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                              บัญชีเร่ือง 
                       พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนกิาย 
                             เลม ๑๖ 
                         ปฐมปณณาสก 
                       อานิสังสวรรคท่ี ๑ 
                          กิมัตถิยสูตร 
     [๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑกิ 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลวไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ศีลท่ีเปนกุศลมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส พระผูมีพระภาคตรัสตอบ 
วา ดูกรอานนทศีลท่ีเปนกุศล มีอวิปปฏิสารเปนผล มีอวิปปฏิสารเปนอานิสงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อวิปปฏิสารมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท อวิปปฏิสารมีปราโมทยเปนผล มีปราโมทยเปนอานิสงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปราโมทยมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ปราโมทยมีปติเปนผล มีปติเปนอานสิงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปติมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ  
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     พ. ดูกรอานนท ปติมีปสสัทธิเปนผล มีปสสัทธิเปนอานิสงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปสสัทธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปนอานิสงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สุขมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สมาธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนผล มียถาภูตญาณทัสสนะเปน 
อานิสงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ยถาภูตญาณทัสสนะมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาวิราคะเปนผล มีนพิพิทาวิราคะเปน 
อานิสงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็นิพพิทาวิราคะมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสสนะเปน 
อานิสงส ดูกรอานนท ศีลท่ีเปนกุศล มีอวปิปฏิสารเปนผล มีอวิปปฏิสารเปนอานิสงส อวิป 
ปฏิสารมีปราโมทยเปนผล มีความปราโมทยเปนอานิสงส  ความปราโมทยมีปติเปนผล  มี 
ปติเปนอานิสงส ปติมีปสสัทธิเปนผล มีปสสัทธิเปนอานิสงส ปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปน 
อานิสงส สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนผล มียถาภูต 
ญาณทัสสนะเปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาวิราคะเปนผล มีนิพพิทาวิราคะเปน 
อานิสงส นิพพิทาวิราคะมีวมุิตติญาณทัสสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนอานสิงส ดวย 
ประการดังนี้ ดูกรอานนท ศีลท่ีเปนกุศลยอมถึงอรหัตโดยลําดับดวยประการดังนีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                          เจตนาสูตร 
     [๒] พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ไมตองทําเจตนาวา ขอ 
อวิปปฏิสารจงเกิดข้ึนแกเรา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีอวิปปฏิสารเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีศีล สมบูรณ  
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ดวยศีลนี้เปนธรรมดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูไมมีวิปปฏิสารไมตองทําเจตนาวา ขอความ 
ปราโมทยจงเกิดข้ึนแกเรา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีปราโมทยเกิดข้ึนแกบุคคลผูไมมีวิปปฏิสาร 
นี้เปนธรรมดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูปราโมทยไมตองทําเจตนาวา ขอปติจงเกิดแกเรา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีปติเกิดข้ึนแกบุคคลผูปราโมทยนี้เปนธรรมดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
บุคคลผูมีใจปติไมตองทําเจตนาวา ขอกายของเราจงสงบ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีกายของบุคคล 
ผูมีใจมีปติสงบนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูมีกายสงบไมตองทําเจตนาวา ขอ 
เราจงเสวยความสุข ขอท่ีบุคคลผูมีกายสงบเสวยสุขนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
ผูมีความสุขไมตองทําเจตนาวา ขอจิตของเราจงต้ังม่ัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีจิตของบุคคลผูมี 
ความสุขต้ังม่ันนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูมีจิตต้ังม่ันไมตองทําเจตนาวา ขอ 
เราจงรูจงเหน็ตามความเปนจริง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีจิตต้ังม่ัน รูเห็นตามความเปน 
จริงนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลผูรูเห็นตามความเปนจริงไมตองทําเจตนาวา  
ขอเราจงเบ่ือหนาย จงคลายกาํหนัด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูรูผูเห็นตามความเปนจริงเบ่ือ 
หนายคลายกําหนัดนี้ เปนธรรมดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูเบ่ือหนายคลายกําหนดัไมตองทํา 
เจตนาวา ขอเราจงทําใหแจงซ่ึงวิมุตติญาณทัสสนะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูเบื่อหนาย 
คลายกําหนดัทําใหแจงซ่ึงวมุิตติญาณทัสสนะ นี้เปนธรรมดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย นพิพิทา 
วิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสสนะมี 
นิพพิทาวิราคะเปนผล มีนิพพิทาวิราคะเปนอานิสงส สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนผล มียถา 
ภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส ปสสัทธิมีสุขเปนผล  
มีสุขเปนอานิสงส ปติมีปสสัทธิเปนผลมีปสสัทธิเปนอานิสงส ปราโมทยมีปติเปนผล  
มีปติเปนอานสิงส อวิปปฏิสารมีความปราโมทยเปนผล มีปราโมทยเปนอานิสงส ศีล 
ท่ีเปนกุศลมีอวิปปฏิสารเปนผลมีอวิปปฏิสารเปนอานิสงส ดวยประการดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ธรรมท้ังหลายยอมหล่ังไหลไปสูธรรมท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายยอมยังธรรมท้ังหลายใหบริบูรณเพือ่ 
จากเตภูมิกวัฏอันมิใชฝงไปถึงฝง คือ นิพพานดวยประการดังนี้แล  
                          จบสูตรท่ี ๒  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนบิาต - หนาท่ี 4 
                           สีลสูตร 
     [๓] พ. ดกูรภิกษุท้ังหลาย อวิปปฏิสารช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสีย 
แลว เม่ืออวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสารปราโมทยวบัิติขจัดเสียแลว  
เม่ือความปราโมทยไมมี  ปติช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีความปราโมทยวบัิติขจัดเสียแลว,  เม่ือปติ 
ไมมี  ปสสัทธิช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีปติวิบัติขจัดเสียแลว,  เม่ือปสสัทธิไมมี,  สุขช่ือวามีเหตุ 
อันบุคคลผูมีปสสัทธิวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือสุขไมมี สัมมาสมาธิช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีสุข 
วิบัติขจัดเสียแลว เม่ือสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะช่ือวามีเหตอัุนบุคคลผูมีสมาธิ 
วิบัติขจัดเสียแลว เม่ือยถาภูตญาณทัสสนะไมมี นิพพิทาวิราคะช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมียถาภูต 
ญาณทัสสนะวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือนิพพิทาวิราคะไมมี วมุิตติญาณทัสสนะช่ือวามีเหตุถึงความ 
อันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวบัิติขจัดเสียแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบ 
วิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้นยอมไมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกนของ 
ตนไมนั้น ยอมไมบริบูรณฉันใด ดกูรภกิษท้ัุงหลาย อวิปปฏิสารช่ือวามีเหตุอันบุคคลผู 
ทุศีล ผูมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เม่ืออวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยช่ือมีเหตุอันบุคคลผูมี 
อวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ เม่ือนพิพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะช่ือวามีเหตุอันบุคคล 
ผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติขจดัเสียแลว ฉันนัน้เหมือนกันแล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูมีศีลผูสมบูรณดวยศีล  
เม่ืออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวปิปฏิสาร  
เม่ือปราโมทยมีอยู ปติช่ือวามีเหตุสมบูรณยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปราโมทย  
เม่ือปติมีอยู ปสสัทธิช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปติ เม่ือปสสัทธิมีอยู  
สุขช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ เม่ือสุขมีอยูสัมมาสมาธิช่ือวา 
มีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสุข เม่ือสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะช่ือ 
วามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ เม่ือยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพ 
พิทาวิราคะช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณ ดวยยถาภูตญาณทัสสนะ เม่ือนิพพิทา 
วิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะช่ือวามีเหตสุมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนพิพิทาวิราคะ  
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ดูกรภกิษท้ังหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิง่และใบสมบูรณ แมกะเทาะของตนไมนัน้ยอมถึง 
ความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ยอมบริบูรณฉันใด ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูมีศีลผูสมบูรณดวยศีล เม่ืออวิป 
ปฏิสารมีอยู ปราโมทยช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร ฯลฯ  
เม่ือนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวย 
นิพพิทาวิราคะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                          อุปนิสาสูตร 
     [๔] ณ ท่ีนัน้แล ทานพระสารีบุตร เรียกภิกษุท้ังหลายมากลาววาดูกรทานผูมีบุญ 
อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลผูมีศีลวิบัติขจัดเสียแลวเม่ืออวิปปฏิสารไมมี ความปราโมทย 
ช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือปราโมทยไมมี ปติช่ือวามีเหตุ 
อันบุคคลผูมีปราโมทยวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือปติไมมี ปสสัทธิช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีปติ 
วิบัติขจัดเสียแลวเม่ือปสสัทธิไมมี สุขช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีปสสัทธิวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือ 
สุขไมมี สัมมาสมาธิช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีสุขวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูต 
ญาณทัสสนะช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติขจัดเสียแลวเม่ือยถาภูตญาณทัสสนะไมมี  
นิพพิทาวิราคะช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือนิพพิทาวิราคะ 
ไมมี วิมุตติญาณทัสสนะช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติขจดัเสียแลว ดูกรทานผูมีอายุ  
เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้นก็ยอมไมถึงความบริบูรณ 
แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ ฉันใด ดกูรทานผูมี 
อายุ อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เม่ืออวิปปฏิสารไมมี ความปราโมทย 
ช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลวฯลฯ เม่ือนิพพิทาวิราคะไมมี วมุิตติญาณ 
ทัสสนะช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวริาคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนัน้เหมือนกันแล ฯ  
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     ดูกรทานผูมีอายุ อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูมีศีลผูสมบูรณดวยศีล  
เม่ืออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวปิปฏิ 
สาร เม่ือปราโมทยมีอยู ปติช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยความ 
ปราโมทย เม่ือปติมีอยู ปสสัทธิช่ือวามีเหตุสมบูรณยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปติ เม่ือ 
ปสสัทธิมีอยู สุขช่ือวามีเหตุสมบูรณยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ เม่ือสุขมีอยู 
สัมมาสมาธิช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสุข เม่ือสัมมาสมาธิมีอยู ยถา 
ภูตญาณทัสสนะช่ือวามีเหตสุมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ เม่ือยถาภูตญาณ 
ทัสสนะมีอยู นิพพิทาวิราคะช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณ ดวยยถาภูตญาณทัสสนะ  
เม่ือนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณ 
ดวยนิพพิทาวริาคะ ดูกรทานผูมีอายุ เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณแลว แมกะ 
เทาะของตนไมนั้นกย็อมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น  
ก็ยอมถึงความบริบูรณ แมฉันใด ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ 
ยอมมีแกบุคคลผูมีศีลผูสมบูรณดวยศีล เม่ืออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยช่ือวามีเหตุสมบูรณ  
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร ฯลฯ เม่ือนิพพทิาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะช่ือวา 
มีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                          อานันทสูตร 
     [๕] ณ ท่ีนัน้แล ทานพระอานนทเรียกภกิษุท้ังหลายมากลาววา ดูกรทานผูมีอายุท้ัง 
หลาย อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลผูมีศีลวิบัติขจัดเสียแลวเม่ืออวิปปฏิสารไมมี ความ 
ปราโมทยช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือปราโมทยไมมี ปติช่ือวามี 
เหตุอันบุคคลผูมีปราโมทยวบัิติขจัดเสียแลวเม่ือปติไมมี ปสสัทธิช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีปติ 
วิบัติขจัดเสียแลว เม่ือปสสัทธิไมมีสุขช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีปสสัทธิวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือสุข  
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ไมมี สัมมาสมาธิช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีสุขวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูต 
ญาณทัสสนะช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือยถาภูตญาณทัสสนะไมมี  
นิพพิทาวิราคะช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมียถาภตูญาณทัสสนะวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือนิพพิทาวิราคะ 
ไมมี วิมุตติญาณทัสสนะช่ือวามีเหตุ อันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติขจดัเสียแลว ดูกรทานผูมี 
อายุท้ังหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น ยอมไมถึง 
ความบริบูรณ แมเปลือกแมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น กย็อมไมถึงความบริบูรณ แม 
ฉันใด ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลผูมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือ 
อวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลวฯลฯ เม่ือ 
นิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวบัิติขจดัเสียแลว 
ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
     ดูกรภกิษุผูมีอายุท้ังหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูมีศีลผูสมบูรณ 
ดวยศีล เม่ืออวปิปฏิสารมีอยู ปราโมทยช่ือวามีเหตุสมบูรณยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวย 
อวิปปฏิสาร เม่ือปราโมทยมีอยู ปติช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยความ 
ปราโมทย เม่ือปติมีอยู ปสสัทธิช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปต ิเม่ือ 
ปสสัทธิมีอยู สุขช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ เม่ือสุขมีอยู สัมมา 
สมาธิช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสุข เม่ือสัมมาสมาธิมีอยูยถาภูตญาณ 
ทัสสนะช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิเม่ือยถาภูตญาณทัสสนะ 
มีอยู นิพพิทาวริาคะช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยยถาภูตญาณทัสสนะ 
เม่ือนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวย 
นิพพิทาวิราคะ ดูกรทานผูมีอายุเปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณแลว แมกะเทาะของ 
ตนไม ยอมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอมถึงความ 
บริบูรณแมฉันใด ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุอันสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูมี 
ศีลผูสมบูรณดวยศีล เม่ืออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคล 
ผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร ฯลฯ เม่ือนิพพิทาวิราคะมีอยูวมุิตติญาณทัสสนะช่ือวามีเหตุสมบูรณ  
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕  
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                           สมาธิสูตร 
     [๖] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนท เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวา 
เปนอาโปธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความ 
สําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากาสานัญจายตนฌานวาเปน 
อากาสานัญจายตนฌานเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนฌานวาเปนวิญญา 
ณัญจายตนฌานเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากิญจัญญายตนฌานวาเปนอากิญจัญญายตน 
ฌานเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานวา เปนเนวสัญญานาสัญญา 
ยตนฌานเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญ 
ในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ กแ็ตวาพึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิเห็นปานนั้น พึง 
มีแกภกิษหุรือหนอแล ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐว ี
ธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความ 
สําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิเห็นปานนั้น 
พึงมีแกภิกษุ ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ  
ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ... ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวา 
เปนโลกหนาเปนอารมณ กแ็ตวาพึงเปนผูมีสัญญา ก็การไดสมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแกภิกษไุด 
อยางไร ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความสําคัญอยางนี้วานั่นสงบ นั่น 
ประณีต คือ ความระงับสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิกิเลสท้ังปวง ความส้ินแหงตัณหา  
ความปราศจากความกําหนดั ความดับ นพิพานดังนี้ ดูกรอานนท ตนไมพึงมีความสําคัญใน 
ปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ...  
ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิ 
เห็นปานนั้น พึงมีแกภิกษุไดอยางนีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖  
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                         สาริปุตตสูตร 
     [๗] คร้ังนัน้แล ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยูไดปราศรัยกับ 
ทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน 
แลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปน 
ปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความ 
สําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิเห็นปานนั้น 
พึงมีแกภิกษุหรือหนอ ฯ 
     ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรทานอานนท ตนไมพงึมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปน 
ปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวา 
พึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิเห็นปานนัน้ พึงมีแกภกิษุ ฯ 
     อา. ดูกรทานสารีบุตร ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวธีาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ  
ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ก็การได 
สมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแกภกิษุไดอยางไร ฯ 
     สา. ดูกรทานอานนท สมัยหนึ่ง ผมอยู ณ ปาอันธวนั ใกลพระนครสาวัตถีนี้แหละ  
ณ ท่ีนั้น ผมเขาสมาธิ โดยประการที่ผมมิไดมีความสําคัญในปฐวีธาตวุาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ 
เลย มิไดมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในเตโชธาตุวา 
เปนเตโชธาตุเปนอารมณมิไดมีความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ มิไดมีความ 
สําคัญในอากาสานัญจายตนฌานวาเปนอากาสานัญจายตนฌานเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญใน 
วิญญาณัญจายตนฌานวาเปนวิญญาณัญจายตนฌานเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในอากิญจัญ 
ญายตนฌานวาเปนอากิญจัญญายตนฌานเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญาย 
ตนฌานวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี ้
เปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาผมเปนผูมีสัญญา ฯ 
     อา. ก็ในสมัยนั้น ทานพระสารีบุตรเปนผูมีสัญญาอยางไร ฯ 
     สา. ดูกรทานผูมีอายุ สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดข้ึนแกผมวา การดับภพเปนนิพพาน  
การดับภพเปนนิพพาน ดังนีแ้ล สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไปดูกรทานผูมีอายุ เม่ือไฟมีเช้ือ  
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กําลังไหมอยูเปลวอยางหนึ่งยอมเกิดข้ึน เปลวอยางหนึ่งยอมดับไป แมฉันใด ดกูรทานผูมีอายุ  
สัญญาอยางหนึ่งยอมเกดิข้ึนแกผมวา การดบัภพเปนนิพพาน การดับภพเปนนิพพาน ดงันี้ สัญญา 
อยางหนึ่งยอมดับไป ฉันนัน้เหมือนกนัแล ดูกรทานผูมีอายุ ก็แลในสมัยนั้น ผมไดมีสัญญาวา 
การดับภพเปนนิพพาน ดังนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                          สัทธาสูตร 
     [๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีลอยางนี้เธอช่ือวาเปนผูไม 
บริบูรณดวยองคนั้น เธอนั้นพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา ไฉนหนอ เราพึงเปนผูมี 
ศรัทธาและศีล ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแลภิกษเุปนผูมีศรัทธาและศีล เม่ือนั้น เธอช่ือวา 
เปนผูบริบูรณดวยองคนั้นดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหสููต ฯลฯ  
เปนพหูสูตแตไมเปนพระธรรมกถึก ฯลฯ เปนพระธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯเขาสู 
บริษัท แตไมแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ฯลฯ แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท แตไมทรง 
วินัย ฯลฯ ทรงวินัย แตไมอยูปาเปนวัตร อยูในเสนาสนะอันสงัด แตไมไดตามความปรารถนาไม 
ไดโดยไมยาก ไมไดโดยไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิง่เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ฯลฯ  
ไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยากไดโดยไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยู 
เปนสุขในปจจุบันแตไมไดทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ัง 
หลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เองในปจจุบันเขาถึงอยู อยางนี้ เธอช่ือวาเปนผูไมบริบูรณดวยองค 
นั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา ไฉนหนอเราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต  
เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัทไดแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ทรงวินยั อยูปาเปนวัตร อยูใน 
เสนาสนะอันสงัดไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจติ 
ยิ่งเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวมิุติ อันหาอาสวะ 
มิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยูดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
เม่ือใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล ... กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ 
มิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู เม่ือนั้น เธอช่ือวา  
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เปนผูบริบูรณดวยองคนั้นๆ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอม 
เปนผูกอใหเกดิความเล่ือมใสโดยรอบ และเปนผูบริบูรณดวยอาการทัง้ปวง ฯ 
                        จบสัทธาสูตรท่ี ๘ 
                           สันตสูตร 
     [๙] ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีล เปนผูมีศีลแตไมเปนพหูสูต  
เปนพหูสูต แตไมเปนธรรมกถึก เปนธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท เขาสูบริษัทได แตไม 
แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท เปนผูแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท แตไมทรงวินยั ทรงวินัย  
แตไมอยูปาเปนวัตร อยูในเสนาสนะอันสงัด อยูปาเปนวตัร อยูในเสนาสนะอันสงัด แตไม 
ถูกตองวิโมกขอันสงบ ไมมีรูป เพราะลวงรูปเสียได ดวยกายอยู ถูกตองวโิมกขอันสงบไมมี 
รูป เพราะลวงรูปเสียได ดวยกายอยู แตไมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา 
อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เองในปจจุบัน เขาถึงอยู อยางนี้  
เธอช่ือวาเปนผูไมบริบูรณดวยองคนัน้ เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณ ดวยคิดวา ไฉนหนอ 
เราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีล ...กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล 
ภิกษเุปนผูมีศรัทธา มีศีล ... ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยูเม่ือนั้น เธอช่ือวาเปนผูบริบูรณ 
ดวยองคนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ล ยอมเปนผูกอใหเกิด 
ความเล่ือมใสโดยรอบ และเปนผูบริบูรณดวยอาการท้ังปวง ฯ 
                        จบสันตสูตรท่ี ๙ 
                          วิชชยสูตร 
     [๑๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีลอยางนี้เธอช่ือวาเปนผูไม 
บริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวาไฉนหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธา  
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มีศีล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ือใดแล ภกิษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล เม่ือนั้น เธอช่ือวาเปนผูบริบูรณ 
ดวยองคนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหสููต ฯลฯ เปนพหูสูต 
แตไมเปนธรรมกถึก ฯลฯ เปนธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯ เขาสูบริษัทแตไมแกลวกลา 
แสดงธรรมแกบริษัท ฯลฯ แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัทแตไมทรงวนิัย ฯลฯ ทรงวนิัย แต 
ระลึกไมไดถึงชาติกอนเปนอันมาก คือระลึกไมไดถึงชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง  
ส่ีชาติบาง หาชาติบางสิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติ 
บางรอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏัฏกัป 
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยาง 
นั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้นเสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทา 
นั้น คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกดิในภพโนน แมในภพนั้น เรากไ็ดมีช่ืออยางนั้น มี 
โคตรอยางนั้นมีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนด 
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกไมไดถึงชาติกอน 
เปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศดวยประการฉะนี้ ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ  
ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯเธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ัง 
อาการ พรอมท้ังอุเทศดวยประการฉะนี้ แตไมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ  
เลว  ประณตีมีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ 
ลวงจักษุของมนุษย ไมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต 
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยดึถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ  
เม่ือตายไปเขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกสวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจ ี
สุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ  
เม่ือตายไปเขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ ไมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต  
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย  
ไมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ีเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว 
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทรามไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของ 
มนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี แตไมทําใหแจงซ่ึงเจโต 
วิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
ปจจุบันเขาถึงอยู อยางนี้ เธอช่ือวาเปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณ  
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ดวยคิดวา ไฉนหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีลเปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัท  
แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ทรงวินัย ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติ 
บาง ฯลฯ ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี 
เห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทรามไดดี ตกยาก  
ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ฯลฯ รูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประ 
การฉะน้ี กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
ส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ภกิษุเปนผูมี 
ศรัทธา มีศีล เปนพหูสูตเปนธรรมกถึก ผูเขาสูบริษัท แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ทรง 
วินัย ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯระลึกถึง 
ชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เห็นหมูสัตวท่ีกําลัง 
จุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ 
อันบริสุทธ์ิ ลวงซ่ึงจักษุของมนุษยฯลฯ รูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้  
กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  
ดวย ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู เม่ือนั้น เธอช่ือวาเปนผูสมบูรณดวยองคนัน้ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษผูุประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ล ยอมเปนผูกอใหเกิดความเล่ือมใสโดยรอบ 
และเปนผูบริบูรณดวยอาการท้ังปวง ฯ 
                       จบวิชชยสูตรท่ี ๑๐ 
                      จบอานิสังสวรรคท่ี ๑ 
                      ________________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. กิมัตถิยสูตร                 ๒. เจตนาสูตร  
             ๓. สีลสูตร                         ๔. อุปนสิาสูตร 
        ๕. อานันทสูตร                 ๖. สมาธิสูตร  
        ๗. สาริปุตตสูตร                 ๘. สัทธาสูตร 
        ๙. สันตสูตร                         ๑๐. วิชชยสูตร ฯ  
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                       นาถกรณวรรคท่ี ๒ 
                         เสนาสนสูตร 
     [๑๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยองค ๕ เสพอยู คบอยูซ่ึงเสนาสนะอัน 
ประกอบดวยองค ๕ ไมนานนัก พึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก ็
ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ อยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา คือ เช่ือพระปญญา 
ตรัสรูของตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหนัต ตรัสรู 
เองโดยชอบทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดแีลว ทรงรูแจงโลก ทรงเปนสารถี 
ฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิง่กวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว 
เปนผูจําแนกธรรม ๑ เปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหาร 
สมํ่าเสมอ ไมเย็นจดั ไมรอนจัด เปนปานกลางควรแกการบําเพ็ญเพียร ๑ เปนผูไมโออวด  
ไมมีมารยา ทําตนใหเปดเผยตามความเปนจริง ในศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรยท่ีเปนวิญู ๑ 
ปรารภความเพียรเพื่อละอกศุลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ัน 
ม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย ๑ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาท่ีเหน็ความ 
เกิดและความดับ เปนอริยะ เปนเคร่ืองชําแรกกิเลสใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ๑ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษช่ืุอวาเปนผูประกอบดวยองค ๕ อยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เสนาสนะอันประกอบดวยองค ๕ อยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เสนาสนะในธรรมวินัยนี้ อยูไมไกลนัก ไมใกลนัก สมบูรณดวยทางไปมา กลางวันไมเกล่ือน 
กลน กลางคืนเงียบเสียง ปราศจากเสียงอึกทึกมีเหลือบ ยงุ ลม แดด และสัมผัสแหง  
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สัตวเล้ือยคลานนอย ๑ จีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจยัแหงคนไข  
ยอมเกิดข้ึนโดยไมฝดเคืองแกภิกษุผูอยูในเสนาสนะน้ัน ๑ ภิกษุท้ังหลายผูเปนพระเถระ เปน 
พหูสูต ชํานาญคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา อยูในเสนาสนะน้ัน ๑ ภกิษุนัน้เขาไป 
หาพระเถระเหลานั้นตามกาลอันสมควร แลวยอมสอบถาม ไตถามวา ขาแตทานผูเจริญ ขอนี้เปน 
อยางไร เนื้อความของขอนี้เปนอยางไร ๑ ทานพระเถระเหลานั้น ยอมเปดเผยขอท่ียังไมไดเปด 
เผย ยอมทําใหงายซ่ึงขอท่ียังไมไดทําใหงาย ยอมบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความ 
สงสัยแกภกิษนุั้น ๑ดกูรภกิษุท้ังหลาย เสนาสนะอันประกอบดวยองค ๕ อยางนีแ้ล ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ เสพอยู คบอยู ซ่ึงเสนาสนะอันประกอบดวยองค ๕ 
ไมนานนกั กพ็ึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
ส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                           อังคสูตร 
     [๑๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูละองค ๕ ไดแลว เปนผูประกอบดวยองค ๕ บัณฑติ 
เรียกวา ผูประกอบดวยคุณท้ังมวล ผูอยูจบพรหมจรรย เปนอุดมบุรุษ ในธรรมวินัยนี้ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูละองค ๕ ไดแลวอยางไรภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละกามฉันทะ 
ไดแลว ๑ ละพยาบาทไดแลว ๑ ละถีนมิทธะไดแลว ๑ ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ๑ ละวิจ ิ
กิจฉาไดแลว ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละองค ๕ ไดแลวอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
เปนผูประกอบดวยองค ๕ อยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยศีลขันธอันเปนของ 
พระอเสขบุคคล ๑ ประกอบดวยสมาธิขันธอันเปนของพระอเสขบุคคล ๑ประกอบดวยปญญา 
ขันธอันเปนของพระอเสขบุคคล ๑ ประกอบดวยวิมุตติขันธอันเปนของพระอเสขบุคคล ๑ ประ 
กอบดวยวิมุตติญาณทัสสนขันธอันเปนของพระอเสขบุคคล ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผู 
ประกอบ ดวยองค ๕ อยางนีแ้ลดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูละองค ๕ ไดแลว ผูประกอบดวย 
องค ๕ บัณฑติเรียกวาผูประกอบดวยคุณท้ังมวล ผูอยูจบพรหมจรรย เปนอุดมบุรุษ ในธรรม 
วินัยนี้ ฯ  
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        กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกจุจะ และ 
        วิจิกจิฉา ยอมไมมีแกภกิษุโดยประการท้ังปวงเทียว ภิกษุผู 
        เชนนั้นสมบูรณดวยศีลอันเปนของพระอเสขะ ดวยสมาธิ 
        อันเปนของพระอเสขะ ดวยปญญาอันเปนของพระอเสขะ 
        ดวยวิมุตติอันเปนของพระอเสขะ และดวยวิมุตติญาณทัสสนะ 
        อันเปนของพระอเสขะ ภิกษนุั้นแล เปนผูละองค ๕ สมบูรณ 
        แลวดวยองค ๕ ภิกษนุัน้แล บัณฑิตเรียกวา ผูประกอบ 
        ดวยคุณท้ังมวลในธรรมวินัยนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                         สังโยชนสูตร 
     [๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สังโยชน ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉนคือ สังโยชน 
เปนไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ ประการ สังโยชนเปนไปในสวนเบื้องบน๕ ประการ สังโยชน 
เปนไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฐิ ๑วิจกิิจฉา ๑ สีลพัตตปรามาส ๑  
กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ สังโยชนเปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕ ประการนี้ สังโยชนเปนไปใน 
สวนเบื้องบน ๕ ประการเปนไฉนคือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑  
อวิชชา ๑ สังโยชนเปนไปในสวนเบื้องบน ๕ ประการนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังโยชน ๑๐ ประการ 
นี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                           ขีลสูตร 
     [๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภกิษุหรือ 
ภิกษณุีกต็าม ยงัละไมไดแลว เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือ 
ภิกษณุีกต็าม ยงัตัดไมขาดแลว กลางคืนหรือกลางวันท่ีผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพึงหวัง 
ความเส่ือมอยางเดียวในกุศลธรรมท้ังหลายไมมีความเจริญเลย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการ ท่ีบุคคล  
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นั้นยังละไมไดแลว เปนไฉนดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย  
ไมนอมใจเช่ือไมเล่ือมใสในศาสดา จิตของภิกษุผูเคลือบแคลงสงสัย  ไมนอมใจเช่ือ  ไม 
เล่ือมใสในพระศาสดานั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพยีร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อการกระทํา 
ติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตาปูตรึงใจประการท่ี ๑นี้ อันภกิษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร  
เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอเพ่ือบําเพ็ญเพียร ยงัละไมไดแลว ดวยประการฉะนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในพระธรรม  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย จิตของภกิษุผูเคลือบแคลงสงสัย  ไมนอมใจเช่ือ  ไมเล่ือมใสในพระธรรมนั้น 
ยอมไมนอมไปเพ่ือความเพยีรเพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่บําเพ็ญเพียร ตาปู 
ตรึงใจประการท่ี ๒ นี้ อันภกิษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทํา 
ติดตอ  เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวยประการฉะน้ี ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในพระสงฆ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย จิตของภกิษุผูเคลือบแคลงสงสัย  ไมนอมใจเช่ือ  ไมเล่ือมใสในพระสงฆ 
นั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพญ็เพียร  
ตาปูตรึงใจประการท่ี ๓ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ประกอบเนืองๆ เพื่อ 
กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพยีร ยังละไมไดแลว ดวยประการฉะน้ี ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในสิกขา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย จิตของภกิษุผูเคลือบแคลงสงสัย  ไมนอมใจเช่ือ  ไมเล่ือมใสในสิกขานั้น  
ยอมไมนอมไปเพ่ือความเพยีร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่บําเพ็ญเพียร ตาปู 
ตรึงใจประการท่ี ๔ นี้ อันภกิษผูุมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆเพ่ือกระทํา 
ติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวยประการนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมโกรธ ไมพอใจ มีจิตอันโทสะประทุษรายมีจิตกระดาง  
ในเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย จิตของภกิษุผูโฏรธ  ไมพอใจ  มีจิตอันโทสะ 
ประทุษราย  มีจิตกระดางในเพื่อนสพรหมจารีนั้น   ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ประกอบเนืองๆ  
เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพญ็เพียร ตาปูตรึงใจประการที่ ๕ นี้ อันภกิษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อ  
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ความเพยีร เพือ่ประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวย 
ประการอยางนี้ ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลนั้นยงัละไมไดแลว ฯ 
     เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการ อันบุคคลนั้นยังตัดไมขาดแลวเปนไฉนดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูยงัไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจากความพอใจ ไมปราศจาก 
ความรัก ไมปราศจากความกระหาย ไมปราศจากความเรารอน ไมปราศจากความอยาก ในกาม 
ท้ังหลาย จิตของภิกษนุั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพยีร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ  
เพื่อบําเพ็ญเพยีร เคร่ืองผูกพนัใจประการที ่๑ นี้ อันภิกษผูุมีจิตไมนอมไปเพ่ือความเพียร เพื่อ 
ประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังตัดไมขาดแลว ดวยประการอยางนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูยังไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจากความพอใจ ไมปราศจาก 
ความรัก ไมปราศจากความกระหาย ไมปราศจากความเรารอนไมปราศจากความอยาก ในกาย  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย จิตของภกิษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความความเพยีร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อ 
กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพยีร เคร่ืองผูกพันใจประการที่ ๒ นี้ อันภิกษผูุมีจิตไมนอมไปเพ่ือ 
ความเพยีร เพือ่ประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังตัดไมขาดแลว ดวย 
ประการอยางนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุังเปนผูไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจากความพอใจ ไม 
ปราศจากความรัก ไมปราศจากความกระหาย ไมปราศจากความเรารอน ไมปราศจากความอยาก 
ในรูป จิตของภิกษนุั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ  
เพื่อบําเพ็ญเพยีร เคร่ืองผูกพนัใจประการที ่๓ นี้ อันภกิษผูุมีจิตไมนอมไปเพ่ือความเพียร เพื่อ 
ประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังตัดไมขาดแลว ดวยประการอยางนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุฉันอาหารเต็มทองตามตองการแลว ยอมประกอบความสุขในการ 
นอน ความสุขในการเอน ความสุขในการหลับอยู จิตของภิกษนุั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความ 
เพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพือ่กระทําติดตอเพื่อบําเพ็ญเพยีร เคร่ืองผูกพันใจประการที ่๔ นี้  
อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพือ่ความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญ 
เพียรยงัตัดไมขาดแลว ดวยประการอยางนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุประพฤติพรหมจรรยดวยความปรารถนาเปนเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่ง 
วา เราจักเปนเทพเจาหรือเปนเทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีลพรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ จิต  
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ของภิกษนุั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพยีรเพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่ 
บําเพ็ญเพียร เคร่ืองผูกพันใจประการที่ ๕ นี้ อันภกิษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพยีร เพื่อประกอบ 
เนืองๆเพื่อกระทําติดตอ เพือ่บําเพ็ญเพียร ยังตัดไมไดขาดแลว ดวยประการอยางนี้เคร่ือง 
ผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลนั้นยังตัดไมขาดแลว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษหุรือเปน 
ภิกษณุีกต็าม ยงัละไมไดแลว เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปน 
ภิกษหุรือภกิษณุีก็ตาม ยังตัดไมขาดแลว กลางคืนหรือกลางวันท่ีผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้น 
พึงหวังความเส่ือมอยางเดียวในกุศลธรรมท้ังหลายไมมีความเจริญเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบ 
เหมือนกลางคืนหรือกลางวนัท่ีผานมาถึงพระจันทรในกาลปกษ พระจันทรนั้นยอมเส่ือมไปจากสี  
ยอมเส่ือมจากมณฑล ยอมเส่ือมจากแสงสวาง ยอมเส่ือมจากความยาวและความกวาง แมฉันใด 
ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษหุรือภิกษณุีก็ตามยังละไมไดแลว เคร่ือง 
ผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภกิษุหรือภิกษณุีก็ตาม ยังตัดไมขาดแลว กลาง 
คืนหรือกลางวนัท่ีผานมาถึงบุคคลนั้นบุคคลนั้นพึงหวังความเส่ือมอยางเดียวในกุศลธรรมท้ังหลาย  
ไมมีความเจริญเลยฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภกิษุหรือภิกษณุกี็ 
ตาม ละไดแลว เคร่ืองผูกพนัใจ ๕ ประการ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภกิษุหรือภิกษณุกี็ตาม ตัด 
ไดขาดแลว กลางคืนหรือกลางวันท่ีผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดยีว 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมมีความเส่ือมเลย ฯ 
     ตาปูตรึงใจ ๕ ประการ ท่ีบุคคลนั้นละไดแลว เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุน 
ธรรมวินัยนี้ ยอมไมเคลือบแคลงสงสัย ยอมนอมใจเช่ือเล่ือมใสในพระศาสดา จิตของภิกษ ุ
นั้น ยอมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพือ่กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพยีร ตาปู 
ตรึงใจประการท่ี ๑ นี้อันภกิษุผูมีจิตนอมไปเพ่ือความเพยีร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทํา 
ติดตอเพ่ือบําเพ็ญเพียร ละไดแลว ดวยประการอยางนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมไมเคลือบแคลง ไมสงสัย ยอมนอมใจเช่ือยอมเล่ือมใส 
ในพระธรรม ฯลฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมไมเคลือบแคลง ไมสงสัย ยอมนอมใจเช่ือยอมเล่ือมใส 
ในพระสงฆ ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมไมเคลือบแคลง ไมสงสัย ยอมนอมใจเช่ือยอมเล่ือมใส 
ในสิกขา ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมไมโกรธ พอใจ มีจิตอันโทสะไมประทุษรายมีจิตไมกระดาง  
ในเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย จิตของภกิษนุั้น ยอมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ 
เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพญ็เพียร ตาปูตรึงใจ๕ ประการ นี้ อันภิกษมีุจิตนอมไปเพื่อความเพยีร 
เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่บําเพ็ญเพียร ละไดแลว ดวยประการอยางนี้ ตะปู 
ตรึงใจ ๕ประการนี้ อันบุคคลน้ันละไดแลว ฯ 
     เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการ อันบุคคลนั้นตัดไดขาดแลว เปนไฉนดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูปราศจากความกําหนดั ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก  
ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอนปราศจากความอยาก ในกามท้ังหลาย ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย จิตของภิกษุนัน้ ยอมนอมไปเพ่ือความเพยีร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทํา 
ติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียรเคร่ืองผูกพันใจประการที่ ๑ นี้ อันภิกษุผูมีจิตนอมไปเพื่อความเพียร  
เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่บําเพ็ญเพียร ตัดไดขาดแลว ดวยประการฉะนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูปราศจากความกําหนดั ปราศจากความพอใจปราศจาก 
ความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความอยาก ในกาย ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูปราศจากความกําหนดั ปราศจากความพอใจปราศจาก 
ความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความอยาก ในรูป ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุฉันอาหารเต็มทองตามตองการแลว ไมประกอบความสุขในการ 
นอน ความสุขในการเอน ความสุขในการหลับอยู ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษไุมประพฤติพรหมจรรยดวยความปรารถนาเปนเทพนกิายหมูใดหมู 
หนึ่งวา เราจักเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล พรตตบะ หรือพรหมจรรยนี้ จิต 
ของภิกษนุั้น ยอมนอมไปเพือ่ความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่บําเพ็ญ 
เพียร เคร่ืองผูกพันใจประการท่ี ๕ นี้ อันภกิษุผูมีจิตนอมไปเพ่ือความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ   
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เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพญ็เพียร ตัดไดขาดแลว ดวยประการอยางนี้ เคร่ืองผูกพันใจ ๕ 
ประการนี้ อันบุคคลนั้นตัดไดขาดแลว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษหุรือเปนภกิษณุ ี
ก็ตาม ละไดแลว เคร่ืองผูกพนัใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษหุรือภกิษณุีก็ตาม  
ตัดไดขาดแลว กลางคืนหรือกลางวันท่ีผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพงึหวังความเจริญอยางเดียว 
ในกุศลธรรมท้ังหลายไมมีความเสื่อมเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนกลางคืนหรือ 
กลางวันท่ีผานมาถึงพระจันทรในชุณหปกษ พระจันทรนัน้ยอมเจริญดวยสี ยอมเจริญดวยมณฑล 
ยอมเจริญดวยแสงสวาง ยอมเจริญดวยสวนยาวและสวนกวาง แมฉันใดดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษหุรือเปนภิกษุณกี็ตาม ละไดแลว เคร่ือง 
ผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภกิษุหรือภิกษณุีก็ตาม ตดัไดขาดแลว กลางคืน 
หรือกลางวันท่ีผานมาถึงบุคคลนั้นบุคคลนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียวในกุศลธรรมท้ังหลาย 
ไมมีความเส่ือมเลยฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                         อัปปมาทสูตร 
     [๑๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายมีประมาณเทาใด ไมมีเทาก็ด๒ี เทากด็ี ๔ เทา 
ก็ดี มีเทามากกด็ี มีรูปก็ดี ไมมีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไมมีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญา 
ก็ไมใชกด็ี พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววาเปนยอดของสัตวเหลานั้น ฉัน 
ใด ดูกรภิกษุท้ังหลายกุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนัน้เหมือนกันแล กุศลธรรมเหลานั้น 
ท้ังหมดมีความไมประมาทเปนมูล ประชุมลงในความไมประมาท ความไมประมาทบัณฑิต 
กลาววา เปนยอดของกุศลธรรมเหลานั้น ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย รอยเทาของสัตวท้ังหลายท่ีเท่ียวไปบนแผนดนิ เหลาใดเหลาหนึ่ง รอย 
เทาเหลานั้นท้ังหมด ยอมถึงความรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชางโลกกลาววา เปนยอดของ  
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รอยเทาเหลานัน้ เพราะความเปนของใหญ แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุศลธรรมเหลาใด 
เหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกนัแลกุศลธรรมเหลานั้นท้ังหมด มีความไมประมาทเปนมูล ประชุม 
ลงในความไมประมาท ความไมประมาทบัณฑิตกลาววา เปนยอดของกุศลธรรมเหลานั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กลอนเหลาใดเหลาหนึ่งของเรือนยอด กลอนเหลานั้นท้ังหมด ไป 
หายอด นอมไปสูยอด รวมท่ียอด ยอดโลกกลาววา เปนยอดของกลอนเหลานั้น แมฉันใด  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯลฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กล่ินหอมท่ีเกิดแตรากชนิดใดชนดิหนึ่ง กฤษณาโลกกลาววา เปน 
ยอดแหงกล่ินหอมท่ีเกิดแตรากเหลานั้น แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย กศุลธรรมเหลาใดเหลา 
หนึ่ง ก็ฉันน้ันเหมือนกนัแล ฯลฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กล่ินหอมท่ีเกิดแตแกนชนิดใดชนิดหนึ่ง จนัทนแดงโลกกลาววา  
เปนยอดของกล่ินหอมท่ีเกิดข้ึนแตแกนเหลานั้น แมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุศลธรรมเหลา 
ใดเหลาหนึ่ง กฉั็นนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กล่ินหอมท่ีเกิดแตดอกชนิดใดชนดิหนึ่ง ดอกมะลิโลกกลาววา  
เปนยอดแหงกล่ินหอมเกิดแตดอกเหลานัน้ แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุศลธรรมเหลาใด 
เหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯลฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระราชานอยเหลาใดเหลาหนึ่ง พระราชาเหลานัน้ท้ังหมด ยอมเปน 
อนุยนตไปตามพระเจาจักรพรรดิ์ พระเจาจักรพรรดิ์โลกกลาววาเปนยอดของพระราชาเหลานั้น 
แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย แสงสวางแหงดวงดาวเหลาใดเหลาหนึ่ง แสงสวางเหลานั้นท้ังหมด  
ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ อันบัณฑิตแบงออกแลว ๑๖ คร้ัง ของแสงสวางแหงดวงจันทร แสงสวาง 
แหงดวงจนัทรโลกกลาววา เปนยอดแหงแสงสวางเหลานั้น แมฉันใดดูกรภกิษุท้ังหลาย กุศล 
ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในสรทฤดู เม่ือฝนขาดปราศจากเมฆแลว ดวงอาทิตยโผลข้ึนสู 
ทองฟา กําจัดความมืดท่ีมีในอากาศท้ังหมดแลว ยอมสองแสง แผดแสงและแจมกระจาง แม 
ฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯลฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหน่ึง คือ แมน้ําคงคายมุนา อจิรวดี สรภู  
มหี แมน้ําเหลานั้นท้ังหมด ยอมเปนสายน้ําไหลไปหาสมทุร โนมไปสูสมุทร นอมไปสูสมุทร  
โอนไปสูสมุทร หาสมุทรโลกกลาววาเปนยอดแหงแมน้ําเหลานั้น แมฉันใด ดกูรภกิษท้ัุงหลาย 
กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันแล กุศลธรรมเหลานั้นท้ังหมด มีความไมประมาท 
เปนมูลประชุมลงในความไมประมาท ความไมประมาทบัณฑิตกลาววา เปนยอดของกุศลธรรม 
เหลานั้น ฯลฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                         อาหุเนยยสูตร 
     [๑๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๑๐ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับเปนผูควรของ 
ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  
๑๐ จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจกสัมพุทธเจา ๑ ทาน 
ผูเปนอุภโตภาควิมุต ๑ ทานผูเปนปญญาวมุิต ๑ ทานผูเปนกายสักขี ๑ ทานผูเปนทิฏฐิปตตะ ๑  
ทานผูเปนสัทธาวิมุต ๑ ผูเปนธัมมานุสารี ๑ ทานผูเปนสัทธานุสารี ๑ ทานผูเปนโคตรภู ๑ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๑๐ จําพวกน้ีแล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                         นาถสูตรท่ี ๑ 
     [๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเปนผูมีท่ีพึ่งอยูเถิด อยาเปนผูไมมีท่ีพึ่งอยูเลย  
(เพราะวา) บุคคลผูไมมีท่ีพึ่งยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลายธรรมอันกระทําท่ีพึ่ง ๑๐ ประการ 
นี้ ๑๐ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกข 
สังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใน  
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สิกขาบทท้ังหลาย ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขอท่ีภิกษเุปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ท้ังหลาย นี้เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนพหูสูต ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ เปนผูสดับมาก ทรงจําไว  
คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง  
งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษเุปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดดีวยทิฐิ นี้เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ี 
ภิกษเุปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นีเ้ปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูวางาย คือ ประกอบดวยธรรมเคร่ืองกระทําความเปนผูวางาย  
เปนผูอดทน รับอนุศาสนีโดยเคารพ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษเุปนผูวางาย คือ เปนผูประกอบ 
ดวยธรรมเคร่ืองกระทําความเปนผูวางาย เปนผูอดทน รับอนุสาสนีโดยเคารพ นี้เปนธรรมกระทํา 
ท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูขยัน ไมเกยีจครานในกจิท่ีควรทําอยางไรท้ังสูงท้ังตํ่า ของ 
เพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ประกอบดวยปญญาเปนเคร่ืองพิจารณาอันเปนอุบายในกิจนั้น อาจ 
ทํา อาจจัดได ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษเุปนผูขยัน ไมเกียจครานในกจิท่ีควรทําอยางไร ท้ัง 
สูงท้ังตํ่า ของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ฯลฯ อาจทํา อาจจัดได นี้เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูใครในธรรม เปนผูฟงและแสดงธรรมอันเปนท่ีรัก มีความ 
ปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวนิัยอันยิ่ง ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ขอท่ีภิกษเุปนผูใครในธรรม  
เปนผูฟงและแสดงธรรมอันเปนท่ีรัก มีความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวนิัยอันยิ่ง นี ้
เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมท้ังหลายเพื่อความถึง 
พรอมแหงกุศลธรรมท้ังหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคงไมทอดธุระในกุศลธรรม 
ท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมท้ังหลาย  
เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรมท้ังหลายเปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระใน 
กุศลธรรมท้ังหลาย นี้เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร 
อันเปนปจจัยของคนไข ตามมีตามได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร  
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยของคนไข ตามมีตามได นี้เปนธรรม 
กระทําท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเคร่ืองรักษาตนอยางยิ่ง ระลึกได 
ตามระลึกไดซ่ึงส่ิงท่ีทําคําท่ีพูดแลวแมนานได ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขอท่ีภิกษเุปนผูมีสติ คือ ประกอบ 
ดวยสติเปนเคร่ืองรักษาตนอยางยิ่งระลึกได ตามระลึกไดซ่ึงส่ิงท่ีทําคําท่ีพูดแลวแมนานได นี้  
เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา อันเหน็ความเกดิความ 
ดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษเุปน 
ผูมีปญญา คือประกอบดวยปญญาอันเห็นความเกิดความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึง 
ความส้ินทุกขโดยชอบนี้ เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเปนผูมีท่ีพึ่งอยูเถิด อยาเปนผูไมมีท่ีพึ่งอยูเลย (เพราะ 
วา) บุคคลผูไมมีท่ีพึ่งยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมกระทําท่ีพึ่ง ๑๐ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                         นาถสูตรท่ี ๒ 
     [๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเปนผูมีท่ีพึ่งอยูเถิด อยาเปนผูไมมีท่ีพึ่งอยูเลย  
(เพราะวา) บุคคลผูไมมีท่ีพึ่งยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลายธรรมอันกระทําท่ีพึ่ง ๑๐ ประการ 
นี้ ๑๐ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ภกิษุผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญ 
ภิกษนุั้นวา ภกิษุนี้เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายหนอ ดังนี้ วาเปน 
ผูพึงวากลาวส่ังสอน ภิกษนุัน้อันภกิษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว 
พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลายอยางเดยีว ไมพงึหวังความเส่ือมเลย นี้เปนธรรมกระทํา 
ท่ีพึ่ง ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ภิกษท้ัุงหลายผูเปน 
เถระก็ดี ผูเปนมัชฌิมะก็ดี ผูเปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษนุั้นวาภิกษุนี้เปนพหูสูต ฯลฯ  
แทงตลอดดวยดีดวยทิฐหินอ ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาวส่ังสอน ภิกษนุั้นอันภิกษุผูเปนเถระ  
ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลายอยางเดยีว  
ไมพึงหวังความเส่ือมเลยน้ีเปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ภิกษุท้ังหลายผูเปนเถระก็ดี  
เปนมัชฌิมะกด็ี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภกิษุนั้นวา ภิกษนุี้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดีหนอ  
ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาวส่ังสอน ภิกษนุั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ  
อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลายอยางเดยีว ไมพึงหวังความเส่ือมเลย  
นี้เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูวางาย คือ ประกอบดวยธรรมเคร่ืองกระทําความเปนผูวางาย 
เปนผูอดทน รับอนุสาสนีโดยเคารพ ภกิษท้ัุงหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี  
ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภกิษนุี้เปนผูวางายคือ ประกอบดวยธรรมเคร่ืองกระทําความเปนผูวางาย 
เปนผูอดทน รับอนุสาสนีโดยเคารพหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาวส่ังสอน ภิกษนุั้นอันภิกษุผู 
เปนเถระผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวงัความเจริญในกุศลท้ังหลาย 
อยางเดยีว ไมพึงหวังความเส่ือมเลย นี้เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูขยัน ไมเกยีจคราน ในกจิท่ีควรทําอยางไรท้ังสูงท้ังตํ่า  
ของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย เปนผูประกอบดวยปญญาเคร่ืองพิจารณาอันเปนอุบายในกิจนัน้ 
อาจทํา อาจจัดได ภกิษุท้ังหลายผูเปนเถระก็ดีเปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญ 
ภิกษนุั้นวา ภกิษุนี้เปนผูขยนั ไมเกียจครานในกิจท่ีควรทําอยางไร ท้ังสูงท้ังตํ่า ของเพ่ือน 
พรหมจรรยท้ังหลาย เปนผูประกอบดวยปญญาเคร่ืองพิจารณาอันเปนอุบายในกิจนั้น อาจทํา  
อาจจัดไดหนอดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาวส่ังสอน ภิกษนุัน้ อันภกิษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ 
ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลายอยางเดยีวไมพึงหวัง 
ความเส่ือมเลย นี้เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูใครในธรรม เปนผูฟงและแสดงธรรมอันเปนท่ีรัก มีความ 
ปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวนิัยอันยิ่ง ภกิษุท้ังหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนบิาต - หนาท่ี 27 
เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภกิษนุี้เปนผูใครในธรรม เปนผูฟงและแสดงธรรมอัน 
เปนท่ีรัก มีความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวนิยัอันยิ่งหนอ ดงันี้ วาเปนผูพึง 
วากลาวส่ังสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว 
พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลายอยางเดยีวไมพึงหวังความเส่ือมเลย นี้เปนธรรมกระทํา 
ท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมท้ังหลายเพื่อความ 
ถึงพรอมแหงกุศลธรรมท้ังหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม 
ท้ังหลาย ภกิษท้ัุงหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา  
ภิกษนุี้เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมท้ังหลาย เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม 
ท้ังหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลายอยูหนอ ดังนี้  
วาเปนผูพึงวากลาวส่ังสอน ภิกษนุั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะอนุเคราะห 
แลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลายอยางเดยีว ไมพึงหวังความเส่ือมเลย นี้เปนธรรม 
กระทําท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร 
อันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามได ภกิษุท้ังหลายผูเปนเถระก็ดีเปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะ 
ก็ดี ยอมสําคัญภิกษนุั้นวา ภกิษุนี้เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช 
บริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามไดหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาวส่ังสอน ภกิษุนั้น 
อันภิกษุผูเปนเถระผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรม 
ท้ังหลายอยางเดียว ไมพึงหวงัความเส่ือมเลย นี้เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเคร่ืองรักษาตนอยางยิ่ง ระลึก 
ได ตามระลึกได ซ่ึงส่ิงท่ีทําคําท่ีพูดแลวแมนานได ภิกษท้ัุงหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี  
เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวาภกิษุนีเ้ปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเคร่ืองรักษา 
ตนอยางยิ่ง ระลึกไดตามระลึกได ซ่ึงส่ิงท่ีทําคําท่ีพูดแลวแมนานไดหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึง 
วากลาวส่ังสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึง 
หวังความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเส่ือมเลยน้ีเปนธรรมกระทํา 
ท่ีพึ่ง ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา อันเห็นความเกิดความดบั  
เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ภกิษท้ัุงหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะ 
ก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษนุั้นวา ภกิษุนี้เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาอันเห็น 
ความเกิดความดับ เปนอริยะชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบหนอ ดังนี้ วาเปนผู 
พึงวากลาวส่ังสอนภิกษนุั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว  
พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลายอยางเดยีว ไมพงึหวังความเส่ือมเลย นี้เปนธรรมกระทํา 
ท่ีพึ่ง ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเปนผูมีท่ีพึ่งอยูเถิด อยาเปนผูไมมีท่ีพึ่งอยูเลย (เพราะ 
วา) บุคคลผูไมมีท่ีพึ่ง ยอมอยูเปนทุกข ดกูรภิกษุท้ังหลายธรรมอันกระทําท่ีพึ่ง ๑๐ ประการ 
นี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                        อริยวสสูตรท่ี ๑ 
     [๑๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเปนท่ีอยูแหงพระอริยะ ท่ีพระอริยะอยูแลวก็ดี กําลังอยู 
ก็ดี จักอยูกด็ี ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินยันี้เปนผูละองค ๕  
ไดแลว ๑ ประกอบดวยองค ๖ ๑ รักษาแตอยางเดยีว ๑ มีธรรมเปนท่ีพักพิง ๔ ประการ ๑ มี 
ปจเจกสัจจะบรรเทาไดแลว ๑ มีการแสวงหาอันสละเสียแลวดวยดี ๑ มีความดําริไมขุนมัว ๑  
มีกายสังขารอันสงบระงับแลว ๑ มีจิตหลุดพนแลวดวยดี ๑ มีปญญาอันหลุดพนแลวดวยดี ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเปนท่ีอยูแหงพระอริยะ ท่ีพระอริยะอยูแลวก็ด ีกําลังอยูก็ดจีกัอยูกด็ี  
๑๐ ประการนีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                        อริยวสสูตรท่ี ๒ 
     [๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีนิคมของชาวกุรุ ช่ือกัมมาสธรรม ใน 
แควนกุรุ ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวาดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุ  
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เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม 
เปนท่ีอยูแหงพระอริยะ ท่ีพระอริยะอยูแลวก็ดกีําลังอยูกด็ี จักอยูก็ดี ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้เปนผูละองค ๕ ไดแลว ๑ ประกอบดวยองค ๖ ๑ รักษาแต 
อยางเดยีว ๑มีธรรมเปนท่ีพักพิง ๔ ประการ ๑ มีปจเจกสัจจะบรรเทาไดแลว ๑ มีการแสวงหา 
อันสละแลวดวยดี ๑ มีความดําริไมขุนมัว ๑ มีกายสังขารอันสงบระงับแลว ๑มีจิตหลุดพน 
แลวดวยดี ๑ มีปญญาอันหลุดพนแลวดวยดี ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูละองค ๕ ไดแลวอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู 
ละกามฉันทะไดแลว ๑ เปนผูละพยาบาทไดแลว ๑ เปนผูละถีนมิทธะไดแลว ๑ เปนผูละ 
อุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ๑ เปนผูละวิจกิิจฉาไดแลว๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูละองค ๕  
ไดแลวอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูประกอบดวยองค ๖ อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
เห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะอยู ฟงเสียงดวยหู ...  
