
ท่ีแปด ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฐานะท่ีไมควรเปนได๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                        ๙. กัญจิสังขารสูตร 
         [๓๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฐานะท่ีไมควรเปนได ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน  
คือ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพ่ือยดึถือสังขารไรๆ โดยความเปนของเที่ยง ๑  
เปนผูไมควรเพื่อยึดถือสังขารไรๆ โดยความเปนสุข ๑ เปนผูไมควรเพื่อยึดถือสังขารไรๆ  
โดยความเปนอัตตา ๑เปนผูไมควรเพื่อกระทําอนันตริยกรรม ๑ เปนผูไมควรเพื่อเช่ือถือความ 
บริสุทธ์ิโดยมงคลตื่นขาว ๑ เปนผูไมควรเพื่อแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ฐานะท่ีไมควรเปนได ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         ๑๐. มาตริสูตร 
         [๓๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฐานะท่ีไมควรเปนได ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน 
 คือ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพื่อฆามารดา ๑เปนผูไมควรเพื่อฆาบิดา ๑  
เปนผูไมควรเพื่อฆาพระอรหันต ๑ เปนผูไมควรเพื่อยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอข้ึนดวยจติ  
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ประทุษราย ๑ เปนผูไมควรเพื่อทําลายสงฆใหแตกกนั ๑ เปนผูไมควรเพื่อถือศาสดาอ่ืน ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         ๑๑. สยกตสูตร 
         [๓๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฐานะท่ีไมควรเปนได ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปน 
ไฉน คือ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพื่อเช่ือถือสุขทุกขท่ีตนเองกระทําแลว ๑  
เปนผูไมควรเพื่อเช่ือถือสุขทุกขท่ีผูอ่ืนกระทําแลว ๑เปนผูไมควรเพื่อเช่ือถือสุขทุกขท่ีตนเอง 
กระทําแลวและท่ีผูอ่ืนกระทาํแลว ๑เปนผูไมควรเพื่อเช่ือถือสุขทุกขท่ีเกิดขึ้นเอง ท่ีตนเองไม 
กระทําไว ๑ เปนผูไมควรเพือ่เช่ือถือสุขทุกขท่ีเกิดขึ้นเอง ท่ีผูอ่ืนไมกระทําไว ๑ เปนผูไมควร 
เพื่อเช่ือถือสุขทุกขท่ีเกิดขึ้นเอง ท่ีตนเองไมกระทําไว และที่ผูอ่ืนไมกระทําไว ๑ ขอนัน้เพราะเหตุ 
ไร เพราะเหตุวา เหตุและธรรมท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนจากเหต ุอันบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐนิั้น 
เห็นแลวดวยด ีดูกรภกิษุท้ังหลาย ฐานะท่ีไมควรเปนได ๖ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑๑ 
                          จบสีติวรรคท่ี ๔ 
                           _______________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. สีติสูตร                         ๒. ภัพพสูตร  
๓. อาวรณตาสูตร                 ๔. สุสสูสาสูตร 
๕. ปหาตัพพสูตร                 ๖. ปหีนสูตร  
๗. อุปปาเทตัพพสูตร         ๘. สัตถริสูตร 
๙. กัญจิสังขารสูตร                 ๑๐. มาตริสูตร          
๑๑. สยกตสูตร ฯ 
                        __________________  
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                        อานิสังสวรรคท่ี ๕ 
                         ๑. ปาตุภาวสูตร 
         [๓๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความปรากฏข้ึนแหงเหตุ ๖ ประการเปนของหาไดอยาก 
ในโลก เหตุ ๖ ประการเปนไฉน คือความปรากฏข้ึนแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
๑ บุคคลผูแสดงธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ๑ ความเกดิข้ึนในมชัฌิมประเทศ (ท่ีมี 
พระอริยเจา) ๑ ความเปนผูมีอินทรียไมบกพรอง ๑ ความไมเปนใบบาน้ําลาย ๑ ความพอใจใน 
กุศลธรรม ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความปรากฏข้ึนแหงเหตุ ๖ ประการนีแ้ลเปนของหาไดอยาก 
ในโลก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         ๒. อานิสังสสูตร 
         [๓๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงสในการกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ๖ ประการน้ี  
๖ ประการเปนไฉน คือบุคคลยอมเปนผูแนนอนในพระสัทธรรม ๑ ยอมเปนผูมีความไมเส่ือม 
เปนธรรมดา ๑ เขาผูกระทําท่ีสุดแหงทุกขแลวยอมไมมีทุกข ๑ เปนผูประกอบดวยอสาธารณญาณ ๑ 
เขาเห็นเหตุแลวดวยดี ๑ และเห็นธรรมท่ีเกดิข้ึนแตเหตุดวยดี ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย อานิสงส 
ในการกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. อนิจจสูตร 
         [๓๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูพิจารณาเห็นสังขารไรๆ โดยความเปนของเท่ียง  