ดมกล่ินดวยจมูก ... ล้ิมรสดวยล้ิน ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมดวยใจแลว  
เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผู 
ประกอบดวยองค ๖อยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูรักษาแตอยางเดยีวอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน 
ผูประกอบดวยใจอันรักษาดวยสติ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูรักษาแตอยางเดยีว อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูมีธรรมเปนท่ีพักพิง ๔ ประการอยางไรภิกษใุนธรรมวินัย 
นี้ พิจารณาแลวยอมเสพของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวยอมอดกล้ันของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวยอม 
เวนของอยางหน่ึง พิจารณาแลวยอมบรรเทาของอยางหนึ่ง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีธรรม 
เปนท่ีพักพิง ๔ ประการอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูมีปจเจกสัจจะบรรเทาแลวอยางไร ปจเจกสัจจะเปนอัน 
มากเหลาใดเหลาหนึ่งของสมณพราหมณเปนอันมาก คือ สัจจะวาโลกเที่ยงบาง โลกไมเท่ียงบาง  
โลกมีท่ีสุดบาง โลกไมมีท่ีสุดบาง ชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบาง ชีพเปนอ่ืน สรีระเปนอ่ืน 
บาง สัตวเม่ือตายไปยอมเปนอีกบางสัตวเม่ือตายไปยอมไมเปนอีกบาง สัตวเม่ือตายไปยอม 
เปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกกมี็บาง สัตวเม่ือตายไปยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได  
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บาง สัจจะเหลานั้นท้ังหมดเปนของอันภิกษุในธรรมวินยันี้บรรเทาไดแลว กําจัดออกแลวสละ 
ไดแลว คลายไดแลว พนไดแลว ละไดแลว สลัดไดเฉพาะแลว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษ ุ
เปนผูมีปจเจกสัจจะอันบรรเทาไดแลวอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูมีการแสวงหาอันสละไดแลวดวยดีอยางไรภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ เปนผูละการแสวงหากามไดแลว เปนผูละการแสวงหาภพไดแลวเปนผูสงบระงับ 
การแสวงหาพรหมจรรยไดแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีการแสวงหาอันสละไดแลวดวย 
ดีอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูมีความดาํริไมขุนมัวอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน 
ผูละความดํารใินกามไดแลว เปนผูละความดําริในพยาบาทไดแลวเปนผูละความดําริในวหิิงสา 
ไดแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีความดําริไมขุนมัวอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูมีกายสังขารสงบระงับแลวอยางไร ภกิษใุนธรรม 
วินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส 
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีกายสังขารอัน 
สงบระงับแลว อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูมีจิตอันหลุดพนแลวดวยดีอยางไร จิตของภิกษใุน 
ธรรมวินัยนี้ เปนธรรมชาติหลุดพนแลวจากราคะ หลุดพนแลวจากโทสะ หลุดพนแลวจากโมหะ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูมีจิตอันหลุดพนแลวดวยดี อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูมีปญญาหลุดพนแลวดวยดีอยางไร ภกิษุในธรรมวินัย 
นี้ ยอมรูชัดวา ราคะเราละไดแลว ตัดรากไดขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําให 
ไมมี มีอันไมเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมรูชัดวา โทสะเราละไดแลว ฯลฯ ยอมรูชัดวา  
โมหะเราละไดแลว ตดัรากไดขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี มีอันไมเกดิ 
อีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปญญาอันหลุดพนแลวดวยดีอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาลอยูอาศัยแลวซ่ึงธรรมเปน 
ท่ีอยูของพระอริยเจา ๑๐ ประการเหลานีเ้ทียว พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จัก 
อยูอาศัยซ่ึงธรรมเปนท่ีอยูของพระอริยเจา ๑๐ประการเหลานี้เทียว พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ในปจจุบันนี้ อยูอาศัยซ่ึงธรรมเปนท่ีอยูของพระอริยเจา พระอริยเจาเหลานั้นท้ังหมด ยอมอยู  
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อาศัยซ่ึงธรรมเปนท่ีอยูของพระอริยเจา ๑๐ ประการเหลานี้เทียว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเปนท่ี 
อยูของพระอริยเจา ท่ีพระอริยเจาอยูอาศัยแลวก็ดี กําลังอยูอาศัยก็ดี จักอยูอาศัยกด็ี๑๐ ประการ 
นี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                      จบนาถกรณวรรคท่ี ๒ 
                     _________________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. เสนาสนสูตร                 ๒. อังคสูตร  
             ๓. สังโยชนสูตร                 ๔. ขีลสูตร 
        ๕. อัปปมาทสูตร                 ๖. อาหุเนยยสูตร  
        ๗. นาถสูตรท่ี ๑                 ๘. นาถสูตรท่ี ๒ 
        ๙. อริยวสสูตรท่ี ๑         ๑๐. อริยวสสูตรท่ี ๒ ฯ  
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                         มหาวรรคท่ี ๓ 
                           สีหสูตร 
     [๒๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเวลาเย็น สีหมฤคราช ยอมออกจากท่ีอาศัย คร้ันแลว 
ยอมเหยียดดัดตัว คร้ันแลว ยอมเหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบคร้ันแลวยอมบันลือสีหนาทสาม 
คร้ัง คร้ันแลว ยอมหลีกไปเพื่อหากิน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมันคิดวา เราอยาไดยังสัตว 
ตัวเล็กๆ ผูไปในท่ีหากนิอันไมสมํ่าเสมอใหถึงการถูกฆาเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย คําวาสีหะนีแ้ล  
เปนช่ือแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การท่ีตถาคตแสดงธรรมแก 
บริษัท เปนสีหนาทของตถาคต ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ยอมปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก 
บันลือสีหนาท ประกาศพรหมจักรในบริษทั กําลังของตถาคตมี ๑๐ประการนี้ ๑๐ ประการเปน 
ไฉน ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะในโลกน้ี ตามเปน 
จริง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะ  
ตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจกบันลือสีหนาท 
ประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงวิบากแหงการยึดถือการกระทําท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต  
และปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุตามเปนจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย การท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงวิบาก 
แหงการยึดถือการกระทําท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุตามเปนจริงนี้  
เปนกําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศ 
พรหมจักรในบริษัท ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงปฏิปทาเคร่ืองใหถึงประโยชนท้ังปวงตามเปนจริง  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย การท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงปฏิปทาเคร่ืองใหถึงประโยชนท้ังปวงตามเปนจริงนี้ เปน 
กําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร 
ในบริษัท ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงโลกอันมีธาตุเปนอเนก มีธาตุตางๆตามเปนจริง  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย การท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงโลกอันมีธาตุเปนอเนกมีธาตุตางๆ ตามเปนจริงนี้ เปน 
กําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร 
ในบริษัท ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงความท่ีสัตวท้ังหลายเปนผูมีอัธยาศัยตางๆ กันตาม 
เปนจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย การท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงความท่ีสัตวท้ังหลายเปนผูมีอัธยาศัยตางๆ กัน 
ตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาท 
ประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงความหยอนและยิง่แหงอินทรียของสัตวอ่ืนของ 
บุคคลอ่ืนตามเปนจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย การท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของ 
สัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนตามเปนจริงนี้ เปนกาํลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผู 
เปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจกัรในบริษัท ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงความเศราหมอง ความผองแผวการออกแหงฌาน  
วิโมกข สมาธิ และสมาบัติท้ังหลายตามเปนจริง ดูกรภิกษุท้ังหลายการท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงความ 
เศราหมอง ความผองแผว การออกแหงฌานวิโมกข สมาธิ และสมาบัติท้ังหลายตามเปน 
จริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศ 
พรหมจักรในบริษัท ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติ 
บาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติสามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง  
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบางแสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง 
ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบางตลอดสังวัฏกัปวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยาง 
นี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ๆ มีกําหนด 
อายุเพยีงเทานี ้คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีช่ืออยางนี้  
มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ๆ มีกําหนดอายุ 
เพียงเทานี้ คร้ันจุติจากภพนัน้แลว ไดมาเกดิในภพนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก   
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พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ดูกรภกิษุท้ังหลาย การท่ีตถาคตระลึกถึงชาติ 
กอนไดเปนอันมากคือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี เปนกําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณ 
ฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว  ประณีต มี 
ผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุมนษุย ยอมรูชัด 
ซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน 
พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยดึถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย  
ทุคติ วินิบาต นรกสวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน 
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เม่ือตายไปยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณตีมีผิวพรรณดี มี 
ผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผู 
เปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลายการท่ีตถาคตเห็นสัตวผูกําลังจุต ิกําลัง 
อุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ 
ลวงจักษุมนุษย รูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ นี้ เปนกําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัย 
ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
การท่ีตถาคตกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
ส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู แมนี้ กเ็ปนกําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัย 
ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือ 
สีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท กําลังของตถาคตเหลานั้น๑๐ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสีหสูตร  
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                          อธิมุตติสูตร 
     [๒๒] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระ 
อานนทวา ดูกรอานนท ธรรมเหลาใด ยอมเปนไปพรอมเพื่อทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ซ่ึง 
อธิมุตติบท  เหลานั้น ดกูรอานนท เราเปนผูแกลวกลาปฏิญาณในธรรมเหลานั้น เพือ่อันรูท่ีอาศัย 
ของธรรมเหลานั้นๆแลวแสดงธรรม โดยประการที่บุคคลผูปฏิบัติแลว จักรูซ่ึงธรรมท่ีมีอยูวา  
มีอยูบาง จักรูซ่ึงธรรมอันไมมีอยูวา ไมมีอยูบาง จักรูซ่ึงธรรมเลววา เลวบาง จักรูซ่ึงธรรม 
ประณีตวา ประณีตบาง จักรูซ่ึงธรรมอันมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาวา มีธรรมอ่ืนยิ่งกวาบาง จกัรูซ่ึงธรรม 
ท่ีไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาวา ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาบาง กห็รือวาจักรู จักเห็น หรือจักทําใหแจง โดย 
ประการท่ีธรรมนั้นอันบุคคลพึงรู พึงเห็นหรือพึงทําใหแจง ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดกูรอานนท  
ยถาภูตญาณในธรรมเหลานั้นๆ เปนยอดเยีย่มกวาญาณท้ังหลาย อนึ่ง เรากลาววา ญาณอ่ืนอัน 
ยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณนี้ไมมี ฯ 
     ดูกรอานนท ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ยอมปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือ 
สีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท กําลังแหงตถาคตเหลานั้นมี ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการ 
เปนไฉน ดกูรอานนท ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะ 
ในโลกน้ีตามเปนจริง ดูกรอานนท การท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงฐานะโดยเปนอฐานะ และอฐานะโดย 
เปนอฐานะตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก  
บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงวิบากแหงการยึดถือการกระทําท้ังหลาย ท้ังท่ีเปน 
อดีต อนาคตและปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุตามเปนจริงดูกรอานนท การท่ีตถาคตรูชัด 
ซ่ึงวิบากแหงการยึดถือการกระทําท้ังหลาย ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน โดยฐานะ โดย 
เหตุตามเปนจริง แมนี้ เปนกาํลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก  
บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงปฏิปทาเคร่ืองใหถึงประโยชนท้ังปวงตามเปนจริง  
ดูกรอานนท การท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงปฏิปทาเคร่ืองใหถึงประโยชนท้ังปวงตามเปนจริง แมนี้ เปน  
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กําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรใน 
บริษัท ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงโลกอันมีธาตุเปนอเนก มีธาตุตางๆตามเปนจริง 
ดูกรอานนท การท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงโลกอันมีธาตุเปนอเนก มีธาตุตางๆ ตามเปนจริง แมนี้ เปน 
กําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร 
ในบริษัท ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงความท่ีสัตวท้ังหลายเปนผูมีอัธยาศัยตางๆ กันตาม 
เปนจริง ดูกรอานนท การท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงความที่สัตวท้ังหลายเปนผูมีอัธยาศัยตางๆ กนั ตาม 
เปนจริง แมนี้ เปนกําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาท 
ประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงความหยอนและยิง่แหงอินทรียของสัตวอ่ืนของบุคคล 
อ่ืนตามเปนจริง ดูกรอานนท การท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของสัตวอ่ืน 
ของบุคคลอ่ืนตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคตท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก  
บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงความเศราหมอง ความผองแผวการออกแหงฌาน  
วิโมกข สมาธิ และสมาบัติท้ังหลายตามเปนจริง ดูกรอานนทการท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงความเศรา 
หมอง ความผองแผว การออกแหงฌาน วิโมกขสมาธิ และสมาบัติท้ังหลายตามเปนจริงนี้  
เปนกําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหม 
จักรในบริษัท ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ชาติหนึ่งบาง สอง 
ชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการพรอมท้ังอุเทศ ดวยประการ 
ฉะนี้ ดกูรอานนทการท่ีตถาคตระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก ฯลฯ นี้ เปนกําลังของตถาคต  
ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจกบันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ ฯลฯยอมรูชัดซ่ึงหมู 
สัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุมนษุยดวยประการฉะน้ี ดูกรอานนท  
การท่ีตถาคตเห็นหมูสัตวผูกาํลังจุติ กําลังอุปบัติเลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม   
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ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุมนษุย รูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ  
นี้เปนกําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจกบันลือสีหนาทประกาศ 
พรหมจักรในบริษัท ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวมุิติ อันหาอาสวะมิไดเพราะ 
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรอานนทการท่ีตถาคต 
ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูนี้ เปนกําลังของตถาคต ท่ีตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะ 
ของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ 
     ดูกรอานนท ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ยอมปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือ 
สีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท กําลังของตถาคตเหลานั้นมี ๑๐ ประการนี้แล ฯ 
                         จบอธิมุตติสูตร 
                           กายสูตร 
     [๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกาย มิใชดวยวาจามีอยู ธรรมอัน 
บุคคลพึงละดวยวาจา มิใชดวยกายมีอยู ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกายไมไดดวยวาจาไมได  
พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละไดมีอยู ดูกรภิกษุท้ังหลายก็ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกาย มิใช 
ดวยวาจาเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลายภกิษใุนธรรมวินัยนีเ้ปนผูตองสวนอาบัติไรๆ อันเปน 
อกุศลดวยกาย เพื่อนพรหมจารีท้ังหลายผูเปนวิญูใครครวญแลว ไดกลาวกะภิกษุนัน้อยางนีว้า 
ทานผูมีอายุเปนผูตองแลวซ่ึงสวนอาบัตไิรๆ อันเปนอกุศลดวยกาย เปนการดีหนอ ท่ีทานผูมี 
อายุจงละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริต ภกิษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีท้ังหลายผูเปนวิญูใครครวญ 
แลวกลาวอยู ยอมละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริต ดูกรภิกษุท้ังหลายธรรมเหลานี้ เรียกวา 
อันบุคคลพึงละดวยกาย ไมใชดวยวาจา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันบุคคลพึงละดวยวาจา มิใชดวยกายเปนไฉน ดกูรภิกษุ 
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูตองสวนอาบัติไรๆ อันเปนอกุศลดวยวาจา เพื่อนพรหมจาร ี
ท้ังหลายผูเปนวิญูใครครวญแลว ไดกลาวกะภกิษุนัน้อยางนีว้า ทานผูมีอายุเปนผูตองแลวซ่ึง  
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สวนอาบัติไรๆ อันเปนอกุศลดวยวาจา เปนการดีหนอ ท่ีทานผูมีอายุจงละวจีทุจริต บําเพ็ญ 
วจีสุจริต ภกิษนุั้นอันเพื่อนพรหมจารีท้ังหลายผูเปนวิญูใครครวญแลว วากลาวอยู ละวจีทุจริต 
บําเพ็ญวจีสุจริต ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ เรียกวาอันบุคคลพึงละดวยวาจามิใช 
ดวยกาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกายไมได ละดวยวาจาไมได พึงเห็นชัด 
ดวยปญญาแลวจึงละได เปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย โลภะอันบุคคลพึงละดวยกายไมได ดวย 
วาจาไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละไดโทสะ ... โมหะ ... โกธะ ... อุปนาหะ ...  
มักขะ ... ปฬาสะ ... มัจฉริยะ... ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ความริษยาอันช่ัวชา อันบุคคลพึงละ 
ดวยกายไมได ดวยวาจาไมได พึงเหน็ชัดดวยปญญาแลวจึงละได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความริษยาอันช่ัวชาเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลายคฤหบดีหรือ 
บุตรแหงคฤหบดีในโลกนี้ ยอมสมบูรณดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทอง ทาสหรือคนเขา 
ไปอาศัยของคฤหบดีหรือบุตรแหงคฤหบดผูีใดผูหนึ่งยอมคิดอยางนีว้า โอหนอ คฤหบดีหรือ 
บุตรแหงคฤหบดีนี้ ไมพึงสมบูรณดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทอง อนึ่ง สมณะหรือ 
พราหมณเปนผูไดจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข สมณะ 
หรือพราหมณผูใดผูหนึ่ง ยอมคิดอยางนีว้า โอหนอ ทานผูมีอายุนี้ ไมพึงไดจวีรบิณฑบาต 
เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ดกูรภกิษุท้ังหลายน้ีเรียกวาความริษยาอัน 
ช่ัวชา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความริษยาอันช่ัวชา อันบุคคลพึงละดวยกายไมได ดวยวาจาไมได  
พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความปรารถนาอันช่ัวชา อันบุคคลพึงละดวยกายไมได ดวยวาจา 
ไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความปรารถนาอันช่ัวชาเปนไฉน 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ยอมปรารถนาวา คนท้ังหลายพึงรู 
เราวา เปนผูมีศรัทธา เปนผูทุศีลยอมปรารถนาวา คนท้ังหลายพึงรูวาเรา เปนผูมีศีล เปนผูได 
สดับนอย ยอมปรารถนาวา คนท้ังหลายพึงรูเราวา เปนผูไดสดับมาก เปนผูมีความยินดใีนการ 
คลุกคลีดวยหมูคณะ ยอมปรารถนาวา คนท้ังหลายพึงรูเราวา เปนผูชอบสงัดเปนผูเกยีจคราน  
ยอมปรารถนาวา คนท้ังหลายพึงรูเราวา เปนผูปรารภความเพียรเปนผูมีสติหลงลืม ยอม 
ปรารถนาวา คนท้ังหลายพึงรูเราวา เปนผูมีสติตั้งม่ันเปนผูมีใจไมตั้งม่ัน ยอมปรารถนาวา   
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คนท้ังหลายพึงรูเราวา เปนผูมีใจตั้งม่ันเปนผูมีปญญาทราม ยอมปรารถนาวา คนท้ังหลายพึงรู 
เราวา เปนผูมีปญญา เปนผูยังไมส้ินอาสวะ ยอมปรารถนาวา คนท้ังหลายพึงรูเราวา เปนผูส้ิน 
อาสวะดูกรภิกษุท้ังหลาย นีเ้รียกวาความปรารถนาอันช่ัวชา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความปรารถนา 
อันช่ัวชา อันบุคคลพึงละดวยกายไมได ดวยวาจาไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากวาโลภะครอบงําภิกษนุั้นเปนไป หากวาโทสะ โมหะ โกธะ  
อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ มัจฉริยะ ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา ครอบงํา 
ภกิษนุั้นเปนไป ภิกษนุั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วาโลภะยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอาย ุ
นี้หารูฉันนัน้ไม เพราะฉะนัน้โลภะจึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ โทสะ โมหะ ... ความริษยา 
อันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนัน้ไม 
เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชาจึงครอบงํา 
ทานผูมีอายุนี้ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากวาโลภะไมครอบงําภิกษนุั้นเปนไป หากวาโทสะโมหะ ... ความ 
ริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา ยอมไมครอบงําภิกษนุั้นเปนไป ภิกษนุั้นอันบุคคลพึงรู 
อยางนี้วา โลภะยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนีย้อมรูชัด ฉันนัน้ เพราะฉะน้ันโลภะ 
จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ โทสะโมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา  
ยอมไมมีแกทานผูรูฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรู ฉันนั้น เพราะฉะน้ันโทสะ โมหะ ... ความ 
ริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา จงึไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ ฯ 
                          จบกายสูตร 
                         มหาจุนทสูตร 
     [๒๔] สมัยหนึ่ง ทานพระมหาจุนทะอยูท่ีชาติวันในแควนเจตี ณ ท่ีนั้นแล ทาน 
พระมหาจนุทะเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรอาวุโส ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลายรับคําทานพระมหา 
จุนทะแลว ทานพระมหาจุนทะไดกลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุเม่ือกลาวอวดความรู ยอม 
กลาววา เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้ดังนี้ ดกูรอาวุโสท้ังหลาย หากวาโลภะยอมครอบงํา 
ภิกษนุั้นต้ังอยู โทสะ โมหะโกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ มัจฉริยะ ความริษยาอันช่ัวชา   
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ความปรารถนาอันช่ัวชา ยอมครอบงําภิกษุนั้นต้ังอยู ภกิษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอม 
ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนัน้ โลภะจึงครอบงําทานผูมีอายุนี ้
ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา ยอมไมมีแกทานผูรู  
ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไมเพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา ความ 
ปรารถนาอันช่ัวชาจึงครอบงําทานผูมีอายุนีต้ั้งอยู ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษเุม่ือกลาวอวดภาวนา การอบรม ยอมกลาววา เราเปนผูมี 
กายอบรมแลว มีศีลอบรมแลว มีจิตอบรมแลว มีปญญาอบรมแลว ดังนี ้ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  
หากวาโลภะยอมครอบงํา ภิกษุนั้นต้ังอยู โทสะโมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ  
มัจฉริยะ ความริษยาอันช่ัวชาความปรารถนาอันช่ัวชาครอบงําภิกษนุั้นต้ังอยู ภิกษนุั้นอันบุคคล 
พึงรูอยางนีว้าโลภะยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนัน้ไม เพราะฉะนั้น โลภะ 
จึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา  
ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนีห้ารูฉันนั้นไมโทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา  
ความปรารถนาอันช่ัวชา จึงครอบงําผูนี้ตั้งอยู ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษเุม่ือกลาวอวดความรูและอวดภาวนา ยอมกลาววา เรารูธรรม 
นี้ เราเห็นธรรมนี้ เราเปนผูมีกายอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญญา 
อันอบรมแลว ดังนี้ ดูกรอาวโุสท้ังหลาย หากวาโลภะครอบงําภิกษนุั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ ... 
ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา ครอบงําภิกษุนั้นต้ังอยู ภกิษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้ 
วา โลภะยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะน้ัน โลภะจงึครอบงํา 
ทานผูมีอายุนีต้ั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา ยอมไมมี 
แกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไมเพราะฉะน้ัน โทสะ โมหะ ... ความริษยาอัน 
ช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชาจึงครอบงําทานผูมีอายุนีต้ั้งอยู ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเปนคนยากจน พึงกลาวอวดความม่ังมี เปนคน 
ไมมีทรัพย พึงกลาวอวดทรัพย เปนคนไมมีโภคะ พึงกลาวอวดโภคะ บุรุษนั้น เม่ือกจิอันจํา 
ตองทําดวยทรัพยอยางใดอยางหนึ่งเกดิข้ึน ไมอาจจะนําทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองออก 
ใชจายได คนท้ังหลายพึงรูบุรุษนั้นอยางนีว้า ทานผูนี้เปนคนยากจน ยอมกลาวอวดความม่ังม 
 ี เปนคนไมมีทรัพยยอมกลาวอวดทรัพย เปนคนไมมีโภคะ ยอมกลาวอวดโภคะ ขอนัน้เพราะ  
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เหตุไรเพราะทานผูนี้ เม่ือกิจอันจําตองทําดวยทรัพยอยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึน ไมอาจจะนํา 
ทรัพยขาวเปลือก เงินหรือทองออกใชจายได ฉันใด ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุก็ฉันนัน้เหมือนกัน  
เม่ือกลาวอวดความรูและอวดภาวนา ยอมกลาววา เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้ เราเปนผูมีกาย 
อันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว ดังนี้ ดูกรอาวุโส 
ท้ังหลาย หากวาโลภะครอบงําภิกษนุั้นต้ังอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา ความ 
ปรารถนาอันช่ัวชา ครอบงําภกิษุนั้นต้ังอยู ภกิษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอมไมมีแกทานผูรู  
ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะน้ัน โลภะจงึครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ  
โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา ไมมีแกทานผูรู  ฉันใด  ทานผูมีอายุนี ้
หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา  
จึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษเุม่ือกลาวอวดความรู ยอมกลาววา เรารูธรรม นี้ เราเห็นธรรมนี้  
ดังนี้ หากวาโลภะไมครอบงําภิกษนุั้นต้ังอยู โทสะ โมหะ... ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนา 
อันช่ัวชา ไมครอบงําภิกษนุัน้ต้ังอยู ภิกษนุัน้อันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอมไมมีแกทานผูรู  
ฉันใด ทานผูมีอายุนี้รูชัดฉันนั้น เพราะฉะนั้น โลภะจึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ  
โมหะ ...ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี ้
ยอมรูชัด ฉันนัน้ เพราะฉะน้ัน โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชาความปรารถนาอันช่ัวชา  
จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนีต้ั้งอยู ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษเุม่ือกลาวอวดภาวนา ยอมกลาววา เราเปนผูมีกายอันอบรม 
แลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว ดังนี ้หากวาโลภะไมพึง 
ครอบงําภิกษนุั้นต้ังอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา ไมครอบงํา 
ภิกษนุั้นต้ังอยู ภิกษนุั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัด  
ฉันนั้นเพราะฉะนั้น โลภะจงึไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยา 
อันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนีย้อมรูชัด ฉันนัน้   
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เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา จึงไมครอบงํา 
ทานผูมีอายุนีต้ั้งอยู ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษเุม่ือกลาวอวดความรูและอวดภาวนา ยอมกลาววา เรารูธรรมนี้  
เราเห็นธรรมนี ้เราเปนผูมีกายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญญา 
อันอบรมแลว ดังนี้ หากวาโลภะไมครอบงําภิกษนุั้นต้ังอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา  
ความปรารถนาอันช่ัวชา ไมครอบงําภิกษนุั้นต้ังอยู ภิกษนุั้นอันบุคคลพึงรูอยางนีว้า โลภะไมมี 
แกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัด ฉันนั้น เพราะฉะน้ัน โลภะจึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี ้
ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา ไมมีแกทานผูรู ฉันใด  
ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัด ฉันนัน้ เพราะฉะน้ัน โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา ความ 
ปรารถนาอันช่ัวชา จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเปนคนม่ังค่ัง พึงกลาวอวดความม่ังค่ัง เปนคน 
มีทรัพย พึงกลาวอวดทรัพย เปนคนมีโภคะ พึงกลาวอวดโภคะบุรุษนัน้ เม่ือกิจท่ีจําตองทํา 
ดวยทรัพยอยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึน พึงอาจนําเอาทรัพย ขาวเปลือก เงิน หรือทอง ใชจายได  
คนท้ังหลายพึงรูบุรุษนั้นวา ทานผูนี้เปนคนม่ังค่ัง จึงกลาวความม่ังค่ัง เปนคนมีทรัพย  
จึงกลาวอวดทรัพย เปนคนมีโภคะ จึงกลาวอวดโภคะ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานผูมีอายุนี้  
เม่ือกิจท่ีจําตองทําดวยทรัพยอยางใดอยางหน่ึงเกดิข้ึน ยอมอาจนําเอาทรัพย ขาวเปลือก เงิน 
หรือทองออกใชจายได ฉันใด ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษกุ็ฉันนั้นเหมือนกันเม่ือกลาวอวด 
ความรูและอวดภาวนา ยอมกลาววา เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้เราเปนผูมีกายอันอบรมแลว 
มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว ดังนี้ หากวาโลภะไมครอบงํา 
ภิกษนุั้นต้ังอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชา ความปรารถนาอันช่ัวชา ไมครอบงําภิกษนุั้น 
ตั้งอยู ภกิษุนัน้อันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัด  
ฉันนั้น เพราะฉะน้ัน โลภะจงึไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ...ความริษยาอันช่ัวชา 
ความปรารถนาอันช่ัวชา ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัด ฉันนั้น เพราะฉะน้ัน  
โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันช่ัวชาความปรารถนาอันช่ัวชา จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔  
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                           กสิณสูตร 
     [๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บอเกิดแหงกสิณ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ  
บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงปฐวีกสิณในเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ไมมีสอง หาปริมาณมิได  
บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงอาโปกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงเตโชกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอม 
รูชัดซ่ึงวาโยกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงนีลกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงปตกสิณ ...  
บุคคลผูหนึ่งยอมชัดซ่ึงโลหิตกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงโอทาตกสิณ ... บุคคลผูหนึ่ง 
ยอมรูชัดซ่ึงอากาสกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงวิญญาณกสิณ ในเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า  
เบ้ืองขวาง ไมมีสอง หาปริมาณมิได ดูกรภกิษุท้ังหลาย บอเกิดแหงกสิณ ๑๐ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                           กาลีสูตร 
     [๒๖] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจายนะอยูท่ีภูเขาช่ือปวัตตะ ใกลเมืองกุรรฆระ  
ในอวนัตีชนบท คร้ังนั้นแล อุบาสิกาช่ือกาลีชาวเมืองกุรรฆระไดเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะ 
ถึงท่ีอยู ไดอภวิาททานพระมหากัจจายนะแลวนั่ง ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทาน 
พระมหากัจจายนะวา ทานเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้ไวในกุมารีปญหาวา 
         การบรรลุประโยชน เปนความสงบแหงหทัย เราชํานะ 
         เสนา คือ กิเลสอันมีรูปเปนท่ีรัก เปนท่ีช่ืนใจแลว เปน 
         ผูเดียวเพงอยู ไดรูโดยลําดับซ่ึงความสุข เพราะฉนั้น เรา 
         จึงไมทําความเปนเพื่อนกับดวยชน ความเปนเพื่อนกับดวย 
         ใครๆ ยอมไมถึงพรอมแกเรา ดังนี้ ฯ 
     ทานเจาขา เนื้อความแหงพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวโดยยอนีจ้ะพึงเหน็ได 
โดยพิสดารอยางไรหนอ ฯ  
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     ทานพระมหากัจจายนะตอบวา ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่งยังประโยชน 
ท้ังหลาย มีปฐวีกสิณสมาบัตเิปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ความท่ีประโยชนมีปฐวกีสิณสมาบัติ 
เปนอยางยิ่ง มีประมาณเทาใด พระผูมีพระภาคทรงรูแลวซ่ึงความท่ีประโยชนมีปฐวีกสิณสมาบัติ 
เปนอยางยิ่งนัน้ คร้ันทรงรูแลว ไดทรงเหน็เบ้ืองตน  ไดทรงเห็นโทษ  ไดทรงเห็นธรรมเคร่ือง 
สลัดออก  ไดทรงเห็นณาณทัสสนะวาเปนทางและมิใชทาง  การบรรลุประโยชน เพราะเหตุ 
ทรงเห็นเบ้ืองตน เพราะเหตุทรงเห็นโทษ เพราะเหตุทรงเห็นธรรมเคร่ืองสลัดออก เพราะเหตุ 
ทรงเห็นญาณทัสสนะวาเปนทางและมิใชทาง แหงความที่ประโยชนมีปฐวีกสิณสมาบัติเปน 
อยางยิ่งนัน้ พระผูมีพระภาคทรงทราบแลววา เปนความสงบแหงหทัย ฯ 
     ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนท้ังหลาย อันมีอาโปกสิณสมาบัติ 
เปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ 
     ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนท้ังหลายอันมีเตโชกสิณสมาบัติ 
เปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ 
     ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนท้ังหลายอันมีวาโยกสิณสมาบัติ 
เปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ 
     ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนท้ังหลายอันมีนีลกสิณสมาบัติ 
เปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ 
     ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนท้ังหลายอันมีปตกสิณสมาบัติ 
เปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ 
     ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนท้ังหลายอันมีโลหิตกสิณสมาบัติ 
เปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ 
     ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนท้ังหลาย อันมีอากาสกสิณสมาบัติ 
เปนอยางยิ่ง ใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ 
     ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนท้ังหลาย อันมีวิญญาณกสิณสมาบัติ 
เปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ความท่ีประโยชนมีวิญญาณกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่ง มีประมาณ  
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เทาใด พระผูมีพระภาคทรงรูแลวซ่ึงความท่ีประโยชนมีวญิญาณกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งนั้น  
คร้ันทรงรูแลว ไดทรงเห็นเบ้ืองตน ไดทรงเห็นโทษ ไดทรงเห็นธรรมเคร่ืองสลัดออก ไดทรง 
เห็นญาณทัสสนะวาเปนทางและมิใชทาง การบรรลุประโยชนเพราะเหตุทรงเห็นเบ้ืองตน 
เพราะเหตุทรงเห็นโทษ เพราะเหตุทรงเห็นธรรมเคร่ืองสลัดออก เพราะเหตุทรงเหน็ญาณทัสสนะ 
วาเปนทางและมิใชทางแหงความท่ีประโยชนมีวิญญาณกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งนั้น พระผูมี 
พระภาคทรงทราบแลววา เปนความสงบแหงหทัย ฯ 
     ดูกรนองหญิง พระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวแลวในกุมารีปญหาวา        
             การบรรลุประโยชน เปนความสงบแหงหทัย เราชํานะเสนา 
        คือ กิเลสอันมีรูปเปนท่ีรัก เปนท่ีช่ืนใจแลว เปนผูเดยีว 
        เพงอยู ไดรูโดยลําดับซ่ึงความสุข เพราะฉะน้ัน เราจงึไมทํา 
        ความเปนเพื่อนดวยชน ความเปนเพือ่นดวยใครๆ ยอมไมมี 
        แกเรา ดังน้ี ฯ 
     เนื้อความแหงพระพุทธพจนท่ีตรัสไวโดยยอนี้ พึงเหน็โดยพิสดารอยางนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                       มหาปญหาสูตรท่ี ๑ 
     [๒๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ันนั้นแล เปนเวลาเชาภิกษุเปนอันมากนุงสบงแลว 
ถือบาตรและจวีรเขาไปบิณฑบาตในนครสาวัตถีลําดับนั้นแล ภกิษุเหลานั้นไดมีความคิดดังนีว้า 
การจะเท่ียวไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีก็ยังเชานัก ผิฉะนั้น พวกเราพึงเขาไปยังอารามของพวก 
อัญญเดียรถียปริพาชกเถิด คร้ังนั้นแล ภกิษุเหลานั้นไดเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย 
ปริพาชก ไดปราศรัยกับอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน  
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ไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พวกอัญญเดียรถียปริพาชกไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา  
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พระสมณโคดมยอมทรงแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายอยางนีว้า ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย มาเถิด เธอท้ังหลายพึงรูยิ่งธรรมท้ังปวง คร้ันรูยิ่งๆ ธรรมท้ังปวงแลวจงอยูเถิด ดังนี้  
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย แมเราท้ังหลายก็แสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายอยางนี้วาดูกรทานผูมีอาย ุ
ท้ังหลาย มาเถิด ทานท้ังหลายจงรูยิ่งธรรมท้ังปวง คร้ันรูยิ่งๆธรรมท้ังปวงแลว จงอยูเถิด ดังนี้  
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ในธรรมเทศนาหรืออนุศาสนีนี้ จะผิดแผกแตกตางกันอยางไรเลา  
คือธรรมเทศนากับธรรมเทศนาหรืออนุศาสนีกับอนุศาสนี ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา 
คร้ันนั้นแลภกิษุเหลานั้นไมยนิดี ไมคัดคานภาษิตของอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น คร้ันแลว 
ลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยคิดวา เราท้ังหลายจักรูท่ัวถึงเนื้อความแหงภาษิตนีใ้นสํานักพระผูมี 
พระภาค คร้ันน้ันแล ภกิษุเหลานั้นเท่ียวบิณฑบาตในนครสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต กลับจาก 
บิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ณ ท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเชานี้ ขาพระองค 
ท้ังหลายนุงสบงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปบิณฑบาตในนครสาวัตถี ขาแตพระองคผูเจริญ 
พวกขาพระองคไดมีความคิดดังนี้วา การจะเท่ียวไปบิณฑบาตในนครสาวัตถีก็ยังเชานกั ผิฉะนั้น  
พวกเราพึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิดพวกขาพระองคไดเขาไปยังอาราม 
ของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น คร้ันผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลวไดนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ อัญญเดียรถีย 
ปริพาชกเหลานั้นไดกลาวกะขาพระองคท้ังหลายวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พระสมณโคดม 
ยอมทรงแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายอยางนี้วา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย มาเถิด เธอท้ังหลายจงรูยิ่ง 
ธรรมท้ังปวง คร้ันรูยิ่งๆ ธรรมท้ังปวงแลว จงอยูเถิด ดังนี้ ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย แมเราท้ังหลาย 
ก็แสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายอยางนีว้า ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย มาเถิด ทานท้ังหลายจงรูยิ่ง 
ธรรมท้ังปวง คร้ันรูยิ่งๆ ธรรมท้ังปวงแลว จงอยูเถิด ดังนี้ ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ในธรรมเทศนา 
หรืออนุศาสนนีี้จะผิดแผกแตกตางกันอยางไรเลา คือ ธรรมเทศนากับธรรมเทศนา หรือ 
อนุศาสนีกับอนุศาสนี ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ังนั้นแล  
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ขาพระองคท้ังหลายไมไดยินดี ไมไดคัดคาน ภาษิตของอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานัน้ คร้ันแลว 
ลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยคิดวา เราท้ังหลายจักรูท่ัวถึงเนื้อความแหงภาษิตนีใ้นสํานักของ 
พระผูมีพระภาค ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกมีวาทะอยางนี้  
เธอท้ังหลายพึงถามอยางนี้วา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ปญหา ๑อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ปญหา ๒  
อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ ปญหา ๓ อุเทศ ๓ไวยากรณ ๓ ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔  
ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ปญหา ๖ อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ปญหา ๗ อุเทศ ๗  
ไวยากรณ ๗ ปญหา ๘อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ ปญหา ๑๐  
อุเทศ ๑๐ไวยากรณ ๑๐ เปนอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกอัญญเดยีรถียปริพาชกถูกถาม 
อยางนี้แลว จกัไมยังพยากรณใหถึงพรอมได จักถึงความลําบากแมอยางยิ่งขอนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะพวกอัญญเดียรยปริพาชกนั้นถูกถามในปญหาอันมิใชวิสัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในโลกน้ี 
พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย  
เรายอมไมเหน็บุคคลท่ีจะยังจติใหยนิดีไดดวยการพยากรณปญหาเหลานี้ เวนจากตถาคตหรือสาวก 
ตถาคต หรือผูท่ีฟงจากสาวกของตถาคตนี้ ก็คําท่ีเรากลาววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ 
ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือหนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบ 
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเหน็ท่ีสุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรมอยางหน่ึง ยอม 
เปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน คือ สัตวท้ังปวงเปนผูมีอาหาร 
เปนท่ีตั้ง ดูกรภิกษุท้ังหลายภิกษเุม่ือหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ  
มีปรกติเห็นทีสุ่ดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรมอยางหนึ่งนี้แล ยอมเปนผูทําท่ี 
สุดทุกขไดในปจจุบัน คําท่ีเรากลาววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ดงันี้เราอาศัยขอนี้ 
กลาวแลว ฯ 
     ก็คําท่ีเรากลาววา ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือหนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ 
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม๒ อยาง ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดใน  
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ปจจุบัน ในธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือในนาม ๑ ในรูป ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือ 
หนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นทีสุ่ดโดยชอบ บรรลุ 
ประโยชนโดยชอบในธรรม ๒ อยางนีแ้ล ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน คําท่ีเรากลาววา 
ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ ดงันี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็คําท่ีเรากลาววา ปญหา ๓ อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือหนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ 
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม๓ อยาง ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดใน 
ปจจุบัน ในธรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ ในเวทนา ๓ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุม่ือหนาย 
โดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชน 
โดยชอบ ในธรรม๓ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน คําท่ีเรากลาววา ปญหา ๓ 
อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็คําท่ีเรากลาววา ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือหนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ 
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๔ อยาง ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดใน 
ปจจุบัน ในธรรม ๔ อยางเปนไฉนคือ ในอาหาร ๔ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือหนาย 
โดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นท่ีสุดโดยชอบ บรรลุประโยชน 
โดยชอบในธรรม ๔ อยางนีแ้ล ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน คําท่ีเรากลาววาปญหา ๔ 
อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็คําท่ีเรากลาววา ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือหนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ 
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๕ อยาง ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดใน 
ปจจุบัน ในธรรม ๕ อยางเปนไฉนคือ ในอุปาทานักขันธ ๕ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือ 
หนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นทีสุ่ดโดยชอบ บรรลุ 
ประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๕ อยางนีแ้ล ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน คําท่ีเรากลาววา  
ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ  
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     ก็คําท่ีเรากลาววา ปญหา ๖ อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือหนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ 
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม๖ อยาง ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดใน 
ปจจุบัน ในธรรม ๖ อยางเปนไฉน คือในอายตนะภายใน ๖ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือ 
หนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นทีสุ่ดโดยชอบ บรรลุ 
ประโยชนโดยชอบในธรรม ๖ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน คําท่ีเรากลาววา 
ปญหา ๖ อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็คําท่ีเรากลาววา ปญหา ๗ อุเทศ ๗ ไวยากรณ ๗ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือหนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ 
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๗ อยาง ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดใน 
ปจจุบัน ในธรรม ๗ อยางเปนไฉนคือ ในวญิญาณฐิติ ๗ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือหนาย 
โดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นท่ีสุดโดยชอบ บรรลุประโยชน 
โดยชอบในธรรม ๗ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน คําท่ีเรากลาววาปญหา ๗  
อุเทศ ๗ ไวยากรณ ๗ ดงันี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็คําท่ีเรากลาววา ปญหา ๘ อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือหนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ 
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๘ อยาง ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดใน 
ปจจุบัน ในธรรม ๘ อยางเปนไฉนคือ ในโลกธรรม ๘ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือหนาย 
โดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นท่ีสุดโดยชอบ บรรลุประโยชน 
โดยชอบในธรรม ๘ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน คําท่ีเรากลาววาปญหา ๘  
อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็คําท่ีเรากลาววา ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือหนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ 
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม๙ อยาง ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดใน 
ปจจุบัน ในธรรม ๙ อยางเปนไฉน คือในสัตตาวาส ๙ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือหนาย  
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โดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชน 
โดยชอบ ในธรรม ๙ อยางนีแ้ล ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน คําท่ีเรากลาววา ปญหา ๙ 
อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็คําท่ีเรากลาววา ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือหนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ 
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม๑๐ อยาง ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดใน 
ปจจุบัน ในธรรม ๑๐ อยางเปนไฉน คือในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือ 
หนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นทีสุ่ดโดยชอบ บรรลุ 
ประโยชนโดยชอบในธรรม ๑๐ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน คําท่ีเรากลาววา 
ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                       มหาปญหาสูตรท่ี ๒ 
     [๒๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาไผ ใกลกชังคลนครคร้ังนั้นแล  
อุบาสกชาวเมืองกชังคละมากดวยกนั เขาไปหากชังคลาภกิษุณีถึงท่ีอยูอภิวาทกชังคลาภิกษณุ ี
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดถามกชังคลาภิกษณุวีา ขาแตแมเจา พระดาํรัสท่ี 
พระผูมีพระภาคไดตรัสไวในมหาปญหาท้ังหลายวา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ปญหา ๒  
อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ปญหา ๓ อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓ ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔  
ปญหา ๕อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ ปญหา ๖ อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ปญหา ๗ อุเทศ ๗ 
ไวยากรณ ๗ ปญหา ๘ อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ปญหา ๑๐  
อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ ขาแตแมเจา เนื้อความแหงพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัส 
โดยยอนี้ จะพงึเห็นโดยพิสดารไดอยางไรหนอ ฯ 
     กชังคลาภิกษุณีตอบวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พระดํารัสนี้เราไดสดับรับฟงมาแลว  
ในท่ีเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคก็หามิได เราไดสดับรับฟงมาแลว ในท่ีเฉพาะหนาของ 
ภิกษุท้ังหลายผูสําเร็จทางใจก็หามิได ก็แตวาเนื้อความในพระพุทธภาษิตนี้ยอมปรากฏแกเราอยางไร   
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ทานท้ังหลายจงฟงเนื้อความแหงพระพุทธภาษิตนัน้อยางนั้น จงทําไวในใจใหดี เราจกักลาว พวก 
อุบาสกชาวเมืองกชังคละ รับคําของกชังคลาภิกษณุีแลว กชังคลาภิกษณุีไดกลาววา ก็พระดํารัส 
ท่ีพระผูมีพระภาคไดตรัสแลววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ดังนี้ พระองคทรงอาศัย 
อะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือหนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบ หลุดพน 
โดยชอบ มีปรกติเห็นท่ีสุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบในธรรมอยาง ๑ ยอมเปนผูทํา 
ท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรมอยาง ๑ เปนไฉนคือ สัตวท้ังปวงมีอาหารเปนท่ีตั้ง ดูกร 
ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือหนายโดยชอบคลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติ 
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรมอยาง ๑ นี้แล ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขได 
ในปจจุบันพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรสัแลววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ดังนี้ 
พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว ฯ 
     ก็พระดํารัสท่ีพระองคตรัสวา ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ดังน้ี พระองคทรง 
อาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษเุม่ือหนายโดยชอบคลายกําหนดัโดยชอบ  
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเหน็ท่ีสุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๒ อยาง ยอม 
เปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบันในธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ในนาม ๑ ในรูป ๑ ... ฯ 
     ก็พระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๓ อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓ดังนี้ พระองค 
ทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุมีหนายโดยชอบ  คลายกําหนัดโดยชอบ 
หลุดพนโดยชอบ  มีปกติเหน็ท่ีสุดโดยชอบ  บรรลุประโยชนโดยชอบ  ในธรรม ๓ อยาง  ยอม 
เปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน  ในธรรม  ๓  อยางเปนไฉน  คือ  ในเวทนา  ๓... 
        ก็พระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ดังนี้ พระองค 
ทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ มีปรกติ 
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบในธรรม ๔ อยาง ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดใน 
ปจจุบัน ในธรรม ๔ อยางเปนไฉนคือ ในสติปฏฐาน ๔ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุผูมีจิต 
อันอบรมดีแลวโดยชอบมีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๔  
อยางนี้แลยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน พระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๔ 
อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว ฯ  
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     ก็พระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ดังนี้ พระองค 
ทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ มีปรกติ 
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม๕ อยาง ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขได 
ในปจจุบัน ในธรรม ๕ อยางเปนไฉน คือในอินทรีย ๕ ... ในธรรม ๖ อยางเปนไฉน คือ  
ในนิสสรณียธาตุ ๖ ... ในธรรม๗ อยางเปนไฉน คือ ในโพชฌงค ๗ ... ในธรรม ๘ อยาง 
เปนไฉน คือ ในอริยมรรคมีองค ๘ ... ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุผูมีจิตอนัอบรมดีแลวโดยชอบ 
มีปรกติเหน็ท่ีสุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๘ อยางนีแ้ลยอมเปนผูทําท่ีสุด 
ทุกขไดในปจจุบัน พระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๘อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ดังนี้  
พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว ฯ 
     ก็พระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ดังนี้ พระองค 
ทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือหนายโดยชอบ คลายกําหนดัโดยชอบ 
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเหน็ท่ีสุดโดยชอบบรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๙ อยาง ยอม 
เปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบันในธรรม ๙ อยางเปนไฉน คือ ในสัตตาวาส ๙ ดูกรผูมีอายุ 
ท้ังหลาย ภกิษเุม่ือหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเหน็ท่ีสุด 
โดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๙ อยางนีแ้ล ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน  
พระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๙ อุเทศ ๙ไวยากรณ ๙ ดังนี้ พระองคทรงอาศัย 
ขอนี้ตรัสแลว ฯ 
     ก็พระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ดังนี้  
พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ  
มีปรกติเห็นทีสุ่ดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๑๐อยาง ยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกข 
ไดในปจจุบัน ในธรรม ๑๐ อยางเปนไฉน คือในกุศลธรรม ๑๐ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุ 
ผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบมีปรกติเห็นท่ีสุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๑๐ 
อยางนี้แลยอมเปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในปจจุบัน พระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๑๐ 
อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว ฯ 
     ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย พระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสในมหาปญหาท้ังหลายวา ปญหา ๑  
อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ฯลฯ ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ไวยากรณ ๑๐ เรายอมรูท่ัวถึงเนื้อความ  
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แหงพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้ ดังนี้แล ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย 
ก็แลทานท้ังหลายจํานงอยู พงึเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวทูลสอบถามความขอนี้ พระผูมีพระ 
ภาคของเราทรงพยากรณอยางใด ทานท้ังหลายพึงทรงจําความน้ันไวอยางนั้นเถิด ฯ 
     พวกอุบาสกชาวเมืองกชังคละรับคําวา อยางนั้นแมเจา แลวช่ืนชมอนุโมทนาภาษติของ 
กชังคลาภิกษณุี ลุกจากอาสนะ อภวิาทกชังคลาภิกษณุีทําประทักษณิแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว จึง 
กราบทูลถอยคําท่ีสนทนากบักชังคลาภิกษุณีนัน้ท้ังหมดแดพระผูมีพระภาค ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ คหบดท้ัีงหลาย กชังคลาภิกษณุีเปนบัณฑิต มีปญญา 
มาก ดูกรคหบดีท้ังหลาย ถาแมทานท้ังหลายพึงเขามาหาเราแลวถามเนือ้ความนี้ไซร แมเราก็พึง 
พยากรณเนื้อความ เหมือนอยางท่ีกชังคลาภิกษณุีพยากรณแลว และเนือ้ความของคํานั้น คือนี ้
แหละ ทานท้ังหลายพึงทรงจาํเนื้อความไวอยางนั้นแหละ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                         โกศลสูตรท่ี ๑ 
     [๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กาสีและโกศลชนบทมีประมาณเทาใด แวนแควนของ 
พระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด พระเจาปเสนทิโกศล ประชาชนกลาววาเปนผูเลิศในกาสี 
และโกศลชนบท และแวนแควนประมาณนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ความเปนอยางอ่ืนมีอยูโดยแท  
ความแปรปรวนมีอยูแมแกพระเจาปเสนทิโกศล ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อริยสาวกผูไดสดบัเห็นอยู 
อยางนี้ ยอมหนายแมในความดํารงอยูในสมบัตินั้น เม่ือหนายในความดาํรงอยูในสมบัตินั้น 
ยอมคลายกําหนัดในความเลิศแหงสมบัติ จะปวยกลาวไปไยในส่ิงเลวเลา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวงจนัทรและดวงอาทิตยยอมหมุนเวยีนสองทิศใหไพโรจนอยูในท่ีมี 
ประมาณเทาใด โลกธาตุพันหนึ่งมีอยูในท่ีมีประมาณเทานั้นในโลกธาตุพันหนึ่งนั้นมีดวงจนัทร 
พันดวง ดวงอาทิตยพันดวง ขุนเขาสิเนรุหนึ่งพัน ชมพูทวีปพันทวีป อมรโคยานพันทวีป  
อุตตรกุรุพันทวีป ปุพพวิเทหะพันทวีป มหาสมุทรส่ีพัน เทวโลกช้ันมหาราชส่ีพัน ช้ันจาตุ  
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มหาราชิกาหนึง่พัน ช้ันดาวดงึสหนึ่งพัน ช้ันยามาหน่ึงพนั ช้ันดุสิตหนึง่พัน ช้ันนิมมานรดี 
หนึ่งพันช้ันปรนิมมิตวสวัตดหีนึ่งพัน ช้ันพรหมโลกหน่ึงพัน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย พันโลกธาตุ 
มีประมาณเทาใด ทาวมหาพรหม โลกกลาววาเปนเลิศในพันโลกธาตุนัน้ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ความเปนอยางอ่ืนมีอยู ความแปรปรวนก็มีอยูแมแกทาวมหาพรหม ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก 
ผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในพันโลกธาตุนัน้ เม่ือหนายในพันโลกธาตุนั้น ยอม 
คลายกําหนดัในความเปนผูเลิศ จะปวยกลาวไปไยในส่ิงท่ีเลวเลา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยท่ีโลกน้ีพินาศมีอยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือโลกพินาศอยู สัตว 
ท้ังหลายยอมเปนไปในพรหมโลก ช้ันอาภสัสรโดยมาก สัตวเหลานั้นเปนผูสําเร็จแลวดวยใจ มี 
ปติเปนภกัษา มีแสงสวางในตัวเอง เท่ียวไปไดในอากาศ มีปรกติดํารงอยูไดดวยดี ยอมดํารง 
อยูในพรหมโลกชั้นอาภัสสรนั้นตลอดกาลยืนยาวนาน ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือโลกพนิาศอยู  
อาภัสสรเทพท้ังหลาย โลกกลาววาเปนผูเลิศ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนอยางอ่ืนมีอยูแท 
ความแปรปรวนก็มีแมแกอาภัสสรเทพท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัเห็นอยู 
อยางนี้ ยอมหนายแมในพรหมโลกช้ันอาภัสสรนั้น เม่ือหนายในพรหมโลกช้ันอาภสัสรนั้น ยอม 
คลายกําหนดัในความเปนผูเลิศ จะปวยกลาวไปไยในส่ิงท่ีเลวเลา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บอเกดิแหงกสิณ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉนคือ บุคคล 
ผูหนึ่ง ยอมจําปฐวีกสิณในเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ไมมีสองหาประมาณมิได บุคคล 
ผูหนึ่งยอมจําอาโปกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําเตโชกสิณ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําวาโยกสิณ ...  
บุคคลผูหนึ่งยอมจํานีลกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําปตกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําโลหิตกสิณ ... 
บุคคลผูหนึ่งยอมจําโอทาตกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําอากาสกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําวิญญาณ 
กสิณในเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ไมมีสอง หาประมาณมิได ดูกรภิกษุท้ังหลาย บอเกิด 
แหงกสิณ ๑๐ ประการนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาบอเกิดแหงกสิณ ๑๐ ประการนี้ วิญญาณ 
กสิณในเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางไมมีสอง หาประมาณมิได ท่ีบุคคลผูหนึ่งจําได เปนยอด  
สัตวท้ังหลาย แมผูมีสัญญาอยางนี้แลมีอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนอยางอ่ืนมีอยูแท ความ 
แปรปรวนก็มอียูแกสัตวท้ังหลายแมมีสัญญาอยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ 
เห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในบอเกิดแหงกสิณ เม่ือหนายในบอเกดิแหงกสิณนั้น ยอมคลาย 
กําหนดัในส่ิงท่ีเลิศ จะปวยกลาวไปไยในส่ิงท่ีเลวเลา ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อภภิายตนะ ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปนไฉน คือคนหนึ่งมีรูป 
สัญญาในภายใน เหน็รูปท้ังหลายในภายนอกเล็กนอย ท้ังท่ีมีผิวพรรณดี ท้ังท่ีมีผิวพรรณทราม  
ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น นี้เปนอภภิายตนะประการท่ี ๑ ฯ 
     คนหนึ่งมีรูปสัญญาภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกไมมีประมาณท้ังท่ีมีผิวพรรณดี  
ท้ังท่ีมีผิวพรรณทราม ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น นี้เปนอภภิายตนะ 
ประการท่ี ๒ ฯ 
     คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกเล็กนอยท้ังท่ีมีผิวพรรณดี  
ท้ังท่ีมีผิวพรรณทราม ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น นี้เปนอภภิายตนะ 
ประการท่ี ๓ ฯ 
     คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกไมมีประมาณทั้งท่ีมีผิวพรรณ 
ดี ท้ังท่ีมีผิวพรรณทราม ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น นี้เปนอภภิายตนะ 
ประการท่ี ๔ ฯ 
     คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกเขียว มีสีเขียวรัศมีเขียว แสง 
สวางเขียว เปรียบเหมือนดอกผักตบเขียว มีสีเขียว รัศมีเขียวแสงสวางเขียว ฉันใด หรือ 
เปรียบเหมือนผาเมืองพาราณสี มีเนื้อเกล้ียงเกลาท้ังสองขาง เขียว มีสีเขียว รัศมีเขียว แสง 
สวางเขียว ฉันใด คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกเขียว มีสีเขียว  
รัศมีเขียว แสงสวางเขียว ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายรูีปเหลานัน้ ฉันนั้น นี้เปน 
อภิภายตนะประการท่ี ๕ ฯ 
     คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกเหลืองมีสีเหลือง รัศมี 
เหลือง แสงสวางเหลือง เปรียบเหมือนดอกกัณณิกาเหลืองมีสีเหลือง มีรัศมีเหลือง แสง 
สวางเหลือง ฉันใด หรือเปรียบเหมือนผาเมืองพาราณสี มีเนื้อเกล้ียงเกลาท้ังสองขาง เหลือง  
มีสีเหลือง มีรัศมีเหลือง แสงสวางเหลือง ฉันใด คนหน่ึงมีอรูปสัญญาในภายใน เหน็รูป 
ท้ังหลายในภายนอกเหลือง มีสีเหลือง มีรัศมีเหลือง แสงสวางเหลือง ก็มีสัญญาอยางนี้วา  
เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น ฉันนั้น นี้เปนอภิภายตนะประการท่ี ๖ ฯ 
     คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกแดง มีสีแดงรัศมีแดง  
แสงสวางแดง เปรียบเหมือนดอกเสงแดง มีสีแดง รัศมีแดงแสงสวางแดง ฉันใด หรือ  
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เปรียบเหมือนผาเมืองพาราณสี มีเนื้อเกล้ียงเกลาท้ังสองขาง แดง รัศมีแดง แสงสวางแดง  
ฉันใด คนหน่ึงมีอรูปสัญญาในภายใน เหน็รูปท้ังหลายในภายนอกแดง มีสีแดง มีรัศมีแดง  
แสงสวางแดงก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น ฉันนัน้ นีเ้ปนอภภิายตนะ 
ประการท่ี ๗ ฯ 
     คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกขาว มีสีขาว  รัศมีขาว  
แสงสวางขาว เปรียบเหมือนดาวประกายพฤกษขาว มีสีขาว มีรัศมีขาว แสงสวางขาว ฉันใด  
หรือเปรียบเหมือนผาเมืองพาราณสี มีเนื้อเกล้ียงเกลาท้ังสองขาง ขาว มีสีขาว รัศมีขาว แสง 
สวางขาว ฉันใด คนหน่ึงมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกขาว มีสีขาว  
รัศมีขาว แสงสวางขาว ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานัน้ ฉันนั้น นี้เปน 
อภิภายตนะประการท่ี ๘ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อภภิายตนะ ๘ ประการนีแ้ล บรรดาอภิภายตนะ  
๘ ประการนี้ อภิภายตนะประการท่ี ๘ คือ คนหน่ึงมีอรูปสัญญาในภายในเห็นรูปท้ังหลายใน 
ภายนอกขาว มีสีขาว มีรัศมีขาว แสงสวางขาว ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น  
นี้เปนเลิศ ดกูรภิกษุท้ังหลายสัตวท้ังหลายแมผูมีสัญญาอยางนี้แลมีอยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความ 
เปนอยางอ่ืนมีอยูแท ความแปรปรวนมีอยูแกสัตวท้ังหลายแมมีสัญญาอยางนี้ ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในอภภิายตนะน้ัน เม่ือหนายในอภิภายตนะน้ัน  
ยอมคลายกําหนัดในส่ิงท่ีเลิศ จะปวยกลาวไปไยในส่ิงท่ีเลวเลา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี ้๔ ประการเปนไฉน คือ ปฏิบัติลําบากท้ัง 
รูไดชา ๑ ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็ว ๑ ปฏิบัตสิะดวกแตรูไดชา ๑ ปฏิบัติสะดวกท้ังรูไดเร็ว ๑ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนีแ้ล ดูกรภิกษุท้ังหลายบรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้  
ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็วเปนเลิศ ดูกรภิกษท้ัุงหลายสัตวท้ังหลายแมผูปฏิบัติอยางนีแ้ลมีอยู  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนอยางอ่ืนมีอยูแท ความแปรปรวนมีอยูแกสัตวท้ังหลายแมปฏิบัติ 
อยางนี้ ดกูรภกิษุท้ังหลายอริยสาวกผูไดสดบัเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในปฏิปทานัน้ เม่ือ 
หนายในปฏิปทาน้ัน ยอมคลายกําหนัดในส่ิงท่ีเลิศ จะปวยกลาวไปไยในส่ิงท่ีเลวเลา ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัญญา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือคนหนึ่งยอมจํา 
ปริตตารมณ  คนหน่ึงยอมจาํมหัคคตารมณ  คนหนึ่งยอมจําอัปปมาณารมณ  คนหน่ึงยอมจํา 
อากิญจัญญายตนะ  วา หนอยหน่ึงไมมีดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๔ ประการ 
นี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บรรดาสัญญา ๔ ประการนี้ อากญิจัญญายตนะท่ีคนหน่ึงจําไดวา  
หนอยหน่ึงไมมี ดังนี้เปนเลิศ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายแมผูมีสัญญาอยางนี้แลมีอยู  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนอยางอ่ืนมีอยูแท ความแปรปรวนมีอยูแกสัตวท้ังหลายแมผูมีสัญญา 
อยางนี้ ดกูรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในสัญญาน้ัน  
เม่ือหนายในสัญญานั้น ยอมคลายกําหนดัในส่ิงท่ีเลิศ จะปวยกลาวไปไยในส่ิงท่ีเลวเลา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาทิฐินอกศาสนา ทิฐิวา ถาเราจักไมไดมีแลวไซร อัตภาพนี ้
ไมพึงมีแกเรา ถาเราจักไมมีไซร ความหวงในอะไรจักไมมีแกเราดังนี้ เปนเลิศ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ผูมีทิฐิอยางนีพ้ึงหวังขอนี้ไดวา ความท่ีใจไมชอบในภพจักไมมีแกเขา และความทีใ่จชอบใน 
ความดับภพจักไมมีแกเขา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายผูมีทิฐิอยางนี้แลมีอยู ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ความเปนอยางอ่ืนมีอยูแท ความแปรปรวนมีอยูแมแกสัตวท้ังหลายผูมีทิฐิอยางนี้  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในทิฐินั้น เม่ือหนายใน 
ทิฐินั้น ยอมคลายกําหนดัในส่ิงท่ีเลิศ จะปวยกลาวไปไยในส่ิงท่ีเลวเลา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัตคิวามหมดจดในสัตวผูสูงสุดมีอยู  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูท่ีกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเขาถึงเนวสัญญานา 
สัญญายตนะอยูนั้นเลิศกวาบรรดาสมณพราหมณผูบัญญัติความหมดจดในสัตวผูสูงสุด สมณ 
พราหมณเหลานั้น รูยิ่งแลวซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้ ยอมแสดงธรรมเพ่ือทําใหแจงซ่ึง 
เนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายแมผูมีวาทะอยางนีแ้ลมีอยู ความ 
เปนอยางอ่ืนมีอยูแท  ความแปรปรวนมีอยูแมแกสัตวท้ังหลายผูมีวาทะอยางนี้  ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน เม่ือหนายยอม 
คลายกําหนดัในส่ิงท่ีเลิศ จะปวยกลาวไปไยในส่ิงท่ีเลวเลา ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานอันยวดยิ่งในปจจุบันมีอยู  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความหลุดพนเพราะไมถือม่ัน เพราะรูความเกิดความดับ คุณ โทษ และ 
อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ประการ เลิศกวาการบัญญัตนิิพพานอันยอดยิ่งในปจจุบัน 
แหงสมณพราหมณ ดกูรภกิษุท้ังหลายสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมกลาวตูเราผูมีวาทะอยางนี้  
ผูกลาวอยางนีด้วยคําไมจริงดวยคําเปลา ดวยคําเท็จ ดวยคําไมเปนจริงวา พระสมณโคดม 
ไมบัญญัติความกําหนดรูกามท้ังหลาย ไมบัญญัติความกาํหนดรูรูปท้ังหลาย ไมบัญญัติความกําหนดรู 
เวทนาทั้งหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมบัญญัติความกาํหนดรูกามทั้งหลายดวย ยอมบัญญัติ 
ความกําหนดรูรูปท้ังหลายดวย ยอมบัญญัตคิวามกําหนดรูเวทนาทั้งหลายดวย เราเปนผูหายหิวแลว  
ดับแลว เย็นแลว ยอมบัญญัติอนุปาทาปรินิพพานในปจจุบัน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                         โกศลสูตรท่ี ๒ 
     [๓๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จกลับจาก 
การรบชนะสงครามมาแลว มีพระราชประสงคอันไดแลว คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล 
ไดเสด็จไปยังอาราม เสด็จไปโดยพระราชยานเทาท่ียานจะไปได เสด็จลงจากยานแลว เสด็จไป 
ดวยพระบาทเขาไปสูอาราม ฯ 
     ก็โดยสมัยนั้น ภกิษุมากรูปเดินจงกรมอยูในท่ีแจง คร้ังน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศล 
ไดเสด็จเขาไปหาภิกษุเหลานัน้แลวไดตรัสถามวา ขาแตทานผูเจริญบัดนี ้พระผูมีพระภาคอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูในท่ีไหนหนอ ดวยวาดิฉันประสงคจะเฝาพระผูมีพระภาคอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา ภกิษุเหลานั้นทูลวาขอถวายพระพร ขอมหาบพิตรจงเงียบเสียงเสด็จเขาไปยัง 
พระวหิารซ่ึงมีประตูปดนั่นแลว ไมรีบดวน เสด็จเขาไปยังระเบียงทรงกระแอม ทรงเคาะอกเลา 
ประตูเถิด พระผูมีพระภาคจกัทรงเปดประตูรับ ขอถวายพระพร คร้ังนัน้แล พระเจาปเสนทิโกศล  
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ทรงเงียบเสียง เสด็จเขาไปยังวิหารที่มีประตูปดนั้น คร้ันแลวมิไดทรงรีบดวน เสด็จเขาไปยัง 
ระเบียงแลว ทรงกระแอม ทรงเคาะอกเลาประตูพระผูมีพระภาคทรงเปดประตูรับ คร้ังนั้นแล  
พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปสูวิหาร ซบพระเศียรลงท่ีพระบาทท้ังคูของพระผูมีพระภาคทรง 
จุบพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคดวยพระโอฐ ทรงนวดดวยพระหัตถท้ังสอง และทรง 
ประกาศพระนามวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล หมอมฉันคือ 
พระเจาปเสนทิโกศล ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพติรทรงเห็นอํานาจประโยชนอะไรเลา 
จึงทรงทําความนบนอบอยางยิ่ง มอบถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ใน 
สรีระนี้ ฯ 
     พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นความกตัญูกตเวที  
จึงทําความนบนอบอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค  
เพราะพระผูมีพระภาคทรงปฏิบัติเพื่อประโยชนแกชนหมูมาก เพื่อความสุขแกชนหมูมาก เพื่อ 
เกื้อกูลแกชนหมูมากทรงยังชนหมูมากใหดํารงอยูในอริยญายธรรม คือ ความเปนผูมีกัลยาณธรรม  
ความเปนผูมีกศุลธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนีแ้ลจึงทําความ 
นอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ในพระผูมีพระภาค ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูมีศีล มีศีลอันเจริญ มีศีลอันประเสริฐ  
มีศีลเปนกุศล ทรงเปนผูประกอบแลวดวยกุศลศีล ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจ 
ประโยชนแมนี้แล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่งถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็น 
ปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงถือการอยูปาเปนวัตร ทรงเสพเสนาสนะอันสงัด 
ซ่ึงต้ังอยูแนวปา ตลอดกาลนาน ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเหน็อํานาจประโยชนแมนีแ้ล  
จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนบัถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมี 
พระภาค ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงสันโดษดวยจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและเภสัช 
บริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามได ขาแตพระองคผูเจริญหมอมฉันเห็นอํานาจประโยชน  
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แมนี้แล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเหน็ปานนี้ ใน 
พระผูมีพระภาค ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปน 
ผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี ทรงเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนีแ้ลจึงทําความนอบนอมอยางยิง่ ถวาย 
ความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ในพระผูมีพระภาค ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก  
ซ่ึงกถาเปนเครื่องขัดเกลาอยางยิ่ง เปนท่ีสบายแหงการเที่ยวไปแหงจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิ 
กถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถาสีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา วิมุตติญาณ 
ทัสสนกถา ขาแตพระองคผูเจริญหมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนีแ้ล จึงทําความนอบนอม 
อยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก  
ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบันขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็น 
อํานาจประโยชนแมนีแ้ล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตา 
เห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือชาติหนึ่งบาง  
สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบางยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง  
ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบางพันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัป 
เปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกปัเปนอันมากบางวา  
ในภพโนน เรามีช่ืออยางนี้มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุข เสวยทุกข 
อยางนี้มีกําหนดอายุเพยีงเทานี้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น  
เราก็เปนผูมีช่ือยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้เสวยสุขเสวยทุกข 
อยางนี้ มีกําหนดอายุเพียงเทานี้ คร้ันจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ ทรงระลึกชาติกอน 
ไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศดวยประการฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ  
หมอมฉันเหน็อํานาจประโยชนแมนีแ้ลจึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบ 
ดวยเมตตาเหน็ปานนี้ในพระผูมีพระภาค ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคยอมทรงเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว  
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุมนษุย  
ยอมทรงรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต  
มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เม่ือตายไป  
ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต  
มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ 
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ยอมทรงเห็นหมูสัตวผูกําลังจุต ิกําลังอุปบัติ   เลว  
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุมนษุย  
ยอมทรงรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหน็ 
อํานาจประโยชนแมนีแ้ล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตา 
เห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยพระปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคเหน็อํานาจประโยชนแมนี้แล จงึทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออัน 
ประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเปนผูมีกิจมาก มีกรณียะมากขอถวายบังคมลาไป ณ  
บัดนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอมหาบพิตรทรงสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด  
คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกสลเสด็จลุกข้ึนจากอาสน ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทํา 
ประทักษณิแลว เสด็จกลับไป ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบมหาวรรคท่ี ๓  
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                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. สีหสูตร                                 ๒. อธิมุตติสูตร  
             ๓. กายสูตร                                 ๔. จุนทสูตร  
             ๕. กสิณสูตร                                 ๖. กาลีสูตร  
             ๗. มหาปญหาสูตรท่ี ๑         ๘. มหาปญหาสูตรท่ี ๒ 
             ๙. โกศลสูตรท่ี ๑                         ๑๐. โกศลสูตรท่ี ๒ ฯ  
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                        อุปาลิวรรคท่ี ๔ 
                         อุปาลิสูตรท่ี ๑ 
     [๓๑] ... คร้ังนั้นแล ทานพระอุบาลีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ พระตถาคตทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไรหนอแล จึงทรงบัญญัติสิกขาบท  
ทรงแสดงปาติโมกขแกสาวกท้ังหลาย ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุบาลี ตถาคตอาศัยอํานาจประโยชน๑๐ ประการแล จึง 
บัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวกท้ังหลาย ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เพื่อความต้ังอยู 
ดวยดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความอยูสําราญแหงสงฆ ๑เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่อการอยูสําราญ 
แหงภิกษุท้ังหลายผูมีศีลเปนที่รัก ๑เพื่อปองกันอาสวะท้ังหลายอันเปนไปในปจจุบัน ๑ เพื่อ 
กําจัดอาสวะท้ังหลายอันเปนไปในสัมปรายภพ ๑ เพื่อความเล่ือมใสแหงบุคคลท้ังหลายผูยังไม 
เล่ือมใส ๑เพื่อความเจริญยิ่งแหงความเล่ือมใสของบุคคลท้ังหลายผูเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความ 
ตั้งม่ันแหงสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะหวินยั ๑ ดูกรอุบาลี ตถาคตอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐  
ประการน้ีแล จึงบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวกท้ังหลาย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                         อุปาลิสูตรท่ี ๒ 
     อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ การหยุดสวดปาติโมกขมีกี่ประการ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี การหยุดสวดปาติโมกขมี ๑๐ ประการ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ  
ภิกษุผูตองปาราชิกนั่งอยูในบริษัทนั้น ๑ กถาปรารภปาราชิกเปนเร่ืองยังทําคางอยู ๑ อนุปสัมบัน  
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นั่งอยูในบริษทันั้น ๑ กถาปรารภอนุปสัมบันเปนเร่ืองยงัทําคางอยู ๑ ผูบอกลาสิกขานั่งอยูใน 
บริษัทนั้น ๑ กถาปรารภผูบอกลาสิกขาเปน เร่ืองยังทําคางอยู ๑ บัณเฑาะกนั่งอยูในบริษัทนั้น ๑  
กถาปรารภบัณเฑาะกเปนเร่ืองยังทําคางอยู ๑ ผูประทุษรายนางภกิษณุนีั่งอยูในบริษทันั้น ๑  
กถาปรารภผูประทุษรายนางภิกษณุีเปนเร่ืองยังทําคางอยู ๑ ดูกรอุบาลี การหยุดสวดปาติโมกขมี  
๑๐ ประการนีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                          อุพพาหสูตร 
     [๓๒] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแลสงฆพึงสมมติ 
เพื่อใหเปนผูร้ือฟนอธิกรณ ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการแล สงฆพึงสมมติเพื่อใหเปนผู 
ร้ือฟนอธิกรณ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมแลวใน 
ปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภยัในโทษท้ังหลายอันมีประมาณนอย  
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑เปนพหูสูต ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ เปนผูสดับมาก  
ทรงไว คลองปาก ข้ึนใจแทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง  
งามในท่ีสุดประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ๑ 
ปาติโมกขท้ัง ๒ เปนอุเทศอันภิกษุนั้นจําดแีลว จําแนกดแีลว กลาวดีแลว โดยพิสดาร วินิจฉัย 
ดีแลวโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ ๑ อนึ่ง ภิกษุนั้นเปนผูเครงครัดในวนิัยไมงอนแงน ๑ เปน 
ผูสามารถเพ่ืออันยังคูความท้ัง ๒ ฝายใหยนิยอม ใหตรวจดู ใหเห็นเหตุผล ใหเล่ือมใสได ๑ เปน 
ผูฉลาดในการยังอธิกรณอันเกิดข้ึนใหระงับ ๑ รูอธิกรณ ๑ รูเหตุเปนท่ีเกิดข้ึนแหงอธิกรณ ๑ รู 
ความดับแหงอธิกรณ ๑รูทางปฏิบัติเปนเคร่ืองถึงความดับอธิกรณ ๑ ดกูรอุบาลี ภิกษผูุประกอบ 
ดวยธรรม๑๐ ประการนี้แล สงฆพึงสมมติเพื่อใหเปนผูร้ือฟนอธิกรณ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓  
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                         อุปสัมปทาสูตร 
            [๓๓] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแลพึงใหกุลบุตร 
อุปสมบท ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการแล พึงใหกุลบุตรอุปสมบท  
๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุในธรรมวินยันี้ เปนผูมีศีล สํารวมในปาตโิมกขสังวร ถึงพรอม 
ดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภยัในโทษอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ท้ังหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงสุต  ส่ังสมสุตะ เปนผูสดับมาก ทรงไว คลองปาก ข้ึนใจ  
แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิซ่ึงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศ 
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ๑ ปาติโมกขเปนอุเทศ 
อันภิกษุนั้นจําดีแลว จําแนกดีแลว ใหเปนไปดีแลว โดยพิสดาร วินิจฉัยดีแลวโดยสูตรโดย 
อนุพยัญชนะ ๑ ภิกษุนั้นเปนผูสามารถเพ่ืออุปฏฐากเองหรือเพ่ือใหผูอ่ืนอุปฏฐากซ่ึงสัทธิวิหาริก 
ผูเปนไข ๑ เปนผูสามารถเพ่ือระงับเองหรือใหผูอ่ืนระงับความไมยนิดียิ่ง (ของสัทธิวิหาริก) ๑  
เปนผูสามารถเพ่ือบรรเทาความรําคาญอันเกิดข้ึนแลวไดโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพื่อเปล้ือง 
ความเหน็ผิดอันเกิดข้ึนแลวโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพ่ือใหสมาทานในอธิศีล ๑ เปนผูสามารถ 
เพื่อใหสมาทานในอธิจิต ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหสมาทานในอธิปญญา ๑ ดูกรอุบาลีภกิษุผู 
ประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล พึงใหกุลบุตรอุปสมบท ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                          นิสสยสูตร 
     [๓๔] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแล   พึงให 
นิสัย ฯลฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕  
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                         สามเณรสูตร 
     อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภกิษุผูประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแล พึงใหสามเณร 
อุปฏฐาก ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการแล พึงใหสามเณรอุปฏฐาก  
๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุในธรรมวินยันี้ เปนผูมีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร  
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเหน็ภัยในโทษอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใน 
สิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปนพหสููต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ๑ ปาติโมกขเปนอุเทศอัน 
ภิกษนุั้นเรียนดีแลว ฯลฯ ๑ ภิกษนุั้นเปนผูสามารถเพ่ืออุปฏฐากเอง หรือเพ่ือใหผูอ่ืนอปุฏฐากซ่ึง 
สัทธิวิหาริกผูเปนไข ๑ เปนผูสามารถเพ่ือระงับเองหรือเพ่ือใหผูอ่ืนชวยระงับซ่ึงความไมยินด ี
ยิ่ง ๑เปนผูสามารถเพ่ือบรรเทาความรําคาญท่ีเกิดข้ึนแลวโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพื่อเปล้ือง 
ความเหน็ผิดท่ีเกิดข้ึนแลวโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพ่ือใหสมาทานในอธิศีล ๑ เปนผูสามารถ 
เพื่อใหสมาทานในอธิจิต ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหสมาทานในอธิปญญา ๑ ดูกรอุบาลี ภิกษ ุ
ผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ล พึงใหสามเณรอุปฏฐาก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                       อุปาลิสังฆเภทสูตร 
     [๓๕] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา สังฆเภท สังฆเภทดังนี้ สงฆจะ 
เปนผูแตกกันดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุท้ังหลายในธรรมวนิยันี้ ยอมแสดงส่ิงท่ีไมใชธรรมวา เปนธรรม ๑  
ยอมแสดงส่ิงท่ีเปนธรรมวาไมเปนธรรม ๑ ยอมแสดงส่ิงท่ีไมใชวนิัยวาเปนวนิัย ๑ ยอมแสดง 
ส่ิงท่ีเปนวินยัวาไมเปนวนิัย ๑ ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไมไดกลาวไวไมไดบอกไววา ตถาคต  
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กลาวไวบอกไว ๑ ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตกลาวไวบอกไววา ตถาคตไมไดกลาวไวไมไดบอกไว ๑  
ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไมเคยประพฤติมาวา ตถาคตเคยประพฤติมา ๑ ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคต 
เคยประพฤติมาวา ตถาคตไมเคยประพฤติมา ๑ ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไมบัญญัติไววา ตถาคต 
บัญญัติไว ๑ ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตบัญญัติไววา ตถาคตไมบัญญัติไว ๑ ภิกษเุหลานั้นยอม 
ทอดท้ิงกัน แยกจากกัน ทําสังฆกรรมแยกกนั สวดปาติโมกขแยกจากกัน ดวยวัตถุ ๑๐  
ประการนี้ ดกูรอุบาลี สงฆจะเปนผูแตกกนัดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                        อุปาลิสามัคคีสูตร 
     [๓๖] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา สังฆสามัคคี สังฆสามัคคี ดังนี้  
สงฆจะเปนผูพรอมเพรียงกนัดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุท้ังหลายในธรรมวนิยันี้ ยอมแสดงส่ิงท่ีไมใชธรรมวาไมใชธรรม ๑  
ยอมแสดงส่ิงท่ีเปนธรรมวาเปนธรรม ๑ ยอมแสดงส่ิงท่ีไมเปนวนิัยวาไมเปนวนิัย ๑ ยอม 
แสดงส่ิงท่ีเปนวินัยวาเปนวนิยั ๑ ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไมไดกลาวไวไมไดบอกไววา ตถาคต 
ไมไดกลาวไวไมไดบอกไว ๑ ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตกลาวไวบอกไววาตถาคตกลาวไวบอกไว ๑  
ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไมเคยประพฤติมาวา ตถาคตไมเคยประพฤติมา ๑ ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคต 
เคยประพฤติมาวา ตถาคตเคยประพฤติมา ๑ ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไมไดบัญญัติวา ตถาคตไมได 
บัญญัติไว ๑ ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตบัญญัติไววาตถาคตบัญญัติไว ๑ ภกิษุเหลานั้นยอมไม 
ทอดท้ิงกัน ไมแยกจากกัน ไมทําสังฆกรรมแยกจากกัน ไมสวดปาติโมกขแยกจากกนั ดวย 
วัตถุ ๑๐ ประการนี้ดูกรอุบาลี สงฆยอมเปนผูพรอมเพรียงกันดวยเหตุมีประมาณเทานีแ้ล ฯ  
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                          จบสูตรท่ี ๘ 
                       อานันทสังฆเภทสูตร 
     [๓๗] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
แลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามวาขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา  
สังฆเภท สังฆเภท ดังนี้ สงฆจะเปนผูแตกกนัดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงส่ิงท่ีไมใชธรรมวา 
เปนธรรม ยอมแสดงส่ิงท่ีเปนธรรมวา ไมใชธรรม ... ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไมไดบัญญัติไววา  
ตถาคตบัญญัติไว ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตบัญญัติไววา ตถาคตไมไดบัญญัติไว ภกิษุเหลานั้น 
ยอมทอดท้ิงกนั ยอมแยกจากกัน ยอมทําสังฆกรรมแยกกนั สวดปาติโมกขแยกจากกัน  
ดวยวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ดกูรอานนท สงฆจะเปนผูแตกกนัดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล ฯ 
     [๓๘] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บุคคลผูท่ีทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกัน จะประสบ 
ผลอะไร พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอานนท บุคคลผูท่ีทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกนันั้นจะประสพผลอันเผ็ดรอนซ่ึง 
ตั้งอยูตลอดกปัหนึ่ง ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ผลอันเผ็ดรอนซ่ึงต้ังอยูตลอดกัปหนึ่ง คืออะไร  
พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอานนท บุคคลผูท่ีทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกนันั้นจะเสวยผลกรรมอยูในนรก 
ตลอดกัปหนึ่ง ฯ 
        บุคคลผูทําลายสงฆใหแตกกัน    ยินดแีลวในการแตกแยก 
        ตั้งอยูในอธรรม เปนผูเขาถึงอบาย เขาถึงนรก ตั้งอยูใน 
        นรกนั้นตลอดกัปหนึ่ง   ยอมพลาดจากธรรมเปนแดนเกษม 
        จากโยคะ ยอมเสวยกรรมอยูในนรกตลอดกัปหนึ่ง เพราะ 
        ทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันใหแตกกนั ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙  
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                      อานันทสังฆสามัคคีสูตร 
     [๓๙] ทานพระอานนททูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวาสังฆสามัคคี  
สังฆสามัคคี ดังนี้ สงฆจะเปนผูพรอมเพรียงกันดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงส่ิงท่ีไมใชธรรมวา 
ไมใชธรรม ยอมแสดงส่ิงท่ีเปนธรรมวาเปนธรรม ... ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไมไดบัญญัติไววา  
ตถาคตไมไดบัญญัติไว ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไดบัญญัติไววา ตถาคตไดบัญญัติไว ภกิษุเหลานั้น 
ยอมไมทอดท้ิงกัน ไมแยกจากกัน ไมทําสังฆกรรมแยกกนั ไมสวดปาตโิมกขแยกจากกัน  
ดวยวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ดกูรอานนท สงฆยอมเปนผูพรอมเพรียงกนัดวยเหตุมีประมาณเทานีแ้ล ฯ 
     [๔๐] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บุคคลผูสมานสงฆผูแตกกนัแลวใหพรอมเพรียงกัน  
จะประสพผลอะไร พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอานนท บุคคลผูท่ีทําสงฆผูแตกกันแลวใหพรอมเพรียงกันนั้นจะประสพบุญ 
อันประเสริฐ ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุญอันประเสริฐคืออะไร พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอานนท บุคคลผูสมานสงฆผูแตกกันแลวใหพรอมเพรียงกนันั้นจะบันเทิงอยู 
ในสวรรคตลอดกัปหนึ่ง ฯ 
        ความพรอมเพรียงแหงสงฆ เปนเหตุใหเกิดความสุข   และ 
        บุคคลผูอนุเคราะหสงฆผูพรอมเพรียงกันแลว   ผูยินดีแลวใน 
        ความพรอมเพรียงกนั ตั้งอยูในธรรม ยอมไมพลาดจากธรรม 
        เปนแดนเกษมจากโยคะ     ยอมบันเทิงอยูในสวรรคตลอด 
        กัปหนึ่ง เพราะสมานสงฆใหพรอมเพรียงกัน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบอุปาลิวรรคท่ี ๔  
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                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
     ๑. อุปาลิสูตรท่ี ๑                         ๒. อุปาลิสูตรท่ี ๒  
     ๓. อุพพาหสูตร                        ๔. อุปสัมปทาสูตร  
     ๕. นิสสยสูตร                                 ๖. สามเณรสูตร  
     ๗. อุปาลิสังฆเภทสูตร                 ๘. อุปาลิสังฆสามัคคีสูตร 
     ๙. อานันทสังฆเภทสูตร                ๑๐. อานันทสังฆสามัคคีสูตร ฯ  
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                        อักโกสวรรคท่ี ๕ 
                          วิวาทสูตร 
     [๔๑] คร้ังน้ันแล ทานพระอุบาลีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ  
อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหความหมายม่ัน การทะเลาะ การแกงแยง และการ 
วิวาทเกิดข้ึนในสงฆ ท่ีเปนเหตุใหภิกษุท้ังหลายอยูไมสําราญ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมแสดงส่ิงท่ีไมเปนธรรมวา 
เปนธรรม ยอมแสดงส่ิงท่ีเปนธรรมวาไมเปนธรรม ยอมแสดงส่ิงท่ีไมเปนวินยัวาเปนวินัย  
ยอมแสดงส่ิงท่ีเปนวนิัยวาไมเปนวินยั ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไมไดกลาวไว ไมไดบอกไววา  
ตถาคตไดกลาวไวไดบอกไวยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไดกลาวไวไดบอกไววา ตถาคตไมไดกลาวไว 
ไมไดบอกไวยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไมเคยประพฤติมาวา ตถาคตเคยประพฤติมา ยอมแสดง 
ส่ิงท่ีตถาคตเคยประพฤติมาวา ตถาคตไมเคยประพฤติมา ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไมไดบัญญัติไววา  
ตถาคตไดบัญญัติไว ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไดบัญญัติไววา ตถาคตไมไดบัญญัติไว ดูกรอุบาลี  
นี้แลเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหความหมายม่ัน การทะเลาะการแกงแยง และการวิวาทเกิด 
ข้ึนในสงฆ ท่ีเปนเหตุใหภิกษุท้ังหลายอยูไมสําราญ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                        วิวาทมูลสูตรท่ี ๑ 
     [๔๒] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ มูลเหตุแหงการววิาท มีเทาไรหนอแล ฯ  
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     พ. ดูกรอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทมี ๑๐ ประการ ๑๐ ประการเปนไฉนดูกรอุบาลี  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงส่ิงท่ีไมเปนธรรมวาเปนธรรม ยอมแสดงส่ิงท่ีเปนธรรมวาไม 
เปนธรรม ... ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไมไดบัญญัติไววา ตถาคตไดบัญญัติไว ยอมแสดงส่ิงท่ี 
ตถาคตไดบัญญัติไววา ตถาคตไมไดบัญญัติไว ดกูรอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทมี ๑๐ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                        วิวาทมูลสูตรท่ี ๒ 
     [๔๓] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ มูลเหตุแหงการววิาท มีเทาไรหนอแล ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทมี ๑๐ ประการ ๑๐ ประการเปนไฉนดูกรอุบาลี  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงส่ิงท่ีไมเปนอาบัติวาเปนอาบัติ ยอมแสดงส่ิงท่ีเปนอาบัติวาไม 
เปนอาบัติ ยอมแสดงอาบัติเบาวา เปนอาบัติหนัก ยอมแสดงอาบัติหนกัวาเปนอาบัติเบา  
ยอมแสดงอาบัติชั่วหยาบวา ไมเปนอาบัติช่ัวหยาบยอมแสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวา เปนอาบัติ 
ช่ัวหยาบ ยอมแสดงอาบัติมีสวนเหลือวาเปนอาบัติไมมีสวนเหลือ ยอมแสดงอาบัติไมมีสวน 
เหลือวา เปนอาบัติมีสวนเหลือ ยอมแสดงอาบัติท่ีทําคืนไดวา เปนอาบัติท่ีทําคืนไมได ยอม 
แสดงอาบัติท่ีทําคืนไมไดวา เปนอาบัติทําคืนได ดกูรอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทมี ๑๐ ประการ 
นี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                         กุสินาราสูตร 
     [๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีไพรสณฑเปนท่ีนําไปทําพลีกรรม ใกล 
กรุงกุสินารา ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษ ุ
ผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการในตน พึงเขาไปต้ังธรรม ๕ ประการ  
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ไวในตน แลวจึงโจทผูอ่ืน ธรรม ๕ ประการอันภิกษุพึงพจิารณาในตนเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงพิจารณาอยางนี้วา เราเปนผูมีกายสมาจารอันบริสุทธ์ิ  
เราเปนผูประกอบดวยกายสมาจารอันบริสุทธ์ิ ไมขาด ไมบกพรองหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยู 
แกเราหรือไมหนอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย หากวาภิกษุมิไดเปนผูมีกายสมาจารอันบริสุทธ์ิ มิไดเปน 
ผูประกอบดวยกายสมาจารอันบริสุทธ์ิ ไมขาด ไมบกพรองไซร จะมีผูวากลาวภิกษนุั้นวา  
เชิญทานจงศึกษาความประพฤติทางกายเสียกอนเถิด จะมีผูวากลาวภิกษนุั้น ดังนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงพิจารณาอยางนีว้า เราเปนผูมี 
วจีสมาจารบริสุทธ์ิ เราเปนผูประกอบดวยวจีสมาจารอันบริสุทธ์ิ ไมขาด ไมบกพรองหรือหนอ 
ธรรมนี้มีพรอมอยูแกเราหรือไมหนอดกูรภิกษุท้ังหลาย หากวาภกิษุมิไดเปนผูมีวจีสมาจารบริสุทธ์ิ  
มิไดประกอบดวยวจีสมาจารอันบริสุทธ์ิ ไมขาด ไมบกพรองไซร จะมีผูวากลาวภิกษนุั้นวา  
เชิญทานจงศึกษาความประพฤติทางวาจาเสียกอนเถิด จะมีผูวากลาวภิกษุนั้น ดังนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงพิจารณาอยางนีว้า เราเขาไป 
ตั้งเมตตาจิตไมอาฆาตไวในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลายแลวหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยูแกเรา 
หรือไมหนอ ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากวาภกิษุไมเขาไปต้ังเมตตาจิตไมอาฆาตไวในเพ่ือนสพรหมจารี 
ท้ังหลายไซร จะมีผูวากลาวภิกษนุั้นวา เชิญทานจงเขาไปต้ังเมตตาจิตไวในเพ่ือนสพรหมจารี 
ท้ังหลายเสียกอนเถิดจะมีผูวากลาวภกิษุนัน้ ดังนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงพิจารณาอยางนีว้า เราเปน 
พหูสูต ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงไวคลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยด ี
ดวยทิฐซ่ึิงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอม 
ท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิงหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยูแกเราหรือไมหนอ  
ดูกรภกิษุท้ังหลายหากภิกษุไมเปนพหูสูต ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ ไมเปนผูไดสดับมามาก  
ทรงไวคลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิซ่ึงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง  
งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิงไซร จะมีผู 
วากลาวภิกษุนัน้วา เชิญทานจงเลาเรียนคัมภีรเสียกอนเถิด จะมีผูวากลาวภกิษุนัน้ ดังนี้ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงพิจารณาอยางนีว้า เราจํา 
ปาติโมกขท้ัง ๒ ไดดแีลว จําแนกดีแลว ใหเปนไปดแีลวโดยพิสดาร วินจิฉัยดแีลวโดยสูตร 
โดยอนุพยัญชนะหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยูแกเราหรือไมหนอ ดกูรภิกษุท้ังหลาย หากวาภกิษ ุ
เปนผูไมจําปาติโมกขท้ัง ๒ ไดดีแลว มิไดจําแนกดีแลว มิไดใหเปนไปดีแลวโดยพิสดาร มิได 
วินิจฉัยดวยดีโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ภกิษุนั้นถูกถามวา ทานผูมีอาย ุสิกขาบทนี้พระผูมี 
พระภาคตรัสแลวในท่ีไหน ดงันี้ แกไมได จะมีผูวากลาวภกิษุนั้นวา เชิญทานศึกษาวินยั 
เสียกอนเถิด จะมีผูวากลาวภกิษุนั้น ดังนี้ ธรรม ๕ ประการนี้ อันภิกษุผูเปนโจทกพึงพจิารณา 
ในตน ฯ 
     ธรรม ๕ ประการ อันภกิษุผูเปนโจทกพึงใหเขาไปต้ังไวในตนเปนไฉนคือ จักกลาว 
โดยกาลอันควร จักไมกลาวโดยกาลอันไมควร ๑ จักกลาวดวยคําจริง จักไมกลาวดวยคําไมจริง ๑  
จักกลาวดวยคําออนหวาน จกัไมกลาวดวยคําหยาบ ๑ จักกลาวดวยคําอันประกอบดวยประโยชน  
จักไมกลาวดวยคําอันไมประกอบดวยประโยชน ๑ จักมีเมตตาจิตกลาว จกัไมเพงโทษกลาว ๑  
ธรรม๕ ประการนี้ อันภิกษุผูเปนโจทกพึงเขาไปต้ังไวในตน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุเปนโจทก 
ประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการนี้ในตน พึงเขาไปต้ังธรรม ๕ ประการนี้ไวในตน  
แลวจึงโจทผูอ่ืน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                          ปเวสนสูตร 
     [๔๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย โทษในการเขาไปในพระราชวังช้ันในมี๑๐ ประการ ๑๐  
ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พระราชาในโลกนีป้ระทับอยูกับพระมเหสี ภิกษุเขาไป 
ในท่ีนั้น พระมเหสีเห็นภิกษุนั้นแลวยอมทรงยิ้มแยมหรือภิกษเุห็นพระมเหสีแลวยิ้มแยมกด็ี  
พระราชาก็จกัทรงสงสัยในอาการนั้นอยางนี้วา คนท้ัง ๒ นี้คงไดทําแลว หรือจักทํากรรมอยางใด 
อยางหนึ่งเปนแน ดกูรภิกษท้ัุงหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปสูพระราชวังช้ันในขอท่ี ๑ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง พระราชาทรงมีกิจมาก มีกรณียมาก เสด็จไปหาหญิงคนใดคนหนึง่แลว  
ทรงระลึกไมได หญิงนั้นยอมต้ังครรภดวยพระราชานั้นพระราชาก็จกัทรงสงสัยในการต้ังครรภนั้น 
อยางนี้วา เวนบรรพชิตแลว ใครๆ อ่ืนไมเขามาในพระราชวังช้ันในน้ี กรรมน้ีจะพึงเปนกรรม 
ของบรรพชิตกระมังหนอดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวังช้ันในขอท่ี ๒ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง รัตนะอยางใดอยางหน่ึงในพระราชวงัช้ันในหายไปพระราชาก็จกัทรง 
สงสัยในการท่ีรัตนะหายไปนั้นอยางนี้วา เวนบรรพชิตแลวใครๆ อ่ืนไมเขามาในพระราชวังช้ันในนี้  
กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ ดกูรภกิษุท้ังหลาย นีเ้ปนโทษในการเขาไป 
ในพระราชวังช้ันในขอท่ี ๓ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง เร่ืองลับอันเปนภายในในพระราชวังช้ันในแพรงพรายออกภายนอก  
พระราชาก็จะทรงสงสัยในการท่ีเร่ืองลับแพรงพรายออกภายนอกนัน้อยางนีว้า เวนบรรพชิตแลว  
ใครๆ อ่ืนไมเขามาในพระราชวังช้ันในน้ี กรรมน้ีจะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวังช้ันในขอท่ี ๔ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ในพระราชวังช้ันใน บิดายอมปรารถนาเพ่ือจะฆาบุตรหรือบุตรยอม 
ปรารถนาเพ่ือจะฆาบิดา คนท้ัง ๒ ฝายนัน้จะสงสัยอยางนี้วาเวนบรรพชิตแลว ใครๆ อ่ืนไม 