จักเปนผูประกอบดวยขันติท่ีสมควร ขอนั้นยอมไมเปนฐานะท่ีจะมีได ไมประกอบดวยขันติท่ี 
สมควรแลว จกักาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน ขอนั้นยอมไมเปนฐานะท่ีจะมีได เม่ือ  
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ไมกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน จักกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล  
อนาคามิผลหรืออรหัตผล ขอนั้นยอมไมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูพิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงโดยความเปนของไมเท่ียง จกัเปน 
ผูประกอบดวยขันติท่ีสมควร ขอนั้นยอมเปนฐานะท่ีจะมีได เธอประกอบดวยขันติท่ีสมควรแลว 
 จักกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน ขอนั้นยอมเปนฐานะท่ีจะมีได เม่ือกาวลงสูความ 
เปนชอบและความแนนอน จักกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ 
 อรหัตผล ขอนั้นยอมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          ๔. ทุกขสูตร 
         [๓๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นสังขารไรๆ โดยความเปนสุข ฯลฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูพิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงโดยความเปนทุกข ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. อนัตตสูตร 
         [๓๗๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นธรรมไรๆ โดยความเปนอัตตา ฯลฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูพิจารณาเห็นธรรมท้ังปวงโดยความเปนอนตัตา ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. นิพพานสูตร 
         [๓๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นนิพพานโดยความเปนทุกข จกัเปน 
ผูประกอบดวยขันติท่ีสมควร ขอนั้นยอมไมเปนฐานะท่ีจะมีไดเธอไมประกอบดวยขันติท่ีสมควร  
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แลว จักกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอนขอนั้นยอมไมเปนฐานะท่ีจะมีได เม่ือไมกาว 
ลงสูความเปนชอบและความแนนอนจักกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล 
 หรือ อรหัตผลขอนั้นยอมไมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูพิจารณาเห็นนพิพานโดยความเปนสุข จักเปนผูประกอบ 
ดวยขันติท่ีสมควร ขอนั้นยอมเปนฐานะท่ีจะมีได เธอประกอบดวยขันติท่ีสมควรแลว จักกาว 
ลงสูความเปนชอบและความแนนอน ขอนัน้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได เม่ือกาวลงสูความเปนชอบ 
และความแนนอน จักกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ อรหัตผล  
ขอนั้นยอมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                        ๗. อโนทิสสูตรท่ี ๑ 
         [๓๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานสิงส ๖ ประการ เปนผูสามารถ 
เพื่อไมกระทําเขตจํากัดในสังขารท้ังปวง แลวยังอนิจจสัญญาใหปรากฏ อานิสงส ๖ ประการเปน 
ไฉน คือ ภิกษพุิจารณาเห็นอยูวาสังขารท้ังปวงจักปรากฏโดยความเปนของไมม่ันคง ๑ ใจ 
ของเราจักไมยนิดีในโลกท้ังปวง ๑ ใจของเราจักออกจากโลกท้ังปวง ๑ ใจของเราจักนอมไปสู 
นิพพาน ๑สังโยชนท้ังหลายของเราจักถึงการละได ๑ และเราจักเปนผูประกอบดวยสามัญญธรรม 
  ช้ันเยีย่ม ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส ๖ ประการนี้แล เปนผูสามารถเพ่ือ 
ไมกระทําเขตจํากัดในสังขารท้ังปวง แลวยังอนิจจสัญญาใหปรากฏ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                        ๘. อโนทิสสูตรท่ี ๒ 
         [๓๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานสิงส ๖ ประการเปนผูสามารถ 
เพื่อไมกระทําเขตจํากัดในสังขารท้ังปวง แลวยังทุกขสัญญาใหปรากฏ อานิสงส ๖ ประการเปน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 397 
ไฉน คือ ภิกษพุิจารณาเห็นอยูวานพิพานสัญญาในสังขารท้ังปวง จักปรากฏแกเราเหมือน 
เพชฌฆาตผูเง้ือดาบข้ึนอยู๑ ใจของเราจักออกจากโลกท้ังปวง ๑ เราจกัเปนผูมีปรกติเห็นสันติ 
ในนิพพาน๑ อนุสัยของเราจักถึงการเพิกถอน ๑ เราจักเปนผูกระทําตามหนาท่ี ๑ และเราจกั 
บํารุงพระศาสดาดวยความบํารุงอันประกอบดวยเมตตา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุผูพิจารณาเห็น 
อานิสงส ๖ ประการนี้แล เปนผูสามารถเพ่ือไมกระทําเขตจํากัดในสังขารท้ังปวง แลวยังทุกข 
สัญญาใหปรากฏ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                        ๙. อโนทิสสูตรท่ี ๓ 
         [๓๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานสิงส ๖ ประการ เปนผูสามารถ 
เพื่อไมกระทําเขตจํากัดในธรรมท้ังปวง แลวยังอนตัตสัญญาใหปรากฏ อานิสงส ๖ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษพุิจารณาเหน็อยูวาเราเปนผูไมมีตณัหาและทิฐิในโลกท้ังปวง ๑ ทิฐิอันเปนเหตุให 
กระทําความถือตัววาเราของเราจักดับ ๑ ตณัหาอันเปนเหตุใหกระทําการยึดถือวาของเราของเรา 
จักดับ ๑ เราจกัเปนผูประกอบดวยอสาธารณญาณ ๑ เราจะเหน็เหตุดวยดี ๑ และจักเหน็ธรรมท่ี 
เกิดข้ึนแตเหตดุวยดี ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุพิจารณาเหน็อานิสงส ๖ ประการนี้แล เปน 
ผูสามารถเพ่ือไมกระทําเขตจํากัดในธรรมท้ังปวงแลวยังอนัตตสัญญาใหปรากฏ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          ๑๐. ภวสูตร 
         [๓๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภพ ๓ นี้ควรละ ควรศึกษาในไตรสิกขา ภพ ๓ เปนไฉน 
 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภพ ๓ นี้ควรละไตรสิกขาเปนไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา  
อธิปญญาสิกขา ควรศึกษาในไตรสิกขานี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใดแล  
ภพ ๓ นี้ เปนสภาพอันภกิษลุะไดแลว และเธอเปนผูมีสิกขาอันไดศึกษาแลวในไตรสิกขานี้  
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 เม่ือนั้นภกิษนุีเ้รากลาววา ไดตัดตัณหาขาดแลว คลายสังโยชนไดแลว ไดทําท่ีสุดทุกข 
เพราะละมานะไดโดยชอบ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         ๑๑. ตัณหาสูตร 
         [๓๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตัณหา ๓ และมานะ ๓ ควรละ ตัณหา ๓ เปนไฉน  
คือ กามตัณหา ๑ ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ตัณหา ๓ นี้ควรละ มานะ ๓เปนไฉน คือ  
ความถือตัววาเสมอเขา ๑ ความถือตัววาเลวกวาเขา ๑ ความถือตัววาดกีวาเขา ๑ มานะ ๓ นี้ควรละ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ตัณหา ๓ และมานะ๓ นีย้อมเปนธรรมชาติอันภิกษุละไดแลว  
เม่ือนั้น ภกิษนุีเ้รากลาววา ไดตัดตัณหาขาดแลว คลายสังโยชนไดแลว ไดกระทําท่ีสุดทุกข 
เพราะละมานะไดโดยชอบ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                       จบอานิสังสวรรคท่ี ๕ 
                          _______________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. ปาตุภาวสูตร                 ๒. อานสัิงสสูตร  
๓. อนิจจสูตร                 ๔. ทุกขสูตร 
๕. อนัตตสูตร                 ๖. นิพพานสูตร  
๗. อโนทิสสสูตรท่ี ๑         ๘. อโนทิสสูตรท่ี ๒ 
๙. อโนทิสสูตรท่ี ๓                 ๑๐. ภวสูตร  
๑๑. ตัณหาสูตร ฯ 
                         จบทุติยปณณาสก 
                         __________________  
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          วรรคท่ีไมสงเคราะหเขาในปณณาสก 
                          ติกวรรคท่ี ๑ 
                          ๑. ราคสูตร 
         [๓๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑  
โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แลดูกรภิกษท้ัุงหลาย ธรรม ๓  
ประการอันภกิษุพึงใหเจริญ เพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ  
อสุภะ ๑ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละราคะ เมตตา ๑ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละโทสะ ปญญา ๑ อัน 
ภิกษพุึงใหเจริญเพื่อละโมหะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษพุึงใหเจริญเพื่อ 
ละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. ทุจริตสูตร 
         [๓๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ กาย 
ทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
ธรรม ๓ ประการ อันภกิษุพงึใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ 
 กายสุจริต อันภิกษพุึงใหเจริญเพื่อละกายทุจริต ๑ วจีสุจริต อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละวจีทุจริต ๑  
มโนสุจริต อันภิกษพุึงใหเจริญเพื่อละมโนทุจริต ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม๓ ประการนี้ อัน 
ภิกษพุึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒  
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                          ๓. วิตักกสูตร 
         [๓๘๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ กาม 
วิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม๓ ประการนี้แล ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปน 
ไฉน คือ เนกขัมมวิตก ๑ อันภิกษพุึงใหเจริญเพื่อละกามวติก อัพยาบาทวิตก ๑ อันภกิษุพึง 
ใหเจริญเพื่อละพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตก ๑ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละวิหิงสาวิตก ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลายธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          ๔. สัญญาสูตร 