เขามาในพระราชวังช้ันในน้ี กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ ดกูรภกิษุท้ังหลาย  
นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวังช้ันในขอท่ี ๕ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พระราชายอมทรงต้ังบุคคลผูควรแกตําแหนงตํ่าไวในตําแหนงสูง คน 
ท้ังหลายไมพอใจการแตงต้ังนั้น จะมีความสงสัยอยางนีว้าพระราชาทรงคลุกคลีดวยบรรพชิต  
กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอดกูรภกิษุท้ังหลาย นีเ้ปนโทษในการเขาไปใน 
พระราชวังช้ันในขอท่ี ๖ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พระราชายอมทรงต้ังบุคคลผูควรแกตําแหนงสูงไวในตําแหนงตํ่า คน 
ท้ังหลายไมพอใจการแตงต้ังนั้น จะมีความสงสัยอยางนีว้าพระราชาทรงคลุกคลีดวยบรรพชิต  
กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอดกูรภกิษุท้ังหลาย นีเ้ปนโทษในการเขาไปใน 
พระราชวังช้ันในขอท่ี ๗ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง พระราชายอมทรงสงกองทัพไปในกาลอันไมควร คนท้ังหลายไมพอใจ 
ในการที่สงกองทัพไปนั้น จะมีความสงสัยอยางนีว้า พระราชาทรงคลุกคลีดวยบรรพชติ กรรมนี้ 
จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวงั 
ช้ันในขอท่ี ๘ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พระราชาทรงสงกองทัพไปในกาลอันควร แลวรับส่ังใหกลับเสียใน 
ระหวางทาง คนท้ังหลายไมพอใจการใหกองทัพกลับเสียในระหวางทางนั้น จะมีความสงสัย 
อยางนี้วา พระราชาทรงคลุกคลีดวยบรรพชิต กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวงัช้ันในขอท่ี ๙ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พระราชวังช้ันในเปนท่ีคับค่ังดวยชาง คับค่ังดวยมาคับค่ังดวยรถ มีรูป  
เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะอันเปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ซ่ึงเปนของไมสมควรแกบรรพชิต 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวงัช้ันในขอท่ี ๑๐ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
โทษในการเขาไปในพระราชวังช้ันใน ๑๐ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                           สักกสูตร 
     [๔๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกลกรุงกบิลพัสดุ สักก 
ชนบท คร้ังน้ันแล อุบาสกชาวสักกชนบทเปนอันมาก ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ในวนัอุโบสถ ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสถามอุบาสกชาวสักกชนบทวาดูกรอุบาสกชาวสักกชนบททั้งหลาย ทานท้ังหลายยอมรักษา 
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลหรือ อุบาสกชาวสักกชนบทเหลานั้นกราบทูลวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ บางคราวขาพระองคท้ังหลายยอมรักษาอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘บางคราว 
ไมไดรักษา พระพุทธเจาขา ฯ  
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     พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ไมเปนลาภของทานท้ังหลายเสียแลวทานท้ังหลาย 
ไมไดดีเสียแลว ท่ีทานท้ังหลายเม่ือชีวิตมีภยัเพราะความโศก มีภยัเพราะความตายอยูอยางนี้  
บางคราวก็รักษาอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘บางคราวก็ไมไดรักษา ดูกรอุบาสกชาวสักกะ 
ท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษในโลกนีพ้ึงยังทรัพยกึ่งกหาปณะ 
ใหเกดิข้ึนทุกๆ วันดวยการงานอันชอบโดยไมแตะตองอกุศลเลย สมควรจะกลาวไดหรือไมวา 
เปนบุรุษฉลาดสมบูรณดวยความหม่ัน ฯ 
     อุ. สมควรกลาวไดอยางนั้น พระพุทธเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษ 
ในโลกน้ีพึงยังทรัพยกหาปณะหน่ึงใหเกิดข้ึนทุกๆ วัน ดวยการงานอันชอบโดยไมแตะตองอกุศล 
เลย สมควรจะกลาวไดหรือไมวา เปนบุรุษผูฉลาดสมบูรณดวยความหมั่น ฯ 
     อุ. สมควรกลาวไดอยางนั้น พระพุทธเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษ 
ในโลกน้ี พึงยงัทรัพย ๒ กหาปณะ ๓ กหาปณะ ๔ กหาปณะ๕ กหาปณะ ๖ กหาปณะ ๗  
กหาปณะ ๘ กหาปณะ ๙ กหาปณะ ๑๐ กหาปณะ๒๐ กหาปณะ ๓๐ กหาปณะ ๔๐  
กหาปณะ ๕๐ กหาปณะ ๑๐๐ กหาปณะใหเกิดข้ึนทุกๆ วนั ดวยการงานอันชอบโดยไมแตะตอง 
อกุศลเลย สมควรจะกลาวไดหรือไมวา เปนบุรุษผูฉลาดสมบูรณดวยความหม่ัน ฯ 
     อุ. สมควรกลาวไดอยางนั้น พระพุทธเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้น 
เม่ือยังทรัพย ๑๐๐ กหาปณะ ๑๐๐๐ กหาปณะ ใหเกิดข้ึนทุกๆ วัน เก็บทรัพยท่ีตนไดแลวๆ ไว  
เปนผูมีชีวิตรอยป จะพึงประสบกองโภคสมบัติเปนอันมากบางหรือหนอ ฯ 
     อุ. พึงเปนอยางนั้นได พระพุทธเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้น 
จะพึงเสวยความสุขโดยสวนเดียวอยูหนึ่งคืน หนึ่งวันหรือกึ่งวัน อันมีโภคสมบัติเปนเหตุ  
มีโภคสมบัติเปนแดนเกิด มีโภคสมบัติเปนท่ีตั้งบางหรือหนอ ฯ  
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     อุ. มิไดเปนอยางนั้นเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
     พ. ขอนั้นเปนเหตุอะไร ฯ 
     อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะกามท้ังหลายเปนของไมเท่ียง เปนของวางเปลา เปน 
ของหลอกลวง เปนของมีความฉิบหายไปเปนธรรมดา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย สวนสาวกของเราในธรรมวินยันีเ้ปนผูไมประมาท  
มีความเพยีร มีใจเดด็เดีย่ว ปฏิบัติตามท่ีเราพรํ่าสอนอยูตลอด ๑๐ ป พึงเปนผูเสวยความสุข 
โดยสวนเดียวตลอดรอยปกมี็ หม่ืนปก็มี แสนปก็มี และสาวกของเรานัน้แล พึงเปนสกทาคามี 
ก็มี เปนอนาคามีก็มี เปนโสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกรอุบาสกชาวสักกะท้ังหลาย ๑๐ ปจงยกไว  
สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดีย่ว ปฏิบัติตามท่ีเรา 
พรํ่าสอนตลอด ๙ ป ๘ ป ๗ ป ๖ ป ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป ๑ ปพึงเปนผูเสวยความสุข 
โดยสวนเดียวตลอดรอยปกมี็ หม่ืนปก็มี แสนปก็มีและสาวกของเรานัน้แล พึงเปนสกทาคามีก็มี  
พึงเปนอนาคามีก็มี เปนโสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ๑ ปจงยกไว  
สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดีย่ว ปฏิบัติตาม 
ท่ีเราพรํ่าสอนตลอด ๑๐ เดือน พึงเปนผูเสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปก็มีหม่ืนปกมี็  
แสนปก็มี และสาวกของเราน้ันแล พึงเปนสกทาคามีก็มี เปนอนาคามีก็มี เปนโสดาบันปฏิบัติ 
ไมผิดก็มี ดกูรอุบาสกชาวสักกะท้ังหลาย๑๐ เดือนจงยกไว สาวกของเราในธรรมวินยันี้ เปนผู 
ไมประมาท มีความเพยีรมีใจเด็ดเดี่ยว ปฏิบัติตามท่ีเราพรํ่าสอนตลอด ๙ เดือน ๘ เดือน  
๗ เดือน๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน ๑ เดอืน กึ่งเดือน พงึเปนผู 
เสวยสุขโดยสวนเดยีวตลอดรอยปก็มี หม่ืนปก็มี แสนปก็มี และสาวกของเราน้ันแล พึงเปน 
สกทาคามีก็มี เปนอนาคามีกมี็ เปนโสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มีดูกรอุบาสกชาวสักกะท้ังหลาย  
กึ่งเดือนจงยกไว สาวกของเราในธรรมวินยันี้เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว  
ปฏิบัติตามท่ีเราพรํ่าสอนตลอด๑๐ คืน ๑๐ วัน พึงเปนผูเสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปก็มี  
หม่ืนปก็มีแสนปก็มี และสาวกของเราน้ันแล พึงเปนสกทาคามีก็มี เปนอนาคามีก็มีเปน 
โสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี ดกูรอุบาสกชาวสักกะท้ังหลาย  ๑๐ คืน ๑๐ วันจงยกไว สาวกของเรา  
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ในธรรมวินยันี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ปฏิบัติตามท่ีเราพรํ่าสอนตลอด  
๙ คืน ๙ วนั ๘ คืน ๘ วัน ๗ คืน๗ วัน ๖ คืน ๖ วัน ๕ คืน ๕ วนั ๔ คืน ๔ วัน ๓ คืน  
๓ วัน ๒ คืน๒ วัน ๑ คืน ๑ วนั พึงเปนผูเสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปก็มี หม่ืนปกมี็ 
แสนปก็มี และสาวกของเราน้ันแล พึงเปนสกทาคามีก็มี เปนอนาคามีก็มีเปนโสดาบันปฏิบัติ 
ไมผิดก็มี ดกูรอุบาสกชาวสักกะท้ังหลาย ไมเปนลาภของทานท้ังหลายเสียแลว ทานท้ังหลาย 
ไมไดดแีลว ท่ีทานทั้งหลาย เม่ือชีวิตมีภยัเพราะความโศก มีภัยเพราะความตายอยางนี้ บางคราว 
ก็รักษาอุโบสถอันมีองค ๘บางคร้ังก็ไมรักษา ฯ 
     อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้จักรักษาอุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘  
ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                          มหาลิสูตร 
     [๔๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวันใกลนครเวสาลี  
คร้ังนั้นแล กษตัริยลิจฉวีพระนามวามหาลี ไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญอะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจยัแหงการทําบาปกรรม แหงความ 
เปนไปแหงบาปกรรม พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาลี โลภะแลเปนเหตุเปนปจจัยแหง 
การทําบาปกรรม แหงความเปนไปแหงบาปกรรม ดูกรมหาลี โทสะแล ...โมหะแล ... อโยนิโส 
มนสิการแล ... ดูกรมหาลี จิตอันบุคคลต้ังไวผิดแลเปนเหตุเปนปจจยัแหงการทําบาปกรรม  
แหงความเปนไปแหงบาปกรรม ดูกรมหาลี กิเลสมีโลภะเปนตนนี้แล เปนเหตุเปนปจจัยแหง 
การทําบาปกรรมแหงความเปนไปแหงบาปกรรม ฯ 
     ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจยั แหงการทํากัลยาณกรรม แหง 
ความเปนไปแหงกัลยาณกรรม ฯ  
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     พ. ดูกรมหาลี อโลภะแลเปนเหตุเปนปจจัยแหงการทํากัลยาณกรรมแหงความเปนไป 
แหงกัลยาณกรรม ดูกรมหาลี อโทสะแล ... อโมหะแล ...โยนิโสมนสิการแล ... ดูกรมหาลี  
จิตอันบุคคลต้ังไวชอบแล เปนเหตุเปนปจจยัแหงการทํากลัยาณกรรม แหงความเปนไปแหง 
กัลยาณกรรม ดูกรมหาลีธรรมมีอโลภะเปนตนนี้แล เปนเหตุเปนปจจัยแหงการทํากัลยาณธรรม  
แหงความเปนไปแหงกัลยาณธรรม ดูกรมหาลี ถาธรรม ๑๐ ประการนีแ้ลไมพึงมีในโลกช่ือวา 
ความประพฤติไมสมํ่าเสมอ คือ ความประพฤติอธรรม หรือความประพฤติสมํ่าเสมอ คือ  
ความประพฤติธรรม ก็จะไมพึงปรากฏในโลกน้ี ดูกรมหาลีก็เพราะธรรม ๑๐ ประการนี้มีพรอมอยู 
ในโลก ฉะนัน้ ช่ือวาความประพฤติไมสมํ่าเสมอ คือ ความประพฤติอธรรม หรือความประพฤติ 
สมํ่าเสมอ คือความประพฤติธรรม จึงปรากฏ (ในโลกน้ี) ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                    อภิณหปจจเวกขณธรรมสูตร 
     [๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ  
๑๐ ประการเปนไฉน คือ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วาเราเปนผูมีเพศตางจากคฤหัสถ ๑  
บรรพชิตพึงพจิารณาเนืองๆ วา การเล้ียงชีพของเราเนื่องดวยผูอ่ืน ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ  
วา อากัปกิริยาอยางอ่ืนอันเราควรทํามีอยู ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา เรายอมติเตียน 
ตนเองไดโดยศีลหรือไม ๑ บรรพชิตพึงพจิารณาเนืองๆ วา เพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายผูเปน 
วิญูชนพิจารณาแลว ตเิตียนเราไดโดยศีลหรือไม ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา เราตอง 
พลัดพรากจากของรักของชอบใจท้ังส้ิน ๑ บรรพชิตพึงพจิารณาเนืองๆ วา เราเปนผูมีกรรมเปน 
ของตน เปนทายาทของกรรมมีกรรมเปนกาํเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย  
เราจักทํากรรมใดดหีรือช่ัวกต็าม เราจักตองเปนผูรับผลของกรรมน้ัน ๑ บรรพชิตพึงพจิารณา 
เนืองๆ วา วนัคืนลวงไปๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา เรายอม 
ยินดใีนเรือนวางเปลาหรือไม ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนอืงๆวา ญาณทัสนะวิเศษอันสามารถ  
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กําจัดกเิลส เปนอริยะ คือ อุตริมนุสธรรมอันเราไดบรรลุแลวมีอยูหรือหนอ ท่ีเปนเหตุให 
เราผูอันเพื่อนพรหมจรรยถามแลวจักไมเปนผูเกอเขินในกาลภายหลัง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                        สรีรัฏฐธรรมสูตร 
     [๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอันต้ังอยูในสรีระ ๑๐ ประการนี้อันบรรพชิตพึงพิจารณา 
เนืองๆ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ความหนาว ๑ความรอน ๑ ความหวิ ๑ ความกระหาย ๑  
ความปวดอุจจาระ ๑ ความปวดปสสาวะ ๑ ความสํารวมกาย ๑ ความสํารวมวาจา ๑ ความ 
สํารวมอาชีพ ๑ธรรมเปนเคร่ืองปรุงแตงภพ อันเปนเหตุใหเกดิในภพตอไป ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ธรรมอันต้ังอยูในสรีระ ๑๐ ประการนี้แล อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                          ภัณฑนสูตร 
     [๕๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภกิษุมากดวยกนักลับจากบิณฑบาตในเวลา 
ภายหลังภัต นัง่ประชุมกันท่ีหอฉัน เกดิหมายม่ันกอความทะเลาะวิวาทกันข้ึน ท่ิมแทงกัน 
และกันดวยหอก คือ ปากคร้ันเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรน เสด็จเขาไปยังหอฉัน  
แลวประทับนัง่บนอาสนะท่ีปูลาดไว คร้ันแลวไดตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  
บัดนี้ เธอท้ังหลายน่ังประชุมสนทนากันดวยเร่ืองอะไรหนอ และเร่ืองอะไรอันเธอท้ังหลายพัก 
คางไวในระหวาง ภกิษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส  
ขาพระองคท้ังหลายกลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภตั นั่งประชุมกนัท่ีหอฉัน เกิดความ 
หมายม่ันกอความทะเลาะววิาทกันข้ึน ท่ิมแทงกันและกนัดวยหอก คือ ปากอยู ฯ  
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การท่ีเธอท้ังหลายเกดิความหมายม่ันกอ 
ความทะเลาะววิาทกันข้ึน ท่ิมแทงกันและกนัดวยหอก คือ ปากอยูนี้เปนกรรมไมสมควร 
แกเธอท้ังหลาย ผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐  
ประการนี้ เปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกันทําใหเปนท่ีรัก ท่ีเคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อ 
ความสงเคราะหกันและกนั ไมวิวาทกันสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ธรรม ๑๐ ประการ 
เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลายภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร  
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเหน็ภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใน 
สิกขาบทท้ังหลาย ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขอท่ีภิกษเุปนผูมีศีล ฯลฯ แมนี้ เปนธรรมท่ีตั้งแหงความ 
ระลึกถึงกัน ทําใหเปนท่ีรัก ท่ีเคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะหกันและกัน ไมววิาทกัน  
สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนพหูสูต ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงไว  
คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรมท้ังหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง  
งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ขอท่ีภิกษเุปนพหูสูต ฯลฯ นี้เปนธรรมท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกัน ทําใหเปนท่ีรัก ท่ีเคารพ 
กัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกนัและกัน ไมววิาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีภกิษุ 
เปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพือ่นดีนี้ เปนธรรมท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกนัและกนั ทําใหเปน 
ท่ีรัก ท่ีเคารพกนั ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกนัและกัน ไมววิาทกัน สามัคคีเปน 
อันหนึ่งอันเดยีวกัน ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมเคร่ืองทําใหเปนผูวางาย เปนผู 
อดทน มีปรกติรับคําพรํ่าสอนโดยเคารพ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษุเปนผูวางาย ฯลฯ นี้  
เปนธรรมท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกนัและกนั ทําใหเปนท่ีรักท่ีเคารพกัน ยอมเปนไปเพ่ือความ 
สงเคราะหกันและกัน ไมววิาทกันสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูขยันไมเกยีจครานในกรณยีกิจท้ังสูงท้ังตํ่าของเพ่ือนพรหม 
จรรยท้ังหลาย ประกอบดวยปญญาเปนเคร่ืองพิจารณาอันเปนอุบายในกรณียกจินั้น เปนผูสามารถ 
เพื่อทํา เพื่อจดัได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีภกิษุเปนผูขยันไมเกียจครานในกรณยีกิจท้ังสูงท้ังตํ่า  
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ของเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายฯลฯ นี้ เปนธรรมท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปน 
ท่ีรัก ท่ีเคารพกันยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกนัและกัน ไมววิาทกันสามัคคีเปนอันหนึ่ง 
อันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีความใครในธรรม เปนผูฟงและแสดงธรรมอันเปนท่ีรัก มีความ 
ปราโมทยอยางยิ่งในอภิธรรม ในอภวิินยั ดูกรภกิษุท้ังหลายขอท่ีภิกษเุปนผูมีความใครในธรรม ฯลฯ  
นี้ เปนธรรมท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนท่ีรัก ท่ีเคารพกัน เปนไปเพื่อความ 
สงเคราะหกันและกันไมววิาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูปรารภความเพยีรเพ่ือละอกุศลธรรมท้ังหลายเพื่อความถึงพรอม 
แหงกุศลธรรมท้ังหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคงไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษเุปนผูปรารภความเพียร ฯลฯ นี้ เปนธรรมท่ีตั้งแหงความระลึก 
ถึงกันและกัน ทําใหเปนท่ีรักท่ีเคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกันและกนั ไมวิวาท 
กัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขาร 
อันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามได ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษเุปนผูสันโดษดวยจวีร  
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยของคนไขตามมีตามไดนี้ เปนธรรมท่ีตั้ง 
แหงความระลึกถึงกันและกนั ทําใหเปนท่ีรัก ท่ีเคารพกนั ยอมเปนไปเพ่ือความสงเคราะหกนั 
และกัน ไมววิาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเคร่ืองรักษาตนอยางยิ่ง  
ระลึกนึกถึงกจิท่ีทําและคําท่ีพูดแมนานได ดูกรภกิษุท้ังหลายขอท่ีภิกษเุปนผูมีสติ ฯลฯ นี้ เปน 
ธรรมท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกันและกันทําใหเปนท่ีรัก ท่ีเคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความ 
สงเคราะหกันและกัน ไมววิาทกันสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาเคร่ืองพิจารณาเห็นความ 
เกิด ดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขอท่ีภิกษเุปน 
ผูมีปญญา ฯลฯ นี้ เปนธรรมท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนท่ีรัก ท่ีเคารพกัน  
ยอมเปนไปเพ่ือความสงเคราะหกนัและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนีแ้ล เปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทํา 
ใหเปนท่ีรักท่ีเคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกนัและกนั ไมววิาทกัน สามัคคีเปน 
อันหนึ่งอันเดยีวกัน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบอักโกสวรรคท่ี ๕ 
                    ____________________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
     ๑. วิวาทสูตร                         ๒. ววิาทมูลสูตรท่ี ๑  
     ๓. วิวาทมลูสูตรท่ี ๒        ๔. กุสินาราสูตร  
     ๕. ปเวสนสูตร                 ๖. สักกสูตร  
     ๗. มหาลิสูตร                        ๘. อภิณหปจจเวกขณธรรมสูตร  
     ๙. สรีรัฏฐธรรมสูตร         ๑๐. ภัณฑนสูตร ฯ  
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                         ปณณาสกท่ี ๒ 
                        สจิตตวรรคท่ี ๑ 
                          สจิตตสูตร 
     [๕๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากวาภกิษุไมเปนผูฉลาดในวารจิตของผูอ่ืนไซร เม่ือเปนเชนนัน้ เธอ 
ท้ังหลายพึงศึกษาวา เราท้ังหลายจักเปนผูฉลาดในวารจิตของตน ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษยุอมเปนผูฉลาดในวารจติของตนอยางไร ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  
เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษท่ีเปนหนุมสาว มีปรกติชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตนในคันฉอง 
อันบริสุทธ์ิหมดจด หรือในภาชนะน้ําอันใส ถาเห็นธุลีหรือจุดดําท่ีหนานั้น ก็พยายามเพื่อขจัด 
ธุลีหรือจุดดํานั้นเสีย หากวาเราไมเห็นธุลีหรือจุดดําท่ีหนานั้น กย็อมดใีจ มีความดําริอันบริบูรณ 
ดวยเหตนุั้นแลวา เปนลาภของเราหนอ หนาของเราบริสุทธ์ิแลวหนอ แมฉันใด ดกูรภกิษุ 
ท้ังหลายการพจิารณาของภกิษุวา เราเปนผูมีอภิชฌาอยูโดยมาก หรือหนอ หรือวาเราไมเปนผูมี 
อภิชฌาอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตพยาบาทอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราไมเปนผูมีจติไม 
พยาบาทอยูโดยมาก เราเปนผูอันถีนมิทธะกลุมรุมอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูปราศจาก 
ถีนมิทธะอยูโดยมาก เราเปนผูฟุงซานอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมฟุงซานอยูโดยมาก 
เราเปนผูมีความสงสัยอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูขามพนความสงสัยไดโดยมาก เรา 
เปนผูโกรธอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมโกรธอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตเศราหมอง 
อยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมีจิตไมเศราหมองอยูโดยมาก เราเปนผูมีกายอันปรารภ  
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แรงกลาอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมีกายอันมิไดปรารภแรงกลาอยูโดยมาก เราเปนผู 
เกียจครานอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูปรารภความเพียรอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตไม 
ตั้งม่ันอยูโดยมากหรือหนอหรือวาเราเปนผูมีจิตต้ังม่ันอยูโดยมาก ดังนี้ ยอมเปนอุปการะมากใน 
กุศลธรรมท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกนัแล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาวาภกิษุเม่ือพจิารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา เราเปนผูมีอภิชฌาอยู 
โดยมาก เปนผูมีจิตพยาบาทอยูโดยมาก เปนผูอันถีนมิทธะกลุมรุมอยูโดยมาก เปนผูฟุงซาน 
อยูโดยมาก เปนผูมีความสงสัยอยูโดยมาก เปนผูมีความโกรธอยูโดยมาก เปนผูมีจิตเศราหมอง 
อยูโดยมาก เปนผูมีกายอันปรารภแรงกลาอยูโดยมาก เปนผูเกียจครานอยูโดยมาก เปนผูมีจิต 
ไมตั้งม่ันอยูโดยมาก ดังนี้ไซร ภิกษุนัน้ควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะความ 
ขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมท้ังหลาย ท่ี 
เปนบาปอกุศลเหลานั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาอันไฟไหม หรือมีศีรษะอันไฟไหม พึงทํา 
ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมนความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ 
ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะน้ัน ฉันใด ภิกษนุั้น ก็พึงทําความพอใจ  
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ให 
มีประมาณยิ่งเพื่อละธรรมท้ังหลายท่ีเปนบาปเปนอกุศลเหลานั้น ฉันนัน้เหมือนกัน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ถาวาภิกษเุม่ือพิจารณาอยู ยอมรูอยางนีว้า เราเปนผูไมมีอภิชฌาอยู 
โดยมาก เปนผูมีจิตไมพยาบาทอยูโดยมาก เปนผูปราศจากถีนมิทธะอยูโดยมาก เปนผูไมฟุงซาน 
อยูโดยมาก เปนผูขามพนความสงสัยอยูโดยมากเปนผูไมโกรธอยูโดยมาก เปนผูมีจิตไม 
เศราหมองอยูโดยมาก เปนผูมีกายอันมิไดปรารภแรงกลาอยูโดยมาก เปนผูปรารภความเพยีรอยู 
โดยมาก เปนผูมีจิตต้ังม่ันอยูโดยมากดังนี้ไซร ภิกษุนัน้ควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานั้นแลว  
พึงทําความเพยีรเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายใหยิ่งข้ึนไป ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑  
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                         สาริปุตตสูตร 
     [๕๒] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย  
ภิกษเุหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  
ถาวาภิกษุไมเปนผูฉลาดในวารจิตของผูอ่ืนไซรเมื่อเปนอยางนั้น ภิกษนุั้นพึงศึกษาวา เราจักเปน 
ผูฉลาดในวารจิตของตน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูฉลาดในวารจิตของตนอยางไรดูกรทานผูมีอาย ุ
ท้ังหลาย เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษท่ีเปนหนุมสาว มีปรกติชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตน 
ในคันฉองอันบริสุทธ์ิหมดจด หรือในภาชนะน้ําอันใส ถาเห็นธุลีหรือจดุดําท่ีหนานั้น ก็พยายาม 
เพื่อขจัดธุลีหรือจุดดํานัน้เสียหากวาไมเหน็ธุลีหรือจุดดําท่ีหนานัน้ ก็ยอมดีใจ มีความดําริอัน 
บริบูรณดวยเหตุนั้นแลวา เปนลาภของเราหนอ หนาของเราบริสุทธ์ิแลวหนอ แมฉันใด 
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย การพิจารณาของภกิษุวา เราเปนผูมีอภิชฌาอยูโดยมากหรือหนอ หรือ 
วาเราเปนผูไมมีอภิชฌาอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตพยาบาทอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมี 
จิตไมพยาบาทอยูโดยมาก เราเปนผูอันถีนมิทธะกลุมรุมอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผู 
ปราศจากถีนมิทธะอยูโดยมาก เราเปนผูฟุงซานอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมฟุงซาน 
อยูโดยมาก เราเปนผูมีความสงสัยอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูขามพนความสงสัยอยู 
โดยมากเราเปนผูมีความโกรธอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมมีความโกรธอยูโดยมาก 
เราเปนผูมีจิตเศราหมองอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมีจิตไมเศราหมองอยูโดยมาก เรา 
เปนผูมีกายอันปรารภแรงกลาอยูโดยมากหรือหนอหรือวาเราเปนผูมีกายอันมิไดปรารภแรงกลาอยู 
โดยมาก เราเปนผูเกียจครานอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูปรารภความเพียรอยูโดยมาก 
เราเปนผูมีจิตต้ังม่ันอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมีจิตไมตั้งม่ันอยูโดยมาก ดังนี้ ยอมเปน 
อุปการะมากในกุศลธรรมท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกนัแล ฯ 
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ถาวาภิกษุเม่ือพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา เราเปนผูมีอภชิฌา 
อยูโดยมาก ฯลฯ เปนผูมีจิตไมตั้งม่ันอยูโดยมาก ดังนี้ไซร ภิกษุนัน้ควรทําความพอใจ ความ 
พยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณ 
ยิ่ง เพื่อละธรรมท้ังหลายท่ีเปนบาปอกุศลเหลานั้น ฯ  
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     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาอันไฟไหม หรือมีศีรษะอันไฟไหม  
พึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมนความไมทอถอย สติและ 
สัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิง่ เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะน้ัน ฉันใด ภิกษพุงึทําความ 
พอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ  
ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมท้ังหลายท่ีเปนบาปอกุศลเหลานั้น ฉันนัน้เหมือนกัน ฯ 
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ถาวาภิกษุเม่ือพิจารณาอยูยอมรูอยางนี้วา เราเปนผูไมมีอภิชฌา 
อยูโดยมาก ฯลฯ เปนผูมีจิตต้ังม่ันอยูโดยมาก ดังนี้ไซรภกิษุนั้นควรต้ังอยูในกศุลธรรมเหลานั้น 
แลว พึงทําความเพียรเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายใหยิ่งข้ึนไป ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                           ฐิติสูตร 
     [๕๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราไมสรรเสริญแมซ่ึงความต้ังอยูในกุศลธรรมท้ังหลาย ไฉน 
จะสรรเสริญความเส่ือมรอบในกุศลธรรมท้ังหลายเลา ดกูรภิกษุท้ังหลาย แตเราสรรเสริญความ 
เจริญในกุศลธรรมท้ังหลาย มิใชความต้ังอยูมิใชความเส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเสื่อมในกุศลธรรมท้ังหลาย มิใชความต้ังอยูมิใชความเจริญ 
อยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธาศีล สุตะ จาคะ ปญญา  
ปฏิภาณเทาไร ธรรมเหลานั้นของภิกษุนั้นยอมไมตั้งอยู ยอมไมเจริญข้ึน ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
เรากลาวขอนี้วา เปนความเส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลาย มิใชความต้ังอยู มิใชความเจริญ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลายมีอยู มิใชความต้ังอยู มิใชความเจริญ  
อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความต้ังอยูในกุศลธรรมท้ังหลาย มิใชความเส่ือมมิใชความเจริญ 
อยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธาศีล สุตะ จาคะ ปญญา  
ปฏิภาณเทาไร ธรรมเหลานั้นของภิกษุนั้นยอมไมเส่ือมยอมไมเจริญข้ึน ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
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เรากลาวขอนี้วา เปนความตั้งอยูในกุศลธรรมท้ังหลาย มิใชความเส่ือม มิใชความเจริญ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ความต้ังอยูในกุศลธรรมท้ังหลาย มิใชความเส่ือม มิใชความเจริญ อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลาย มิใชความต้ังอยูมิใชความเส่ือม 
อยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธาศีล สุตะ จาคะ ปญญา  
ปฏิภาณเทาไร ธรรมเหลานั้นของภิกษุยอมไมตั้งอยูยอมไมเส่ือม ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาว 
ขอนี้วา เปนความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลาย มิใชความต้ังอยู มิใชความเส่ือม ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลาย มิใชความต้ังอยู มิใชความเส่ือม อยางนี้แล ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย หากวาภกิษุไมเปนผูฉลาดในวารจิตของผูอ่ืนไซร เม่ือเปนอยางนั้นภิกษนุั้น 
พึงศึกษาวา เราจักเปนผูฉลาดในวารจิตของตน ดูกรภิกษท้ัุงหลายเธอท้ังหลายพึงศึกษาอยาง 
นี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูฉลาดในวารจิตของตนอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษท่ีเปนหนุมสาว มีปรกติชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตนในคันฉอง 
อันบริสุทธ์ิหมดจด หรือในภาชนะน้ําอันใส ถาเห็นธุลีหรือจุดดําท่ีหนานั้น ก็พยายามเพื่อขจัดธุลี 
หรือจุดดํานั้นเสีย ถาวาไมเหน็ธุลีหรือจุดดาํท่ีหนาน้ัน ก็ยอมดีใจ มีความดําริอันบริบูรณดวย 
เหตุนั้นแลวา เปนลาภของเราหนอ หนาของเราบริสุทธ์ิแลวหนอ แมฉันใด ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  
การพิจารณาของภิกษวุา เราเปนผูมีอภิชฌาอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมมีอภิชฌาอยู 
โดยมาก ... เราเปนผูมีจิตไมตัง้ม่ันอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมีจิตต้ังม่ันอยูโดยมาก 
ดังนี้ ยอมเปนอุปการะมากในกุศลธรรมท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกนัแล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาวาภกิษุเม่ือพจิารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา เราเปนผูมี อภิชฌาอยู 
โดยมาก ... เปนผูมีจิตไมตั้งม่ันอยูโดยมาก ดังนี้ไซร ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม  
ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอยสติและสัมปชัญญะใหมีประมาณยิง่ เพื่อ 
ละธรรมท้ังหลายท่ีเปนบาปอกุศลเหลานั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุคคลมีผาอันไฟไหม  
หรือมีศีรษะอันไฟไหม พึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน  
ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะน้ัน  
ฉันใด ภิกษนุัน้พึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะความขะมักเขมน ความไม  
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ทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมท้ังหลายท่ีเปนบาปอกุศลเหลานั้น  
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ถาภกิษุเม่ือพจิารณาอยูยอมรูอยางนี้วา เราเปนผูไมมีอภิชฌาอยู 
โดยมาก ... เปนผูมีจิตต้ังม่ันอยูโดยมาก ดังนี้ไซร ภิกษุนัน้ควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานั้นแลว  
พึงทําความเพยีรเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายใหยิ่งข้ึนไป ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                           สมถสูตร 
     [๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย หากวาภกิษุไมเปนผูฉลาดในวารจิตของผูอ่ืนเม่ือเปนเชนนั้น  
ภิกษนุั้นพึงศึกษาวา เราจักเปนผูฉลาดในวารจิตของตน ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูฉลาดในวารจิตของตนอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบ 
เหมือนสตรีหรือบุรุษท่ีเปนหนุมสาว มีปรกติชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตนในคันฉองอัน 
บริสุทธ์ิหมดจด หรือในภาชนะน้ําอันใส ถาเห็นธุลีหรือจดุดําท่ีหนานั้น ก็ยอมพยายามกําจัด 
ธุลีหรือจุดดํานั้นเสีย ถาไมเห็นธุลีหรือจุดดําท่ีหนานั้น ยอมดีใจ มีความดําริอันบริบูรณ 
ดวยเหตนุั้นแลวา เปนลาภของเราหนอ หนาของเราบริสุทธ์ิแลวหนอ แมฉันใด ดกูรภกิษุ 
ท้ังหลาย การพิจารณาของภกิษุวา เราเปนผูไดความสงบจิตภายในหรือหนอ หรือวาไมเปนผูได 
ความสงบจิตภายใน เราเปนผูไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่งหรือหนอ หรือวาเราไม 
เปนผูไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดังน้ี ยอมเปนอุปการะมากในกุศลธรรมท้ังหลาย  
ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาวาภกิษุพิจารณาอยูยอมรูอยางนีว้า เราไดความสงบจิตภายใน ไม 
ไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดังนี้ไซร ภิกษุนัน้ควรตั้งอยูในความสงบจิตภายในแลว 
พึงทําความเพยีรในความเหน็แจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง สมัยตอมา ภิกษุนั้นยอมไดความสงบจิต 
ภายใน และไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ถาภกิษุพจิารณาอยู 
ยอมรูอยางนีว้า เราไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ไมไดความสงบจิตภายใน ดังนี้ไซร  
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ภิกษนุั้นควรต้ังอยูในความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่งแลว พึงทําความเพียรในความสงบจิต 
ภายใน สมัยตอมา ภิกษนุั้นยอมไดความเหน็แจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง และไดความสงบจิต 
ภายใน ดกูรภกิษุท้ังหลาย กถ็าภิกษุพจิารณาอยูยอมรูอยางนี้วา เราไมไดความสงบจิตภายใน  
ไมไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดังนี้ไซร ภิกษนุั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม 
ความอุตสาหะความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิง่ เพื่อ 
ไดซ่ึงกุศลธรรมเหลานั้นนัน่เทียว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาถูกไฟไหมหรือมีศรีษะถูกไฟไหม พงึทํา 
ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมนความไมทอถอย สติและ 
สัมปชัญญะใหมีประมาณยิง่ เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศรีษะนั้นนั่นเทียว แมฉันใด ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษนุั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความ 
ไมทอถอยสติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดซ่ึงกุศลธรรมเหลานั้นนัน่เทียวฉันนั้น 
เหมือนกนัแล ฯ 
     สมัยตอมา ภิกษนุั้นยอมไดความสงบจิตภายใน และไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญา 
อันยิ่ง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ถาภิกษพุิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วาเราไดความสงบจิตภายใน ได 
ความเหน็แจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดังน้ีไซร ภิกษนุั้นควรต้ังอยูในกศุลธรรมเหลานั้นนั่นแหละ 
แลวพึงทําความเพียรใหยิ่งข้ึนไปเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมกลาวแมซ่ึงจวีรโดยสวนสอง คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควร 
เสพก็มี เรายอมกลาวแมซ่ึงบิณฑบาตโดยสวนสอง คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพกมี็ เรายอม 
กลาวแมซ่ึงเสนาสนะโดยสวนสอง คือท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี เรายอมกลาวแมซ่ึงบาน 
และนิคมโดยสวนสองคือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี เรายอมกลาวแมซ่ึงชนบทและ 
ประเทศโดยสวนสอง คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี เรายอมกลาวแมซ่ึงบุคคลโดยสวนสอง 
คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คําท่ีเรากลาววา เรายอมกลาวแมซ่ึงจีวรโดยสวนสองคือ ท่ีควร 
เสพก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี เราอาศัยอะไรกลาวแลว ในจวีร ๒ อยางนัน้ จวีรชนิดใดภกิษุรูวา  
เม่ือเราเสพจีวรนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเส่ือมไป จีวรเห็นปานนี้ไม 
ควรเสพ จีวรใดภิกษุพึงรูวา เม่ือเราเสพจีวรนี้แล อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอม  
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เจริญยิ่ง จวีรเห็นปานนี้ควรเสพดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็คําท่ีเรากลาววา เรายอมกลาวแมจีวรซ่ึง 
โดยสวนสอง คือท่ีควรเสพกมี็ ท่ีไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คําท่ีเรากลาววา เรายอมกลาวแมซ่ึงบิณฑบาตโดยสวนสอง คือ ท่ี 
ควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลวในบิณฑบาต ๒ อยางนัน้ บิณฑบาต 
ใด ภกิษุพึงรูวา เม่ือเราเสพบิณฑบาตนีแ้ลอกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเส่ือมไป  
บิณฑบาตเห็นปานนี้ไมควรเสพบิณฑบาตใดภกิษุพึงรูวา เม่ือเราเสพบิณฑบาตนีแ้ล อกุศลธรรม 
ยอมเส่ือมไปกศุลธรรมยอมเจริญยิ่ง บิณฑบาตเห็นปานนี้ควรเสพ ดกูรภิกษุท้ังหลายก็คําท่ี 
เรากลาววา เรายอมกลาวแมซ่ึงบิณฑบาตโดยสวนสอง คือ ท่ีควรเสพก็มีท่ีไมควรเสพกมี็  
ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คําท่ีเรากลาววา เรายอมกลาวแมซ่ึงเสนาสนะโดยสวนสอง คือ  
ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพกมี็ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลวในเสนาสนะ ๒ อยางนั้น  
เสนาสนะใดภิกษุพึงรูวา เม่ือเราเสพเสนาสนะนีแ้ลอกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอม 
เส่ือมไป เสนาสนะเหน็ปานนี้ไมควรเสพเสนาสนะใดภกิษุพึงรูวา เม่ือเราเสพเสนาสนะ 
นี้แล อกุศลธรรมยอมเส่ือมไปกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง เสนาสนะเห็นปานน้ีควรเสพ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลายก็คําท่ีเรากลาววา เรายอมกลาวแมซ่ึงเสนาสนะโดยสวนสอง คือ ท่ีควรเสพก็มี 
ท่ีไมควรเสพกมี็ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คําท่ีเรากลาววา เรายอมกลาวแมซ่ึงบานและนิคมโดยสวนสอง คือ  
ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพกมี็ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ในบานและนิคมท้ัง ๒ อยางนั้น  
บานและนิคมใดภกิษุพึงรูวา เม่ือเราเสพบานและนิคมนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กศุลธรรม 
ยอมเส่ือมไป บานและนิคมเห็นปานนี้ไมควรเสพ บานและนิคมใดภิกษุพึงรูวา เม่ือเราเสพบาน 
และนิคมนีแ้ล อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง บานและนิคมเหน็ปานนี้ควร 
เสพ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็คําท่ีเรากลาววา เรายอมกลาวแมซ่ึงบานและนิคมโดยสวนสอง คือ  
ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพกมี็ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คําท่ีเรากลาววา เรากลาวแมซ่ึงชนบทและประเทศโดยสวนสอง คือ  
ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพกมี็ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ในชนบทและประเทศท้ัง ๒ นั้น  
ชนบทและประเทศใด ภกิษพุึงรูวา เม่ือเราเสพชนบทและประเทศนีแ้ล อกุศลธรรมยอมเจริญ 
ยิ่ง กุศลธรรมยอมเส่ือมไป ชนบทและประเทศเห็นปานนีไ้มควรเสพ ชนบทและประเทศใด  
ภิกษพุึงรูวา เม่ือเราเสพชนบทและประเทศน้ีแล อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอมเจริญ 
ยิ่ง ชนบทและประเทศเห็นปานนี้ควรเสพ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คําท่ีเรากลาววา เรากลาวแมซ่ึง 
ชนบทและประเทศโดยสวนสอง คือ ท่ีควรเสพก็มีท่ีไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้ 
กลาวแลว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คําท่ีเรากลาววา เรากลาวแมซ่ึงบุคคลโดยสวนสองคือ ท่ีควรเสพ 
ก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ในบุคคลท้ัง ๒ นั้น บุคคลใดภิกษพุึงรูวา  
เม่ือเราเสพบุคคลนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเส่ือมไป บุคคลเห็นปานนี้ไม 
ควรเสพ บุคคลใดภิกษุพึงรูวาเม่ือเราเสพบุคคลนี้แล อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรม 
ยอมเจริญยิ่ง บุคคลเห็นปานนี้ควรเสพ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็คําท่ีเรากลาววา เรายอมกลาวแม 
ซ่ึงบุคคลโดยสวนสอง คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพกมี็ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                          ปริหานสูตร 
     [๕๕] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย  
ภิกษเุหลานั้นรับคําของทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดถามวาดูกรอาวุโสท้ังหลาย 
พระผูมีพระภาคยอมตรัสวา บุคคลผูมีธรรมอันเส่ือมบุคคลผูมีธรรมอันเส่ือม ดังนี้ ดกูรอาวุโส 
ท้ังหลาย บุคคลผูมีธรรมอันเส่ือมพระผูมีพระภาคตรัสแลวดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล  
อนึ่ง บุคคลผูมีธรรมอันไมเส่ือม พระผูมีพระภาคตรัสแลวดวยเหตุมีประมาณเทาไร ภิกษุ 
เหลานั้นกลาววา ขาแตอาวุโส กระผมท้ังหลายมาแตท่ีไกลแล เพื่อทราบเนื้อความแหงภาษิตนี ้
ในสํานักของทานพระสารีบุตร ขอเน้ือความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะทานพระสารีบุตรเอง  
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เถิด ภิกษุท้ังหลายไดฟงตอทานพระสารีบุตรแลวจักทรงจาํไวทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกร 
อาวุโสท้ังหลาย ถาอยางนั้น ทานท้ังหลายจงฟงจงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้รับคํา 
ทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลผูมีธรรมอันเส่ือม  
พระผูมีพระภาคตรัสไวแลวดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้ ไมฟงธรรมท่ีไมเคยฟง ๑ ธรรมท่ีภิกษุนั้นฟงแลวยอมถึงความเลอะเลือน ๑ธรรมท่ีภิกษ ุ
นั้นเคยถูกตองดวยใจในกาลกอน ยอมไมปรากฏแกเธอ ๑ ภิกษนุั้นยอมไมรูธรรมท่ีตนยังไมรู ๑  
ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลผูมีธรรมอันเส่ือมพระผูมีพระภาคตรัสไวแลวดวยเหตุมีประมาณ 
เทานี้แล ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย สวนบุคคลผูมีธรรมอันไมเส่ือม พระผูมีพระภาคตรัสไวดวยเหตุ 
มีประมาณเทาไร ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมฟงธรรมท่ีตนไมเคยฟงมา ๑  
ธรรมท่ีภิกษุนัน้เคยฟงแลว ยอมไมถึงความเลอะเลือน ๑ ธรรมท่ีภิกษุนัน้เคยถูกตองดวยใจใน 
กาลกอน ยอมปรากฏ ๑ ภิกษุนั้นยอมรูธรรมท่ีตนยังไมรู ๑ ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลผูมีธรรม 
อันไมเส่ือมพระผูมีพระภาคไดตรัสไวแลวดวยเหตุมีประมาณเทานีแ้ล ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย หากวาภกิษุไมเปนผูฉลาดในวารจิตของผูอ่ืนไซรเมื่อเปนเชนนั้น  
ทานท้ังหลายพึงศึกษาวา เราท้ังหลายจักเปนผูฉลาดในวารจิตของตน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ทาน 
ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษเุปนผูฉลาดในวารจิตของตนอยางไร ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  
 เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษท่ีเปนหนุมสาว มีปรกติชอบแตงตัวสองดูเงาหนาของตนในคันฉอง 
 อันบริสุทธ์ิหมดจด หรือในภาชนะน้ําอันใสถาเห็นธุลีหรือจุดดําท่ีหนานั้น กย็อมพยายามกําจดั 
 ธุลีหรือจุดดํานั้นเสีย ถาไมเห็นธุลีหรือจุดดําท่ีหนานั้นกย็อมดีใจ มีความดําริอันบริบูรณดวยเหตุ 
 นั้นนั่นเทียววาเปนลาภของเราแลวหนอ หนาของเราบริสุทธ์ิแลวหนอ แมฉันใด ดูกรอาวุโส 
ท้ังหลาย การพิจารณาของภกิษุวา เราเปนผูไมมีอภิชฌาอยูโดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยูแกเรา  
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หรือวาไมมีหนอ เราเปนผูมีจิตไมพยาบาทอยูโดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ  
เราเปนผูปราศจากถีนมิทธะอยูโดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไม 
ฟุงซานอยูโดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูขามพนความสงสัยอยู 
โดยมากหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไมมักโกรธอยูโดยมากหรือหนอ 
ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไมเศราหมองอยูโดยมากหรือหนอ ธรรมนี้มีอยู 
แกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไดความปราโมทยในธรรมภายในหรือหนอ  ธรรมนี้มีอยูแกเรา 
หรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไดความสงบแหงจิตภายในหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมี 
หนอ เราเปนผูไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่งหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมี 
หนอ ดังนีเ้ปนอุปการะมากในกุศลธรรมท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกนัแล ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ก็ถาภิกษพุิจารณาอยู ยอมไมพิจารณาเห็นกุศลธรรมเหลานี้แมท้ังหมด 
ในตนไซร ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความ 
ไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่งเพื่อไดเฉพาะซ่ึงกุศลธรรมเหลานี้ท้ังหมด 
นั่นเทียว ดกูรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาถูกไฟไหม หรือมีศีรษะถูกไฟไหม  
ควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและ 
สัมปชัญญะใหมีประมาณยิง่ เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะน้ันนั่นเทียว แมฉันใดภิกษุนั้น 
ควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมนความไมทอถอย สติและ 
สัมปชัญญะใหมีประมาณยิง่ เพื่อไดเฉพาะซ่ึงกุศลธรรมเหลานี้ท้ังหมดนั่นเทียว ฉันน้ันเหมือน 
กันแล ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย แตถาภิกษพุิจารณาอยู ยอมพจิารณาเหน็กุศลธรรมบางอยางในตน 
ยอมไมพิจารณาเหน็กุศลธรรม บางอยางในตนไซร ภกิษุนั้นพึงต้ังอยูในกุศลธรรมท้ังหลายท่ีพิจารณา 
เห็นในตนแลว พึงทําความพอใจ ความพยายามความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไม 
ทอถอย สติและสัมปชัญญะใหมีประมาณยิง่ เพื่อไดเฉพาะซ่ึงกุศลธรรมท้ังหลายท่ีไมพิจารณา 
เห็นในตนเหลานั้น ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาถูกไฟไหมหรือมีศีรษะถูกไฟไหมควร 
ทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและ 
สัมปชัญญะใหมีประมาณยิง่ เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะน้ันนั่นเทียว แมฉันใด ดกูร  
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อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุนัน้ควรต้ังอยูในกุศลธรรมท้ังหลายท่ีพิจารณาเห็นในตนแลว ควรทําความ 
พอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ  
ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดเฉพาะซ่ึงกุศลธรรมท้ังหลายท่ีไมพิจารณาเห็นในตนเหลานัน้ ฉันนั้น 
เหมือนกนัแล ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ก็ถาภิกษพุิจารณาอยู ยอมพจิารณาเหน็กุศลธรรมเหลานี้แมท้ังหมด 
ในตนไซร ภิกษุนั้นควรต้ังอยูในกุศลธรรมเหลานี้ท้ังหมดนั่นเทียว แลวพึงทําความเพยีรใหยิ่ง 
ข้ึนไปเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                         สัญญาสูตรท่ี ๑ 
     [๕๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว  
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตธรรม มีอมตธรรมเปนท่ีสุด ๑๐ ประการเปนไฉน  
คืออสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภริตสัญญา ๑  
อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑  
นิโรธสัญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัญญา ๑๐ ประการนีแ้ล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมีมาก 
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ฯ 
 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                         สัญญาสูตรท่ี ๒ 
     [๕๗]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว  
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ๑๐ ประการเปนไฉน คือ  
อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภริต 
สัญญา ๑ อัฏฐิกสัญญา ๑ ปุฬวุกสัญญา ๑ วนิีลกสัญญา ๑ วิฉิททกสัญญา ๑ อุทธุมาตกสัญญา ๑   
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก  
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                           มูลสูตร 
     [๕๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามอยางนี้วาดกูรอาวุโส 
ท้ังหลาย ธรรมท้ังปวงมีอะไรเปนมูล มีอะไรเปนแดนเกดิ มีอะไรเปนเหตุเกิด มีอะไรเปนท่ี 
ประชุมลง มีอะไรเปนประมุข มีอะไรเปนใหญ มีอะไรเปนยิ่ง มีอะไรเปนแกน มีอะไรเปน 
ท่ีหยั่งลง มีอะไรเปนท่ีสุด เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว จะพึงพยากรณแกอัญญเดียรถีย 
ปริพาชกเหลานั้นวาอยางไร ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ 
ขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปน 
ท่ีพึ่ง พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส ขอเน้ือความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมี 
พระภาคเถิด ภกิษุท้ังหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลวจกัทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาเชนนั้นเธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับ 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาพวกอัญญเดยีรถียปริพาชก 
พึงถามอยางนีว้า ดูกรอาวุโสท้ังหลายธรรมท้ังปวงมีอะไรเปนมูล มีอะไรเปนแดนเกิด ... มีอะไร 
เปนท่ีหยั่งลง มีอะไรเปนท่ีสุด เธอท้ังหลายถูกถามอยางนีแ้ลว พึงพยากรณแกอัญญเดยีรถีย 
ปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล มีมนสิการเปน 
แดนเกิด มีผัสสะเปนเหตุเกดิ มีเวทนาเปนท่ีประชุมลง มีสมาธิเปนประมุขมีสติเปนใหญ  
มีปญญาเปนยิง่ มีวิมุตติเปนแกน มีอมตะเปนท่ีหยั่งลง มีนิพพานเปนท่ีสุด ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘  
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                          ปพพชิตสูตร 
     [๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า จิตของ 
พวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยส่ิงสมควรแกบรรพชา อกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว 
จักไมรัดรึงจิตต้ังอยู จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยอนจิจสัญญา จิตของพวกเรา 
จักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยอนตัตสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจติไดรับอบรมแลวดวยอสุภ 
สัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยอาทีนวสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิต 
รูความประพฤติชอบ และความประพฤติไมชอบของสัตวโลกแลว ไดรับอบรมดวยสัญญานั้น 
จิตของพวกเราจักเปนจิตรูความเจริญและความเส่ือมของสัตวโลกแลว ไดรับอบรมดวยสัญญานั้น  
จิตของพวกเราจักเปนจิตรูความเกดิและความดบัแหงสังขารโลกแลวไดรับอบรมดวยสัญญานั้น  
จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยปหานสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรม 
แลวดวยวิราคสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยนิโรธสัญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล จิตของภิกษุเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยส่ิงสมควรแก 
บรรพชา อกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวยอมไมรัดรึงจติต้ังอยู จิตไดรับอบรมแลวดวย 
อนิจจสัญญา จิตไดรับอบรมแลวดวยอนตัตสัญญา จิตไดรับอบรมแลวดวยอสุภสัญญา จิตได 
รับอบรมแลวดวยอาทีนวสัญญา จิตรูความประพฤติชอบและความประพฤติไมชอบของสัตวโลก 
แลว ไดรับอบรมแลวดวยสัญญานั้นจิตรูความเจริญและความเส่ือมของสัตวโลกแลว ไดรับ 
อบรมแลวดวยสัญญานั้นจิตรูความเกิดและความดับแหงสังขารโลกแลว ไดรับอบรมแลวดวย 
สัญญานั้นจิตไดรับอบรมดวยปหานสัญญา จิตไดรับอบรมดวยวิราคสัญญา และจิตไดรับอบรม 
ดวยนิโรธสัญญา เม่ือนั้น ภกิษุนั้นพึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหน่ึง คืออรหัตผลใน 
ปจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยู เปนพระอนาคามี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙  
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                          อาพาธสูตร 
     [๖๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระคิริมานนทอาพาธ ไดรับทุกข เปน 
ไขหนักคร้ังนัน้แล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ทานพระคิริมานนทอาพาธ ไดรับทุกขเปนไขหนกั ขอประทานพระวโรกาส  
ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดอนุเคราะหเสด็จเยีย่มทาน พระคิริมานนทยังท่ีอยูเถิด พระเจาขา ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถาเธอพึงเขาไปหาแลวกลาวสัญญา๑๐ ประการ 
แกคิริมานันทภิกษไุซร ขอท่ีอาพาธของคิริมานันทภกิษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะไดฟง 
สัญญา ๑๐ ประการนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได สัญญา ๑๐ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑  
อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ อาทีนวสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑  
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ๑ อนาปานัสสติ ๑ ฯ 
     ดูกรอานนท ก็อนิจจสัญญาเปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุในธรรมวินยันี้อยูในปาก็ด ี 
อยูท่ีโคนไมกด็ี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วารูปไมเท่ียง เวทนาไมเท่ียง  
สัญญาไมเท่ียง สังขารท้ังหลายไมเท่ียง วิญญาณไมเท่ียง ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนของ 
ไมเท่ียงในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ดวยประการอยางนี้ ดกูรอานนท นี้เรียกวาอนิจจสัญญา ฯ 
     ดูกรอานนท ก็อนัตตสัญญาเปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุในธรรมวินยันี้อยูในปาก็ด ี 
อยูท่ีโคนไมกด็ี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วาจักษเุปนอนัตตา รูปเปนอนัตตา  
หูเปนอนัตตา เสียงเปนอนัตตา จมูกเปนอนตัตา กล่ินเปนอนัตตา ล้ินเปนอนัตตา รสเปน 
อนัตตา กายเปนอนัตตาโผฏฐัพพะเปนอนตัตา ใจเปนอนัตตา ธรรมารมณเปนอนตัตา ยอม 
พิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตาในอายตนะท้ังหลาย ท้ังภายในและภายนอก ๖ ประการเหลานี้  
ดวยประการอยางนี้ ดกูรอานนท นี้เรียกวา อนัตตสัญญา ฯ 
     ดูกรอานนท ก็อสุภสัญญาเปนไฉน ดกูรอานนท ภิกษใุนธรรมวินยันี้ยอมพจิารณา 
เห็นกายนีน้ั่นแล เบ้ืองบนแตพื้นเทาข้ึนไป เบ้ืองตํ่าแตปลายผมลงมามีหนังหุมอยูโดยรอบ   
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เต็มดวยของไมสะอาด มีประการตางๆ วา ในกายน้ีมีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น  
กระดูก เยื่อในกระดูก มาม เนื้อหัวใจตับ พงัผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม  
อาหารเกา ดี เสลดหนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ  
มูตรยอมพิจารณาเหน็โดยความเปนของไมงามในกายน้ี ดวยประการดังนี้ ดูกรอานนทนี้เรียกวา 
อสุภสัญญา ฯ 
     ดูกรอานนท ก็อาทีนวสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภกิษุในธรรมวินัยนี้อยูในปาก็ดี  
อยูท่ีโคนไมกด็ี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วากายน้ีมีทุกขมาก มีโทษมาก  
เพราะฉะนั้น อาพาธตางๆ จึงเกิดข้ึนในกายนี้ คือโรคตา โรคหู โรคจมูก โรคล้ิน โรคกาย  
โรคศีรษะ โรคท่ีใบหู โรคปากโรคฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซ่ืองซึม  
โรคในทองโรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ โรคกลาก 
โรคมองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคคุดทะราด หดู โรคละออง บวม  
โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดี 
เปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐานอาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธมีไขสันนิบาต  
อาพาธอันเกิดแตฤดูแปรปรวนอาพาธอันเกิดแตการบริหารไมสมํ่าเสมอ อาพาธอันเกิดแตความ 
เพียรเกนิกําลังอาพาธอันเกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหวิ ความระหาย 
ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนโทษในกายน้ี ดวยประการดังนี้  
ดูกรอานนท นีเ้รียกวาอาทีนวสัญญา ฯ 
     ดูกรอานนท ก็ปหานสัญญาเปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุในธรรมวินยันี้ยอมไมยนิดี  
ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมดส้ินไป ยอมทําใหถึงความไมมี ซ่ึงกามวิตกอันเกดิข้ึนแลว  
ยอมไมยนิดี ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมดส้ินไป ยอมทําใหถึงความไมมี ซ่ึงพยาบาท 
วิตกอันเกิดข้ึนแลว ยอมไมยนิดียอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมดส้ินไป ยอมใหถึงความ 
ไมมี ซ่ึงวิหิงสาวิตกอันเกิดข้ึนแลว ยอมไมยินดี ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมดส้ินไป  
ยอมใหถึงความไมมี ซ่ึงอกุศลธรรมท้ังหลายอันช่ัวชา อันเกิดข้ึนแลว เกดิข้ึนแลวดูกรอานนท  
นี้เรียกวาปหานสัญญา ฯ 
    ดกูรอานนท ก็วิราคสัญญาเปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุในธรรมวินยันี้อยูในปาก็ด ี 
อยูท่ีโคนไมกด็ี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วาธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่น  
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ประณีต คือ ธรรมเปนท่ีระงับสังขารท้ังปวง ธรรมเปนท่ีสละคืนอุปธิท้ังปวง ธรรมเปนท่ีส้ินไป 
แหงตัณหา ธรรมเปนท่ีสํารอกกิเลสธรรมชาติเปนท่ีดับกเิลสและกองทุกข ดูกรอานนท นี้ 
เรียกวาวิราคสัญญา ฯ 
     ดูกรอานนท นิโรธสัญญาเปนไฉน ดกูรอานนท ภิกษใุนธรรมวินยันี้อยูในปาก็ดี  
อยูท่ีโคนไมกด็ี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วาธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาต 
 ินั่นประณีต คือ ธรรมเปนท่ีระงับสังขารท้ังปวง ธรรมเปนท่ีสละคืนอุปธิท้ังปวง ธรรมเปนท่ีส้ิน 
ไปแหงตัณหา ธรรมเปนท่ีดับโดยไมเหลือ ธรรมชาติเปนท่ีดับกิเลสและกองทุกข ดูกรอานนท  
นี้เรียกวานิโรธสัญญา ฯ 
     ดูกรอานนท สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุในธรรมวินัยนี้  
ละอุบาย  และอุปาทานในโลก อันเปนเหตุตั้งม่ัน ถือม่ัน และเปนอนุสัยแหงจิต ยอม 
งดเวน ไมถือม่ัน ดูกรอานนท นี้เรียกวาสัพพโลเกอนภิรตสัญญา ฯ 
     ดูกรอานนท สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาเปนไฉน ดกูรอานนท ภิกษใุนธรรมวินยันี้  
ยอมอึดอัด ยอมระอา ยอมเกลียดชังแตสังขารท้ังปวง ดูกรอานนทนี้เรียกวาสัพพสังขาเรสุ 
อนิจจสัญญา ฯ 
    ดูกรอานนท อานาปานัสสติเปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุในธรรมวินยันี้ อยูในปา 
ก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูในเรือนวางเปลากด็ี นั่งคูบัลลังกตั้งกายใหตรง ดาํรงสติไวเฉพาะหนา  
เธอเปนผูมีสติหายใจออก เปนผูมีสติหายใจเขา เม่ือหายใจออกยาวก็รูชัดวา หายใจออกยาว  
หรือเม่ือหายใจเขายาวก็รูชัดวา หายใจเขายาว เม่ือหายใจออกส้ันก็รูชัดวา หายใจออกส้ัน  
หรือเม่ือหายใจเขาส้ันก็รูชัดวา หายใจเขาส้ัน ยอมศึกษาวา จักเปนผูกําหนดรูกายท้ังปวง 
(ลมหายใจ) หายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูกําหนดรูกายท้ังปวงหายใจเขายอมศึกษาวา  
จักระงับกายสังขาร (ลมหายใจ) หายใจออก ยอมศึกษาวาจักระงับกายสังขาร หายใจเขา ยอม 
ศึกษาวา จักกําหนดรูปตหิายใจออก ยอมศึกษาวา จักกําหนดรูปติหายใจเขา ยอมศึกษาวา  
จักกําหนดรูจติตสังขาร (เวทนา)หายใจออก ยอมศึกษาวา จักกําหนดรูจิตตสังขารหายใจเขา ยอม 
ศึกษาวาจักระงับจิตตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จกัระงับจิตตสังขารหายใจเขา ยอมศึกษาวา จกั
กําหนดรูจิตหายใจออก ยอมศึกษา 
วา จักกําหนดรูจิตหายใจเขายอมศึกษาวา จกัยังจิตใหบันเทิงหายใจออก ยอมศึกษาวา จักยังจิตให  
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บันเทิงหายใจออก  ยอมศึกษาวา จกัตั้งจิตใหม่ันหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักต้ังจิตใหม่ันหายใจ 
ออก ยอมศึกษาวา จักเปล้ืองจิตหายใจเขา ยอมศึกษาวา จกัเปล้ืองจิตหายใจออก   ยอม 
ศึกษาวา จักเปล้ืองจิตหายใจเขา  ยอมศึกษาวา  จักเปนผูพจิารณาเหน็โดยความเปนของไมเท่ียง 
หายใจออก ยอมศึกษาวา จกัเปนผูพิจารณาเหน็โดยความเปนของไมเท่ียงหายใจเขายอมศึกษา 
วา จักเปนผูพจิารณาเหน็โดยความคลายกาํหนัดหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูพจิารณาเหน็ 
โดยความคลายกําหนัดหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปนผูพจิารณาเหน็โดยความดับสนทิหายใจ 
ออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูพจิารณาเหน็โดยความดับสนทิหายใจเขา ยอมศึกษาวา จกัเปนผู 
พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจออก ยอมศึกษาวา จกัเปนผูพิจารณาเหน็โดยความสลัดคืน 
หายใจเขาดกูรอานนท นี้เรียกวาอานาปานสัสติ ฯ 
    ดูกรอานนท ถาเธอพึงเขาไปหาแลว กลาวสัญญา ๑๐ ประการนี้แกคิริมานนทภิกษุไซร  
ขอท่ีอาพาธของคิริมานนทภิกษจุะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะไดฟงสัญญา ๑๐ ประการนี้เปน 
ฐานะท่ีจะมีได ฯ 
     ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทไดเรียนสัญญา ๑๐ ประการนีใ้นสํานกัของพระผูมีพระภาค 
แลว ไดเขาไปหาทานพระคิริมานนทยังท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาวสัญญา ๑๐ ประการแกทานพระ 
คิริมานนท คร้ังนั้นแล อาพาธนั้นของทานพระคิริมานนทสงบระงับโดยพลัน เพราะไดฟงสัญญา  
๑๐ ประการนี้ ทานพระคิริมานนทหายจากอาพาธน้ัน ก็แลอาพาธนั้นเปนโรคอันทานพระคิริมานนท 
ละไดแลวดวยประการนั้นแล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบสจิตตวรรคท่ี ๑ 
                       _____________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
            ๑. สจิตตสูตร                 ๒. สาริปุตตสูตร  
            ๓. ฐิติสูตร                         ๔. สมถสูตร 
        ๕. ปริหานสูตร                 ๖. สัญญาสูตรท่ี ๑  
        ๗. สัญญาสูตรท่ี ๒         ๘. มูลสูตร 
        ๙. ปพพชิตสูตร                 ๑๐. อาพาธสูตร ฯ  
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                         ยมกวรรคท่ี ๒ 
                          อวิชชาสูตร 
    [๖๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เง่ือนตนแหงอวชิชายอมไมปรากฏในกาลกอนแตนี้ อวิชชา 
ไมมี แตภายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น เราจึงกลาวคํานี้อยางนี้วา กเ็ม่ือเปนเชนนั้น อวิชชามี 
ขอนี้เปนปจจยัจงึปรากฏ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมกลาวอวิชชาวามีอาหาร มิไดกลาววาไมมี 
อาหาร ก็อะไรเปนอาหารของอวิชชาควรจะกลาววานวิรณ ๕ แมนิวรณ ๕ เรากก็ลาววามีอาหาร 
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของนิวรณ ๕ ควรกลาววา ทุจริต ๓ แมทุจริต ๓  
เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของทุจริต ๓ ควรกลาววา การ 
ไมสํารวมอินทรีย แมการไมสํารวมอินทรียเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไร 
เปนอาหารแหงการไมสํารวมอินทรีย ควรกลาววาความไมมีสติสัมปชัญญะ แมความไมมีสติ 
สัมปชัญญะเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของความไมมีสติ 
สัมปชัญญะ ควรกลาววาการกระทําไวในใจโดยไมแยบคาย แมการทําไวในใจโดยไมแยบคายเรา 
ก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการทําไวในใจโดยไมแยบคาย  
ควรกลาววาความไมมีศรัทธา แมความไมมีศรัทธาเราก็กลาววามีอาหารมิไดกลาววาไมมี 
อาหาร ก็อะไรเปนอาหารของความไมมีศรัทธา ควรกลาววา การไมฟงสัทธรรม แมการไมฟง 
สัทธรรมเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหารกอ็ะไรเปนอาหารของการไมฟงสัทธรรม  
ควรกลาววา การไมคบสัปบุรุษ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการดังนี้ การไมคบสัปบุรุษท่ีบริบูรณ  
ยอมยังการไมฟง สัทธรรมใหบริบูรณ การไมฟงสัทธรรมท่ีบริบูรณ ยอมยังความไมมีศรัทธาให 
บริบูรณ ความไมมีศรัทธาท่ีบริบูรณ ยอมยงัการทําไวในใจโดยไมแยบคายใหบริบูรณ การทําไว 
ในใจโดยไมแยบคายท่ีบริบูรณ ยอมยังความไมมีสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ ความไมมีสติสัมป 
ชัญญะท่ีบริบูรณ ยอมยังการไมสํารวมอินทรียใหบริบูรณ การไมสํารวมอินทรียท่ีบริบูรณ ยอม 
ยังทุจริต ๓ ใหบริบูรณ ทุจริต ๓ท่ีบริบูรณ ยอมยังนิวรณ ๕ ใหบริบูรณ นิวรณ ๕ ท่ีบริบูรณ  
ยอมยังอวิชชาใหบริบูรณ อวชิชานี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฯ  
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    ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเม่ือฝนเม็ดหยาบตกลงเบ้ืองบนภูเขาเม่ือฝนตกหนกัๆ  
อยู น้ํานัน้ไหลไปตามท่ีลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวยใหเต็ม ซอกเขา ลําธารและหวย 
ท่ีเต็ม ยอมยังหนองใหเต็ม หนองท่ีเต็มยอมยังบึงใหเต็ม บึงท่ีเต็มยอมยงัแมน้ํานอยใหเต็ม  
แมน้ํานอยท่ีเต็มยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญท่ีเตม็ยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม มหา 
สมุทรสาครนั้น มีอาหารอยางนี้ และเต็มเปยมอยางนี้ แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย การไมคบ 
สัปบุรุษท่ีบริบูรณ ยอมยังการไมฟงสัทธรรมใหบริบูรณ ... นิวรณ ๕ ท่ีบริบูรณยอมยงัอวิชชาให 
บริบูรณ อวิชชานี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาววิชชาและวมุิตติวามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร กอ็ะไร 
เปนอาหารของวิชชาและวิมุตติ ควรกลาววา โพชฌงค ๗ แมโพชฌงค ๗ เราก็กลาววามีอาหาร 
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของโพชฌงค ๗ ควรกลาววา สติปฏฐาน ๔ แมสติ 
ปฏฐาน ๔ เราก็กลาววามีอาหารมิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสติปฏฐาน ๔  
ควรกลาววา สุจริต ๓แมสุจริต ๓ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปน 
อาหารของสุจริต ๓ ควรกลาววา การสํารวมอินทรีย แมการสํารวมอินทรียเราก็กลาววามีอาหาร 
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการสํารวมอินทรีย ควรกลาววา สติสัมปชัญญะ 
แมสติสัมปชัญญะเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสติสัมป 
ชัญญะ ควรกลาววา การทําไวในใจโดยแยบคาย แมการทําไวในใจโดยแยบคายเรากก็ลาววามี 
อาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ควรกลาว 
วาศรัทธา แมศรัทธาเรากก็ลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของศรัทธา  
ควรกลาววา การฟงสัทธรรม แมการฟงสัทธรรมเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร 
ก็อะไรเปนอาหารของการฟงสัทธรรม ควรกลาววา การคบสัปบุรุษ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ดวย 
ประการดังนี้ การคบสัปบุรุษท่ีบริบูรณยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ การฟงสัทธรรมท่ี 
บริบูรณ ยอมยงัศรัทธาใหบริบูรณ ศรัทธาท่ีบริบูรณ ยอมยงัการทําไวในใจโดยแยบคายให 
บริบูรณ การทําไวในใจโดยแยบคายท่ีบริบูรณ ยอมยังสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ สติสัมปชัญญะ 
ท่ีบริบูรณ ยอมยังการสํารวมอินทรียใหบริบูรณ การสํารวมอินทรียท่ีบริบูรณ ยอมยงัสุจริต ๓  
ใหบริบูรณ สุจริต ๓ ท่ีบริบูรณ ยอมยังสตปิฏฐาน ๔ ใหบริบูรณสติปฏฐาน ๔ ท่ีบริบูรณ   
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ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ ท่ีบริบูรณยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ  
วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฯ 
    ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเม่ือฝนเม็ดหยาบตกลงเบ้ืองบนภูเขาเม่ือฝนตกหนกัๆ  
อยู น้ํานัน้ไหลไปตามท่ีลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวยใหเต็ม ซอกเขา ลําธารและหวย 
ท่ีเต็มยอมยังหนองใหเต็ม หนองท่ีเต็มยอมยังบึงใหเต็ม บึงท่ีเต็มยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม แมน้ํา 
นอยท่ีเต็ม ยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้าํใหญท่ีเต็ม ยอมยังมหาสมทุรสาครใหเต็ม  
มหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอยางนี้ และเต็มเปยมอยางนี้ แมฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลายการคบ 
สัปบุรุษท่ีบริบูรณ ยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ ... โพชฌงค ๗ ท่ีบริบูรณ ยอมยงัวิชชาและ 
วิมุตติใหบริบูรณ วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                          ตัณหาสูตร 
    [๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เง่ือนตนแหงภวตัณหา ยอมไมปรากฏในกาลกอนแตนี้ ภว 
ตัณหาไมมี แตภายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น เราจึงกลาวคําอยางนีว้า ก็เม่ือเปนเชนนัน้ ภวตัณหา 
มีขอนี้เปนปจจัยจึงปรากฏ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมกลาวภวตัณหาวามีอาหาร มิไดกลาววา 
ไมมีอาหาร กอ็ะไรเปนอาหารของภวตัณหาควรกลาววา อวิชชา แมอวิชชาเรากก็ลาววามีอาหาร  
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของอวิชชา ควรกลาววานวิรณ ๕ แมนวิรณ ๕ เราก ็
กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร กอ็ะไรเปนอาหารของนิวรณ ๕ ควรกลาววา ทุจริต ๓  
แมทุจริต ๓ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของทุจริต ๓  
ควรกลาววา การไมสํารวมอินทรียแมการไมสํารวมอินทรียเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววา 
ไมมีอาหาร กอ็ะไรเปนอาหารของการไมสํารวมอินทรีย ควรกลาววาความไมมีสติสัมปชัญญะ  
แมความไมมีสติสัมปชัญญะเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของ 
ความไมมีสติสัมปชัญญะ ควรกลาววา การทําไวในใจโดยไมแยบคายแมการทําไวในใจโดย 
ไมแยบคายเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหารก็อะไรเปนอาหารของการทําไวในใจ  
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โดยไมแยบคาย ควรกลาววา ความไมมีศรัทธา แมความไมมีศรัทธาเราก็กลาววามีอาหาร มิได 
กลาววาไมมีอาหารก็อะไรเปนอาหารของความไมมีศรัทธา ควรกลาววา การไมฟงสัทธรรมแม 
การไมฟงสัทธรรมเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการไมฟง 
สัทธรรม ควรกลาววา การไมคบสัตบุรุษ ดูกรภกิษุท้ังหลายดวยประการดังนี้ การไมคบ 
สัตบุรุษท่ีบริบูรณ ยอมยังการไมฟงสัทธรรมใหบริบูรณ การไมฟงสัทธรรมท่ีบริบูรณ ยอมยัง 
ความไมมีศรัทธาใหบริบูรณความไมมีศรัทธาท่ีบริบูรณ ยอมยังการทําไวในใจโดยไมแยบคายให 
บริบูรณ การทําไวในใจโดยไมแยบคายท่ีบริบูรณ ยอมยงัความไมมีสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ 
ความไมมีสติสัมปชัญญะท่ีบริบูรณ ยอมยงัการไมสํารวมอินทรียใหบริบูรณ การไมสํารวมอินทรีย 
ท่ีบริบูรณ ยอมยังทุจริต ๓ ใหบริบูรณ ทุจริต ๓ ท่ีบริบูรณยอมยังนวิรณ ๕ ใหบริบูรณ  
นิวรณ ๕ ท่ีบริบูรณ ยอมยังอวิชชาใหบริบูรณอวิชชาท่ีบริบูรณ ยอมยังภวตัณหาใหบริบูรณ  
ภวตัณหาน้ีมีอาหารอยางนีแ้ละบริบูรณอยางนี้ ฯ 
    ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเม่ือฝนเม็ดหยาบตกลงเบ้ืองบนภูเขาเม่ือฝนตกหนกัๆ  
อยู น้ํานัน้ไหลไปตามท่ีลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวยใหเต็ม ซอกเขา ลําธารและหวย 
ท่ีเต็ม ยอมยังหนองใหเต็ม หนองท่ีเต็มยอมยังบึงใหเต็ม บึงท่ีเต็ม ยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม  
แมน้ํานอยท่ีเต็ม ยอมยังแมน้าํใหญใหเต็ม แมน้ําใหญท่ีเต็ม ยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม  
มหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอยางนี้ และเต็มเปยมอยางนี้ แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย การไมคบ 
สัตบุรุษท่ีบริบูรณ ยอมยังการไมฟงสัทธรรมใหบริบูรณ ... อวิชชาท่ีบริบูรณยอมยังภวตัณหาให 
บริบูรณ ภวตัณหานี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
    ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาววิชชาและวิมุตติวามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไร 
เปนอาหารของวิชชาและวิมุตติ ควรกลาววา โพชฌงค ๗ แมโพชฌงค ๗ เราก็กลาววามีอาหาร 
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของโพชฌงค ๗ ควรกลาววาสติปฏฐาน ๔ แมสติ 
ปฏฐาน ๔ เราก็กลาววามีอาหารมิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสติปฏฐาน ๔  
ควรกลาววา สุจริต ๓แมสุจริต ๓ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปน 
อาหารของสุจริต ๓ ควรกลาววา การสํารวมอินทรีย แมการสํารวมอินทรียเราก็กลาววามีอาหาร 
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการสํารวมอินทรียควรกลาววา สติสัมปชัญญะ  
แมสติสัมปชัญญะเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสติสัมป  
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ชัญญะ ควรกลาววา การทําไวในใจโดยแยบคาย แมการทําไวในใจโดยแยบคาย เราก็กลาววา 
มีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการทําไวในใจโดยแยบคาย ควรกลาววา  
ศรัทธา แมศรัทธาเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหารก็อะไรเปนอาหารของศรัทธา  
ควรกลาววา การฟงสัทธรรม แมการฟงสัทธรรมเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร 
ก็อะไรเปนอาหารของการฟงสัทธรรม ควรกลาววา การคบหาสัปบุรุษ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวย 
ประการดังนีก้ารคบสัปบุรุษท่ีบริบูรณ ยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ การฟงสัทธรรมท่ี 
บริบูรณ ยอมยงัการทําไวในใจโดยแยบคายใหบริบูรณ การทําไวในใจโดยแยบคายท่ีบริบูรณ  
ยอมยังสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ สติสัมปชัญญะท่ีบริบูรณยอมยังการสํารวมอินทรียใหบริบูรณ  
การสํารวมอินทรียท่ีบริบูรณ ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ สุจริต ๓ ท่ีบริบูรณ  ยอมยังสติ 
ปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณสติปฏฐาน ๔ ท่ีบริบูรณ ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ  โพชฌงค ๗ 
ท่ีบริบูรณ ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้และบริบูรณ 
อยางนี้ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเม่ือฝนเม็ดหยาบตกลงเบ้ืองบนภูเขาเม่ือฝนตกหนกัๆ  
อยู น้ํานัน้ไหลไปตามท่ีลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวยใหเต็ม ซอกเขา ลําธารและหวย 
ท่ีเต็ม ยอมยังหนองใหเต็ม หนองท่ีเต็มยอมยังบึงใหเต็ม บึงท่ีเต็มยอมยงัแมน้ํานอยให 
เต็ม แมน้ํานอยท่ีเต็ม ยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญท่ีเต็ม ยอมยังมหาสมุทรสาคร 
ใหเต็ม มหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอยางนี้ และเต็มเปยมอยางนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
การคบสัปบุรุษท่ีบริบูรณ ยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ ... โพชฌงค ๗ท่ีบริบูรณ ยอมยัง 
วิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ วชิชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้นเหมือน 
กันแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                          นิฏฐาสูตร 
     [๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเช่ือม่ันในเรา บุคคลเหลานั้นท้ังหมด 
เปนผูสมบูรณดวยทิฐิ บุคคล ๕ จําพวกท่ีสมบูรณดวยทิฐเิช่ือม่ันในโลกนี้ อีก ๕ จําพวกละ  
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โลกน้ีไปแลวจึงเช่ือม่ัน บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหนเช่ือม่ันในโลกนี้ คือ พระโสดาบันผูสัตตัก 
ขัตตุปรมะ ๑ พระโสดาบันผูโกลังโกละ ๑ พระโสดาบันผูเอกพีชี ๑ พระสกทาคามี ๑ พระ 
อรหันตในปจจุบัน ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้เช่ือม่ันในโลกนี้ ฯ 
     บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน ละโลกน้ีไปแลวจึงเช่ือม่ัน คือพระอนาคามีผูอันตรา 
ปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผูอุปหัจจปรินพิพายี ๑ พระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี ๑ พระ 
อนาคามีผูสสังขารปรินิพพาย ี๑ พระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลา 
นี้ละโลกน้ีไปแลวจึงเช่ือม่ันดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึง่เช่ือม่ันในเรา บุคคล 
เหลานั้นท้ังหมดเปนผูสมบูรณดวยทิฐิ บุคคลผูสมบูรณดวยทิฐิ ๕ จําพวกเหลานี้นั้น เช่ือ 
ม่ันในโลกนี้ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้ละโลกน้ีไปแลวจงึเช่ือม่ัน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                          อเวจจสูตร 
    [๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเล่ือมใส อยางไมหวัน่ไหวในเรา บุคคล 
เหลานั้นท้ังหมดเปนผูถึงกระแสนิพพาน ผูถึงกระแสนพิพาน ๕ จําพวกเหลานั้นเช่ือม่ันในโลกนี้  
๕ จําพวกละโลกน้ีไปแลวจงึเช่ือม่ัน๕ จําพวกเหลาไหนเช่ือม่ันในโลกนี้ ๕ จําพวกเหลานี้ คือ  
พระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ ๑ พระโสดาบันผูโกลังโกละ ๑ พระโสดาบันผูเอกพีชี ๑ พระ 
สกทาคามี ๑ พระอรหันตในปจจุบัน ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้เช่ือม่ันในโลกนี้ บุคคล ๕ จําพวก 
เหลาไหนละโลกนี้ไปแลวจงึเช่ือม่ัน คือ พระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผู 
อุปหัจจปรินพิพายี ๑ พระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี ๑ 
พระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้ละโลกน้ีไปแลวจงึเช่ือม่ัน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเล่ือมใสอยางไมหวัน่ไหวในเรา บุคคลเหลานั้นท้ังหมด 
เปนผูถึงกระแสนิพพาน ผูถึงกระแสนพิพาน ๕ จําพวกเหลานี้นั้นเช่ือม่ันในโลกนี้ ๕ จําพวกละ 
โลกน้ีไปแลวจึงเช่ือม่ัน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔  
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                          สุขสูตรท่ี ๑ 
     [๖๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยูท่ีนาลกคาม แควนมคธ คร้ังนัน้แล ปริพาชก 
ช่ือวาสามัณฑกาณิ เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร คร้ันผาน 
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระสารีบุตร 
วา ดูกรทานพระสารีบุตรอะไรหนอเปนเหตุใหเกิดสุข อะไรหนอเปนเหตุใหเกิดทกุข ฯ 
     ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ การเกดิเปนเหตุใหเกิดทุกขการไมเกดิเปน 
เหตุใหเกดิสุข ดูกรผูมีอายุ เม่ือมีการเกิด เปนอันหวังไดทุกขนี้คือ ความหนาว ความรอน  
ความหวิ ความระหาย อุจจาระ ปสสาวะสัมผัสไฟ สัมผัสทอนไม สัมผัสศาตรา ญาติ 
ก็ดี มิตรก็ดี มาประชุมพรอมกันยอมโกรธเคืองเขา ดูกรผูมีอายุ เม่ือมีการเกิด เปนอันหวัง 
ไดทุกขนี้ ดูกรผูมีอายุ เม่ือไมมีการเกิด เปนอันหวังไดสุขนี้ คือ ความไมหนาว ความไมรอน 
ความไมหวิ ความไมระหาย ไมตองอุจจาระ ไมตองปสสาวะ ไมตองสัมผัสไฟไมตองสัมผัส 
ทอนไม ไมตองสัมผัสศาตรา ญาติก็ดี มิตรก็ดี มาประชุมพรอมกัน ยอมไมโกรธเคืองเขา  
ดูกรทานผูมีอายุ เม่ือไมมีการเกิด เปนอันหวังไดสุขดังนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                          สุขสูตรท่ี ๒ 
     [๖๖] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยูท่ีนาลกคาม แควนมคธ คร้ังนัน้แล ปริพาชก 
ช่ือวาสามัณฑกาณิ เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร คร้ันผาน 
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว นั่งท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระสารีบุตร 
วา ดูกรทานพระสารีบุตรในธรรมวินัยนี้ อะไรหนอเปนเหตุใหเกิดสุข อะไรเปนเหตุให 
เกิดทุกข ฯ 
     ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ ในธรรมวนิัยนี้ ความไมยินดแีลเปนเหตุ 
ใหเกดิทุกข ความยินดีเปนเหตุใหเกิดสุข ดูกรผูมีอายุ เม่ือมีความไมยนิดี เปนอันหวังไดทุกข 
นี้ คือ บุคคลผูมีความไมยนิดีแมเดนิอยู กไ็มประสบความสุขความสําราญ บุคคลผูมีความไม  
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ยินดแีมยนือยู ... แมนั่งอยู ... แมนอนอยู... แมอยูในบาน... แมอยูในปา... แมอยูท่ีโคนไม... แมอยู 
ในเรือนวางเปลา... แมอยูในท่ีแจง... แมอยูในทามกลางภกิษุสงฆ ก็ยอมไมประสบความสุขความ 
สําราญ ดูกรผูมีอายุ เม่ือมีความไมยินดีก็เปนอันหวังไดความทุกขนี้ ดูกรผูมีอายุ เม่ือมีความ 
ยินดี ก็เปนอันหวังไดความสุขนี้ คือ บุคคลผูมีความยินดแีมเดินอยู  กย็อมประสบความสุข 
ความสําราญ  บุคคลผูมีความยินดแีมยนือยู.... แมนั่งอยู ... แมนอนอยู ... แมอยูในบาน ... แมอยู 
ในปา ... แมอยูท่ีโคนไม... แมอยูในเรือนวางเปลา... แมอยูในท่ีแจง... แมอยูในทามกลางภิกษ ุ
สงฆ ก็ยอมประสบความสุขความสําราญ ดูกรผูมีอายุ เม่ือมีความยินดี ก็เปนอันหวังไดความ 
สุขนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                        นฬกปานสูตรท่ี ๑ 
     [๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสดจ็จาริกไปในแควนโกศล พรอมดวยภกิษุสงฆหมู 
ใหญ ไดเสด็จถึงนิคมของชาวโกศล ช่ือวานฬกปานะ ทราบมาวาพระผูมีพระภาคประทับอยูท่ี 
ปลาสวัน ใกลนฬกปานนิคมนั้น ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคผูอันหมูภิกษแุวดลอมประทับนั่ง 
แลวในวันอุโบสถ คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน  
ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา ส้ินสวนแหงราตรีเปนอันมาก ทรงตรวจดูภิกษุสงฆผูนิ่ง 
เงียบอยูแลวตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดกูรสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศจากถีนมิทธะแลว 
ธรรมีกถาเพ่ือภิกษุท้ังหลายจงแจมแจงกะเธอ เราเมื่อยหลัง จักเอนหลัง ทานพระสารีบุตรกราบ 
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาครับส่ังใหปูผาสังฆาฏิส่ีช้ัน ทรงสําเร็จสีหไส 
ยาโดยพระปรัสเบ้ืองขวา ซอนเทาเหล่ือมเทา ทรงมีสติสัมปชัญญะ ทรงกระทําอุฏฐานสัญญา 
ไวในพระทัย 
     ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรเตือนภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษ ุ
ท้ังหลายรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรกลาววาดกูรอาวุโสท้ังหลาย ผูใดผูหนึ่ง 
ไมมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ ไมมีวิริยะ ไมมีปญญาในกศุลธรรม  
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ท้ังหลาย กลางคืนหรือกลางวนัของผูนั้นยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังไดความเส่ือมในกุศลธรรม 
ท้ังหลาย ไมหวังไดความเจรญิเลย ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวนัของพระจันทรในกาลปกษ 
ยอมผานพนไป พระจันทรยอมเส่ือมจากวรรณะ ยอมเส่ือมจากมณฑลยอมเส่ือมจากแสงสวาง  
ยอมเส่ือมจากดานยาวและดานกวาง ฉันใด ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมมีหิริ  
ไมมีโอตตัปปะ ไมมีวิริยะไมมีปญญาในกศุลธรรมท้ังหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้น  
ยอมผานพนไปผูนั้นพึงหวังไดความเส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมหวังไดความเจรญิเลย  
ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย คําวาบุคคลผูไมมีศรัทธานี้ เปนความเส่ือมคําวาบุคคล 
ผูไมมีหิรินี้เปนความเส่ือม คําวาบุคคลผูไมมีโอตตัปปะนี้ เปนความเส่ือม คําวาบุคคลผูเกียจ 
ครานนี้ เปนความเส่ือม คําวาบุคคลผูมีปญญาทรามนี้เปนความเส่ือม คําวาบุคคลผูมักโกรธนี้  
เปนความเส่ือม คําวาบุคคลผูผูกโกรธนี้เปนความเส่ือม คําวาบุคคลผูมีความปรารถนาลามกน้ี  
เปนความเส่ือม คําวาผูมีมิตรช่ัวนี้ เปนความเส่ือม คําวาบุคคลผูเปนมิจฉาทิฐินี้ เปนความ 
เส่ือม ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย มีหิริมีโอตตัปปะ  
มีวิริยะ มีปญญาในกุศลธรรมท้ังหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้นยอมผานพนไป ผูนั้นพึง 
หวังไดความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมหวังไดความเส่ือมเลย ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบ 
เหมือนกลางคืนหรือกลางวนัของพระจันทรในปกษขางข้ึนยอมผานพนไป พระจนัทรนั้นยอมเจริญ 
ดวยวรรณะ  ยอมเจริญดวยมณฑล  ยอมเจริญดวยแสงสวาง  ยอมเจริญดวยดานยาวและดานกวาง 
ฉันใด ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลายมีหิริ มีโอตตัปปะมีวิริยะ มีปญญาในกุศล 
ธรรมท้ังหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้นยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังไดความเจริญในกุศล 
ธรรมท้ังหลาย ไมหวังไดความเส่ือมเลยฉันนั้นเหมือนกนั ดูกรอาวุโสท้ังหลาย คําวาบุคคลผูมี 
ศรัทธานี้ ไมใชความเส่ือมคําวาบุคคลผูมีหิรินี้ ไมใชความเส่ือม คําวาบุคคลผูมีโอตตัปปะนี้  
ไมใชความเส่ือม คําวาบุคคลผูปรารภความเพียรนี้ ไมใชความเส่ือม คําวาบุคคลผูมีปญญานี้  
ไมใชความเส่ือม คําวาบุคคลผูไมโกรธนี้ ไมใชความเส่ือม คําวาบุคคลผูไมผูกโกรธนี้ ไมใช 
ความเส่ือม คําวาบุคคลผูปรารถนานอยนี้ ไมใชความเส่ือมคําวาบุคคลผูเปนสัมมาทิฐินี้  
ไมใชความเส่ือม ฯ  
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     คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จลุกข้ึนแลว ตรัสชมทานพระสารีบุตรวา ดีละ ดีละ  
สารีบุตร ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมมีหิริไมมีโอตตัปปะ ไมมีวริิยะ ไมมี 
ปญญาในกุศลธรรมท้ังหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้นยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังไดความ 
เส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลายไมหวังไดความเจริญเลย ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนกลางคืน 
หรือกลางวันของพระจันทรในกาลปกษยอมผานพนไป พระจันทรนัน้ยอมเส่ือมจากวรรณะ ยอม 
เส่ือมจากมณฑล ยอมเส่ือมจากแสงสวาง ยอมเส่ือมจากดานยาวและกวางฉันใด ดูกรสารีบุตร  
ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมมีหิริ ฯลฯไมมีปญญาในกุศลธรรมท้ังหลาย  
กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้น ยอมผานพนไปผูนั้นพึงหวังไดความเส่ือม ไมหวังไดความเจริญ 
เลย ฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรสารีบุตร คําวาบุคคลผูไมมีศรัทธานี้ เปนความเส่ือม คําวาบุคคล 
ไมมีหิริ ...ผูไมมีโอตตัปปะ ... ผูเกียจคราน ... ผูมีปญญาทราม ... ผูมักโกรธ ...ผูผูกโกรธ ...  
ผูมีความปรารถนาลามก ... ผูมีมิตรช่ัว ... ผูเปนมิจฉาทิฐนิี้เปนความเส่ือม ฯ 
     ดูกรสารีบุตร ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย มีหิริมีโอตตัปปะ มีวิริยะ  
มีปญญาในกุศลธรรมท้ังหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้นยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังได 
ความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมหวังไดความเส่ือมเลย ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนกลางคืน 
หรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางข้ึนยอมผานพนไป พระจันทรนั้นยอมเจริญดวยวรรณะ 
ยอมเจริญดวยมณฑล ยอมเจริญดวยแสงสวาง ยอมเจริญดวยดานยาวและกวาง ฉันใดดูกร 
สารีบุตร ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย ... ผูนั้นพึงหวังไดซ่ึงความเจริญในกุศลธรรม 
ท้ังหลาย ไมหวังไดความเสือ่มเลย ฉันนั้นเหมือนกนัดูกรสารีบุตร คําวาบุคคลผูมีศรัทธานี้  
ไมใชความเส่ือม คําวาบุคคลผูมีหิริ ...ผูมีโอตตัปปะ ... ผูปรารภความเพียร ... ผูมีปญญา ... ผูไม 
มักโกรธ ...ผูไมผูกโกรธ ... ผูมีความปรารถนานอย ... ผูมีคนดีเปนมิตร ... ผูเปนสัมมาทิฐินี้ ไมใช 
ความเส่ือม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                        นฬกปานสูตรท่ี ๒ 
     [๖๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปลาสวัน ในนฬกปานนิคม สมัยนัน้ 
แล พระผูมีพระภาคอันหมูภกิษุแวดลอม ประทับนั่งแลวในวันอุโบสถ พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจง  
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ภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาส้ินสวนแหง 
ราตรีเปนอันมาก ทรงตรวจดภูิกษุสงฆผูนิ่งเงียบอยูแลว ตรัสกะทานพระสารีบุตรวา  
ดูกรสารีบุตร ภิกษุสงฆเปนผูปราศจากถีนมิทธะแลว ธรรมีกถาเพ่ือภิกษุท้ังหลายจงแจมแจงกะ 
เธอเราเม่ือยหลัง จักเอนหลัง ทานพระสารีบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระ 
ภาครับส่ังใหปูผาสังฆาฏิส่ีช้ันแลว สําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัศวเบ้ืองขวาซอนพระบาทเหล่ือม 
พระบาท ทรงมีสติสัมปชัญญะ ทรงกระทําอุฏฐานสัญญาไวในพระทัย ฯ 
     ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรเตือนภิกษุท้ังหลายวา ดูกรอาวุโสท้ังหลายภกิษุเหลานั้น 
กลาวรับทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ผูใดผูหนึ่ง 
ไมมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ ไมมีวิริยะ ไมมีปญญา ไมมีการ 
เง่ียโสตลงฟงธรรม ไมมีการทรงจําธรรมไว ไมมีการพจิารณาเนื้อความ ไมมีการปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม ไมมีความไมประมาทในกุศลธรรมท้ังหลาย กลางคืนหรือกลางวนัของผูนั้นยอม 
ผานพนไป ผูนั้นพึงหวังไดความเส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมหวังไดความเจริญเลยดูกร 
อาวุโสท้ังหลาย เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางแรม ยอมผานพน 
ไป พระจันทรยอมเส่ือมจากวรรณะ ... ฉันใด ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย ...  
ไมหวังไดความเจริญเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย มีหิริมีโอตตัปปะ มีวิริยะ  
มีปญญา มีการเงี่ยโสตลงฟงธรรม มีการทรงจําธรรมไวมีการพิจารณาเนื้อความ มีการปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรม มีความไมประมาทในกุศลธรรมท้ังหลาย กลางคืนหรือกลางวนัของผูนั้น 
ยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวงัความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมหวงัไดความเส่ือมเลย ดูกร 
อาวุโสท้ังหลายเปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางข้ึน ยอมผานพน 
ไปพระจันทรนั้นยอมเจริญดวยวรรณะ ... ฉันใด ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาใน 
กุศลธรรมท้ังหลาย ... ไมหวังไดความเสือ่มเลย ฉันนั้นเหมือนกนั ฯ 
    คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาคเสด็จลุกข้ึนแลว ตรัสชมทานพระสารีบุตรวาดีละ ดีละ  
สารีบุตร ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย ... ไมหวังไดความเจริญเลย ดกูรสารีบุตร 
เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางแรม ยอมผานพนไป พระจันทร  
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ยอมเส่ือมจากวรรณะ ... ฉันใดดูกรสารีบุตร ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย ...  
ไมหวังไดความเจริญเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
    ดูกรสารีบุตร ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย ... ไมหวังไดความเส่ือมเลย  
ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางข้ึน ยอมผานพนไป  
พระจันทรนัน้ยอมเจริญดวยวรรณะ ... ฉันใดผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย ... ไมหวัง 
ไดความเส่ือมเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                        วัตถุกถาสูตรท่ี ๑ 
     [๖๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษเุปนอันมากกลับจากบิณฑบาต 
ภายหลังภัต นัง่ประชุมกันท่ีหอฉัน สนทนาดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเร่ืองพระราชา 
เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตยเร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองกรรม เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา  
เร่ืองท่ีนอนเร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร  
เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ําเร่ืองคนลวงลับไปแลว เร่ือง 
เบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น ฯ 
     คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีเรนในเวลาเย็น เสดจ็เขาไปยังหอฉัน ประทับ 
นั่งบนอาสนะอันเขาตบแตงไว คร้ันแลว จงึตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย บัดนี ้
เธอท้ังหลายน่ังประชุมสนทนากันดวยเร่ืองอะไรหนอ กแ็หละกถาอะไรท่ีเธอท้ังหลายสนทนาคาง 
ไว ภกิษเุหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคท้ังหลาย 
กลับจากบิณฑบาตภายหลังภตั นั่งประชุมกนัท่ีหอฉัน สนทนาซ่ึงดิรัจฉานกถาเปนอันมากคือ  
สนทนาเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร ฯลฯ เร่ืองความเจริญและความเส่ือมพระเจาขา พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การท่ีเธอท้ังหลายสนทนากนัถึงดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนา 
เร่ืองพระราชา เร่ืองโจร ฯลฯเร่ืองความเจริญและความเส่ือมนี้ ไมสมควรแกเธอท้ังหลาย ผู 
เปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาเลย ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กถาวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คืออัปปจฉกถา ๑  
สันตุฏฐิกถา ๑ ปวิเวกกถา ๑ อสังสัคคกถา ๑ วิริยารัมภกถา ๑สีลกถา ๑ สมาธิกถา ๑ ปญญา 
กถา ๑ วิมุตติกถา ๑ วิมุตติญาณทัสสนกถา ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย กถาวัตถุ ๑๐ ประการนี้แล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากวาเธอท้ังหลายยดึถือเอากถาวัตถุท้ัง ๑๐ ประการนี้แลว กลาวเปนกถาไซร  
เธอท้ังหลายพึงครอบงําเดชแมของ พระจันทรและพระอาทิตย ผูมีฤทธ์ิมีอานุภาพมาก อยางนี ้
ดวยเดชได จะปวยกลาวไปไยถึงปริพาชกอัญญเดียรถียท้ังหลายเลา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                        วัตถุกถาสูตรท่ี ๒ 
     [๗๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภกิษุเปนจํานวนมากกลับจากบิณฑบาตภาย 
หลังภัต นั่งประชุมกันท่ีหอฉัน สนทนาดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเร่ืองพระราชา  
เร่ืองโจร ฯลฯ เร่ืองความเจริญและความเส่ือม คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีเรน 
ในเวลาเย็นเสดจ็เขาไปยังหอฉัน ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาตบแตงไว คร้ันแลว ไดตรัส 
ถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย บัดนี้เธอท้ังหลายนั่งประชุมสนทนากันดวยเร่ืองอะไรหนอ  
ก็แหละกถาอะไรท่ีเธอท้ังหลายสนทนาคางไว ภกิษเุหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคท้ังหลายกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมกันท่ีหอฉัน  
สนทนาดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร ฯลฯ เร่ืองความเจริญและ 
ความเส่ือม พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การท่ีเธอท้ังหลายสนทนา 
ดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเร่ืองพระราชา เร่ืองโจรฯลฯ เร่ืองความเจริญและความ 
เส่ือมนี้ ไมสมควรแกเธอท้ังหลายผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาเลย ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ฐานะท่ีควรสรรเสริญ๑๐ อยางนี้ ๑๐ อยางเปนไฉน คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตนเอง 
เปนผูมีความปรารถนานอย และกลาวกถาปรารภความเปนผูมีความปรารถนานอยแกภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูมีความปรารถนานอย และกลาวกถาปรารภความเปนผูมีความปรารถนานอยแกภิกษุท้ังหลาย 
นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสันโดษและกลาวกถาปรารภความเปนผูสันโดษแก 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูสันโดษ และกลาวกถาปรารภความเปนผูสันโดษแกภิกษุท้ังหลาย นี้เปนฐานะ 
ควรสรรเสริญ ๑ตนเองเปนผูสงัด และกลาวกถาปรารภความเปนผูสงัดแกภกิษุท้ังหลาย ภกิษุ  
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ผูสงัด และกลาวกถาปรารภความเปนผูสงัดแกภิกษุท้ังหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเอง 
เปนผูไมคลุกคลีดวยหมูคณะ และกลาวกถาปรารภความไมคลุกคลีดวยหมูคณะแกภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูไมคลุกคลีดวยหมูคณะ และกลาวกถาปรารภความไมคลุกคลีดวยหมูคณะแกภิกษุท้ังหลาย  
นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ตนเองเปนผูปรารภความเพยีร และกลาวกถาปรารภความเพียรแก 
ภิกษุท้ังหลายภิกษุผูปรารภความเพยีร และกลาวกถาปรารภความเพียรแกภกิษุท้ังหลาย นี้เปน 
ฐานะท่ีควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสมบูรณดวยศีล และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณ 
ดวยศีลแกภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุผูสมบูรณดวยศีล และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยศีล 
แกภกิษุท้ังหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ตนเองเปนผูสมบูรณดวยสมาธิ และกลาวกถา 
ปรารภความเปนผูสมบูรณดวยสมาธิแกภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูสมบูรณดวยสมาธิ และกลาวกถา 
ปรารภความเปนผูสมบูรณดวยสมาธิแกภกิษุท้ังหลาย นีเ้ปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผู 
สมบูรณดวยปญญา และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยปญญาแกภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผู 
สมบูรณดวยปญญา และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยปญญาแกภกิษุท้ังหลาย นี้เปน 
ฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสมบูรณดวยวิมุตติ และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณ 
ดวยวิมุตติแกภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูสมบูรณดวยวิมุตติ และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณ 
ดวยวิมุตติแกภิกษุท้ังหลายนี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะ 
และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะ แกภิกษุท้ังหลายภิกษุผูสมบูรณ 
ดวยวิมุตติญาณทัสสนะ และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะแกภิกษ ุ
ท้ังหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลายฐานะที่ควรสรรเสริญ ๑๐ อยางนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบยมกวรรคท่ี ๒ 
                        ____________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อวชิชาสูตร                         ๒. ตัณหาสูตร  
             ๓. นิฏฐาสูตร                         ๔. อเวจจสูตร 
        ๕. สุขสูตรท่ี ๑                         ๖. สุขสูตรท่ี ๒  
        ๗. นฬกปานสูตรท่ี ๑                 ๘. นฬกปานสูตรท่ี ๒  
        ๙. วัตถุกถาสูตรท่ี ๑                 ๑๐. วตัถุกถาสูตรท่ี ๒ ฯ  
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                        อากังขวรรคท่ี ๓ 
                          อากังขสูตร 
     [๗๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส 
พระพุทธพจนนี้วา ดกูรภกิษท้ัุงหลายเธอท้ังหลายจงเปนผูสมบูรณดวยศีล สมบูรณดวยปาติโมกข 
อยูเถิด จงเปนผูสํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจารและโคจรอยูเถิด จง 
เปนผูเห็นภัยในโทษท้ังหลายอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยู ในสิกขาบทท้ังหลายเถิด  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาภิกษพุงึหวังวา เราพึงเปนท่ีรัก ท่ีชอบใจท่ีเคารพ และท่ียกยองของ 
สพรหมจารีท้ังหลายไซร ภกิษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย ประกอบดวยความ 
สงบใจในภายใน ไมเหินหางจากฌานประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด 
ถาภิกษุพึงหวงัวา เราพึงเปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารท้ังหลาย 
ไซรภิกษนุั้นพงึเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย ประกอบดวยความสงบใจในภายใน  
ไมเหินหางจากฌาน ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษพุึงหวังวา 
เราบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของชนเหลาใด ขอสักการะ 
ของชนเหลานัน้พึงมีผลมาก มีอานิสงสมากไซร ภิกษุนัน้พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล 
ท้ังหลาย... เพิม่พูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษพุึงหวังวา ญาติสาโลหิตเหลาใด ผูละไปแลว  
กระทํากาละแลวมีจิตเล่ือมใส ยอมตามระลึกถึง ขอการระลึกถึงแหงญาติสาโลหิตเหลานั้นพึงมี 
ผลมาก มีอานิสงสมากไซร ภิกษนุั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย ...เพิม่พูนการ 
อยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษพุึงหวังวา เราพึงเปนผูสันโดษดวยจีวรบิณฑบาต เสนาสนะและ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนบิาต - หนาท่ี 118 
คิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามไดไซร ภิกษนุั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณ ในศีลท้ังหลาย ... 
เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิดถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูอดทนตอหนาว รอน หวิ กระหาย  
เหลือบ ยุงลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเสือกคลาน ถอยคําอันหยาบชา พึงเปนผูอดกล้ัน 
ตอทุกขเวทนาอันมีในสรีระที่เกิดข้ึนแลว กลาแข็ง เผ็ดรอน อันไมช่ืนใจไมพอใจ อันนําชีวิต 
ไปไซร ภิกษนุัน้พึงเปนผูกระทําใหเปนผูบริบูรณในศีลท้ังหลาย ... เพิ่มพนูการอยูเรือนวางเปลาเถิด  
ถาภิกษุพึงหวงัวา เราพึงเปนผูครอบงําความไมยินดี และความยินดี และขอความไมยนิดีและ 
ความยินดีไมพึงครอบงําเรา เราพึงครอบงําความไมยนิด ีและความยินดีอันเกดิข้ึนแลวอยูไซร 
ภิกษนุั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย ... เพิม่พูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษ ุ
พึงหวังวา เราพึงเปนผูครอบงําภัยและความหวาดเสียว และขออภัยและความหวาดเสียวไมพึง 
ครอบงําเราได เราพึงเปนผูครอบงําภัยและความหวาดเสียวท่ีเกิดข้ึนแลวอยูไซร ภกิษนุั้นพึงเปนผู 
กระทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย ... เพิ่มพนูการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษพุึงหวังวา เราพึง 
เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ือง 
อยูเปนสุขในปจจุบันไซร ภกิษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย ... เพิ่มพนูการอยู 
เรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะ 
ไมได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยูไซร ภิกษุเหลานั้น 
พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย  ประกอบความสงบใจในภายใน ไมเหนิหางจากฌาน  
ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย คําท่ีเรากลาววา  
เธอท้ังหลายจงเปนผูสมบูรณดวยศีล สมบูรณดวยปาติโมกขอยูเถิด จงเปนผูสํารวมดวยความ 
สํารวมในปาตโิมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยูเถิดจงเปนผูเหน็ภัยในโทษท้ังหลายอันมี 
ประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายเถิด ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑  
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                          กัณฏกสูตร 
     [๗๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวันใกลพระนคร 
เวสาลี พรอมดวยพระเถระผูเปนสาวกซ่ึงมีช่ือเสียงหลายรูป คือทานพระปาละ ทานพระอุปปาละ  
ทานพระกกักฏะ ทานพระกฬิมภะ ทานพระนิกฏะ ทานพระกฏิสสหะ และพรอมดวยพระเถระ 
ผูเปนสาวกซ่ึงมีช่ือเสียงเหลาอ่ืน ก็สมัยนัน้แล พวกเจาลิจฉวีท่ีมีช่ือเสียงเปนอันมาก ข้ึนยาน 
ช้ันดีมีเสียงอ้ืออึงตอกันเขาไปยังปามหาวัน เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค คร้ังนั้นแล ทานผูมีอายุ 
เหลานั้นไดมีความปริวิตกวา เจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียงเปนจํานวนมากเหลานีแ้ล ข้ึนยานช้ันดีมีเสียง 
อ้ืออึงตอกันเขามายังปามหาวันเพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคตรัสฌานวามีเสียงเปน 
ปฏิปกษ ไฉนหนอ เราท้ังหลายพึงเขาไปยงัโคสิงคสาลทายวัน ณ ท่ีนัน้เราท้ังหลายพึงเปนผูมี 
เสียงนอย ไมเกล่ือนกลนอยูใหผาสุก คร้ังนั้นแล ทานผูมีอายุเหลานัน้ เขาไปยังโคสิงคสาล 
ทายวันณ ท่ีนัน้ ทานผูมีอายุเหลานั้นเปนผูมีเสียงนอย ไมเกล่ือนกลน อยูเปนผาสุกคร้ังนั้นแล  
พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปาลภิกษไุปไหน อุปปาลภิกษุ  
กักกฏภกิษุ กฬิมภภิกษุ นิกฏภิกษุ กฏิสสหภิกษุไปไหน พระเถระผูเปนสาวกเหลานัน้ไปไหน  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ทานผูมีอายุเหลานั้นคิดวา  
เจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียงเปนจํานวนมากเหลานีแ้ล ข้ึนยานช้ันดีมีเสียงอ้ืออึงตอกันเขามายงัปามหาวัน  
เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคตรัสฌานวามีเสียงเปนปฏิปกษไฉนหนอ เราท้ังหลาย  
พึงเขาไปยังโคสิงคสาลทายวัน ในท่ีนัน้ พวกเราพึงเปนผูมีเสียงนอย ไมเกล่ือนกลน อยูเปน 
ผาสุก ขาแตพระองคผูเจริญ ทานผูมีอายุเหลานั้นเขาไปยงัโคสิงคสาลทายวัน ในท่ีนั้นทาน 
เหลานั้นเปนผูมีเสียงนอย ไมเกล่ือนกลนอยูเปนผาสุก พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดีละ ดีละจริงดังท่ีมหาสาวกเหลานั้น เม่ือพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณ 
ดังนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวฌานวามีเสียงเปนปฏิปกษ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ปฏิปกษ ๑๐ 
ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูยินดใีนการคลุกคลีดวยหมูคณะเปนปฏิปกษ  
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ตอความเปนผูยินดใีนท่ีสงัด ๑ การประกอบสุภนิมิต เปนปฏิปกษตอผูประกอบอสุภนมิิต ๑  
การดูมหรสพที่เปนขาศึก เปนปฏิปกษตอผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ การตดิตอกับ 
มาตุคาม เปนปฏิปกษตอพรหมจรรย ๑เสียงเปนปฏิปกษตอปฐมฌาน ๑ วิตกวิจารเปนปฏิปกษ 
ตอทุติยฌาน ๑ ปติเปนปฏิปกษตอตติยฌาน ๑ ลมอัสสาสปสสาสะเปนปฏิปกษตอจตุตถฌาน ๑ 
สัญญาและเวทนาเปนปฏิปกษตอสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ๑ ราคะเปนปฏิปกษโทสะเปน 
ปฏิปกษ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเปนผูไมมีปฏิปกษอยูเถิดดกูรภิกษุท้ังหลาย  
เธอท้ังหลายจงเปนผูไมมีปฏิปกษ จงเปนผูหมดปฏิปกษอยูเถิดดกูรภกิษุท้ังหลาย พระอรหันต 
ท้ังหลาย เปนผูไมมีปฏิปกษ พระอรหันตท้ังหลายไมมีปฏิปกษ เปนผูหมดปฏิปกษ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                           อิฏฐสูตร 
     [๗๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร  
นาชอบใจ หาไดยากในโลก ๑๐ ประการเปนไฉน คือโภคสมบัติ ๑ วรรณะ ๑ ความไมมีโรค ๑  
ศีล ๑ พรหมจรรย ๑ มิตร ๑ความเปนพหสููต ๑ ปญญา ๑ ธรรม ๑ สัตวท้ังหลาย ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลายธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ  
หาไดยากในโลก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนอันตรายแกธรรม ๑๐ ประการนี้แล ซ่ึงเปน 
ธรรมอันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ หาไดยากในโลก คือความเกยีจคราน ความไมขยัน 
หม่ันเพยีร เปนอันตรายแกโภคสมบัติ การไมทําการสาธยาย เปนอันตรายแกความเปนพหูสูต  
การไมฟงดวยดี ไมสอบถามเปนอันตรายแกปญญา การไมประกอบความเพียร การไมพิจารณา 
เปนอันตรายแกธรรมท้ังหลาย การปฏิบัติผิด เปนอันตรายแกสัตวท้ังหลาย ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
ธรรม ๑๐ ประการนี้เปนอันตรายแกธรรม ๑๐ ประการนี้แล ซ่ึงเปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร  
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นาชอบใจ หาไดยากในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม๑๐ ประการเปนอาหารของธรรม ๑๐ ประการ 
นี้แล ซ่ึงเปนธรรมอันนาปรารถนานาใคร นาชอบใจ  หาไดยากในโลก คือ ความไมเกยีจคราน  
ความขยันหมัน่เพียร เปนอาหารของโภคสมบัติ การประดับ การตกแตงรางกาย เปนอาหาร 
ของวรรณะ การกระทําส่ิงเปนท่ีสบาย เปนอาหารของความไมมีโรค  ความเปนผูมีมิตรดี เปนอาหาร 
ของศีลท้ังหลาย การสํารวมอินทรีย เปนอาหารของพรหมจรรย การไมแกลงกลาวใหคลาดจาก 
ความจริง เปนอาหารของมิตรท้ังหลายการกระทําการสาธยาย เปนอาหารของความเปนพหูสูต 
การฟงดวยดี การสอบถาม เปนอาหารของปญญา การประกอบความเพยีร การพิจารณา   
เปนอาหารของธรรมท้ังหลาย การปฏิบัติชอบ เปนอาหารของสัตวท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ธรรม ๑๐ ประการนี้เปนอาหารของธรรม ๑๐ ประการน้ีแล ซ่ึงเปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร  
นาชอบใจ หาไดยากในโลก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                           วัฑฒิสูตร 
     [๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกเม่ือเจริญดวยความเจริญ ๑๐ประการ ยอมเจริญ 
ดวยความเจริญอันประเสริฐ และเปนผูถือเอาส่ิงท่ีเปนสาระส่ิงท่ีประเสริฐแหงกาย ความ 
เจริญ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ อริยสาวกยอมเจริญดวยนาและสวน ๑ ยอมเจริญดวยทรัพยและ 
ขาวเปลือก ๑ ยอมเจริญดวยบุตรและภรรยา ๑ ยอมเจริญดวยทาส กรรมกร และคนใช ๑ ยอม 
เจริญดวยสัตวส่ีเทา ๑ ยอมเจริญดวยศรัทธา ๑ ยอมเจริญดวยศีล ๑ ยอมเจริญดวยสุตะ ๑  
ยอมเจริญดวยจาคะ ๑ ยอมเจริญดวยปญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายอริยสาวกเม่ือเจริญดวยความ 
เจริญ ๑๐ ประการนี้ ยอมเจริญดวยความเจริญอันประเสริฐ และเปนผูถือเอาส่ิงท่ีเปนสาระ ส่ิง 
ท่ีประเสริฐแหงกาย ฯ 
        บุคคลใดในโลกน้ี  ยอมเจริญดวยทรัพย ขาวเปลือก บุตร 
        ภรรยา และสัตวส่ีเทา  บุคคลนั้นยอมเปนผูมีโชค   มียศ 
        เปนผูอันญาติมิตร และพระราชาบูชาแลว บุคคลใดในโลก  
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        นี้ยอมเจริญดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปญญา  บุคคล 
        เชนนั้น  เปนสัปบุรุษ มีปญญาเคร่ืองพิจารณา  ยอมเจริญ 
        ดวยความเจริญท้ังสองประการ ในปจจุบัน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                         มิคสาลาสูตร 
     [๗๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เวลาเชาทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตร 
และจีวรเขาไปยังท่ีอยูของมิคสาลาอุบาสิกา แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดถวาย คร้ังนัน้ มิคสาลา 
อุบาสิกาเขาไปหาทานพระอานนทกราบไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถาม 
ทานพระอานนทวา ขาแตทานพระอานนท ธรรมนี้ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันเปนเหตุ 
ใหคนสองคน คือ คนหน่ึงประพฤติพรหมจรรย คนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรยจกัเปนผูมี 
คติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนจะพึงรูท่ัวถึงไดอยางไร คือบิดาของดิฉันช่ือปุราณะ 
เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล งดเวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ทาน 
กระทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคล เขาถึงช้ันดุสิต บุรุษ 
ช่ืออิสิทัตตะ ผูเปนท่ีรักของบิดาของดิฉัน ไมเปนผูประพฤติพรหมจรรย (แต) ยนิดีดวยภรรยา 
ของตน แมเขาทํากาละแลว พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคล เขาถึงช้ัน 
ดุสิต ขาแตทานพระอานนท ธรรมนี้ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันเปนเหตุใหคนสองคน  
คือ คนหน่ึงประพฤติพรหมจรรยคนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จกัเปนผูมีสติเสมอกันใน 
สัมปรายภพ อันวิญูชนจะพึงรูท่ัวถึงไดอยางไร ฯ 
     ทานพระอานนทกลาววา ดูกรนองหญิง ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไวอยางนั้น 
แล คร้ังนั้น ทานพระอานนทรับบิณฑบาตท่ีนิเวศนของมิคสาลาอุบาสิกา ลุกจากอาสนะกลับไป 
แลว คร้ังนั้น ทานพระอานนทกลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของ  
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อุบาสิกาช่ือมิคสาลา แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดถวาย ลําดับนั้น มิคสาลาอุบาสิกาเขาไปหา 
ขาพระองค กราบไหวแลวนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามขาพระองควา ขาแตทาน 
อานนท ธรรมนี้ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวอันเปนเหตุใหคนสองคน คือ คนหน่ึง 
ประพฤติพรหมจรรย คนหนึง่ไมประพฤตพิรหมจรรย จกัเปนผูมีคติเสมอกันในสัมปรายภพ 
อันวิญูชนพงึรูท่ัวถึงไดอยางไร คือ บิดาของดิฉันช่ือปุราณะ เปนผูประพฤติพรหมจรรย  
ประพฤติหางไกลงดเวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ทานกระทํากาละแลว พระผูมี 
พระภาคทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคล เขาถึงช้ันดุสิต บุรุษช่ืออิสิทัตตะ ผูเปนท่ีรัก 
ของบิดาของดิฉัน ไมเปนผูประพฤติพรหมจรรย แตยินดดีวยภรรยาของตนแมเขาทํากาละแลว  
พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงช้ันดุสิต ขาแตทานพระอานนท  
ธรรมนี้ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวอันเปนเหตุใหคนสองคน คือ คนหน่ึงประพฤติพรหม 
จรรย คนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จกัเปนผูมีคติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนพึงรู 
ท่ัวถึงไดอยางไร เม่ือมิคสาลาอุบาสิกากลาวอยางนีแ้ลว ขาพระองคไดกลาวกะมิคสาลาอุบาสิกา 
วา ดูกรนองหญิง ก็ขอน้ีพระผูมีพระภาคทรงพยากรณไวอยางนี้แล ฯ 
            พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ก็มิคสาลาอุบาสิกาเปนพาลไมฉลาด เปนคนบอด  
มีปญญาทึบ เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอะไร ในญาณเคร่ืองกําหนดรูความยิ่ง 
และหยอนแหงอินทรียของบุคคลดูกรอานนท บุคคล ๑๐ จําพวกน้ีมีอยูในโลก ๑๐ จาํพวก 
เปนไฉน ดกูรอานนทบุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูทุศีล และไมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา 
วิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงความเปนผูทุศีลของเขา ตามความเปนจริง บุคคลนั้น 
ไมกระทํากจิแมดวยการฟง ไมกระทํากจิแมดวยความเปนพหูสูต ไมแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอม 
ไมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย เม่ือตายไป เขายอมไปทางเส่ือมไมไปทางเจริญ ยอมถึงความ 
เส่ือม ไมถึงความเจริญ ดูกรอานนท สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทุศีลแตรูชัดซึ่ง 
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงความเปนผูทุศีลของเขา ตามความเปน 
จริง บุคคลนั้นกระทํากจิแมดวยการฟง กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต แทงตลอดดวยดแีม 
ดวยทิฐิยอมไดวิมุตติแมอันเกดิในสมัย เม่ือตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเส่ือม  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนบิาต - หนาท่ี 124 
ยอมถึงความเจริญอยางเดยีว ไมถึงความเส่ือม ดูกรอานนท พวกคนผูถือประมาณยอมประมาณ 
ในเร่ืองนั้นวา ธรรมแมของคนนี้ก็เหลานั้นแหละ ธรรมแมของคนอ่ืนก็เหลานั้นแหละ เพราะ 
เหตุไรในสองคนน้ัน คนหน่ึงเลว คนหนึ่งดีก็การประมาณของคนผูถือประมาณเหลานั้น ยอม 
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกือ้กูลเพื่อทุกข ตลอดกาลนาน ดูกรอานนท ในสองคนน้ัน บุคคลใด 
เปนผูทุศีลและรูชัดซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงความเปนผูทุศีล 
ของเขา ตามความเปนจริง กระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต แทง 
ตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย ดูกรอานนทบุคคลนี้ดีกวาและประณีต 
กวาบุคคลท่ีกลาวขางตน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูกตองบุคคลนี้  
ใครเลาจะพึงรูเหตุนั้นได นอกจากตถาคตดกูรอานนท เพราะเหตุนัน้แหละ เธอท้ังหลาย 
อยาไดเปนผูชอบประมาณในบุคคลและอยาไดถือประมาณในบุคคล เพราะผูถือประมาณใน 
บุคคลยอมทําลายคุณวเิศษของตน เราหรือผูท่ีเหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได ฯ 
            ดูกรอานนท ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล แตไมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุติปญญา 
วิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงศีลของเขา ตามความเปนจริงบุคคลนั้นไมทํากจิแมดวย 
การฟง ไมกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไมแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไมไดวิมุตติแม 
อันเกิดในสมัย เม่ือตายไป เขายอมไปทางเส่ือม ไมไปทางเจริญ ยอมถึงความเส่ือมอยางเดียว  
ไมถึงความเจริญดูกรอานนท สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล และรูชัดซ่ึงเจโตวิมุต ิ
ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงศีลของเขา ตามความเปนจริงบุคคลนั้นกระทํากิจ 
แมดวยการฟง กระทํากจิแมดวยความเปนพหูสูต แทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุต ิ
แมอันเกดิในสมัย เม่ือตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเส่ือม ยอมถึงความเจริญ 
อยางเดยีว ไมถึงความเส่ือมดูกรอานนท ฯลฯ เราหรือผูท่ีเหมือนเราพึงถือประมาณใน 
บุคคลได ฯ 
     ดูกรอานนท ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีราคะกลา ท้ังไมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา 
วิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงราคะของเขา ตามความเปนจริง บุคคลน้ันไมกระทํากิจแม 
ดวยการฟง ไมกระทํากจิแมดวยความเปนพหูสูต ไมแทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไมได 
วิมุตติแมอันเกดิในสมัยเม่ือตายไป เขายอมไปทางเส่ือม ไมไปทางเจริญ ยอมถึงความเส่ือม 
อยางเดยีวไมถึงความเจริญ ดกูรอานนท สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีราคะกลาแตรูชัด  
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ซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงราคะของเขาตามความเปนจริง  
บุคคลนั้นกระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากจิแมดวยความเปนพหูสูต แทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ  
ยอมไดวิมุตติแมอันเกดิในสมัยเม่ือตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเส่ือม ยอมถึงความ 
เจริญอยางเดยีวไมถึงความเส่ือม ดูกรอานนท ฯลฯ เราหรือผูท่ีเหมือนเราพึงถือประมาณใน 
บุคคลได ฯ 
     ดูกรอานนท ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ ท้ังไมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญา 
วิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงความโกรธของเขาตามความเปนจริง บุคคลนั้นไมกระทํากิจ 
แมดวยการฟง ไมกระทํากจิแมดวยความเปนพหูสูต ไมแทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไมได 
วิมุตติแมอันเกดิในสมัย เม่ือตายไป เขายอมไปทางเส่ือม ไมไปทางเจริญ ยอมถึงความเส่ือม 
อยางเดยีว ไมถึงความเจริญ ดูกรอานนท สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ แตรูชัด 
ซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงความโกรธของเขา ตามความเปนจริง  
บุคคลนั้นกระทํากิจแมดวยการฟงกระทํากจิแมดวยความเปนพหูสูต แทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ  
ยอมไดวิมุตติแมอันเกดิในสมัย เม่ือตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเส่ือม ยอมถึง 
ความเจริญอยางเดียว ไมถึงความเส่ือม ดกูรอานนท ฯลฯ เราหรือผูท่ีเหมือนเราพึงถือประมาณ 
ในบุคคลได ฯ 
     ดูกรอานนท ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฟุงซาน ท้ังไมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวิมุติ  
อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงความฟุงซานของเขา ตามความเปนจริงบุคคลน้ันไมกระทํากิจ 
แมดวยการฟง ไมกระทํากจิแมดวยความเปนพหูสูต ไมแทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไมได 
วิมุตติแมอันเกดิในสมัย  เม่ือตายไป เขายอมไปทางเส่ือม ไมไปทางเจริญ ยอมถึงความเส่ือม 
อยางเดยีว ไมถึงความเจริญดูกรอานนท สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฟุงซาน แตรูชัด 
ซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงความฟุงซานของเขา ตามความเปนจริง  
บุคคลนั้นกระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากจิแมดวยความเปนพหูสูตแทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ  
ยอมไดวิมุติแมอันเกิดในสมัย เม่ือตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเส่ือม ยอมถึงความ 
เจริญอยางเดยีว ไมถึงความเส่ือมดูกรอานนท พวกคนผูถือประมาณ ยอมประมาณในเร่ืองนั้นวา  
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ธรรมแมของคนนี้ก็เหลานั้นแหละ ธรรมแมของคนอ่ืนก็เหลานั้นแหละ เพราะเหตุไรในสองคน 
นั้น คนหนึ่งเลว คนหนึ่งดี กก็ารประมาณของคนผูถือประมาณเหลานั้นยอมเปนไปเพือ่มิใช 
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ตลอดกาลนาน ดูกรอานนทในสองคนน้ัน บุคคลใดเปนผูฟุงซาน  
แตรูชัดซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงความฟุงซานของเขา ตาม 
ความเปนจริง บุคคลนั้นกระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากจิแมดวยความเปนพหูสูต แทงตลอด 
ดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุติแมอันเกดิในสมัย บุคคลนี้ดีกวา และประณีตกวาบุคคลท่ีกลาว 
ขางตนโนน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูกตองบุคคลนี้ ใครเลาจะพึง 
รูเหตุนั้นไดนอกจากตถาคต ดูกรอานนท เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายอยาประมาณในบุคคล  
และอยาไดถือประมาณในบุคคลเพราะผูถือประมาณในบุคคล ยอมทําลายคุณวเิศษของตน  
เราหรือผูท่ีเหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได ฯ 
     ดูกรอานนท ก็มิคสาลาอุบาสิกาเปนพาล ไมฉลาด เปนคนบอดมีปญญาทึบ เปนอะไร  
และพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอะไร ในญาณเคร่ืองกําหนดรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของ 
บุคคล ดูกรอานนท บุคคล ๑๐ จําพวกน้ีแลมีปรากฏอยูในโลก ดูกรอานนท บุรุษช่ือปุราณะ 
เปนผูประกอบดวยศีลเชนใดบุรุษช่ืออิสิทัตตะก็เปนผูประกอบดวยศีลเชนนั้น บุรุษช่ือปุราณะ 
จะไดรูแมคติของบุรุษช่ืออิสิทัตตะกห็ามิได บุรุษช่ืออิสิทัตตะเปนผูประกอบดวยปญญาเชนใด 
บุรุษชื่อปุราณะก็เปนผูประกอบดวยปญญาเชนนั้นบุรุษช่ืออิสิทัตตะจะไดรูแมคติ ของบุรุษช่ือ 
ปุราณะกห็ามิได ดูกรอานนท คนท้ังสองนี้เลวกวากนัดวยองคคุณคนละอยาง ดวยประการฉะนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                          อภัพพสูตร 
     [๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ไมพึงมีในโลกพระตถาคตอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาไมพึงบังเกิดในโลก ธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศไวแลว ไมพึงรุงเรืองในโลก  
๓ ประการเปนไฉน คือ ชาติ ๑ ชรา ๑มรณะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ัง ๓ ประการ  
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นี้แล ไมพึงมีในโลกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไมพึงบังเกดิในโลก ธรรมวินัยอัน 
พระตถาคตทรงประกาศไวแลวไมพึงรุงเรืองในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะธรรม๓ ประการนี ้
มีอยูในโลก ฉะนั้น พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาจึงบังเกิดในโลก ธรรมวินัยท่ีพระตถาคต 
ทรงประกาศไวจึงรุงเรืองในโลก ดูกรภิกษท้ัุงหลายบุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละ 
ชาติ ชรา มรณะได ๓ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว กไ็มอาจละชาติ ชรา มรณะได ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละราคะ โทสะ โมหะได ๓ ประการเปนไฉน คือ  
สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกจิฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลายบุคคลไมละธรรม ๓ ประการ 
นี้แลว ก็ไมอาจละราคะ โทสะ โมหะไดดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว  
ก็ไมอาจละสักกายทิฏฐิวจิิกจิฉา สีลัพพตปรามาสได ๓ ประการเปนไฉน คือ การกระทําไว 
ในใจโดยอุบายไมแยบคาย ๑ การเสพทางผิด ๑ ความหดหูแหงจิต ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แล ก็ไมอาจละสักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาสได  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละการกระทําไวในใจโดยอุบายไม 
แยบคาย การเสพทางผิดความหดหูแหงจิตได๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูมีสติหลงลืม ๑  
ความไมมีสัมปชัญญะ ๑ความฟุงซานแหงจติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการ 
นี้แลวกไ็มอาจละการกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย การเสพทางผิด ความหดหูแหงจิตได  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละความเปนผูมีสติหลงลืม ความ 
ไมมีสัมปชัญญะความฟุงซานแหงจิตได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมใครเห็นพระ 
อริยะ ๑ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ๑ ความเปนผูมีจิตคิดแขงดี ๑ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมมี 
สัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิตได ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลไมละธรรม๓ ประการแลว  
ก็ไมอาจละความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปน 
ผูมีจิตคิดแขงดีได ๓ ประการเปนไฉน คือความฟุงซาน ๑ ความไมสํารวม ๑ ความทุศีล ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ   
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ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจติคิดแขงดีได ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคล 
ไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละความฟุงซาน ความไมสํารวมความทุศีลได ๓ ประการ 
เปนไฉน คือ ความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ ความเปนผูไมรูความประสงค ๑ ความเกยีจคราน ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลไมละธรรม๓ ประการนีแ้ลว กไ็มอาจละความฟุงซาน ความไมสํารวม 
ความทุศีลไดดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว กไ็มอาจละความเปนผู 
ไมมีศรัทธา ความเปนผูไมรูความประสงค ความเกยีจคราน ๓ ประการเปนไฉนคือ ความ 
ไมเอ้ือเฟอ ๑ ความเปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรช่ัว ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลไมละธรรม  
๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผูไมรูความประสงค ความ 
เกียจครานได ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว กไ็มอาจละความไมเอ้ือเฟอ  
ความเปนผูวายากความเปนผูมีมิตรช่ัวได ๓ ประการเปนไฉน คือความไมมีหิริ ๑ ความไมมี 
โอตตัปปะ ๑ ความประมาท ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไม 
อาจละความไมเอ้ือเฟอ ความเปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรช่ัวไดดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคล 
ผูไมมีความละอาย ไมมีความเกรงกลัว เปนผูประมาทก็ไมอาจละความเปนผูไมเอ้ือเฟอ ความ 
เปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรชั่วไดบุคคลเปนผูมีมิตรช่ัว ก็ไมอาจละความเปนผูไมมีศรัทธา  
ความเปนผูไมรูความประสงค ความเกยีจครานได บุคคลเปนผูเกียจคราน ก็ไมอาจละความฟุงซาน 
ความไมสํารวม ความทุศีลได บุคคลเปนผูทุศีล ก็ไมอาจละความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ 
ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจติคิดแขงดีได บุคคลเปนผูมีจิตคิดแขงดี  
ก็ไมอาจละความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิตได บุคคลเปน 
ผูมีจิตฟุงซาน ก็ไมอาจละความกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย การเสพทางผิด ความหดหู 
แหงจิตไดบุคคลเปนผูมีจิตหดหูก็ไมอาจละสักกายทิฏฐิ วิจกิิจฉา  สีลัพพตปรามาสไดบุคคล 
เปนผูมีวิจกิิจฉาก็ไมอาจละราคะ โทสะ โมหะได บุคคลไมละราคะโทสะ โมหะแลวกไ็มอาจ 
ละชาติ ชรา มรณะได ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จงึอาจละชาติ ชรามรณะได ๓  
ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการ  
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นี้แลว จึงอาจละชาติ ชรา มรณะได ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึง 
อาจละ ราคะ โทสะ โมหะไดธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจกิิจฉา ๑  
สีลัพพตปรามาส ๑ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละ ราคะ โทสะ 
โมหะได ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละสักกายทิฏฐิ  วิจกิิจฉา  
สีลัพพตปรามาสได ๓ ประการเปนไฉน คือ การกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย ๑ การเสพ 
ทางผิด ๑ ความหดหูแหงจิต ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละ 
สักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว  
จึงอาจละการกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย การเสพทางผิด ความหดหูแหงจติได ๓ ประการ 
เปนไฉน คือ ความเปนผูมีสติหลงลืม ๑ ความไมมีสัมปชัญญะ ๑ ความฟุงซานแหงจติ ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละการกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย  
การเสพทางผิด ความหดหูแหงจิตไดดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจ 
ละความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจติได ๓ ประการเปนไฉน 
คือความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ๑ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ๑ความเปนผูมี 
จิตคิดแขงดี ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูละธรรม ๓ ประการนี้แลวจึงอาจละความเปนผูมีสติหลง 
ลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิตไดดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการ 
แลว  จึงอาจละความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความ 
เปนผูมีจิตคิดแขงดีได๓ ประการเปนไฉน คือ ความฟุงซาน ๑ ความไมสํารวม ๑ ความเปนผู 
ทุศีล ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละความเปนผูไมใครเห็นพระ 
อริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจิตคิดแขงดีได ดกูรภกิษท้ัุงหลาย บุคคล 
ละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละความฟุงซานความไมสํารวม ความเปนผูทุศีลได ๓ ประการเปน 
ไฉน คือ ความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ ความเปนผูไมรูความประสงค ๑ ความเกียจคราน ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลายบุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละความฟุงซาน ความไมสํารวม ความเปนผูทุศีล 
ได ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผู 
ไมรูความประสงค ความเกียจครานได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมเอ้ือเฟอ ๑ ความ  
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เปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรช่ัว ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว  
จึงอาจละความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผูไมรูความประสงค ความเกยีจครานได ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จงึอาจละความเปนผูไมเอ้ือเฟอ ความเปนผูวายาก 
ความเปนผูมีมิตรช่ัวได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมมีความละอาย ๑ ความเปนผู 
ไมมีความเกรงกลัว ๑ ความประมาท ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว  
จึงอาจละความเปนผูไมเอ้ือเฟอความเปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรช่ัวได ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลผูมีความละอาย มีความเกรงกลัว ไมประมาทอยู กอ็าจละความเปนผูไมเอ้ือเฟอ ความ 
เปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรชั่วได บุคคลเปนผูมีมิตรดี ก็อาจละความเปนผูไมมีศรัทธา ความ 
เปนผูไมรูความประสงค ความเกียจครานได บุคคลเปนผูปรารภความเพียร ก็อาจละความเปน 
ผูฟุงซาน ความไมสํารวม ความเปนผูทุศีลได บุคคลเปนผูมีศีล ก็อาจละความเปนผูไมใครเห็น 
พระอริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจิตคิดแขงดีได บุคคลเปนผู 
มีจิตไมคิดแขงดี ก็อาจละความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิต 
ได บุคคลเปนผูมีจิตอันไมฟุงซาน ก็อาจละการกระทําไวในใจโดยอุบายอันไมแยบคาย การเสพ 
ทางผิด ความหดหูแหงจิตได บุคคลเปนผูมีจิตไมหดหูกอ็าจละสักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลัพพต 
ปรามาสได บุคคลเปนผูไมมีวิจิกจิฉาก็อาจละราคะ โทสะ โมหะได บุคคลละราคะ โทสะ  
โมหะแลว ก็อาจละชาติชรา มรณะได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                           กากสูตร 
     [๗๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กาประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการ๑๐ ประการเปนไฉน  
คือ เปนผูมักขจัด ๑ คนอง ๑ ทะเยอทะยาน ๑ กินจุ ๑หยาบชา ๑ ไมมีกรุณา ๑ ไม 
แข็งแรง ๑ มักรอง ๑ เผลอสติ ๑ ส่ังสม ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย กาประกอบดวยอสัทธรรม  
๑๐ ประการนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลายภกิษุผูลามกก็ประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการ ฉันนั้น  
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เหมือนกนัแล ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูขจัด ๑ คึกคนอง ๑ ทะเยอทะยาน ๑ กนิจุ ๑ 
หยาบชา ๑ ไมมีกรุณา ๑ ไมแข็งแรง ๑ มักรอง ๑ เผลอสติ ๑ ส่ังสม ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูลามกประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                          นิคันถสูตร 
     [๗๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พวกนิครนถประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ประการ ๑๐ ประการ 
เปนไฉน คือ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ทุศีล ๑ ไมมีความละอาย ๑ ไมมีความเกรงกลัว ๑ ไม 
ภักดีตอสัตบุรุษ ๑ ยกตนขมผูอ่ืน ๑ยึดม่ันความเหน็ของตน ถือส่ิงท่ีไมควรเก็บไว สละ 
คืนความยดึม่ันถือม่ันดวยความเห็นของตนไดยาก ๑ เปนคนลวงโลก ๑ ปรารถนาลามก ๑ มี 
ความเหน็ผิด ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกนิครนถประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                        อาฆาตวัตถุสูตร 
     [๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย วัตถุแหงความอาฆาต ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน  
คือ บุคคลยอมผูกความอาฆาตวา บุคคลโนนไดประพฤติส่ิงอันไมเปนประโยชนแกเราแลว ๑  
กําลังประพฤติส่ิงอันไมเปนประโยชนแกเรา ๑จักประพฤติส่ิงอันไมเปนประโยชนแกเรา ๑ ยอม 
ผูกความอาฆาตวา บุคคลโนนไดประพฤติส่ิงอันไมเปนประโยชนแกผูท่ีเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา 
แลว ๑ กําลังประพฤติส่ิงอันไมเปนประโยชนแกผูท่ีเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ จักประพฤติ 
ส่ิงอันไมเปนประโยชนแกผูท่ีเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ ยอมผูกความอาฆาตวาบุคคลโนน 
ไดประพฤติส่ิงอันเปนประโยชนแกผูท่ีไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของเราแลว ๑ กําลังประพฤติ 
ส่ิงอันเปนประโยชนแกผูท่ีไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของเรา ๑ จักประพฤติส่ิงอันเปนประโยชน  
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แกผูท่ีไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของเรา ๑ ยอมโกรธในท่ีไมควร ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย วัตถุ 
แหงความอาฆาต ๑๐ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                       อาฆาตปฏิวินยสูตร 
     [๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุบายเปนเคร่ืองกําจัดความอาฆาต ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการ 
เปนไฉน คือ บุคคลยอมกําจดัความอาฆาตวา บุคคลไดประพฤติส่ิงอันไมเปนประโยชนแกเรา 
แลว การประพฤติส่ิงอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลน้ีแตท่ีไหน ๑ บุคคลกําลังประพฤติส่ิง 
อันไมเปนประโยชนแกเรา การประพฤติส่ิงอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตท่ีไหน ๑  
บุคคลจักประพฤติส่ิงอันไมเปนประโยชนแกเรา การประพฤติส่ิงอันเปนประโยชนจะพึงไดใน 
บุคคลนี้แตท่ีไหน ๑ ยอมกําจัดความอาฆาตวา บุคคลไดประพฤติส่ิงอันไมเปนประโยชนแกผูท่ี 
เปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราแลว การประพฤติส่ิงอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนีแ้ตท่ีไหน ๑  
กําลังประพฤติส่ิงอันไมเปนประโยชนแกผูท่ีเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา การประพฤติส่ิงอันเปน 
ประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตท่ีไหน ๑ จักประพฤติส่ิงอันไมเปนประโยชนแกผูท่ีเปนท่ีรัก 
ท่ีชอบใจของเรา การประพฤติส่ิงอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนีแ้ตท่ีไหน ๑ ยอมกําจัด 
ความอาฆาตวาบุคคลไดประพฤติส่ิงอันเปนประโยชนแกผูท่ีไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของเรา 
แลวการประพฤติส่ิงอันไมเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลน้ีแตท่ีไหน ๑ กําลังประพฤติส่ิงอันเปน 
ประโยชนแกผูท่ีไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของเรา การประพฤติส่ิงอันไมเปนประโยชนจะพึงได 
ในบุคคลนี้แตท่ีไหน ๑ จักประพฤติส่ิงอันเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจ 
ของเรา การประพฤติส่ิงอันไมเปนประโยชนจะพงึไดในบุคคลนี้แตท่ีไหน ๑ ยอมไมโกรธในท่ี 
อันไมควร ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายอุบายเปนเคร่ืองกําจัดความอาฆาต ๑๐ ประการนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบอากังขวรรคท่ี ๓  
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                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อากังขสูตร                 ๒. กณัฏกสูตร  
             ๓. อิฏฐสูตร                         ๔. วัตถุสูตร 
        ๕. มิคสาลาสูตร                 ๖. อภัพพสูตร  
        ๗. กากสูตร                         ๘. นิคัณฐสูตร 
        ๙. อาฆาตวัตถุสูตร         ๑๐. อาฆาตปฏิวินยสูตร ฯ  
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                         เถรวรรคท่ี ๔ 
                          วาหุนสูตร 
     [๘๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีฝงสระโปกขรณีช่ือคัคคราใกลจัมปานคร  
คร้ังนั้นแล ทานพระวาหุนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตสลัด 
ออก ปราศจาก หลุดพนจากธรรมเทาไรหนอ จึงเช่ือวามีพระทัยปราศจากแดนกิเลสอยู  
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวาดูกรวาหุนะ พระตถาคตสลัดออก ปราศจาก หลุดพนจากธรรม ๑๐  
ประการแลจึงช่ือวามีพระทัยปราศจากแดนกิเลสอยู ๑๐ ประการเปนไฉน คือ พระตถาคต 
สลัดออก ปราศจาก หลุดพนจากรูป ๑ จากเวทนา ๑ จากสัญญา ๑ จากสังขาร ๑ จากวญิญาณ ๑ 
จากชาติ ๑ จากชรา ๑ จากมรณะ ๑ จากทุกข ๑จากกิเลส ๑ จึงช่ือวามีพระทัยปราศจาก 
แดนกิเลสอยู ดูกรวาหุนะ พระตถาคตสลัดออก ปราศจาก หลุดพนจากธรรม ๑๐ ประการนี้แล 
จึงช่ือวามีพระทัยปราศจากแดนกิเลสอยู เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุม หรือดอกปุณฑริก 
ท่ีเกิดในนํ้า เจริญในน้ํา ข้ึนพนแลวจากน้ํา ไมเปรอะเปอนดวยน้ําต้ังอยูฉะนั้น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                          อานันทสูตร 
     [๘๒] คร้ังน้ันแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคม 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกร 
อานนท ภกิษุเปนผูไมมีศรัทธา จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้ไมเปน 
ฐานะท่ีจะมีได ภิกษเุปนผูทุศีล ... ภิกษุเปนผูมีการสดับนอย ... ภกิษุเปนผูวายาก ... ภกิษุเปน 
ผูมีมิตรช่ัว ... ภิกษเุปนผูเกยีจคราน ... ภิกษุเปนผูมีสติเลอะเลือน ... ภกิษุเปนผูไมสันโดษ ...   
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ภิกษเุปนผูมีความปรารถนาลามก ... ภิกษุเปนผูมีความเหน็ผิด จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย 
ในธรรมวินยันี้ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรอานนท ภิกษุประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล  
จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวนิัยนี้ ขอนีไ้มเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
     ดูกรอานนท ภิกษเุปนผูมีศรัทธา จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้ 
จึงเปนฐานะท่ีมีได ภกิษุเปนผูมีศีล ... ภิกษเุปนพหูสูตทรงไวซ่ึงสุตะ ... ภิกษเุปนผูมีมิตรดีงาม ... 
ภิกษเุปนผูปรารภความเพียร ... ภิกษเุปนผูมีสติตั้งม่ัน ... ภกิษุเปนผูสันโดษ ... ภกิษุเปนผูมีความ 
ปรารถนานอย ... ภิกษเุปนผูมีความเหน็ชอบ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี ้
จึงเปนฐานะท่ีมีได ดูกรอานนท ภิกษุประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ล จักถึงความเจริญงอกงาม 
ไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                          ปุณณยิสูตร 
     [๘๓] คร้ังน้ันแล ทานพระปุณณิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหพระธรรมเทศนาแจมแจงกะพระตถาคตในกาลบางคราว 
ไมแจมแจงในกาลบางคราว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุณณยิะ ภิกษมีุศรัทธา แตไมเขา 
ไปหา พระธรรมเทศนาจึงไมแจมแจงกะพระตถาคตกอน แตในกาลใด ภิกษุมีศรัทธาและเขาไปหา 
ในกาลนัน้ พระธรรมเทศนาจึงจะแจมแจงกะพระตถาคต ดูกรปุณณิยะ ภิกษุมีศรัทธาและ 
เขาไปหา แตไมเขานั่งใกล ... เขานั่งใกล แตไมสอบถาม ...สอบถาม แตไมเง่ียโสตฟงธรรม ...  
เง่ียโสตลงฟงธรรม แตฟงแลวไมทรงจําธรรมไว ... ฟงแลวทรงจําธรรมไว แตไมพิจารณาเนื้อ 
ความแหงธรรมท่ีทรงจําไว ...พิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีทรงจําไว แตไมเปนผูรูอรรถรูธรรม 
แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ... รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม แตไมเปนผูมี  
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วาจางาม เจรจาถอยคําไพเราะประกอบดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย ไมหยาบคาย ใหรู 
เนื้อความไดแจมแจง ... เปนผูมีวาจางาม เจรจาถอยคําไพเราะสละสลวย ไมหยาบคาย ใหรู 
เนื้อความไดแจมแจง แตไมเปนผูช้ีแจงเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายใหเหน็แจง ใหสมาทาน ให 
อาจหาญ  ราเริง พระธรรมเทศนาจึงไมแจมแจงกะพระตถาคตกอน ดูกรปุณณยิะ แตในกาลใด  
ภิกษเุปนผูมีศรัทธา เขาไปหา เขานั่งใกล สอบถามเง่ียโสตลงฟงธรรม ฟงแลวทรงจําธรรมไว  
พิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีทรงจําไว รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มีวาจางาม  
เจรจาถอยคําไพเราะ สละสลวย ไมหยาบคายใหรูเนื้อความไดแจมแจง เปนผูช้ีแจงเพื่อน 
พรหมจรรยใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญ ราเริง ในกาลนั้น พระธรรมเทศนาจึงแจมแจง 
กะพระตถาคต ดูกรปุณณิยะ พระธรรมเทศนาประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล จึงแจมแจง 
กะพระตถาคตโดยสวนเดียว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                         พยากรณสูตร 
     [๘๔] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภกิษุท้ังหลายมาวาดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ผูมีอายุ ภิกษุเหลานั้นกลาวรับทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะได 
กลาวคํานีว้า ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ยอมพยากรณอรหัตตผลวา เราทราบ 
ชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลวกจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปน 
อยางนี้มิไดมี พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ฉลาดในสมาบัติ ฉลาดในจิตของ 
ผูอ่ืน ฉลาดในการกําหนดรูจติของผูอ่ืนยอมซักถาม สอบถาม ไลเลียงภกิษุนั้น ภกิษุนัน้อัน 
พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาณ ... ไลเลียงอยู ยอมถึงความเปนผูเปลา ไมมีคุณ  
ไมเจริญ พินาศ ความไมเจริญและความพนิาศ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน 
ฉลาดในจิตของผูอ่ืนฉลาดในการกําหนดรูจติของผูอ่ืน กําหนดรูใจดวยใจแลว กระทําไวในใจ 
ซ่ึงภิกษุนัน้อยางนี้วา เพราะเหตุไรหนอ ทานผูนี้จึงพยากรณอรหัตตผลวา เราทราบวา ชาติส้ินแลว  
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พรหมจรรยอยูจบแลวกิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี พระตถาคต 
หรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมทราบชัดภิกษุนั้นอยางนีว้า  
ทานผูนี้เปนผูมักโกรธมีใจอันความโกรธกลุมรุมแลวอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความโกรธนี ้
เปนความเส่ือมในธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูผูกโกรธไวมีใจอันความ 
ผูกโกรธไวกลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความผูกโกรธนี้เปนความเส่ือมในธรรมวินัย 
ท่ีพระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีความลบหลูมีใจอันความลบหลูกลุมรุมอยูโดยมาก  
ก็ความกลุมรุมแหงความลบหลูนี้ เปนความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี ้
เปนผูตีเสมอ มีใจอันความตีเสมอกลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความตีเสมอน้ี เปน 
ความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีความริษยา มีใจอันความริษยา 
กลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความริษยานี้เปนความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคต 
ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูตระหนี่ มีใจอันความตระหนี่กลุมรุมอยูโดยมากก็ความกลุมรุม 
แหงความตระหน่ีนี้ เปนความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูโออวด  
มีใจอันความโออวดกลุมรุมอยูโดยมาก กค็วามกลุมรุมแหงความโออวดน้ี เปนความเส่ือมใน 
ธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีมารยา มีใจอันมารยากลุมรุมอยูโดยมาก ก ็
ความกลุมรุมแหงมารยานี้เปนความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผู 
มีความปรารถนาลามก มีใจอันความปรารถนาลามกกลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความ 
ปรารถนาลามกน้ี เปนความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีสติ 
หลงลืม ถึงความทอดท้ิงธุระในระหวางคุณวิเศษเบ้ืองบนดวยการบรรลุคุณวิเศษเบ้ืองตํ่า ก็การถึง 
ความทอดท้ิงธุระในระหวางนี้เปนความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ดูกรทานผูมี 
อายุท้ังหลาย ภิกษนุั้นหนอ ไมละธรรม ๑๐ประการนี้แลว จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยใน 
ธรรมวินัยนี้ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุนัน้หนอ ละธรรม ๑๐  
ประการนี้แลวจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวนิัยนี้ ขอนีย้อมเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔  
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                           กัตถีสูตร 
     [๘๕] สมัยหนึ่ง ทานพระมหาจุนทะอยูท่ีสหชาติวัน ในแควนเจตีณ ท่ีนั้นแล ทาน 
พระมหาจนุทะเรียกภกิษุท้ังหลายวาดูกรภกิษุท้ังหลายผูมีอายุ ภกิษุเหลานั้นรับคําทานพระมหา 
จุนทะแลว ทานพระมหาจุนทะไดกลาวคํานี้วา ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้  
เปนผูมีปกติกลาวโออวดในการบรรลุคุณวเิศษท้ังหลายวา เราเขาปฐมฌานก็ได ออกก็ได เขา 
ทุติยฌานกไ็ด ออกก็ได เขาตติยฌานกไ็ด ออกก็ได เขาจตุตถฌานก็ได ออกก็ได เขา 
อากาสานัญจายตนฌานก็ได ออกก็ได เขาวญิญานัญจายตนฌานก็ได ออกก็ได เขาอากญิ 
จัญญายตนฌานก็ไดออกก็ได เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานกไ็ด ออกก็ได เขาสัญญา 
เวทยิตนิโรธก็ได ออกกไ็ด ฯ 
    พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ฉลาดในสมาบัติ ฉลาดในจิตของผูอ่ืน  
ฉลาดในการกาํหนดรูจิตของผูอ่ืน ยอมไลเลียง สอบถาม ซักถามภิกษนุัน้ ภิกษุนั้นอันพระตถาคต  
หรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... ไลเลียงสอบถาม ซักถาม ยอมถึงความเปนผูเปลา  
ไมมีคุณ ไมเจริญ ถึงความพนิาศถึงความไมเจริญและความพินาศ พระตถาคตหรือสาวกของ 
พระตถาคตผูไดฌานผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอ่ืน ผูฉลาดในการกําหนดรูจิตของ 
ผูอ่ืนกําหนดใจดวยใจแลว กระทําไวในใจซ่ึงภิกษุนัน้อยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอทานผูนี้ 
จึงเปนผูมีปกตกิลาวโออวดในการบรรลุคุณวิเศษท้ังหลายวา เราเขาปฐมฌานก็ได ออกก็ได ฯลฯ  
เราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได ออกก็ได พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนด 
ใจดวยใจอยางนี้แลว ยอมรูภกิษุนั้นอยางนีว้า ทานผูนี้เปนผูกระทําศีลใหขาด กระทําศีลใหทะลุ 
กระทําศีลใหดางกระทําศีลใหพรอย ไมกระทําความเพียรติดตอ ไมประพฤติติดตอในศีลท้ังหลาย 
ทานผูนี้เปนผูทุศีลตลอดกาลนาน ก็ความเปนผูทุศีลนี้แล เปนความเส่ือมในธรรมวินยัท่ีพระ 
ตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูไมมีศรัทธา มีความประพฤติไมสมควร ก็ความเปนผูไมมี 
ศรัทธานี้แล เปนความเส่ือมในธรรมวินยัท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีการสดับ 
นอย มีความประพฤติไมสมควร ก็ความเปนผูมีการสดับนอยนีแ้ล เปนความเส่ือมในธรรมวินัย 
ท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูวายาก มีความประพฤติไมสมควร ก็ความเปนผู 
วายากนี้แลเปนความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีมิตรช่ัวก็  
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ความเปนผูมีมิตรช่ัวนี้แล เปนความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้ 
เปนผูเกียจคราน ก็ความเปนผูเกียจครานนีแ้ล เปนความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรง 
ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีสติหลงลืม ก็ความเปนผูมีสติหลงลืมนี้แล เปนความเส่ือมใน 
ธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูหลอกลวง ก็ความเปนผูหลอกลวงนีแ้ล 
เปนความเส่ือมในธรรมวินยัท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูเล้ียงยาก กค็วามเปนผู 
เล้ียงยากนี้แลเปนความเส่ือมในธรรมวินยัท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีปญญา 
ทราม ก็ความเปนผูมีปญญาทรามนี้แล เปนความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ฯ 
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เปรียบเหมือนสหายพึงกลาวกะสหายอยางนี้วาดกูรสหาย  
เม่ือใด กจิท่ีควรกระทําดวยทรัพยมีอยูแกทาน ทานพึงบอกเราใหทราบ เราจะใหทรัพยแกทาน  
สหายอีกฝายหนึ่งนั้น เม่ือมีกจิท่ีควรกระทําดวยทรพัยบางอยางเกิดข้ึนแลว จึงบอกกับสหาย 
อยางนี้วา ดูกรสหาย เราตองการทรัพย ขอทานจงใหทรัพยแกเรา สหายนั้นก็ตอบอยางนี้วา  
ดูกรสหาย ถาเชนนั้นทานจงขุดลงไปในท่ีนี้ สหายอีกฝายหนึ่งนั้น เม่ือขุดลงไปในท่ีนั้น ไม 
พึงพบทรัพยจงึกลาวอยางนีว้า ดูกรสหาย ทานไดพดูพลอยๆ กะเรา ไดกลาวคําเท็จกะเราวา 
ทานจงขุดลงไปในท่ีนี้ สหายน้ันจึงพูดอยางนี้วา ดกูรสหาย เราหาไดพูดพลอยๆไม หาได 
กลาวคําเท็จไม ทานจงขุดลงไปในท่ีนีเ้ถิด สหายอีกฝายหน่ึงน้ัน เม่ือขุดลงไปแมในที่นั้นกย็ัง 
ไมพบทรัพย จงึกลาวอยางนีว้า ทานไดพูดพลอยๆ กะเราไดกลาวคําเท็จกะเราวา จงขุดลงไป 
ในท่ีนี้ สหายนัน้ตอบอยางนีว้า เราหาไดพดูพลอยๆ ไม หาไดกลาวคําเท็จไม ถาเชนนั้น  
ทานจงขุดลงไปในท่ีนี้ สหายอีกฝายหนึ่งนัน้ เม่ือขุดลงไปแมในท่ีนั้นกไ็มพบทรัพย จงึพูดอยางนี ้
วา ดูกรสหายทานพูดพลอยๆ แกเรา ทานไดกลาวคําเท็จกะเราวา จงขุดลงไปในท่ีนี้ สหาย 
นั้นก็ตอบอยางนี้วา ดกูรสหาย เราหาไดพดูพลอยๆ ไม หาไดกลาวคําเท็จไม แตวาเราถึง 
ความเปนผูมีจติฟุงซานไป ซ่ึงมิใชกําหนดรูดวยใจ แมฉันใด ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษกุ ็
ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมีปกติกลาวโออวดในคุณวิเศษท้ังหลายวา เราเขาปฐมฌานก็ได ออก 
ก็ได ... เขาสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได ออกกไ็ดพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน  
ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอ่ืน ผูฉลาดในการกาํหนดรูจิตของผูอ่ืน ยอมไลเลียง  
สอบถาม ซักถามภิกษนุั้น ภกิษุนั้นอันพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... ไลเลียง 
สอบถาม ซักถามอยู ยอมถึงความเปนผูเปลา ไมมีคุณ ไมเจริญ พินาศ ความไมเจริญและ  
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ความพินาศ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิต 
ของผูอ่ืน ผูฉลาดในอันกําหนดรูจิตของผูอ่ืน กําหนดใจดวยใจแลว กระทําไวในใจซ่ึงภิกษนุั้น 
อยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอ ทานผูนี้จึงเปนผูมีปกติกลาวโออวดในการบรรลุคุณวเิศษท้ังหลาย 
วา เราเขาปฐมฌานก็ได ออกก็ได ฯลฯ เขาสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได ออกก็ได พระตถาคต 
หรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอ่ืน ผูฉลาดในการ 
กําหนดรูจิตของผูอ่ืน กําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูภิกษนุัน้อยางนีว้า ทานผูนี้เปนผูทําใหขาด  
ทําใหทะลุ ทําใหดาง ทําใหพรอย ไมกระทําความเพยีรติดตอ ไมประพฤติติดตอในศีล 
ท้ังหลาย ทานผูนี้เปนผูทุศีลตลอดกาลนาน ก็ความเปนผูทุศีลนี้แลเปนความเส่ือมในธรรม 
วินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ... ทานผูนี้เปนผูมีปญญทราม ก็ความเปนผูมีปญญาทรามนี้แล  
เปนความเส่ือมในธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแลว ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุนั้นแล  
ไมละธรรม ๑๐ ประการนี้แลวจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนีมิ้ใชฐานะท่ี 
จะมีได ภกิษุนัน้แล ละธรรม ๑๐ ประการนีแ้ลว  จึงจกัถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรม 
วินัยนี้ ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                           อัญญสูตร 
     [๘๖] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปะอยู ณ พระวหิารเวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน ใกล 
พระนครราชคฤห ณ ท่ีนั้นแล ทานพระมหากัสสปะเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลายผูมีอายุ  
ภิกษเุหลานั้นรับคําทานพระมหากัสสปะแลว ทานพระมหากัสสปะไดกลาวคํานีว้า ดกูรทานผูมี 
อายุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพยากรณอรหัตผลวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรย 
อยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดงันี้พระตถาคตหรือ 
สาวกของพระตถาคตผูไดฌานผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอ่ืน ผูฉลาดในการกําหนด 
รูจิตของผูอ่ืน ยอมไลเลียง สอบถาม ซักถามภิกษนุั้นภิกษุนั้นอันพระตถาคตหรือสาวกของ 
พระตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอ่ืน ผูฉลาดในการกําหนดรูจิตของ 
ผูอ่ืน ไลเลียงสอบถามซักถามอยู ยอมถึงความเปนผูเปลา ถึงความเปนผูไมมีคุณ ถึงความ  
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ไมเจริญถึงความพินาศ ถึงความไมเจริญและความพินาศ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต 
ผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอ่ืน ผูฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอ่ืน กําหนด 
ใจดวยใจแลว กระทําไวในใจซ่ึงภิกษนุั้นอยางนีว้าเพราะเหตุอะไรหนอ ทานผูนี้จึงพยากรณ 
อรหัตผลวา เรายอมรูชัดวา ส้ินชาติแลว ...กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ พระตถาคต 
หรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูภกิษนุั้นอยางนี้วา ทานผูนี้มี 
ความสําคัญผิดสําคัญผิดโดยสัตยจริง มีความสําคัญในส่ิงท่ียังไมถึงวาไดถึง มีความสําคัญใน 
ส่ิงท่ีไมไดกระทําวากระทํา มีความสําคัญในส่ิงท่ียังไมไดบรรลุวาบรรลุ จึงพยากรณอรหัตผล 
ดวยความสําคัญผิดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ พระ 
ตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนดใจดวยใจแลว ยอมทําไวในใจซ่ึงภิกษนุั้น 
อยางนี้วา เพราะอาศัยอะไรหนอทานผูนีจ้งึมีความสําคัญผิด ... พยากรณอรหัตผลดวยความสําคัญ 
ผิดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี ้พระตถาคตหรือสาวก 
ของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูภิกษนุั้นอยางนี้วา ทานผูนี้มีสุตะมาก  
ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงไวคลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ  
ซ่ึงธรรมท้ังหลายอันงามในเบื้องตนงามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ัง 
อรรถทั้งพยญัชนะบริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง เพราะฉะนั้น ทานผูนี้จึงมีความสําคัญผิด ... จึงพยากรณ 
อรหัตผลดวยความสําคัญผิดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนีมิ้ไดมี  
ดังนี้ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูภิกษนุั้นอยาง 
นี้วา ทานผูนี้มีอภิชฌามาก มีใจอันอภิชฌากลุมรุมอยูเปนสวนมาก ก็ความกลุมรุมแหงอภิชฌานี้  
เปนความเส่ือมในธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูพยาบาท มีใจอันพยาบาท 
กลุมรุมอยูเปนสวนมาก ก็ความกลุมรุมแหงพยาบาทนี้ เปนความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคต 
ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีถีนมิทธะ มีใจอันถีนมิทธะกลุมรุมอยูเปนสวนมากก็ความกลุมรุม 
แหงถีนมิทธะนี้ เปนความเส่ือมในธรรมวนิัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีจิตฟุงซาน  
มีใจอันความฟุงซานกลุมรุมอยูเปนสวนมาก ก็ความกลุมรุมแหงความฟุงซานนี้ เปนความเส่ือม 
ในธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีความสงสัย มีใจอันความสงสัยกลุมรุม 
อยูเปนสวนมาก ก็ความกลุมรุมแหงความสงสัยนี้ เปนความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคต  
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ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูชอบการงาน ยินดใีนการงาน ประกอบเนอืงๆ ซ่ึงความเปนผูชอบ 
การงาน ก็ความเปนผูชอบการงานนี้ เปนความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว  
ทานผูนี้เปนผูชอบในการคุย ผูยินดีในการคุย ประกอบเนืองๆซ่ึงความเปนผูชอบคุย ก็ความ 