         [๓๘๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ กาม 
สัญญา ๑ พยาบาทสัญญา ๑ วิหิงสาสัญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการอันภกิษุพงึใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการ 
เปนไฉน คือ เนกขัมมสัญญา ๑อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละกามสัญญา อัพยาบาทสัญญา  
๑ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละพยาบาทสัญญา อวิหิงสาสัญญา ๑ อันภิกษพุึงใหเจริญเพือ่ละวิหิงสา 
สัญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพงึใหเจริญเพื่อละธรรม๓ ประการนีแ้ล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. ธาตุสูตร 
         [๓๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ กามธาตุ ๑  
พยาบาทธาตุ ๑ วิหิงสาธาตุ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม๓ ประการนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 401 
ธรรม ๓ ประการ อันภกิษุพงึใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ  
เนกขัมมธาตุ ๑ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละกามธาตุ อัพยาบาทชาตุ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละ 
พยาบาทธาตุอวิหิงสาธาตุ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละวหิงิสาธาตุ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ธรรม ๓ประการนี้ อันภิกษุพงึใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. อัสสาทสูตร 
         [๓๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ อัสสาท 
ทิฐิ (สัสสตทิฐิ) ๑ อัตตานุทิฐ ิ(สักกายทิฐิ) ๑ มิจฉาทิฐ ิ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม 
 ๓ ประการนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการอันภิกษพุึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการ 
เหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คืออนิจจสัญญา ๑ อันภิกษพุึงใหเจริญเพือ่ละอัสสาททิฐิ  
อนัตตสัญญา ๑ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละอัตตานุทิฐิ สัมมาทิฐิ ๑ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละ 
มิจฉาทิฐิดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภกิษพุึงใหเจริญเพือ่ละธรรม ๓ ประการ 
นี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. อรติสูตร 
         [๓๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ อรติ ๑  
วิหิงสา ๑ อธรรมจริยา ๑ (อกศุลกรรมบถสิบ) ดูกรภิกษุท้ังหลายธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภกิษุพงึใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการ 
เปนไฉน คือ มุทิตา ๑ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละอรติ อวหิิงสา ๑ อันภกิษุพึงใหเจริญ  
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เพื่อละวหิิงสา ธรรมจริยา ๑อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละอธรรมจริยา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม 
 ๓ ประการนีอั้นภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. ตุฏฐิสูตร 
         [๓๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ ความ 
เปนผูไมสันโดษ ๑ ความไมมีสัมปชัญญะ ๑ ความเปนผูมีความปรารถนามาก ๑ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลายธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อ 
ละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูสันโดษ ๑ อันภิกษพุงึใหเจริญ 
เพื่อละความเปนผูไมสันโดษ สัมปชัญญะ ๑ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละความไมมีสัมปชัญญะ 
 ความเปนผูมีความปรารถนานอย ๑ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละความเปนผูมีความปรารถนามาก 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษพุึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                        ๙. อุทธัจจสูตรท่ี ๑ 
         [๓๘๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ ความ 
เปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรช่ัว ๑ ความฟุงซานแหงจิต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๓  
ประการนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการอันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการ 
เหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือความเปนผูวางาย ๑ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละความเปนผูวายาก  
ความเปนผูมีมิตรดี ๑ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละความเปนผูมีมิตรช่ัว อานาปานสติ ๑ อันภิกษุพึง 
ใหเจริญเพื่อละความฟุงซานแหงจิต ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพงึให 
เจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาท่ี 403 
                       ๑๐. อุทธัจจสูตรท่ี ๒ 
         [๓๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ อุทธัจจะ ๑  
อสังวร ๑ ความประมาท ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม 
 ๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ สมถะ 
 ๑ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละอุทธัจจะ สังวร ๑ อันภิกษพุึงใหเจริญเพือ่ละอสังวร ความไมประมาท  
๑อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อละความประมาท ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้อันภิกษพุึงให 
เจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบติกวรรคท่ี ๑ 
                         __________________ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. ราคสูตร                 ๒. ทุจริตสูตร  
๓. วิตักกสูตร         ๔. สัญญาสูตร  
๕. ธาตุสูตร                ๖. อัสสาทสูตร  
๗. อรติสูตร                 ๘. ตุฏฐิสูตร  
๙. อุทธัจจสูตรท่ี ๑         ๑๐. อุทธัจจสูตรท่ี ๒ ฯ 
                         __________________  
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                    พระสูตรท่ีไมรวมเขาในวรรค 
         [๓๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควรเพ่ือพิจารณา 
เห็นกายในกายอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ ความเปนผูชอบ 
คุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑ ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครอง 
ทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมละ 
ธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูไมควรเพื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ 
         [๓๘๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ เปนผูควรเพือ่พิจารณาเห็นกาย 
ในกายอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑  
ความเปนผูชอบหลับ ๑ ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารใน 
อินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประ 
การนี้แล เปนผูควรเพื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ 
         [๓๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควรเพื่อพิจารณาเห็น 
กายในกายเปนภายในอยู ฯลฯ 
     เพื่อพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายนอกอยู ฯลฯ 
     เพื่อพิจารณาเห็นกายในกายท้ังกายในภายนอกอยู ฯลฯ 
         [๓๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควรเพื่อพิจารณาเห็น 
เวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู ฯลฯ 
     เพื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายเปนภายในอยู ฯลฯ 
     เพื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายเปนภายนอกอยู ฯลฯ 
     เพื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายท้ังภายในท้ังภายนอกอยู ฯลฯ 
         [๓๙๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควรเพ่ือพิจารณาเห็น 
จิตในจติอยู ฯลฯ 
     เพื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตเปนภายในอยู ฯลฯ 
     เพื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตเปนภายนอกอยู ฯลฯ  
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     เพื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังในภายในท้ังในภายนอกอยู ฯลฯ 
         [๓๙๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควร 
เพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู ฯลฯ 
           เพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายเปนภายในอยู ฯลฯ 
             เพื่อพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังหลายเปนภายนอกอยู ฯลฯ 
     เพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายท้ังภายในท้ังภายนอกอยู ธรรม ๖ ประการเปน 
ไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ... ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
ไมละธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูไมควรเพือ่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู ฯ 
 
         [๓๙๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ เปนผูควรเพือ่พิจารณาเห็นธรรม 