เปนผูชอบคุยนี้ เปนความเส่ือมในธรรมวนิัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูชอบการ 
นอนหลับ ยนิดีในการนอนหลับ ประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเปนผูชอบนอนหลับ ก็ความเปน 
ผูชอบนอนหลับนี้เปนความเส่ือมในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูชอบความ 
เปนผูคลุกคลีดวยหมูคณะ ยนิดีในความเปนผูคลุกคลีดวยหมูคณะ ประกอบเนืองๆซ่ึงความ 
เปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ก็ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะนี้เปนความเส่ือมใน 
ธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีสติหลงลืมถึงความทอดธุระในระหวางใน 
คุณวิเศษเบ้ืองบน ดวยการบรรลุคุณวิเศษเบ้ืองตํ่าก็ความทอดธุระในระหวางนี้ เปนความเส่ือม 
ในธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแลว ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุนั้นหนอไมละธรรม ๑๐  
ประการนี้แลวจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวนิัยนี้ ขอนีไ้มเปนฐานะท่ีจะมีได ดูกร 
ทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุนัน้หนอละธรรม ๑๐ ประการนีแ้ลว จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย  
ในธรรมวินยันี้ ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                          อธิกรณสูตร 
     [๘๗] ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงปรารภพระกาฬกภิกขุ ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส 
พระดํารัสนี้วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ปนผูกออธิกรณ ไมกลาวสรรเสริญการ 
ระงับอธิกรณ แมขอท่ีภิกษุเปนผูกออธิกรณไมกลาวสรรเสริญการระงับอธิกรณนี้ ยอมไมเปนไป 
เพื่อความเปนท่ีรัก ท่ีเคารพ ท่ียกยองท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษไุมเปนผูใครในการศึกษา ไมกลาวสรรเสริญการสมาทานในการ 
ศึกษา แมขอท่ีภิกษไุมเปนผูใครในการศึกษา ไมกลาวสรรเสริญการสมาทานในการศึกษาน้ี ยอม 
ไมเปนไปเพื่อความเปนท่ีรัก ท่ีเคารพ ท่ียกยองท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีความปรารถนาลามก ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความ 
ปรารถนา แมขอท่ีภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามกไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความปรารถนาน้ี  
ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ท่ีเคารพ ท่ียกยองท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมักโกรธ ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความโกรธ แมขอท่ี 
 ภิกษเุปนผูมักโกรธ ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความโกรธนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนท่ีรัก 
 ท่ีเคารพ ท่ียกยอง ท่ีเสมอกนั เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูลบหลู ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความลบหลู แมขอท่ี 
ภิกษเุปนผูลบหลู ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความลบหลูนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนท่ีรัก  
ท่ีเคารพ ท่ียกยอง ท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูโออวด ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความโออวด แมขอท่ี 
ภิกษเุปนผูโออวด ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความโออวดนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนท่ีรัก 
ท่ีเคารพ ท่ียกยอง ท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีมายา ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดมายา แมขอท่ีภิกษุเปน 
ผูมีมายา ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดมายานี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนท่ีรัก ท่ีเคารพ ท่ียกยอง 
ท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษไุมเปนผูเพงเล็งธรรมท้ังหลาย ไมกลาวสรรเสริญการเพงเล็งธรรม  
แมขอท่ีภิกษุไมเปนผูเพงเล็งธรรมท้ังหลาย ไมกลาวสรรเสริญการเพงเล็งธรรมนี้ ยอมไมเปนไป 
เพื่อความเปนท่ีรัก ท่ีเคารพ ท่ียกยอง ท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษไุมเปนผูหลีกออกเรนอยู ไมกลาวสรรเสริญการหลีกออกเรน แม 
ขอท่ีภิกษไุมเปนผูหลีกออกเรนอยู ไมกลาวสรรเสริญการหลีกออกเรนนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความ 
เปนท่ีรัก ท่ีเคารพ ท่ียกยอง ท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษไุมเปนผูกระทําการปฏิสันถารเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ไมกลาว 
สรรเสริญการกระทําปฏิสันถาร แมขอท่ีภิกษุไมกระทําการปฏิสันถารเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย  
ไมกลาวสรรเสริญการกระทําปฏิสันถารนี้ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนท่ีรัก ท่ีเคารพ ท่ียกยอง  
ท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความปรารถนาพึงบังเกิดข้ึนแกภิกษุเห็นปานนี้อยางนีว้าโอหนอ  
ขอเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ดังนี้แมถึงอยางนั้น เพื่อน 
พรหมจรรยท้ังหลายก็ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชาภิกษนุั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายผูเปนวิญูยอมพิจารณาเห็นซ่ึงอกุศลธรรมท้ังหลายอันลามกท่ี 
ยังละไมไดของเธอ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนความปรารถนาพึงบังเกิดข้ึนแกมาตัวโงเขลาอยางนี้วา  
โอหนอ ขอมนุษยท้ังหลายพึงต้ังเราไวในตําแหนงมาอาชาไนยเถิดพึงใหเรากนิอาหารสําหรับ 
มาอาชาไนยเถิด และพึงขัดสีเราใหเหมือนมาอาชาไนยเถิด ดังนี้ แมถึงอยางนั้น มนุษยท้ังหลาย 
ก็ไมตั้งมาน้ันไวในตําแหนงมาอาชาไนยไมใหกนิอาหารเหมือนมาอาชาไนย ไมขัดสีใหเหมือน 
มาอาชาไนย ขอนี้เพราะเหตุไร เพราะมนษุยท้ังหลายผูเปนวิญูพิจารณาเหน็ความโออวด  
ความโกงความไมตรง ความคด ซ่ึงยังละไมไดของมานัน้ แมฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ความปรารถนาพึงบังเกิดขึ้นแกภกิษุเห็นปานนั้นอยางนี้วา โอหนอ ขอเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย 
พึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ดังนี้ แมถึงอยางนั้นเพือ่นพรหมจรรยท้ังหลายก็ไม 
สักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชาภิกษุนัน้ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเพ่ือนสพรหมจารี 
ท้ังหลายผูเปนวิญู ยอมพจิารณาเห็นอกุศลธรรมอันลามกซ่ึงยังละไมไดของภิกษนุั้น ฉันนั้น 
เหมือนกนัแล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมกออธิกรณ กลาวสรรเสริญการ 
ระงับอธิกรณ แมขอท่ีภิกษุไมเปนผูกออธิกรณกลาวสรรเสริญการระงับอธิกรณนี้ ยอมเปนไป 
เพื่อความเปนท่ีรัก ท่ีเคารพ ท่ียกยอง ท่ีเสมอกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูใครในการศกึษา กลาวสรรเสริญการสมาทานในการศึกษา 
แมขอท่ีภิกษุเปนผูใครในการศึกษากลาวสรรเสริญการสมาทานในการศึกษานี้ ยอมเปนไปเพื่อ 
ความเปนท่ีรัก ท่ีเคารพ ท่ียกยอง ท่ีเสมอกนั เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีความปรารถนานอย กลาวสรรเสริญการกําจัดความปรารถนา  
แมขอท่ีภิกษุเปนผูปรารถนานอย กลาวสรรเสริญการกําจัดความปรารถนานี้ ยอมเปนไปเพื่อ 
ความเปนท่ีรัก ท่ีเคารพ ท่ียกยอง ท่ีเสมอกนัเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนบิาต - หนาท่ี 145 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูไมโกรธ กลาวสรรเสริญการกําจัดความโกรธแมขอท่ีภิกษ ุ
เปนผูไมโกรธกลาวสรรเสริญการกําจัดความโกรธนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนท่ีรัก ท่ีเคารพ  
ท่ียกยอง ท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูไมลบหลู กลาวสรรเสริญการกําจัดความลบหลู แมขอท่ี 
ภิกษเุปนผูไมลบหลู กลาวสรรเสริญการกําจัดความลบหลูนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความเปนท่ีรัก  
ท่ีเคารพ ท่ียกยอง ท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูไมโออวด กลาวสรรเสริญการกําจัดความโออวด แมขอท่ี 
ภิกษเุปนผูไมโออวด กลาวสรรเสริญการกําจัดความโออวดนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความเปนท่ีรัก  
ท่ีเคารพ ท่ียกยอง ท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูไมมีมายา กลาวสรรเสริญการกําจัดมายาขอท่ีภิกษุเปนผู 
ไมมีมายากลาวสรรเสริญการกําจัดมายานี้ ยอมเปนไปเพ่ือความเปนที่รัก ท่ีเคารพ ท่ียกยอง  
ท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูเพงเล็งธรรมท้ังหลาย กลาวสรรเสริญการเพงเล็งธรรม 
ท้ังหลาย ขอท่ีภิกษเุปนผูเพงเล็งธรรมท้ังหลาย กลาวสรรเสริญการเพงเล็งธรรมท้ังหลายน้ี ยอม 
เปนไปเพื่อความเปนท่ีรัก ท่ีเคารพ ท่ียกยอง ท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูหลีกออกเรนอยู กลาวสรรเสริญการหลีกออกเรน แมขอท่ี 
ภิกษเุปนผูหลีกออกเรนอยูกลาวสรรเสริญการหลีกออกเรนนี้ยอมเปนไปเพื่อความเปนท่ีรัก  
ท่ีเคารพ ท่ียกยอง ท่ีเสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูกระทําการปฏิสันถารเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลายกลาวสรรเสริญ 
การกระทําปฏิสันถาร แมขอท่ีภิกษเุปนผูกระทําปฏิสันถารเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย กลาว 
สรรเสริญการกระทําปฏิสันถารนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนท่ีรัก ท่ีเคารพ ท่ียกยอง ท่ีเสมอกัน  
เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถึงความปรารถนาไมพึงบังเกิดข้ึนแกภิกษุเห็นปานนี ้
อยางนี้วา โอหนอขอเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ดังนี้  
ถึงอยางนั้น เพือ่นพรหมจรรยท้ังหลายก็สักการะ เคารพ นบัถือ บูชาภิกษนุั้น ขอนั้นเพราะ  
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เหตุไร เพราะเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายผูเปนวิญู ยอมพิจารณาเห็นอกุศลธรรมท้ังหลายอัน 
ลามกท่ีละไดแลวของเธอ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนความปรารถนาไมพึงบังเกิดขึ้นแกมาอาชาไนยตัวเจริญ 
อยางนี้วา โอหนอ มนุษยท้ังหลายพึงต้ังเราไวในตําแหนงมาอาชาไนยพงึใหเรากนิอาหารสําหรับ 
มาอาชาไนย และพึงขัดสีเราใหเหมือนขัดสีมาอาชาไนยเถิด แมถึงอยางนั้น มนุษยท้ังหลายก ็
ยอมต้ังมานั้นไวในตําแหนงมาอาชาไนยยอมใหกนิอาหารสําหรับมาอาชาไนย ยอมขัดสีให 
เหมือนขัดสีมาอาชาไนย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมนษุยท้ังหลายผูเปนวิญู ยอมเหน็ความ 
โออวด ความโกง ความไมตรง ความคด ซ่ึงละไดแลวของมานั้น แมฉันใด ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  
ถึงความปรารถนาไมพึงบังเกิดข้ึนแกภกิษเุห็นปานนี้อยางนี้วา โอหนอขอเพ่ือนพรหมจรรย 
ท้ังหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ดังนี้ ถึงอยางนั้น เพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายก็ 
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษนุั้น ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายผู 
เปนวิญู ยอมพิจารณาเห็นอกุศลธรรมอันลามกท่ีละไดแลวของเธอฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                          พยสนสูตร 
     [๘๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุดดาบริภาษเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลายกลาวโทษพระอริยะ  
ภิกษนุั้นจะไมพึงถึงความฉิบหาย ๑๐ อยาง อยางใดอยางหน่ึงขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส  
ความฉิบหาย ๑๐ อยางเปนไฉน คือ ภิกษนุัน้ไมบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ ๑ เส่ือมจากธรรมท่ี 
บรรลุแลว ๑ สัทธรรมของภิกษุนั้นยอมไมผองแผว ๑ เปนผูเขาใจวาตนไดบรรลุในสัทธรรม 
ท้ังหลาย ๑ เปนผูไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ๑ ตองอาบัติเศราหมองอยางใดอยางหน่ึง ๑ ยอม 
ถูกโรคอยางหนัก ๑ ถึงความเปนบา มีจิตฟุงซาน ๑ เปนผูหลงใหลกระทํากาละ ๑ เม่ือตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุดดาบริภาษเพ่ือนพรหมจรรย 
ท้ังหลาย กลาวโทษพระอริยะ ภกิษุนัน้จะไมพึงถึงความฉิบหาย๑๐ อยางนี้ อยางใดอยางหนึ่ง  
ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘  
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                         โกกาลิกสูตร 
     [๘๙] คร้ังน้ันแล ภกิษุ ช่ือโกกาลิกะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนผูมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหง 
ความปรารถนาลามก พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโกกาลิกะ เธออยากลาวอยางนั้น เธออยา 
กลาวอยางนั้นเธอจงยังจิตใหเส่ือมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด เพราะสารีบุตรและ 
โมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก ฯ 
     แมคร้ังท่ี ๒ โกกาลิกภิกษุก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระ 
ผูมีพระภาคเปนท่ีตั้งแหงศรัทธาของขาพระองค เปนผูมีพระพุทธพจนอันขาพระองคพึงเช่ือถือ 
ไดก็จริง ถึงอยางนั้น พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็เปนผูมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจ 
แหงความปรารถนาลามก พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรโกกาลิกะ เธออยากลาวอยางนัน้ เธออยากลาวอยางนัน้ เธอจงยังจิตให 
เล่ือมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด เพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนท่ีรัก ฯ 
     แมคร้ังท่ี ๓ โกกาลิกภกิษไุดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี 
พระภาคเปนท่ีตั้งแหงศรัทธาของขาพระองค เปนผูมีพระพุทธพจนอันขาพระองคพึงเช่ือถือได 
ก็จริง ถึงอยางนั้น พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็เปนผูมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจ 
แหงความปรารถนาลามก พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรโกกาลิกะ เธออยากลาวอยางนี้ เธออยากลาวอยางน้ี เธอจงยังจิตให 
เล่ือมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด เพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนท่ีรัก ฯ 
     คร้ังนั้นแล โกกาลิกภกิษลุุกขึ้นจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษณิ 
แลวหลีกไป เม่ือโกกาลิกภกิษุหลีกไปแลวไมนาน รางกายมีตุมเทาเมล็ดพันธุผักกาดเกิดข้ึนท่ัวตัว  
ตุมเหลานั้นเทาเมล็ดถ่ัวเขียว แลวก็โตเทาเมล็ดถ่ัวดํา แลวก็โตเทาเมล็ดพุทรา แลวก็โตเทา 
เมล็ดกระเบา แลวก็โตเทาผลมะขามปอม แลวก็โตเทาผลมะตูมออน แลวก็โตเทาผลมะตูมแก  
แลวจึงแตกหนองและเลือดหล่ังไหลออก ไดยินวา โกกาลิกภิกษนุั้นนอนบนใบตอง เหมือน  
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ปลากินยาพษิ คร้ังนั้นแล ตุทิปจเจกพรหมเขาไปหาพระโกกาลิกยังท่ีอยูคร้ันแลวยนือยูท่ีเวหาส 
ไดกลาวกะโกกาลิกภกิษวุา ดูกรโกกาลิกะ ทานจงยังจิตใหเล่ือมใสในพระสารีบุตรและพระ 
โมคคัลลานะเถิด เพราะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนท่ีรัก โกกาลิกภิกษ ุ
ถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทานเปนใคร ฯ 
     ตุ. เราเปนตุทิปจเจกพรหม ฯ 
     โก. ดูกรทานผูมีอายุ ทานเปนผูท่ีพระผูมีพระภาคทรงพยากรณวาเปนอนาคามีมิใชหรือ  
เม่ือเปนเชนนัน้ ไฉนทานมา ณ ท่ีนี้อีกในบัดนี้ อนึ่ง ทานจงเห็นความผิดนี้ของทานเทาท่ีมีอยู ฯ 
     คร้ังนั้นแล ตุทิปจเจกพรหมไดกลาวกะโกกาลิกะภิกษดุวยคาถาวา 
        ผรุสวาจาเพียงดังจอบ  ซ่ึงเปนเคร่ืองตัดทอนตนของคนพาล 
        ผูกลาวคําช่ัว  ยอมเกิดข้ึนท่ีปากของบุคคลผูเปนบุรุษพาล   
        ผูใดสรรเสริญผูท่ีควรติเตียน   หรือติเตียนคนท่ีควรสรรเสริญ 
        ผูนั้นช่ือวาสะสมโทษไวดวยปาก      ยอมไมประสบความสุข 
        เพราะโทษน้ัน ฯ 
        การปราชัยดวยทรัพยในการเลนการพนัน  ดวยตนเองจน 
        หมดตัวนี ้ เปนโทษมีประมาณนอย   การท่ีบุคคลยงัใจให 
        ประทุษ ราย ในพระอริยเจาผูดําเนินดแีลวนี้ เปนโทษมากกวา  
        บุคคลตั้งวาจาและใจอันเปนบาป  แลวติเตียนพระอริยะ  
        ยอมเขาถึงนรกส้ินหนึ่งแสนนิรัพพุทกัป  อีก ๓๖ นรัิพพุทะ   
        และ ๕ อัพพุทะ ฯ 
     คร้ังนั้นแล โกกาลิกภกิษุไดกระทํากาละดวยอาพาธนั้นเองแลวเกิดในปทุมนรก เพราะ 
ยังจิตใหอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ลําดับนั้นเม่ือปฐมยามแหงราตรีผานไป 
แลว ทาวสหัมบดีพรหมผูมีวรรณะสงางาม ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวางไสว เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ โกกาลิกภกิษุกระทํากาละแลว เกิดในปทุมนรก   
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เพราะยังจิตใหอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระเจาขา ทาวสหัมบดีพรหมคร้ัน 
กราบทูลดังนีแ้ลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิแลวหายไปในท่ีนัน้เอง คร้ังนั้น  
เม่ือราตรีผานไปแลว พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายวาดกูรภกิษท้ัุงหลาย ในคืนนี้เม่ือ 
ปฐมยามผานไปแลว ทาวสหมับดีพรหมผูมีวรรณะสงางาม ยังวหิารเชตวันท้ังส้ินใหสวางไสว 
เขามาหาเรายังท่ีอยู อภวิาทเราแลวนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะเราวา  
ขาแตพระองคผูเจริญโกกาลิกภิกษุกระทํากาละแลว เกิดในปทุมนรก เพราะยังจิตใหอาฆาตใน 
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวสหัมบดีพรหมคร้ันกลาวคํานี้แลว 
อภิวาทเรา กระทําประทักษณิแลวหายไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภกิษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ประมาณอายุในปทุมนรกนานเทาไรหนอพระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ  
ประมาณอายใุนปทุมนรกนานนัก ประมาณอายุในปทุมนรกนั้นยากท่ีจะกระทําการกําหนดนับไดวา  
ประมาณเทานีป้ ประมาณรอยปเทานี้ ประมาณพันปเทานี้ หรือประมาณแสนปเทานี้ ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ กพ็ระองคอาจเพื่อจะทําการเปรียบเทียบไดหรือ พระ 
พุทธเจาขา ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา อาจอยูภกิษุ แลวไดตรัสวา ดกูรภิกษุ เปรียบเหมือนหนึ่งเกวยีน 
เมล็ดงาของชนชาวโกศลมอัีตรา ๒๐ ขารี  เม่ือลวงไปแสนปบุรุษนําเอาเมล็ดงาเมล็ดหนึ่งออก 
จากเกวยีนนัน้ ดูกรภกิษุ เมล็ดงาหนึ่งเกวยีนของชาวโกศลซ่ึงมีอัตรา ๒๐ ขารีนั้น พึงถึงความ 
ส้ินไปหมดไปโดยทํานองนีเ้ร็วกวานั่นยังไมถึงหนึ่งอัพพทุะในนรกเลย ดูกรภกิษุ ๒๐ อัพพุทะ 
ในนรกจึงเปน๑ นิรัพพุทะ ๒๐ นิรัพพุทะเปน ๑ อพัพพะ ๒๐ อพัพพะเปน ๑ อหหะ 
๒๐ อหหะเปน ๑ อฏฏะ๒๐ อฏฏะ เปน ๑ กุมุทะ ๒๐ กุมุทะเปน ๑ โสคันธิกะ๒๐ โสคันธิกะ 
เปน ๑ อุปปละ ๒๐ อุปปละเปน ๑ ปุณฑรีกะ ๒๐ ปุณฑรีกะเปน๑ ปทุมะ ดูกรภิกษุ  
โกกาลิกภกิษุเกิดในปทุมนรก เพราะยังจิตใหอาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะ คร้ันพระผูมี 
พระภาคผูสุคตศาสดาไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา  
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        ผรุสวาจาเพียงดังจอบ  ซ่ึงเปนเคร่ืองตัดทอนตนของคนพาล 
        ผูกลาวคําช่ัว ยอมเกิดข้ึนท่ีปากของบุคคลผูเปนบุรุษพาล ผูใด 
        สรรเสริญผูท่ีควรติเตียน     หรือติเตียนคนท่ีควรสรรเสริญ 
        ผูนั้นช่ือวาสะสมโทษดวยปากยอมไมประสบความสุขเพราะ 
        โทษน้ัน  การปราชัยดวยทรัพย  ในการเลนการพนันดวยตน 
        เองจนหมดตัวนี้  เปนโทษมีประมาณนอย  การท่ีบุคคลยังใจ 
        ใหประทุษรายในพระอริยเจา ผูดําเนินดีแลวนี้ เปนโทษมาก 
        กวา  บุคคลต้ังวาจาและใจอันเปนบาปแลวติเตียนพระอริยะ 
        ยอมเขาถึงนรกส้ินหนึ่งแสนนิรัพพุทกัป        ๓๖ นรัิพพุทะ 
        และ ๕ อัพพุทะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                           พลสูตร 
     [๙๐] คร้ังนัน้แล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคม 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระสารีบุตรวา ดูกร 
สารีบุตร กําลังของภิกษุขีณาสพมีเทาไรหนอ ท่ีภิกษุขีณาสพประกอบแลว ยอมปฏิญาณความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลายวา อาสวะของเราส้ินแลว ฯ 
     ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุขีณาสพมี ๑๐ ประการ  
ท่ีภิกษุขีณาสพประกอบ แลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลายวา อาสวะของเราส้ินแลว 
กําลัง ๑๐ ประการเปนไฉน ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุขีณาสพในธรรมวินัยนี้ เปนผูพิจารณา 
เห็นสังขารท้ังปวงโดยความเปนของไมเท่ียง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง ขาแต 
พระองคผูเจริญแมขอท่ีภิกษขีุณาสพเปนผูพิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงโดยความเปนของไมเท่ียง 
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของภิกษขีุณาสพ ท่ีภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณ 
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายวา อาสวะของเราส้ินแลว ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุขีณาสพเปนผูพิจารณาเห็นกามท้ังหลาย เปรียบเหมือนหลุม 
ถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอท่ีภิกษุขีณาสพ 
เปนผูพิจารณาเห็นกามท้ังหลาย เปรียบดวยหลุมถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง  
นี้ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุขีณาสพเปนผูมีจิตโนมไป นอมไป โอนไปในวเิวก ยินดยีิ่ง 
ในเนกขัมมะ เปนจิตส้ินไปจากธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงอาสวะโดยประการท้ังปวง ขาแตพระองค 
ผูเจริญ แมขอท่ีภิกษุขีณาสพเปนผูมีจิตโนมไปนอมไป โอนไปในวิเวก ตั้งอยูในวิเวก ยินด ี
ในเนกขัมมะ เปนจติส้ินไปจากธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงอาสวะโดยประการท้ังปวง นี้ กเ็ปนกําลัง 
ของภิกษุขีณาสพ ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุขีณาสพเปนผูเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ  
แมขอท่ีภิกษุขีณาสพเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลวนี้ กเ็ปนกําลังของภกิษุขีณาสพ ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุขีณาสพเปนผูเจริญสัมมัปปธาน ๔ เจริญดีแลว ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุขีณาสพเปนผูเจริญอิทธิบาท ๔ เจริญดีแลว ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุขีณาสพเปนผูเจริญอินทรีย ๕ เจริญดีแลว ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุขีณาสพเปนผูเจริญพละ ๕ เจริญดีแลว ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุขีณาสพเปนผูเจริญโพชฌงค ๗ เจริญดีแลว ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุขีณาสพเปนผูเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘เจริญดีแลว  
ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอท่ีภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ เจริญดีแลวนี้  
ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ท่ีภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายวา  
อาสวะของเราสิ้นแลว ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุขีณาสพมี ๑๐ ประการนีแ้ล ท่ีภิกษุขีณาสพ 
ประกอบแลว ปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลายวา อาสวะของเราส้ินแลว ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบเถรวรรคท่ี  
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                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. วาหุนสูตร                         ๒. อานันทสูตร  
             ๓. ปุณณิสูตร                         ๔. พยากรณสูตร  
             ๕. กัตถีสูตร                                 ๖. อัญญสูตร  
             ๗. อธิกรณสูตร                         ๘. พยสนสูตร  
             ๙. โกกาลิกสูตร                         ๑๐. พลสูตร ฯ  
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                        อุบาสกวรรคท่ี ๕ 
                         กามโภคีสูตร 
     [๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคยังท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี กามโภคีบุคคลมีอยูในโลก ๑๐ 
จําพวก ๑๐ จําพวกเปนไฉน คือ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดย 
ไมชอบธรรม โดยทารุณ คร้ันแสวงหาไดแลว ไมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนําไมแจกจาย  
ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ  
คร้ันแสวงหาไดแลว ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา แตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑  
กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ คร้ันแสวงหา 
ไดแลว ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา แจกจายกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลก 
นี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม และไมชอบธรรม โดยทารุณบาง ไมทารุณบาง คร้ัน 
แสวงหาไดแลว ไมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคล 
บางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยทารุณบาง ไมทารุณ 
บาง คร้ันแสวงหาไดแลว ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนําแตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑  
กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม และไมชอบธรรม โดยทารุณ 
บาง ไมทารุณบาง คร้ันแสวงหาไดแลวยอมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา แจกจายกระทํา 
บุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกน้ี แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ คร้ัน 
แสวงหาไดแลว ยอมไมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคี 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ คร้ันแสวงหาไดแลว  
ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา แตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคน 
ในโลกน้ี แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมโดยไมทารุณ คร้ันแสวงหาไดแลว ยอมเล้ียงตน  
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ใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา แจกจายกระทําบุญ แตเปนผูกําหนัด หมกมุน จดจอ ไมเห็นโทษ  
ไมมีปญญาเปนเคร่ืองสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวง 
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ คร้ันแสวงหาไดแลว ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข  
ใหอ่ิมหนํา แจกจาย กระทําบุญ และเปนผูไมกําหนดั ไมหมกมุนไมจดจอ เห็นโทษ มี 
ปญญาเปนเคร่ืองสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น ๑ ฯ 
     ดูกรคฤหบดี ในกามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกน้ัน กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดย 
ไมชอบธรรม โดยทารุณ คร้ันแสวงหาไดแลว ยอมไมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา ไม 
แจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรติเตียนโดย ๓ สถาน คือ ควรติเตียนโดยสถาน 
ท่ี ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรติเตียนโดยสถานท่ี ๒ วา ไม 
เล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา ควรติเตียนโดยสถานท่ี ๓ วา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ  
กามโภคีบุคคลนี้ควรติเตียนโดย ๓ สถานนี้ ฯ 
     กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ คร้ันแสวงหาไดแลว  
ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา แตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ การติเตียน 
โดย ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดย ๑ สถานคือ ควรติเตียนโดยสถานท่ี ๑ วา แสวงหา 
โภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานเดียววา เล้ียงตนใหเปนสุข 
ใหอ่ิมหนํา ควรติเตียนโดยสถานท่ี ๒ วา ไมแจกจาย ไมทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรติเตียน 
โดย ๒ สถานนี้ ควรสรรเสริญโดย ๑ สถานนี้ ฯ 
     กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ คร้ันแสวงหาไดแลว 
ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา แจกจายกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรติเตียนโดย  
๑ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถาน ๒ คือ ควรติเตียนโดย ๑ สถานวา แสวงหาโภคทรัพยโดย 
ไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานท่ี ๑ วา เล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา  
ควรสรรเสริญโดยสถานท่ี ๒ วา แจกจาย กระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ควรติเตียนโดย  
๑ สถานควรสรรเสริญโดย ๒ สถานนี้ ฯ 
     กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรมและไมชอบธรรมโดยทารุณบาง  
ไมทารุณบาง คร้ันแสวงหาไดแลว ยอมไมเล้ียงตนใหเปนสุขใหอ่ิมหนํา ไมแจกจาย ไม 
กระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๑สถาน ควรติเตียนโดย ๓ สถาน คือ ควร  
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สรรเสริญโดย ๑ สถานวา แสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรติเตียนโดย 
สถานท่ี ๑ วาแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรติเตียนโดยสถานท่ี ๒ วา 
ไมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา ควรติเตียนโดยสถานท่ี ๓ วา ไมแจกจายไมกระทําบุญ  
กามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดย ๑ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๓สถานนี้ ฯ 
     กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรมและไมชอบธรรมโดยทารุณบาง  
ไมทารุณบาง คร้ันแสวงหาไดแลว ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา แตไมแจกจาย ไม 
กระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒สถาน ควรติเตียนโดย ๒ สถาน คือ ควร 
สรรเสริญโดยสถานท่ี ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรตเิตียนโดย 
สถานท่ี ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานท่ี ๒ วา  
เล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา ควรติเตียนโดยสถานท่ี ๒ วา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ  
กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๒สถานน้ี ฯ 
     กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรมและไมชอบธรรมโดยทารุณบาง  
ไมทารุณบาง คร้ันแสวงหาไดแลว ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา แจกจาย กระทําบุญ  
กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓ สถานควรติเตียนโดย ๑ สถาน ควรสรรเสริญโดย 
สถานท่ี ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรตเิตียนโดย ๑ สถานวา  
แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานท่ี ๒ วา ยอมเล้ียง 
ตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา ควรสรรเสริญโดยสถานท่ี ๓ วา แจกจาย กระทําบุญกามโภคี 
บุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๑ สถานนี้ ฯ 
     กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ คร้ันแสวงหาไดแลว  
ไมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดย  
๑ สถาน ควรติเตียนโดย ๒ สถาน คือ ควรสรรเสริญโดย ๑ สถานวา แสวงหาโภคทรัพย 
โดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรติเตียนโดยสถานท่ี ๑ วา ไมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา  
ควรติเตียนโดยสถานท่ี ๒ วา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย 
๑ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๒ สถานนี้ ฯ 
     กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ คร้ันแสวงหาไดแลว  
ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา แตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควร  
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สรรเสริญโดย ๒ สถาน ควรติเตียนโดย ๑ สถานคือ ควรสรรเสริญโดยสถานท่ี ๑ วา แสวง 
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานท่ี ๒ วา ยอมเล้ียงตนให 
เปนสุข ใหอ่ิมหนําควรติเตียนโดย ๑ สถานวา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้  
สรรเสริญโดย ๒ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๑ สถานนี้ ฯ 
     กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ คร้ันแสวงหาไดแลว  
ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา แจกจาย กระทําบุญ แตเปนผูกําหนัด หมกมุน จดจอ  
ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเปนเคร่ืองสลัดออกบริโภคโภคทรัพยนั้น กามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญ 
โดย ๓ สถาน ควรติเตียนโดย ๑ สถาน คือ ควรสรรเสริญโดยสถานท่ี ๑ วา แสวงหาโภคทรัพย 
โดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานท่ี ๒ วา ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข  ให 
อ่ิมหนํา ควรสรรเสริญโดยสถานท่ี ๓ วา แจกจาย กระทําบุญ ควรติเตียนโดย ๑ สถานวา  
เปนผูกําหนัด หมกมุน พัวพนั ไมเหน็โทษ ไมมีปญญาเปนเคร่ืองสลัดออก บริโภคโภคทรัพย 
นั้น กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓สถานน้ี ควรติเตียนโดย ๑ สถานนี้ ฯ 
     กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ คร้ันแสวงหาไดแลว  
ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา แจกจายกระทําบุญ และไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมจดจอ  
เห็นโทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดออกบริโภคโภคทรัพยนั้น กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญ 
โดย ๔ สถาน คือ ควรสรรเสริญโดยสถานท่ี ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดย 
ไมทารุณควรสรรเสริญโดยสถานท่ี ๒ วา ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา ควรสรรเสริญ 
โดยสถานท่ี ๓ วา แจกจาย กระทําบุญ ควรสรรเสริญโดยสถานท่ี ๔วา เปนผูไมกําหนดั  
ไมหมกมุน ไมพัวพนั เหน็โทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนัน้ กามโภคี 
บุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๔ สถานนี้ ฯ 
     ดูกรคฤหบดี กามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลกบรรดากามโภคี 
บุคคล ๑๐ จําพวกน้ี กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมโดยไมทารุณ คร้ัน 
แสวงหาไดแลว ยอมเล้ียงตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา แจกจายกระทําบุญ และเปนผู 
ไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมจดจอ เหน็โทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดออก บริโภคโภคทรัพย 
นั้น นี้เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนใหญสูงสุด ดีกวากามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกน้ี ดูกรคฤหบดี  
นมสดเกิดจากแมโคนมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน   
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หัวเนยใสเกิดจากเนยใส หวัเนยใสโลกกลาววา เลิศกวานมสดเปนตนเหลานั้น ฉันใด 
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ คร้ันแสวงหาไดแลว ยอมเล้ียง 
ตนใหเปนสุข ใหอ่ิมหนํา แจกจาย กระทําบุญ และเปนผูไมกําหนดั ไมหมกมุน ไมจดจอ  
เห็นโทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น นี้เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนใหญ 
สูงสุด ดีกวากามโภคี บุคคล๑๐ จําพวกน้ี ฉันนั้น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                           เวรสูตร 
     [๙๒] คร้ังน้ันแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยงัท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะอนาถ 
บิณฑิกคฤหบดีวา ดกูรคฤหบดี เพราะเหตุท่ีอริยสาวกเขาไประงับภยัเวร ๕ ประการเสียไดแลว 
เปนผูประกอบดวยองคเคร่ืองบรรลุกระแสนิพพาน ๔ ประการ และเปนผูเห็นแจงแทงตลอด 
ญายธรรมอันเปนอริยะดวยปญญา อริยสาวกน้ัน เม่ือหวงัอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา 
เรามีนรกส้ินแลว มีกําเนดิดิรัจฉานส้ินแลว มีปตติวิสัยส้ินแลว มีอบาย ทุคติและวนิิบาต 
ส้ินแลว เราเปนพระโสดาบันมีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในภายหนาดังนี้  
ภัยเวร ๕ ประการท่ีอริยสาวกเขาไประงับแลวเปนไฉนคือ บุคคลผูฆาสัตว ยอมประสบภัยเวร 
ท้ังท่ีเปนไปในปจจุบัน ท้ังที่เปนไปในสัมปรายภพ ตองเสวยทุกขโทมนัสแมท่ีเปนไปทางใจ  
เพราะปาณาตบิาตเปนปจจยั บุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต ยอมไมประสบภัยเวรท้ังท่ีเปนไปใน 
ปจจุบันทั้งท่ีเปนไปในสัมปรายภพ ไมตองเสวยทุกขโทมนัสแมท่ีเปนไปทางใจ บุคคลผูงดเวน 
จากปาณาติบาตแลว เปนอันระงับภยัเวรดวยประการฉะน้ี บุคคลผูถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขา 
ไมให ... บุคคลผูประพฤติผิดในกามท้ังหลาย ... บุคคลผูกลาวคําเท็จ ... บุคคลผูดื่มน้ําเมา คือ 
สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท ยอมประสบภัยเวรท้ังท่ีเปนไปในปจจบัุน ท้ังท่ีเปน 
ไปในสัมปรายภพ ตองเสวยทุกขโทมนัสแมท่ีเปนไปในทางใจ บุคคลผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา 
คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท ยอมไมประสบภัยเวรท้ังท่ีเปนไปในปจจุบัน  
ท้ังท่ีเปนไปในสัมปรายภพ ไมตองเสวยทุกขโทมนัสแมท่ีเปนไปทางใจ บุคคลผูงดเวนจาก  
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การดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาทแลว เปนอันระงับภยัเวรนั้นดวย 
ประการฉะนี้ ภัยเวร ๕ ประการนี้ ยอมสงบระงับไป ฯ 
     อริยสาวกผูประกอบดวยองค เคร่ืองบรรลุ กระแสนิพพาน ๔ ประการเปนไฉน ดกูร 
คฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา 
วา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปน 
ผูจําแนกธรรม ๑ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอัน 
พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ... อันวิญูชนพงึรูเฉพาะตน ๑ เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใส 
อันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ... เปนนาบุญ 
ของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ๑ เปนผูประกอบดวยศีลท่ีพระอริยะใครแลว ไมขาด ไมทะลุ  
ไมดาง ไมพรอย เปนไทย วญิูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิลูบคลําไมได เปนไปเพื่อ 
สมาธิ ๑ อริยสาวกเปนผูประกอบดวยองคเคร่ืองบรรลุกระแสนิพพาน ๔ ประการนี้ ฯ 
     ก็ญายธรรมท่ีเปนอริยะ อันอริยสาวกนั้นเหน็แจงแทงตลอดดวยปญญาเปนไฉน ดูกร 
คฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะส่ิงนี้ 
เกิด ส่ิงนี้จึงเกดิ เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้จึงไมมีเพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชา 
เปนปจจยัจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัยจงึมีนามรูป 
เพราะนามรูปเปนปจจยัจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจยัจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปน 
ปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจงึมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะ 
อุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยัจึงมี ชรา มรณะ  
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
อาการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับโดยสํารอกหาสวนเหลือมิได สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ 
วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจงึดับ เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึงดับ เพราะ 
สฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดบัเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดบั เพราะ 
ตัณหาดบัอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดบัภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับ  
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงดับความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  
ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ญายธรรมท่ีเปนอริยะนี้อันอริยสาวกนัน้เหน็แจงแทงตลอดดวยปญญา ฯ  
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     ดูกรคฤหบดี เพราะเหตุท่ีอริยสาวกระงับภัยเวร ๕ ประการนี้ เปนผูประกอบดวยองค 
เคร่ืองบรรลุกระแสนิพพาน ๔ ประการนี้ และเปนผูเห็นแจงแทงตลอดญายธรรมท่ีเปนอริยะดวย 
ปญญา อริยสาวกน้ันเม่ือหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนไดวา เรามีนรกส้ินแลว มีกําเนิด 
ดิรัจฉานส้ินแลว มีปตติวิสัยส้ินแลวมีอบาย ทุคติและวินบิาตส้ินแลว เราเปนพระโสดาบัน 
มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในภายหนา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                           ทิฏฐิสูตร 
     [๙๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี ออกจากพระมหานคร 
สาวัตถีแตยังวนั เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคลําดับนั้น ทานไดมีความคิดเชนนี้วา มิใชเวลาเพ่ือ 
จะเฝาพระผูมีพระภาคกอนเพราะพระผูมีพระภาคยังทรงหลีกเรนอยู มิใชกาลเพ่ือจะเยีย่มภกิษ ุ
ท้ังหลายผูยังใจใหเจริญ เพราะพวกภกิษุผูยังใจใหเจริญยงัหลีกเรนอยู อยากระนั้นเลย เราพึง 
เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด ลําดับนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี จึงเขา 
ไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ก็สมัยนัน้แล พวกอัญญเดยีรถียปริพาชกกําลังรวม 
ประชุมกัน บันลือเสียงเอ็ดอึง นั่งพูดกนัถึงดิรัจฉานกถาหลายอยาง พอไดเหน็ทานอนาถบิณฑิก 
คฤหบดีเดินมาแตไกล คร้ันแลวจึงยังกันและกันใหหยุดดวยกลาววา ทานท้ังหลายจงเบาเสียง  
อยาไดเปลงเสียง อนาถบิณฑิกคฤหบดีคนนี้เปนสาวกของพระสมณโคดม กําลังเดนิมาอนาถ 
บิณฑิกคฤหบดีนี้เปนสาวกคนหน่ึง บรรดาคฤหัสถผูนุงหมผาขาว ซ่ึงเปนสาวกของพระสมณโคดม  
อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี ก็ทานเหลานัน้เปนผูใครในเสียงเบา ไดรับแนะนําในทางเสียงเบา  
กลาวสรรเสริญเสียงเบา แมไฉนเขาทราบบริษัทผูมีเสียงเบา พึงสําคัญท่ีจะเขามาหา ลําดับนั้น  
ปริพาชกเหลานั้นไดนิ่งอยู ทานอนาถบิณฑกิคฤหบดีเขาไปหาปริพาชกเหลานั้นถึงท่ีอยู ไดสนทนา 
ปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานัน้ไดกลาวกะทานอนาถบิณฑกิคฤหบดี  
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วา ดูกรคฤหบดี ขอทานจงบอก พระสมณโคดมมีทิฐิอยางไร อนาถบิณฑิกคฤหบดีตอบวา  
ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจาไมทราบทิฐิท้ังหมดของพระผูมีพระภาค ฯ 
     ป. ดูกรคฤหบดี นยัวา บัดนี้ทานไมทราบทิฐิท้ังหมดของพระสมณโคดมขอทาน 
จงบอก ภกิษุท้ังหลายมีทิฐิอยางไร ฯ 
     อ. ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจาไมทราบทิฐิท้ังหมด แมของภกิษุท้ังหลาย ฯ 
     ป. ดูกรคฤหบดี นยัวา ทานไมทราบทิฐท้ัิงหมดของพระสมณโคดมทั้งไมทราบทิฐิ 
ท้ังหมดของพวกภิกษดุวยประการดังนี้ ขอทานจงบอก ตัวทานมีทิฐิอยางไร ฯ 
     ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย การท่ีขาพเจาบอกทิฐิของขาพเจาวามีทิฐิอยางใดนี้ไมยาก  
เชิญทานท้ังหลายบอกทิฐิของตนเสียกอน ขาพเจาจึงจะบอกทิฐิของขาพเจาวามีทิฐิอยางใดใน 
ภายหลัง ซ่ึงเปนการทําไมยาก ฯ 
     เม่ือทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว ปริพาชกคนหน่ึงไดกลาวกะทานอนาถ 
บิณฑิกคฤหบดีวา ดกูรคฤหบดี เรามีทิฐิอยางนี้วา โลกเท่ียง ส่ิงนี้เทานัน้จริง ส่ิงอ่ืนเปลา ฯ 
     ปริพาชกอีกคนหนึ่งไดกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดวีา ดูกรคฤหบดี เรามีทิฐิอยางนี้วา  
โลกไมเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา แมปริพาชกอีกคนหนึ่งไดกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบด ี
วา โลกมีท่ีสุด ... อีกคนหนึ่งพูดวา โลกไมมีท่ีสุด ... อีกคนหนึ่งพดูวา ชีพก็อันนัน้ สรีระก ็
อันนั้น ... อีกคนหนึ่งพดูวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ... อีกคนหนึ่งพูดวา สัตวเม่ือตาย 
แลวยอมเปนอีก ...อีกคนหนึง่พูดวา สัตวเม่ือตายแลวยอมไมเปนอีก ... อีกคนหนึ่งพูดวา  
สัตวเม่ือตายแลว ยอมเปนอีกก็มี ไมเปนอีกก็มี ... อีกคนหนึ่งพูดวา ดกูรคฤหบดี เรามี 
ทิฐิอยางนีว้า สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีกหามิได ไมเปนอีกหามิได ส่ิงนี้เทานั้นจริง  
ส่ิงอ่ืนเปลา ฯ 
     เม่ือพวกปรพิาชกกลาวอยางนี้แลว ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีไดกลาวกะปริพาชกเหลานั้น 
วา ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย ทานผูมีอายไุดกลาวอยางนี้วา ดกูรคฤหบดี เรามีทิฐิอยางนี้วา  
โลกเท่ียง ส่ิงนีเ้ทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ทิฐิของทานผูมีอายนุี้ เกิดข้ึนเพราะเหตุแหงการกระทํา 
ไวในใจโดยไมแยบคายของตน หรือเพราะโฆษณาของผูอ่ืนเปนปจจยั ก็ทิฐินั้น เกิดข้ึนแลว  
อันปจจยัปรุงแตงแลว อันปจจัยกอข้ึนแลว เกิดข้ึนเพราะอาศัยปจจยัก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเกิดข้ึน 
แลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจยักอข้ึนแลว เกิดข้ึนเพราะอาศัยปจจัย ส่ิงนั้นไมเท่ียง   
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ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ทานผูมีอายุนั้นเปนผูติดส่ิงนั้นแหละ ทานผูมี 
อายุนั้นเขาถึงส่ิงนั้นแหละแมทานผูมีอายุรูปใดกลาวอยางนี้วา ดกูรคฤหบดี เรามีทิฐอิยางนี้วา  
โลกไมเท่ียงส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ทิฐิของทานผูมีอายุแมนี้ ก็เกดิข้ึนเพราะเหตุแหง 
การกระทําไวในใจโดยไมแยบคายของตน หรือเพราะการโฆษณาของผูอ่ืนเปนปจจยั ก็ทิฐินั้น 
เกิดข้ึนแลว อันอาศัยปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจยักอข้ึนแลวเกดิข้ึนเพราะอาศัยปจจยั  
ก็ส่ิงใดส่ิงหนึง่ท่ีเกิดข้ึนแลว อันปจจยัปรุงแตงแลวเกิดข้ึนเพราะอาศัยปจจัย ส่ิงนัน้ไมเท่ียง  
ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ทานผูมีอายุนั้นเปนผูติดส่ิงนั้นแหละ ทานผูมี 
อายุนั้นเปนผูเขาถึงส่ิงนั้นแหละ แมทานผูมีอายุรูปใดกลาวอยางนีว้า ดกูรคฤหบดี เรามีทิฐิ 
อยางนี้วา โลกมีท่ีสุด ... โลกไมมีท่ีสุด ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ... ชีพอยางหนึ่ง สรีระ 
ก็อยางหนึ่ง ... สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเม่ือตายแลวยอมไมเปนอีก ...สัตวเม่ือ 
ตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ... สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไม 
เปนอีกกห็ามิได ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ทิฐิของทานผูมีอายุนี้ เกดิข้ึนเพราะเหตุแหง 
การกระทําไวในใจโดยไมแยบคายของตน หรือเพราะการโฆษณาของผูอ่ืนเปนปจจยั ก็ทิฐินั้น 
เกิดข้ึนแลว อันปจจยัปรุงแตงแลวอันปจจัยกอข้ึนแลว เกิดข้ึนเพราะอาศัยปจจยั ก็ส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่งท่ีเกิดข้ึนแลว อันปจจยัปรุงแตงแลว อันปจจยักอข้ึนแลว เกิดข้ึนเพราะอาศัยปจจัย  
ส่ิงนั้นไมเท่ียงแหละ  ทานผูมีอายุนั้นเขาถึงส่ิงนั้นและ 
        เม่ือทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว ปริพาชกเหลานัน้ไดกลาวกะทานอนาถ 
บิณฑิกคฤหบดีวา ดกูรคฤหบดี พวกเราท้ังหมดบอกทิฐิของตนแลวขอทานจงบอก ทานมี 
ทิฐิอยางไร ฯ 
     อ. ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเกดิข้ึนแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว  
อันปจจยักอข้ึนแลว เกิดข้ึนเพราะอาศัยปจจัย ส่ิงนั้นไมเท่ียงส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข  
ส่ิงใดเปนทุกข ขาพเจามีความเห็นส่ิงนั้นอยางนีว้านั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นัน่ไมใช 
ตัวตนของเรา ฯ 
     ป. ดูกรคฤหบดี ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเกดิข้ึนแลว อันปจจัยปรุงแตงแลวอันปจจยักอข้ึน 
แลว เกดิข้ึนเพราะอาศัยปจจยั ส่ิงนั้นไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียงส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข  
ทานเปนผูติดส่ิงนั้นแหละ ทานเขาถึงส่ิงนั้นแหละ ฯ  
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     อ. ก็ส่ิงใดสิ่งหนึ่งท่ีเกิดข้ึนแลว อันปจจยัปรุงแตงแลว อันปจจยักอข้ึนแลว เกิดข้ึน 
เพราะอาศัยปจจัย ส่ิงนั้นไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ขาพเจา 
เห็นส่ิงนั้นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่น 
ไมใชตัวตนของเรา ท้ังรูชัดอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงส่ิงนั้นอยางยอดเยีย่มตามเปนจริง ฯ 
     เม่ือทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว ปริพาชกเหลานั้นพากันนั่งนิ่ง เกอเขิน  
คอตก กมหนา ซบเซา โตตอบไมได ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีทราบปริพาชกเหลานัน้เปนผู 
นิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซาโตตอบไมได แลวลุกจากอาสนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูล 
ถึงเร่ืองท่ีสนทนากับอัญญเดยีรถียปริพาชกเหลานั้นท้ังหมด แดพระผูมีพระภาคใหทรงทราบทุก 
ประการ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ คฤหบดี ทานพึงขมข่ีพวกโมฆบุรุษเหลานั้นใหเปน 
การขมข่ีดวยด ีโดยกาลอันควร โดยชอบธรรมอยางนี้แล ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจง 
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีใหเห็นชัด ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา ทาน 
อนาถบิณฑิกคฤหบดีอันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเหน็ชัด ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง  
ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิแลวหลีกไป เม่ือ 
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดหีลีกไปไมนาน พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษใุดแลเปนผูมีธรรมอันไมหวัน่ไหวในธรรมวินัยตลอดกาลนาน ภิกษุแมนั้นพึงขมข่ี 
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ใหเปนการขมข่ีดวยดีโดยชอบธรรมอยางนี้ เหมือนทานอนาถ 
บิณฑิกคฤหบดีขมข่ีแลว ฉะนั้น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                          วัชชิยสูตร 
     [๙๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีฝงสระโบกขรณีช่ือคัคคราใกลเมือง 
จัมปา คร้ังน้ันแล วัชชิยมาหติคฤหบดีไดออกจากเมืองจมัปาแตยังวันเพื่อเฝาพระผูมีพระภาค  
ลําดับนั้น วัชชิยมาหิตคฤหบดีไดมีความคิดวา มิใชเวลาเพ่ือจะเฝาพระผูมีพระภาคกอน เพราะ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนบิาต - หนาท่ี 163 
พระผูมีพระภาคยังทรงหลีกเรนอยู มิใชกาลเพื่อจะเยี่ยมภกิษุท้ังหลายผูยงัใจใหเจริญ เพราะภิกษ ุ
ท้ังหลายผูยังใจใหเจริญยังหลีกเรนอยู อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปยังอารามของอัญญเดียรถีย 
ปริพาชกเถิดลําดับนั้น วัชชิยมาหิตคฤหบดไีดเขาไปยังอารามของอัญญเดียรถียปริพาชก ก ็
สมัยนั้นแล พวกอัญญเดยีรถียปริพาชกกําลังรวมประชุมกนั บันลือเสียงเอ็ดอึงนั่งพูดกนัถึง 
ดิรัจฉานกถาหลายอยาง พวกเขาเห็นวัชชิยมาหิตคฤหบดกีําลังเดินมาแตไกล คร้ันแลวจึงยัง 
กันและกันใหหยุดดวยกลาววา ทานท้ังหลายจงเบาเสียงอยาไดเปลงเสียง วัชชิยมาหติคฤหบดี 
คนนี้เปนสาวกของพระสมณโคดม กําลังเดินมา วัชชิยมาหิตคฤหบดีนีเ้ปนสาวกคนหนึ่ง บรรดา 
คฤหัสถผูนุงหมผาขาวซ่ึงเปนสาวกของพระสมณโคดม อาศัยอยูในเมืองจัมปา ก็ทานเหลานั้น 
เปนผูใครในเสียงเบา ไดรับแนะนําในทางเสียงเบา กลาวสรรเสริญเสียงเบา แมไฉน เขา 
ทราบบริษัทผูมีเสียงเบา พึงสําคัญท่ีจะเขามาหา ลําดับนัน้ ปริพาชกเหลานั้นไดนิ่งอยู  
วัชชิยมาหิตคฤหบดีก็เขาไปหาพวกปริพาชกถึงท่ีอยู คร้ันแลว ไดสนทนาปราศรัยกบัปริพาชก 
เหลานั้น คร้ันผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นไดกลาวกะทานวชัชิยมาหิตคฤหบดวีา ดูกรคฤหบดี ไดยินวา  
พระมหาสมณโคดมทรงติเตียนตบะท้ังหมด เขาไปดา เขาไปวารายผูมีตบะ ผูท่ีเล้ียงชีพดวย 
อาการเศราหมองท้ังหมด โดยสวนเดียว จริงหรือ ฯ 
     วัชชิยมาหติคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงติเตียนตบะ 
ท้ังหมดหามไิด เขาไปดา เขาไปวารายผูมีตบะ ผูท่ีเล้ียงชีพดวยอาการเศราหมองท้ังหมด โดย 
สวนเดยีวก็หามิได พระผูมีพระภาคทรงติเตียนผูท่ีควรติเตียน ทรงสรรเสริญผูท่ีควรสรรเสริญ  
เพราะพระผูมีพระภาคทรงติเตียนผูท่ีควรตเิตียนอยู ทรงสรรเสริญผูท่ีควรสรรเสริญอยู พระผูมี 
พระภาคทรงมีปรกติตรัสแยกกัน ในเร่ืองนี้พระผูมีพระภาคนั้นมิใชมีปรกติตรัสโดยสวนเดียว ฯ 
     เม่ือวัชชิยมาหิตคฤหบดีกลาวอยางนีแ้ลว ปริพาชกคนหน่ึง จึงพูดกะวัชชิยมาหิตคฤหบดี 
วา ทานหยุดกอน คฤหบดี พระสมณโคดมท่ีทานกลาวสรรเสริญ เปนผูแนะนําในทางฉิบหาย  
เปนผูไมมีบัญญัติ ฯ 
     ว. ทานผูเจริญ แมในเร่ืองนี้ขาพเจาจะกลาวกะทานผูมีอายุท้ังหลายโดยชอบธรรม  
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติวา ส่ิงนี้เปนกุศล ส่ิงนี้เปนอกศุล เม่ือพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ  
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ส่ิงท่ีเปนกุศลและอกุศลไวดงันี้ จึงช่ือวาทรงเปนผูมีบัญญัติ พระผูมีพระภาคน้ันมิใชผูแนะนํา 
ในทางฉิบหาย ไมใชผูไมมีบัญญัติ ฯ 
     เม่ือวัชชิยมาหิตคฤหบดีกลาวอยางนีแ้ลว ปริพาชกท้ังหลายไดเปนผูนั่งนิ่ง   เกอเขิน  
คอตก กมหนา ซบเซา โตตอบไมได ลําดับนั้น วัชชิยมาหติคฤหบดีทราบวา ปริพาชกเหลานั้น 
เปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา โตตอบไมได แลวลุกจากอาสนะ เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
ไดกราบทูลเร่ืองท่ีสนทนากบัอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นท้ังหมด แดพระผูมีพระภาคใหทรง 
ทราบทุกประการ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ คฤหบดี ทานพึงขมข่ีพวกโมฆบุรุษใหเปนการขมข่ี 
ดวยดี โดยกาลอันควร โดยชอบธรรมอยางนี้แล ดูกรคฤหบดี เราไมกลาวตบะทั้งหมดวา  
ควรบําเพ็ญ เราไมกลาวตบะท้ังหมดวาไมควรบําเพ็ญ เราไมกลาวการสมาทานท้ังหมดวา ควร 
สมาทาน เราไมกลาวการสมาทานท้ังหมดวา ไมควรสมาทาน เราไมกลาวการเร่ิมต้ังความเพยีร 
ท้ังหมดวาควรเร่ิมต้ังความเพยีร เราไมกลาวการเริ่มต้ังความเพียรท้ังหมดวา ไมควรเร่ิมต้ัง 
ความเพยีร เราไมกลาวการสละทั้งหมดวา ควรสละ เราไมกลาวการสละท้ังหมดวา ไมควรสละ 
เราไมกลาวการหลุดพนท้ังหมดวา ควรหลุดพน เราไมกลาวการหลุดพนท้ังหมดวา ไมควรหลุดพน  
ดูกรคฤหบดี เม่ือบุคคลบําเพ็ญตบะอันใดอยู อกุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญ กุศลธรรมท้ังหลาย 
ยอมเส่ือมไปเรากลาวตบะเห็นปานนี้วา ไมควรบําเพ็ญ ก็เม่ือบุคคลบําเพ็ญตบะอันใดอยู 
อกุศลธรรมท้ังหลายยอมเส่ือมไป กุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวตบะเห็นปานนี้วา  
ควรบําเพ็ญ เม่ือบุคคลสมาทานการสมาทานอันใดอยู อกศุลธรรมท้ังหลายยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรม 
ท้ังหลายยอมเส่ือมไป เรากลาวการสมาทานเห็นปานนั้นวา ไมควรสมาทาน เม่ือบุคคลสมาทาน 
การสมาทานอันใดอยู อกุศลธรรมท้ังหลายยอมเส่ือมไป กุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญยิ่ง เรา 
กลาวการสมาทานเห็นปานนั้นวา ควรสมาทาน เม่ือบุคคลเร่ิมต้ังความเพียรอันใดอยู อกุศลธรรม 
ท้ังหลายยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมท้ังหลายยอมเส่ือมไป เรากลาวการเร่ิมต้ังความเพยีรเห็นปานนั้น 
วา ควรสมาทาน เม่ือบุคคลเร่ิมต้ังความเพยีรอันใดอยู อกศุลธรรมท้ังหลายยอมเส่ือมไป  
กุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวการเร่ิมต้ังความเพียรเห็นปานนั้นวา ควรเร่ิมต้ัง เม่ือ 
บุคคลสละซ่ึงการสละอันใดอยู อกุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมท้ังหลายยอมเส่ือมไป   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนบิาต - หนาท่ี 165 
เรากลาวการสละเห็นปานนัน้วา ไมควรสละ เม่ือบุคคลสละการสละอันใดอยู อกุศลธรรม 
ท้ังหลายยอมเส่ือมไป กุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวการสละเห็นปานนั้นวา ควรสละ  
เม่ือบุคคลหลุดพนการหลุดพนอันใดอยู อกุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมท้ังหลาย 
ยอมเส่ือมไป เรากลาวการหลุดพนเหน็ปานนั้นวา ไมควรหลุดพน เม่ือบุคคลหลุดพนการหลุดพน 
อันใดอยู อกุศลธรรมท้ังหลายยอมเส่ือมไป กุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวการหลุดพน 
เห็นปานนั้นวาควรหลุดพน ลําดับนั้น วัชชิยมาหิตคฤหบดีอันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเห็น 
ชัด ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค  
กระทําประทักษิณแลวหลีกไป เม่ือวัชชิยมาหิตคฤหบดีหลีกไปไมนาน พระผูมีพระภาคตรัสกะ 
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุดแล ผูมีกิเลสเพียงดังวาธุลีในปญญาจักษนุอยใน 
ธรรมวินัยนี้ตลอดกาลนานภิกษแุมนัน้ พงึขมข่ีอัญญเดียรถียปริพาชกท้ังหลายใหเปนการขมข่ี 
ดวยดีโดยชอบธรรม เหมือนอยางวัชชิยมาหิตคฤหบดีขมข่ีแลว ฉะนัน้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                          อุตติยสูตร 
     [๙๕] คร้ังน้ันแล อุตติยปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับไดปราศรัยกับ 
พระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานโคดมผูเจริญ โลกเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา 
หรือหนอ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุตติยะ ขอน้ีเราไมพยากรณ ฯ 
     อุ. ทานโคดมผูเจริญ ก็โลกไมเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลาหรือ ฯ 
     พ. ดูกรอุตติยะ แมขอนี้เราก็ไมพยากรณ ฯ 
     อุ. ทานโคดมผูเจริญ โลกมีท่ีสุด ... โลกไมมีท่ีสุด ... ชีพอันนั้นสรีระอันนัน้ ...  