ในธรรมท้ังหลายท้ังภายในภายนอกอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉนคือ ความเปนผูชอบการงาน ฯลฯ 
ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูควร 
เพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายท้ังภายในภายนอกอยู ฯ 
         [๓๙๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตปุสสคฤหบดีประกอบดวยธรรม ๖ ประการเปนผูพงึ 
ปลงใจเช่ือในพระตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแจงอมตธรรมอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ 
 ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ๑ ความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระธรรม ๑ ความ 
เล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ ๑อริยศีล ๑ อริยญาณ ๑ อริยวิมุติ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ตปุสสคฤหบดีประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูพึงปลงใจเช่ือในพระตถาคต เห็นอมตธรรม  
ทําใหแจงอมตธรรมอยู ฯ 
         [๓๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภัลลิกคฤหบดี อนาถบิณฑิกสุทัตตคฤหบดี  จิตตคฤหบด ี
ชาวมัจฉิกาสัณฑนคร หัตถกคฤหบดีชาวเมืองอาฬวี เจาศากยะพระนามวามหานามะ อุคคคฤหบดี 
ชาวเมืองเวสาลี อุคคตคฤหบดี สูรอัมพัฏฐคฤหบดี ชีวกโกมารภัจ นกลุบิดาคฤหบดี ตวกณัณก 
คฤหบดี ปูรณคฤหบดีอิสิทัตตคฤหบดี สันธานคฤหบดี วชิยคฤหบดี วัชชิยมหิตคฤหบดี   
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เมณฑกคฤหบดี วาเสฏฐอุบาสก อริฏฐอุบาสก สาทัตตอุบาสก ประกอบดวยธรรม ๖ ประการ  
เปนผูปลงใจเช่ือในพระตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแจงซ่ึงอมตธรรมอยู ธรรม ๖ ประการ 
เปนไฉน คือ ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ๑ ความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวใน 
พระธรรม ๑ ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ ๑ อริยศีล ๑ อริยญาณ ๑ อริยวิมุติ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สาทัตตอุบาสกประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูปลงใจเช่ือในพระ 
ตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแจงอมตธรรมอยู ฯ 
         [๓๙๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ธรรม  
๖ ประการเปนไฉน คือ ทัสสนานุตตริยะ ๑ สวนานุตตริยะ ๑ลาภานุตตริยะ ๑ สิกขานุตต 
ริยะ ๑ ปาริจริยานุตตริยะ ๑ อนุสสตานุตตริยะ ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ อัน 
ภิกษพุึงใหเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ 
         [๓๙๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภกิษุพึงใหเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ธรรม 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ พุทธานุสสติ ๑ ธัมมานุสสติ ๑สังฆานุสสติ ๑ สีลานุสสติ ๑  
จาคานุสสติ ๑ เทวตานุสสติ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล อันภิกษุพึงใหเจริญ 
เพื่อรูยิ่งราคะ ฯ 
         [๓๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษพุึงใหเจริญเพือ่รูยิ่งราคะ ธรรม 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ อนจิจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ทุกเขอนตัตสัญญา ๑ ปหาน 
สัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนีแ้ล อันภิกษ ุ
พึงใหเจริญเพือ่รูยิ่งราคะ ฯ 
         [๔๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษพุึงใหเจริญเพือ่กําหนดรูราคะ ฯลฯ 
 เพื่อความส้ินไปรอบแหงราคะ เพื่อละราคะ เพื่อส้ินไปแหงราคะ เพื่อเส่ือมไปแหงราคะ เพื่อ 
ความคลายกําหนัดราคะ เพือ่ดับราคะเพ่ือสละราคะ เพื่อปลอยวางราคะ ฯลฯ 
         [๔๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษพุึงใหเจริญเพือ่รูยิ่ง เพื่อกําหนดรู  
เพื่อความส้ินไปรอบ เพื่อละ เพื่อส้ินไป เพือ่เส่ือมไปเพื่อคลายไป เพื่อดับ เพื่อสละ   
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เพื่อปลอยวาง ซ่ึงโทสะ โมหะ โกธะอุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา  
สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะมานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ธรรม 
 ๖ ประการนีแ้ลอันภิกษพุึงใหเจริญ เพื่อปลอยวางปมาทะ ฯ 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้จบลงแลว ภกิษุเหลานั้นช่ืนชมยินดีภาษติของ 
พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล ฯ 
                          จบฉักกนิบาต 
                          _______________ 