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ ... สัตวเม่ือตายแลว ยอมเปนอีก ... สัตวเม่ือตายแลวยอมไม 
เปนอีก ... สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีกก็มีไมเปนอีกก็มี ... สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีก 
ก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดส่ิงนี้เทานัน้จริง ส่ิงอ่ืนเปลาหรือ ฯ  
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    พ. ดูกรอุตติยะ แมขอนี้เราก็ไมพยากรณ ฯ 
    อุ. ทานถูกเราถามวา ทานโคดมผูเจริญ โลกเท่ียง ส่ิงนีเ้ทานั้นจริงส่ิงอ่ืนเปลาหรือ 
หนอ ก็ตรัสตอบวา ดูกรอุตติยะ ขอนีเ้ราไมพยากรณ เม่ือถูกถามวา ทานโคดมผูเจริญ  
ก็โลกไมเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลาหรือก็ตรัสตอบวา ดูกรอุตติยะ ขอนี้เราก็ไมพยากรณ  
เม่ือถูกถามวา ทานโคดมผูเจริญ โลกมีท่ีสุด ... โลกไมมีท่ีสุด ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ...  
ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง ... สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเม่ือตายแลวยอมไม 
เปนอีก ... สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ... สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีก 
ก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลาหรือหนอ ก็ตรัสตอบวา  
ดูกรอุตติยะ แมขอนี้เราก็ไมพยากรณ เม่ือเปนเชนนี้ทานโคดมผูเจริญจะพยากรณในทางไหน ฯ 
     พ. ดูกรอุตติยะ เรายอมแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายเพื่อความรูยิ่งเพ่ือความหมดจด 
แหงสัตวท้ังหลาย เพื่อกาวลวงเสียซ่ึงความโศกและความรํ่าไรเพ่ือความดับสูญแหงทุกขและ 
โทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงพระนพินาน ฯ 
     อุ. ดวยขอท่ีพระโคดมผูเจริญไดทรงแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายเพื่อความรูยิ่ง เพ่ือ 
ความหมดจดแหงสัตวท้ังหลาย... เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานน้ัน โลกท้ังหมดหรือกึ่งหนึ่ง 
หรือสามสวนจักออกไปจากทุกขได เม่ืออุตติยปริพาชกกราบทูลอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดทรง 
นิ่งเสีย ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทไดมีความคิดวา อุตติยปริพาชกอยาไดทิฐิอันลามกอยางนีว้า  
พระสมณโคดมถูกเราถามปญหาเฉพาะหนาท้ังปวง ยอมเล่ียง ไมทรงวิสัชนา หรือวสัิชนาไมได 
แนนอน เพราะทิฐิอันลามกนั้น จะพึงเปนไปเพื่อส่ิงมิใชประโยชนเกื้อกูลเพื่อทุกขตลอดกาลนาน  
แกอุตติยปริพาชก ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทไดกลาวกะอุตติยปริพาชกวา ดกูรอาวโุสอุตติยะ  
ถาเชนนั้น เราจักอุปมาแกทาน วิญูบุรุษบางพวกในโลกนี้ ยอมรูอรรถแหงภาษิตไดดวยอุปมา  
ดูกรอาวุโสอุตติยะเปรียบเหมือนนครอันต้ังอยูชายแดนของพระราชา นครน้ันมีปอมม่ันคง  
มีกําแพงและประตูม่ันคง มีประตูเดยีว นายประตูในนครนั้น เปนบัณฑติ ฉลาด มีปญญา 
หามคนท่ีไมรูจักเขาไป ใหคนท่ีรูจักเขาไป เขาเดินเลียบไปตามทางเลียบกําแพงโดยรอบนครนั้น  
ไมพึงเหน็ท่ีตอแหงกําแพงหรือชองแหงกําแพง แมโดยท่ีสุดพอแมวออกได และเขายอมไมมี  
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ความรูอยางนีว้า สัตวมีประมาณเทานี้ เขามาสูนครนี้หรือออกไป โดยที่แท เขายอมมีความรู 
ในเร่ืองนั้นอยางนี้วา สัตวตวัใหญๆบางเหลา ยอมเขามาสูนครนี้หรือยอมออกไป สัตวท้ังหมด 
นั้นยอมเขามาหรือออกไปทางประตูนี้ แมฉันใด ดกูรอาวุโสอุตติยะ พระตถาคตก็ฉันนั้น 
เหมือนกนัมิไดทรงมีความขวนขวายอยางนี้วา โลกท้ังหมดหรือกึ่งหนึง่หรือสามสวนจักออกไป 
จากทุกข โดยท่ีแท พระตถาคตทรงมีพระญาณอยางนีว้า สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งออกไปแลว  
หรือกําลังออกไป หรือจักออกไปจากโลก สัตวท้ังหมดนัน้ละนิวรณอันเปนเคร่ืองเศราหมองใจ  
ทําปญญาใหทุรพล ๕ ประการแลว เปนผูมีจิตต้ังม่ันแลวดวยดีในสติปฏฐาน ๔ เจริญโพชฌงค ๗  
ประการตามเปนจริงแลว สัตวเหลานัน้ออกไปแลวหรือกําลังออกไป หรือจักออกไปจากโลก 
ดวยอาการอยางนี้ดูกรอาวุโสอุตติยะ ทานไดทูลถามปญหานี้กะพระผูมีพระภาคขอใด ปญหา 
ขอนั้นทานไดทูลถามพระผูมีพระภาคโดยปริยายอ่ืน ฉะนั้น พระผูมีพระภาคจึงไมทรงพยากรณ 
ปญหานั้นแกทาน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                          โกกนุทสูตร 
     [๙๖] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนท (อยูท่ีตโปทาราม ใกลพระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล  
ทานพระอานนท) ลุกข้ึนแลวในเวลาใกลรุงแหงราตรีไดไปยังแมน้ําตโปทาเพ่ือสรงน้ํา คร้ัน 
สรงนํ้าท่ีแมน้ําตโปทาแลวกลับข้ึนมา มีจีวรผืนเดียว ไดยนืผ่ึงตัวอยู แมโกกนุทปริพาชกลุกข้ึน 
แลวในเวลาใกลรุงแหงราตรีไดไปยังแมน้ําตโปทาเพ่ืออาบน้ํา โกกนุทปริพาชกไดเหน็ทานพระ 
อานนทเดนิมาแตไกลเทียว คร้ันแลวไดถามทานพระอานนทวา ดกูรอาวุโสใครอยูในท่ีนี้ 
ทานพระอานนทตอบวา ดกูรอาวุโส เราเปนภิกษุ ฯ 
     โก. ดูกรอาวุโส ภิกษุพวกไหน ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส เราเปนพวกสมณะศากยบุตร ฯ 
     โก. ขาพเจาพึงถามขอของใจบางอยางกะทาน หากทานจะใหโอกาสเพ่ือแกปญหา ฯ  
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     อา. เชิญทานถามเถิด อาวโุส เราฟงแลวจักกลาวแก ฯ 
     โก. ทานผูเจริญมีความเหน็อยางนีว้า โลกเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริงส่ิงอ่ืนเปลาหรือหนอ ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส เรามิไดมีความเหน็อยางนั้น ฯ 
     โก. ทานผูเจริญมีความเหน็อยางนีห้รือวา โลกไมเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริงส่ิงอ่ืนเปลา 
หรือหนอ ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส เรามิไดมีความเหน็อยางนั้น ฯ 
     โก. ทานผูเจริญมีความเหน็อยางนีว้า โลกมีท่ีสุด ... โลกไมมีท่ีสุด ...ชีพอันนั้น สรีระ 
ก็อันนั้น ... ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหน่ึง ... สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเม่ือตายแลว 
ยอมไมเปนอีก ... สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ... สัตวเม่ือตายแลวยอม 
เปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลาหรือหนอ ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส เรามิไดมีความเหน็อยางนั้น ฯ 
     โก. ถาอยางนั้น ทานผูเจริญยอมไมรู ไมเห็นนะซิ ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส เราไมรูไมเห็นหามิได เรารูอยู เห็นอยู ฯ 
     โก. ดูกรทานผูเจริญ ทานถูกขาพเจาถามวา ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนี้หรือวา  
โลกเท่ียง ส่ิงนีเ้ทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลาหรือหนอ ก็กลาววาดูกรอาวุโส เรามิไดมีความเห็น 
อยางนั้น เม่ือถูกถามวา ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนี้หรือวา โลกไมเท่ียง ส่ิงนี้เทานัน้จริง  
ส่ิงอ่ืนเปลาหรือหนอ กก็ลาววา ดูกรอาวุโส เรามิไดมีความเห็นอยางนั้น เม่ือถูกถามวา  
ทานผูเจริญมีความเหน็อยางนี้หรือวา โลกมีท่ีสุด ... โลกไมมีท่ีสุด ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ... 
ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง ... สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเม่ือตายแลวยอมไม 
เปนอีก ... สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ...สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีก 
ก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ส่ิงนี้เทานั้นจริงส่ิงอ่ืนเปลาหรือหนอ ก็กลาววา ดูกรอาวุโส  
เรามิไดมีเหน็อยางนั้น เม่ือถูกถามวา ถาอยางนั้น ทานผูเจริญยอมไมรู ไมเห็นละซิ  
ก็กลาววา ดูกรอาวุโส เรายอมไมรู ไมเห็นหามิได เรารูอยู เหน็อยู ดกูรอาวุโส ก็อรรถ 
แหงภาษิตนีจ้ะพึงเหน็ไดอยางไรเลา ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนบิาต - หนาท่ี 169 
     อา. ดูกรอาวุโส ขอนี้วา โลกเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลาเปนทิฐิอยาง 
หนึ่ง ขอน้ีวา โลกไมเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เปนทิฐิอยางหน่ึง ขอนี้วา โลกมี 
ท่ีสุด ... โลกไมมีท่ีสุด ... ชีพอันนั้น สรีระกอั็นนั้น ...ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง ... สัตวเม่ือ 
ตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเม่ือตายแลวยอมไมเปนอีก ... สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอม 
ไมเปนอีกก็มี ...สัตวเม่ือตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกกห็ามิได ส่ิงนี้เทานั้นจริง 
ส่ิงอ่ืนเปลา ก็เปนทิฐิอยางหนึ่ง ดูกรอาวุโส ทิฐิก็ดี เหตท่ีุตั้งทิฐิก็ดี ท่ีตัง้ม่ันแหงทิฐ ิ
ก็ดี ท่ีตั้งข้ึนโดยรอบแหงทิฐกิ็ดี ความเพิกถอนทิฐิก็ดี มีประมาณเทาใดเรายอมรู ยอมเห็น 
ทิฐิเปนตนนั้น มีประมาณเทานั้น เรารูทิฐิเปนตนนั้น จึงกลาววา เรารูอยู เราเหน็ทิฐ ิ
เปนตนนัน้ จึงกลาววา เราเหน็อยู เราจะกลาววาเราไมรู ไมเห็นอยางไรได ดูกรอาวุโส  
เรารูอยู เห็นอยู ฯ 
     โก. ทานผูมีอายุช่ือไร และเพื่อนพรหมจารีท้ังหลายยอมเรียกทานผูมีอายุวาอยางไร ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส เรามีช่ือวา อานนท และเพื่อนพรหมจารีท้ังหลายเรียกเราวา  
อานนท ฯ 
     โก. ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาสนทนาอยูกับทานอาจารยผูใหญ ไมรูเลยวา เปนทาน 
พระอานนท กถ็าวาขาพเจาพงึรูวานี้คือทานพระอานนทไซรขาพเจาก็ไมพึงกลาวโตตอบถึงเทานี้  
ขอทานพระอานนทจงอดโทษแกขาพเจาดวยเถิด ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                         อาหุเนยยสูตร 
     [๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูควรของคํานับ  
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉนดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เปนผู 
มีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมแลวดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภยัในโทษ 
อันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงสุตะ ส่ังสม  
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สุตะเปนผูไดสดับมามาก ทรงไว คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรม 
ท้ังหลายอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ 
ท้ังพยัญชนะอันบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ๑ เปนผูมีคนดีเปนมิตรมีคนดีเปนสหาย มีคนดีเปน 
เพื่อน ๑ เปนสัมมาทิฐิ ประกอบดวยความเห็นอันชอบ ๑ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายประการ  
คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ไดหลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฎกไ็ดทําใหหายไปก็ได  
ทะลุฝา กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในอากาศก็ได ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดิน 
เหมือนในน้ํากไ็ด เดินไปบนน้ําไมแยกเหมือนเดินบนแผนดินกไ็ด เหาะไปในอากาศเหมือนนก 
ก็ได ลูบคลําพระจันทรและพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกาย 
ไปตลอดพรหมโลกก็ได ๑ ยอมไดยินเสียงสองอยาง คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังที่อยู 
ไกลและใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย ๑ยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของ 
บุคคลอ่ืนไดดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวา จิตมีราคะ หรือจติปราศจากราคะก็รูวา จิตปราศจาก 
ราคะ จิตมีโทสะก็รูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวา จิตปราศจากโทสะ จติมีโมหะ 
ก็รูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะกรู็วา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวา จิตหดหู 
หรือจิตฟุงซานก็รูวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวา จติเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต 
ก็รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวากรู็วา จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวาหรือจติไมมีจิตอ่ืนยิง่กวา 
ก็รูวา จิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา จติเปนสมาธิก็รูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา จิต 
ไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวา จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวา จิตไมหลุดพน ๑  
ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึง่บาง สองชาติบาง สามชาติบาง  
ส่ีชาติบางหาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติ 
บาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏักัป 
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตร 
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้นเสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอาย ุ
เพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็มีช่ืออยางนั้น  
มีโคตรอยางน้ัน มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพน้ี ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ๑ ยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ   
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เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดีตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธลวงจักษ ุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจ ี
ทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ  
เม่ือตายไป เขาจึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต  
วจีสุจริตมโนสุจริตไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ 
เม่ือตายไป เขาจึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติเลว ประณีต  
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย ยอม 
รูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะน้ี ๑ ยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอัน 
หาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควร 
ของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืน 
ยิ่งกวา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                           เถรสูตร 
     [๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการจะอยูในทิศใดๆ  
ยอมอยูสําราญโดยแท ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุเปนเถระรัตตัญู บวชมานาน ๑ เปนผู 
มีศีลสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑เปนพหูสูต ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ เปนผู 
ไดสดับมามาก ทรงไว คลองปากข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรมอันงามในเบ้ืองตน  
งามในทามกลางงามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ 
ส้ินเชิง ๑ จําปาติโมกขท้ังสองดวยดีโดยพสิดาร จําแนกดวยดี ใหเปนไปไดดวยดีวนิิจฉัยได 
แลวโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ ๑ เปนผูฉลาดในการระงับอธิกรณท่ีเกิดข้ึน ๑ เปนผูใครธรรม  
รักการฟงธรรมการแสดงธรรม มีความปราโมทยยิ่งในธรรมอันยิ่งในวนิัยอันยิ่ง ๑ เปนผู 
สันโดษดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผู  
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ประกอบดวยอาการอันนาเล่ือมใสในการกาวไปและถอยกลับ แมนั่งในละแวกบานก็สํารวมแลว 
ดวยดี ๑ เปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจติยิ่ง เปน 
เคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษผูุเถระประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล จะอยูในทิศใดๆ ยอมอยูสําราญ 
โดยแท ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                          อุปาลีสูตร 
     [๙๙] คร้ังนัน้แล ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับถวายบังคม 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขาพระองคปรารถนาเพื่อสรองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด พระผูมีพระภาคตรัสวา  
ดูกรอุบาลี เสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด อยูลําบาก ทําความวิเวกไดยาก ยากท่ีจะอภิรมย 
ในการอยูผูเดียวปาท้ังหลายเห็นจะนําใจของภิกษุผูไมไดสมาธิไปเสีย ดูกรอุบาลี ผูใดพึงกลาว 
อยางนี้วา เราเม่ือไมไดสมาธิจักสรองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัดผูนั้นจาํตองหวังขอนี ้ 
คือ จักจมลงหรือจักฟุงซาน ดูกรอุบาลี เปรียบเหมือนมีหวงน้ําใหญอยู มีชางใหญสูง ๗ ศอก  
หรือ ๗ ศอกกึง่ มาถึงเขา ชางตัวนั้นพึงคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ เราลงสูหวงน้ํานี้แลวพึงขัด 
ถูหูเลนบาง พงึขัดถูหลังเลนบาง คร้ันแลว จึงอาบ ดื่มข้ึนมากลับไปตามตองการ ชางนั้น 
ลงสูหวงน้ํานัน้แลวพึงขัดถูหูเลนบาง ขัดถูหลังเลนบาง คร้ันแลวจึงอาบ ดื่มข้ึนมาแลวกลับไป 
ตามตองการ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาชางนั้นเปนสัตวมีรางกายใหญ ยอมไดการลงใน 
น้ําลึก คร้ันกระตายหรือเสือปลามาถึง (หวงน้ํานั้น) เขา กระตายหรือเสือปลาพึงคิดอยางนี้วา  
เราเปนอะไรและชางใหญเปนอะไร ไฉนหนอ เราพึงลงสูหวงน้ํานี้แลวจงึขัดถูหูเลนบาง พึงขัด 
ถูหลังเลนบาง คร้ันแลว จึงอาบ ดื่มข้ึนมาแลวกลับไปตามตองการ กระตายหรือเสือปลา 
นั้นก็ลงสูหวงน้ํานั้นโดยพลัน ไมทันไดพจิารณา กระตายหรือเสือปลานั้นจําตองหวังขอนี้ คือจัก 
จมลงหรือจักลอยข้ึนขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวากระตายหรือเสือปลานั้นเปนสัตวมีรางกายเล็ก   
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ยอมไมไดการลงในหวงน้ําลึก แมฉันใด ดกูรอุบาลี ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราเม่ือไมไดสมาธิ  
จักสรองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด ผูนั้นจําตองหวังขอนี้ คือ จักจมลงหรือ 
ฟุงซาน ฉันนัน้เหมือนกัน ฯ 
     ดูกรอุบาลี เปรียบเหมือนเด็กออนนอนหงาย ยอมเลนมูตรและคูถของตน ดูกรอุบาลี  
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเลนนี้เปนการเลนของเด็กออนอยางเต็มท่ีส้ินเชิงมิใชหรือ  
ทานพระอุบาลีกราบทูลวา เปนอยางนัน้พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี สมัยตอมา เด็กนัน้แล อาศัยความเจริญ อาศัยความ แกกลาแหง 
อินทรีย ยอมเลนเคร่ืองเลนท้ังหลายท่ีเปนของเลนของพวกเด็กๆ คือเลนไถนอยๆ เลนตี 
ไมหึ่ง เลนกังหันไม เลนกังหันใบไม เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลนธนูนอยๆ ดูกร 
อุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเลนนี้ เปนการเลนดียิ่งกวาและประณีตกวาการเลน 
ท่ีมีในครั้งกอนมิใชหรือ ฯ 
     อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี สมัยตอมา เด็กนัน้แล อาศัยความเจริญ อาศัยความแกกลาแหง 
อินทรีย เปนผูเอิบอ่ิมพร่ังพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรออยูดวยรูปท้ังหลายอันบุคคลพึงรูไดดวยจกัษุ  
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยัว่ยวนชวนใหกําหนดั ดวยเสียงท้ังหลายอันบุคคล 
พึงรูดวยหู ... ดวยกล่ินท้ังหลายอันบุคคลพงึรูดวยจมูก ... ดวยรสท้ังหลายอันบุคคลพึงรูดวยล้ิน...  
ดวยโผฏฐัพพะท้ังหลายอันบุคคลพึงรูดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน 
ชวนใหกําหนดั ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเลนนี้ เปนการเลนท่ีดียิ่งกวา 
และประณีตกวาการเลนท่ีมีในครั้งกอนมิใชหรือ ฯ 
     อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา 
     พ. ดูกรอุบาลี ก็พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกน้ี เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ  
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมี 
ผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลายเปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม  
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย 
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุย 
ใหรูตาม ทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย  
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พรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยญัชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง คฤหบดี บุตรแหงคฤหบดี หรือ 
ผูเกิดมาในภายหลังในตระกลูใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมน้ันแลวไดศรัทธาในตถาคต ประกอบ 
ดวยการไดศรัทธาแลว ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วาฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชา 
เปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิโดย 
สวนเดยีวดุจสังขท่ีขัดแลวไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวดครองผากาสายะ 
ออกบวชเปนบรรพชิตเถิด สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ 
แลวปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว เปนผูถึงพรอม 
ดวยสิกขาและอาชีพเสมอดวยภกิษุท้ังหลาย ละปาณาติบาต เวนขาดจากปาณาติบาต วางทัณฑะ 
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวท้ังปวงอยู  
ละอทินนาทาน เวนขาดจากอทินนาทานรับแตของท่ีเขาให ตองการแตของท่ีเขาให ไมประพฤต ิ
ตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู ละอพรหมจรรย ประพฤตพิรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนจาก 
เมถุนธรรมอันเปนกิจของชาวบาน ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท พดูแตคําจริง ดํารงคําสัตย  
พูดเปนหลักฐาน ควรเช่ือถือได ไมพดูลวงโลก ละวาจาสอเสียดเวนขาดจากวาจาสอเสียด  
ฟงขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้  
เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกนัสมานคนท่ีแตกราวกนัแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกัน 
แลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดใีนคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอม 
เพรียงกนักลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกัน ละวาจาหยาบ เวนขาดจากวาจาหยาบกลาว 
แตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ  
ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม  
พูดอิงวนิัย พดูแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอางอิงมีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาล 
อันควร ภกิษุนัน้เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี  
งดการฉันในเวลาวิกาล เวนขาดจากการฟอนรําขับรองการประโคมดนตรีและการดกูารเลนอันเปน 
ขาศึกแกกุศล เวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตกแตงรางกายดวยดอกไมของหอมและ 
เคร่ืองประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการแตงตัว เวนขาดจากการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ  
เวนขาดจากการรับทองและเงิน เวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ  
เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารีเวนขาดจากการรับทาสีและทาส เวนขาดจากการรับแพะ  
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และแกะ เวนขาดจากการรับไกและสุกร เวนขาดจากการรับไรนาและท่ีดิน เวนขาดจากการ 
ประกอบทูตกรรมและการรับใช เวนขาดจากการซ้ือการขาย เวนขาดจากการฉอโกงดวยตาช่ัง 
การฉอโกงดวยของปลอม และการฉอโกงดวยเคร่ืองตวงวัด เวนขาดจากการรับสินบน การ 
ลอลวง และการตลบแตลง เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจําการตีชิง การปลน และ 
กรรโชก ภิกษนุั้นเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ือง 
บริหารทอง ซ่ึงตนจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก ็
มีปกของตัวเปนภาระบินไป ฉันใดภิกษเุปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวย 
บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง ซ่ึงตนจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ฉันนัน้เหมือนกนั 
ภิกษนุั้นเปนผูประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมมีโทษเฉพาะตน ฯ 
     ภิกษนุั้นเหน็รูปดวยจักษแุลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยญัชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวม 
จักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส 
ครอบงําได ช่ือวายอมรักษาจักขุนทรีย ช่ือวายอมถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย ฟงเสียง 
ดวยหู ... ดมกล่ินดวยจมูก ... ล้ิมรสดวยล้ิน ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณ 
ดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพือ่สํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวม 
แลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ช่ือวายอมรักษา 
มนินทรีย ช่ือวายอมถึงความสํารวมในมนนิทรีย ภกิษุนัน้เปนผูประกอบดวยอินทรียสังวรอัน 
เปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสเฉพาะตน ฯ 
     ภิกษนุั้นยอมทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ ยอมทําความรูสึกตัวใน 
การแลไปขางหนา   ในการเหลียว ยอมทําความรูสึกตัวในการคูเขา ในการเหยยีดออก  
ยอมทําความรูสึกตัวในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ยอมทําความรูสึกตัวในการฉัน การดื่ม  
การเค้ียว การล้ิม ยอมทําความรูสึกตัวในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวใน 
การเดิน การยนื การนั่ง การหลับ การตื่นการพูด การนิ่ง ภิกษนุั้นประกอบดวยศีลขันธ 
อันเปนอริยะนี ้ประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะนี้ และประกอบดวยสติสัมปชัญญะอัน 
เปนอริยะนี้ ยอมซองเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา  
ปาชัฏ   ท่ีแจง ลอมฟาง ภิกษนุั้นอยูปา อยูโคนไม  หรืออยูเรือนวางเปลา ยอมน่ังคูบัลลังก 
ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา ภิกษุนั้นละความโลภในโลกแลว มีจิตปราศจากความโลภ  
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อยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากความโลภ ละความประทุษรายคือ พยาบาท ไมคิดพยาบาท  
มีความกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลสัตวท้ังปวงอยูยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษราย  
คือ พยาบาท ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง  
มีสติสัมปชัญญะอยูยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกกุกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน 
มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจกิิจฉาแลว เปนผู 
ขามพนวิจกิิจฉา ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉา ฯ 
     ภิกษนุั้น คร้ันละนิวรณอันเปนเคร่ืองเศราหมองใจ ทําปญญาใหทุรพล ๕ประการ 
นี้ไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกดิแต 
วิเวกอยู ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนการอยูเชนนี้ เปนการอยูท่ีดยีิ่งกวาและ 
ประณีตกวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ ฯ 
     อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี สาวกท้ังหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซ่ึงธรรมแมนี้ (วามีอยู) ในตน  
จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวกเหลานั้นยงัไมบรรลุประโยชนของ 
ตนโดยลําดับกอน ฯ 
     ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน 
ธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไปมีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู  
ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้ เปนการอยูท่ีดียิ่งกวาและประณีต 
กวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ ฯ 
     อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี สาวกท้ังหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซ่ึงธรรมแมนี้ (วามีอยู) ในตน  
จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวกเหลานั้นยงัไมบรรลุประโยชนของ 
ตนโดยลําดับกอน ฯ 
     ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย  
เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา 
มีสติ อยูเปนสุข ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้เปนการอยูท่ีด ี
ยิ่งกวาและประณีตกวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ ฯ  
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     อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี สาวกท้ังหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซ่ึงธรรมแมนี้ (วามีอยู) ในตน  
จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวกเหลานั้นยงัไมบรรลุประโยชน 
ของตนโดยลําดับกอน ฯ 
     ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุขเพราะละสุข 
ละทุกขและดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ดูกรอุบาลี  
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้ เปนการอยูท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาการอยู 
อันมีในกอนมใิชหรือ ฯ 
     อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี สาวกท้ังหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซ่ึงธรรมแมนี้ (วามีอยู) ในตน  
จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวกเหลานั้นยงัไมบรรลุประโยชน 
ของตนโดยลําดับกอน ฯ 
     ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง เพราะกาวลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได  
เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง ภิกษจุึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดย 
คํานึงวา อากาศไมมีท่ีสุด ดังนี้ ดูกรอุบาลีเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้  
เปนการอยูท่ีดยีิ่งกวาและประณีตกวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ ฯ 
      อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี สาวกท้ังหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซ่ึงธรรมแมนี้ (วามีอยู) ในตน  
จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวกเหลานั้นยงัไมบรรลุประโยชน 
ของตนโดยลําดับกอน ฯ 
     ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง  
ภิกษจุึงบรรลุวญิญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึงวา วิญญาณไมมีท่ีสุด ดังนี ้... เพราะกาวลวง 
วิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง ภิกษจุึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงวา   
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หนอยหน่ึงไมมี ดังนี้ ... เพราะกาวลวงอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภกิษุจึงบรรลุ 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน โดยคํานึงวา ธรรมชาตินี้สงัด ธรรมชาตินี้ประณีต ดังนี้ ดูกรอุบาลี  
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้ เปนการอยูท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาการอยู 
อันมีในกอนมใิชหรือ ฯ 
     อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี สาวกท้ังหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซ่ึงธรรมแมนี้ (วามีอยู) ในตน  
จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวกเหลานั้นยงัไมบรรลุประโยชน 
ของตนโดยลําดับกอน ฯ 
     ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง เพราะกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการ 
ท้ังปวง ภกิษุจงึบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอยู และอาสวะของภกิษุนั้นเปนกิเลสหมดส้ิน 
ไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้  
เปนการอยูท่ีดยีิ่งกวาและประณีตกวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ ฯ 
     อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอุบาลี สาวกท้ังหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซ่ึงธรรมแมนี้ (วามีอยู) ในตน  
จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวกเหลานั้นยงัไมบรรลุประโยชน 
ของตนโดยลําดับกอน ดกูรอุบาลี เธอจงอยูในสงฆเถิด เม่ือเธออยูในสงฆ ความสําราญจักมี  
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                          อภัพพสูตร 
     [๑๐๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลยังละธรรม ๑๐ ประการนี้ ไมไดแลวก็เปนผูไมควร 
เพื่อทําใหแจงซ่ึงอรหัต ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑โทสะ ๑ โมหะ ๑ โกธะ ๑  
อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ ปฬาสะ ๑ อิสสา ๑มัจฉริยะ ๑ มานะ ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย บุคคล 
ยงละธรรม ๑๐ ประการนี้แลไมไดก็เปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซ่ึงอรหตั ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล  
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ละธรรม ๑๐ประการนี้ไดแลว จึงเปนผูควรเพื่อทําใหแจงซ่ึงอรหัต ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน 
คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ โกธะ ๑ อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ ปฬาสะ ๑ อิสสา ๑  
มัจฉริยะ ๑ มานะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลละธรรม ๑๐ ประการนี้แลไดแลว จึงเปนผูควร 
เพื่อทําใหแจงซ่ึงอรหัต ฯ 
                       จบอุปาสกวรรคท่ี ๕ 
                      _______________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. กามโภคีสูตร                         ๒. เวรสูตร  
             ๓. ทิฏฐิสูตร                                 ๔.วัชชิยสูตร 
        ๕. อุตติยสูตร                         ๖. โกกนุทสูตร  
        ๗. อาหุเนยยสูตร                         ๘. เถรสูตร 
        ๙. อุปาลีสูตร                         ๑๐. อภพัพสูตร ฯ 
                       จบทุติยปณณาสกท่ี ๒  
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                         ตติยปณณาสก 
                       สมณสัญญาวรรคท่ี ๑ 
                         สมณสัญญาสูตร 
     [๑๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณสัญญา ๓ ประการ อันภกิษุเจริญแลวทําใหมากแลว  
ยอมยังธรรม ๗ ประการใหบริบูรณ สมณสัญญา ๓ ประการเปนไฉน คือ สมณสัญญาวา  
เราเปนผูมีเพศตางจากคฤหัสถ ๑ ชีวิตของเราเนื่องดวยผูอ่ืน ๑ มรรยาทอยางอ่ืนอันเราควรทํามีอยู ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณสัญญา ๓ ประการนี้แล อันภกิษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังธรรม 
๗ ประการใหบริบูรณ ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุเปนผูมีปกตทํิาติดตอเปนนิตย  
เปนผูมีความประพฤติติดตอเปนนิตยในศีลท้ังหลาย ๑ เปนผูไมโลภมาก ๑ เปนผูไมพยาบาท ๑  
เปนผูไมถือตัว ๑ เปนผูใครในการศึกษา ๑เปนผูมีการพิจารณาในปจจัยท้ังหลายอันเปนบริขาร 
แหงชีวิตวา ปจจัยเหลานี้มีประโยชนเชนนี ้แลวจึงบริโภค ๑ เปนผูปรารภความเพยีร ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลายสมณสัญญา ๓ ประการนี้แล อันภกิษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยัง 
ธรรม๗ ประการนี้ใหบริบูรณ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                         โพชฌงคสูตร 
     [๑๐๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้ อันภิกษเุจริญแลวทําใหมากแลว  
ยอมยังวิชชา ๓ ประการใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ ประการเปนไฉนคือ สติสัมโพชฌงค ๑  
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ๑ วริิยสัมโพชฌงค ๑ ปติสัมโพชฌงค ๑ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ๑   
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สมาธิสัมโพชฌงค ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ ประการน้ีแล  
อันภิกษุเจริญแลวทําใหมากแลว ยอมยังวชิชา ๓ ประการใหบริบูรณ วชิชา ๓ ประการ 
เปนไฉนคือ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกได 
หนึ่งชาติบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ัง 
อุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็นหมูสัตวท้ังท่ีกําลังจุติกาํลังอุปบัติ เลว ประณีต  
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยากดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุมนุษย ฯลฯ  
ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะน้ี ๑ ยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา 
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน  
เขาถึงอยู ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว 
ยอมยังวิชชา ๓ ประการนี้ใหบริบูรณ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                          มิจฉัตตสูตร 
     [๑๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยมิจฉัตตะ จึงมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผล  
ไมมีการบรรลุสวรรคและมรรคผล เพราะอาศัยมิจฉัตตะอยางไร จึงมีการพลาดจากสวรรคและ 
มรรคผล ไมมีการบรรลุสวรรคและมรรคผลดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความเหน็ผิด  
ยอมมีความดําริผิด ผูมีความดําริผิดยอมมีวาจาผิด ผูมีวาจาผิด ยอมมีการงานผิด ผูมีการงานผิด  
ยอมมีการเล้ียงชีพผิดผูมีการเล้ียงชีพผิด ยอมมีความพยายามผิด ผูมีความพยายามผิด ยอมมี 
ความระลึกผิด ผูมีความระลึกผิด ยอมมีความต้ังใจผิด ผูมีความตั้งใจผิด ยอมมีความรูผิด  
ผูมีความรูผิด ยอมมีความหลุดพนผิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยมิจฉัตตะอยางนีแ้ล จึงมีการ 
พลาดจากสวรรคและมรรคผล ไมมีการบรรลุสวรรคและมรรคผล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓  
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                          สัมมัตตสูตร 
     [๑๐๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยสัมมัตตะ จึงมีการบรรลุสวรรคและมรรคผล  
ไมมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผล เพราะอาศัยสัมมัตตะอยางไร จึงมีการบรรลุสวรรคและ 
มรรคผล ไมมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผลดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบ  
ยอมมีความดําริชอบ ผูมีความดําริ ชอบ ยอมมีวาจาชอบ ผูมีวาจาชอบ ยอมมีการงานชอบ ผูมี 
การงานชอบยอมมีการเล้ียงชีพชอบ ผูมีการเล้ียงชีพชอบ ยอมมีความพยายามชอบ ผูมีความ 
พยายามชอบ ยอมมีความระลึกชอบ ผูมีความระลึกชอบ ยอมมีความต้ังใจชอบผูมีความต้ังใจ 
ชอบ ยอมมีความรูชอบ ผูมีความรูชอบ ยอมมีความหลุดพนชอบดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะ 
อาศัยสัมมัตตะ จึงมีการบรรลุสวรรคและมรรคผลไมมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผล ดวย 
ประการอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุริสบุคคลผูมีความเห็นผิด มีความดําริผิด มีวาจาผิดมีการงานผิด  
มีการเล้ียงชีพผิด มีความพยายามผิด มีความระลึกผิด มีความต้ังใจผิด มีความรูผิด มีความ 
หลุดพนผิด สมาทานกายกรรม วจีกรรมมโนกรรม ใหบริบูรณตามความเห็นอยางไรแลว  
เจตนา ความปรารถนา ความต้ังใจ และสังขารเหลาใด ธรรมเหลานั้นท้ังหมด ยอมเปนไป 
เพื่อผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ไมเกื้อกลู เปนทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะเปนทิฐอัินชั่วชา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนพืชสะเดา พืชบวบขม หรือพืชน้ําเตาขม อันบุคคล 
เพาะแลวในแผนดินท่ีชุมช้ืน ยอมเขาไปจบัรสดิน และรสนํ้าอันใด รสดินและรสน้ําท้ังหมดนัน้ 
ยอมเปนไปเพ่ือความเปนรสขม เปนรสเผ็ดรอน เปนรสไมนายินดี ขอนัน้เปนเพราะเหตุไร 
เพราะพืชเปนของไมดีแมฉันใด ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ปุริสบุคคลผูมีความเห็นผิด มีความดําริผิด  
มีวาจาผิด มีการงานผิด มีการเล้ียงชีพผิด มีความพยายามผิด มีความระลึกผิด มีความต้ังใจผิด 
มีความรูผิด มีความหลุดพนผิด สมาทานกายกรรม วจีกรรมมโนกรรม ใหบริบูรณตามความ 
เห็นอยางไรแลว เจตนา ความปรารถนา ความต้ังใจ และสังขารเหลาใด ธรรมเหลานั้นท้ังหมด  
ยอมเปนไปเพ่ือผลท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ไมเกื้อกูล เปนทุกข ขอนัน้เปน 
เพราะเหตุไร เพราะเปนทิฐิท่ีช่ัวชา ฉันนัน้เหมือนกนั ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุริสบุคคลผูมีความเห็นชอบ มีความดําริชอบ มีวาจาชอบ มีการงาน 
ชอบ มีการเล้ียงชีพชอบ มีความพยายามชอบ มีความระลึกชอบ มีความต้ังใจชอบ มีความรู 
ชอบ มีความหลุดพนชอบ สมาทานกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ใหบริบูรณตามความเห็น 
อยางไรแลว เจตนาความปรารถนา ความต้ังใจ และสังขารเหลาใด ธรรมเหลานั้นท้ังหมด  
ยอมเปนไปเพ่ือผลท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ความเกื้อกูล เปนสุข ขอนั้นเปนเพราะ 
เหตุไร เพราะเปนทิฐิท่ีเจริญ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนพืชออย พืชขาวสาลี หรือพืชองุนอันบุคคลเพาะลง 
แลวในแผนดนิท่ีชุมช้ืน ยอมเขาไปจับรสดิน และรสน้ําอันใดรสดินและรสน้ําท้ังหมดนั้น  
ยอมเปนไปเพ่ือความเปนรสที่นายินดี เปนรสหวานเปนรสอันนาช่ืนใจ ขอนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะพืชเปนของดี แมฉันใดดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุริสบุคคลผูมีความเห็นชอบ มีความดําริชอบ  
มีวาจาชอบมีการงานชอบ มีการเล้ียงชีพชอบ มีความพยายามชอบ มีความระลึกชอบมีความ 
ตั้งใจชอบ มีความรูชอบ มีความหลุดพนชอบ สมาทานกายกรรมวจีกรรม มโนกรรม ให 
บริบูรณตามความเหน็อยางไรแลว เจตนา ความปรารถนาความต้ังใจ และสังขารเหลาใด ธรรม 
เหลานั้นท้ังหมด ยอมเปนไปเพ่ือผลอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เกื้อกูล เปนสุข ขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะทิฐิเปนของเจริญ ฉันนัน้เหมือนกันแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                        อวิชชาวิชชาสูตร 
     [๑๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อวิชชาเปนประธานแหงการเขาถึงอกุศลธรรมท้ังหลาย ความ 
ไมละอายบาป ความไมกลัวบาป เปนของมีมาตามอวิชชานั้นดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลผูมี 
อวิชชาไมเห็นแจง ยอมมีความเห็นผิด ผูมีความเหน็ผิด ยอมมีความดําริผิด ผูมีความดาํริผิด  
ยอมมีวาจาผิด ผูมีวาจาผิด ยอมมีการงานผิด ผูมีการงานผิด ยอมมีการเล้ียงชีพผิด ผูมีการ 
เล้ียงชีพผิด ยอมมีความพยายามผิด ผูมีความพยายามผิด ยอมมีความระลึกผิด ผูมีความระลึกผิด 
ยอมมีความต้ังใจผิด ผูมีความต้ังใจผิด ยอมมีความรูผิด ผูมีความรูผิด ยอมมีความหลุดพนผิด ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย วิชชาเปนประธานแหงการเขาถึงกศุลธรรมท้ังหลายหิริและโอตตัปปะ 
เปนของมีมาตามวิชชานั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูมีวิชชาเห็นแจง ยอมมีความเห็นชอบ  
ผูมีความดําริชอบ ยอมมีวาจาชอบ ผูมีวาจาชอบยอมมีการงานชอบ ผูมีการงานชอบ ยอมมี 
การเล้ียงชีพชอบ ผูมีการเล้ียงชีพชอบยอมมีความพยายามชอบ ผูมีความพยายามชอบ ยอมมี 
ความระลึกชอบ ผูมีความระลึกชอบ ยอมมีความต้ังใจชอบ ผูมีความตั้งใจชอบ ยอมมีความรู 
ชอบ ผูมีความรูชอบ ยอมมีความหลุดพนชอบ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                         นิชชรวัตถุสูตร 
     [๑๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เหตุแหงการเส่ือมไปมี ๑๐ ประการนี้๑๐ ประการเปนไฉน 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความเหน็ชอบ ยอมมีความเหน็ผิดเส่ือมไป มีอกุศลบาปธรรมเปน 
อันมากท่ีเกดิข้ึนเพราะความเห็นผิดเปนปจจัยเส่ือมไป และกุศลธรรมเปนอันมาก ยอมถึงความ 
เจริญบริบูรณ เพราะความเหน็ชอบเปนปจจัย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความดําริชอบ ยอมมีความดําริผิดเส่ือมไปมีอกุศลบาป 
ธรรมเปนอันมากท่ีเกิดข้ึนเพราะความดําริผิดเปนปจจยัเส่ือมไป และกุศลธรรมเปนอันมากยอม 
ถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความดําริชอบเปนปจจยั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีวาจาชอบ ยอมมีวาจาผิดเส่ือมไป ...และกุศลธรรมเปนอัน 
มากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะวาจาชอบเปนปจจยั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ยอมมีการงานผิดเส่ือมไป ...และกุศลธรรม 
เปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการงานชอบเปนปจจยั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีการเล้ียงชีพชอบ ยอมมีการเล้ียงชีพผิดเส่ือมไป ... และ 
กุศลธรรมเปนอันมาก ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการเล้ียงชีพชอบเปนปจจยั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความพยายามชอบ ยอมมีความพยายามผิดเส่ือมไป ...  
และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความพยายามชอบเปนปจจัย ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความระลึกชอบ ยอมมีความระลึกผิดเส่ือมไป ... และ 
กุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความระลึกชอบเปนปจจยั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความต้ังใจชอบ ยอมมีความต้ังใจผิดเส่ือมไป ... และ 
กุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความตั้งใจชอบเปนปจจยั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความรูชอบ ยอมมีความรูผิดเส่ือมไปมีอกุศลบาปธรรมเปน      
อันมากท่ีเกดิข้ึนเพราะความรูผิดเปนปจจยัเส่ือมไป และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความ 
เจริญบริบูรณ เพราะความรูชอบเปนปจจยั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความหลุดพนชอบ ยอมมีความหลุดพนผิดเส่ือมไป มี 
อกุศลบาปธรรมเปนอันมากท่ีเกิดข้ึนเพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัยเส่ือมไป และกุศลธรรมเปน 
อันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจยั ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เหตุแหงการเส่ือมไปมี ๑๐ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                          โธวนสูตร 
     [๑๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในทักษณิาชนบท มีธรรมเนียมการลางกระดูกแหงญาติผูตาย  
ในธรรมเนียมการลางกระดกูนั้น มีขาวบาง น้ําบางของขบเค้ียวบาง ของบริโภคบาง เคร่ือง 
ล้ิมบาง เคร่ืองดื่มบาง การฟอนบางเพลงขับบาง การประโคมบาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ธรรมเนียมการลางนั้นมีอยูเรามิไดกลาววา ไมมี แตวาการลางนั้นแลเปนของเลว เปนของ 
ชาวบานเปนของปุถุชน ไมเปนของอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ยอมไมเปนไปเพื่อความ 
เบ่ือหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบเพ่ือความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู  
เพื่อนิพพาน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เราจกัแสดงการลางอันเปนของพระอริยะ ซ่ึงเปนไปเพื่อความ 
เบ่ือหนาย เพื่อความคลายกําหนัดเพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู  
เพื่อนิพพานโดยสวนเดยีว ท่ีสัตวท้ังหลายผูมีความเกดิเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความ  
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เกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมพนจาก 
ความตาย ผูมีความโศก ความรํ่าไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจเปนธรรมดา  
ยอมพนจากความโศก ความรํ่าไรความทุกข ความโทมนสัและความคับแคนใจ เธอท้ังหลาย 
จงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี 
พระภาคตรัสวาดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็ารลางท่ีเปนของพระอริยะ ยอมเปนไปเพื่อความเบ่ือหนาย 
เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพือ่ความรูยิ่ง เพือ่ตรัสรูเพื่อนิพพาน  
โดยสวนเดียว ท่ีสัตวท้ังหลายผูมีความเกดิเปนธรรมดาอาศัยแลวยอมพนจากความเกดิ ... จาก 
ความโศก ความรํ่าไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจไดนั้น เปนไฉน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบยอมลางความเหน็ผิด ลางอกุศลบาปธรรมเปนอันมากท่ี 
เกิดข้ึนเพราะความเหน็ผิดเปนปจจยั และกศุลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ  
เพราะความเหน็ชอบเปนปจจัย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความดําริชอบ ยอมลางความดําริผิด ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีวาจาชอบ ยอมลางวาจาผิด ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ยอมลางการงานผิด ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีการเล้ียงชีพชอบ ยอมลางการเล้ียงชีพผิด ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความพยายามชอบ ยอมลางความพยายามผิด ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความระลึกชอบ ยอมลางความระลึก ผิด ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความต้ังใจชอบ ยอมลางความต้ังใจผิด ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความรูชอบ ยอมลางความรูผิด ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความหลุดพนชอบ ยอมลางความหลุดพนผิดลางอกศุล 
บาปธรรมเปนอันมากท่ีเกดิข้ึนเพราะความหลุดพนผิดเปนปจจยั และกศุลธรรมเปนอันมาก 
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การลางท่ีเปนของพระอริยะนี้นั้นแล ยอมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย  
เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบเพ่ือความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน  
โดยสวนเดียว ท่ีสัตวท้ังหลายผูมีความเกดิเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความเกดิ ผูมี  
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ความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมพนจากความตาย  
ผูมีความโศก ความรํ่าไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจาก 
ความโศก ความรํ่าไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                          ติกิจฉสูตร 
     [๑๐๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย แพทยท้ังหลายยอมใหยาถาย เพื่อบําบัดอาพาธอันมีดีเปน 
สมุฏฐานบาง เพื่อบําบัดอาพาธอันมีเสมหะเปนสมุฏฐานบางเพื่อบําบัดอาพาธอันมีลมเปน 
สมุฏฐานบาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยาถายนัน่มีอยูเรามิไดกลาววา ไมมี กแ็ตวายาถายนีน้ั้นแล  
ยอมสําเร็จบาง ยอมเสียผลบางดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เราจกัแสดงยาถาย อันเปนของพระ 
อริยะ ท่ีสําเร็จผลอยางเดียว ไมเสียผล ท่ีสัตวท้ังหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอม 
พนจากความเกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอม 
พนจากความตาย ผูมีความโศก ความรํ่าไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจเปน 
ธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความรํ่าไรความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจ  
เธอท้ังหลายจงฟงยาถายนัน้จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี 
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ยาถายอันเปนของพระอริยะ ท่ี 
สําเร็จผลอยางเดียว ไมเสียผล ท่ีสัตวท้ังหลายผูมีความเกดิเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจาก 
ความเกิด ... จากความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความเหน็ชอบ ถายความเหน็ผิดออก และถายอกุศลธรรมอันลามก 
มิใชนอย ท่ีเกดิข้ึนเพราะความเห็นผิดเปนปจจัยออก สวนกุศลธรรมท้ังหลายมิใชนอย ยอม 
ถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเหน็ชอบ เปนปจจยั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความดําริชอบ ถายความดําริผิดออก ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีการเจรจาชอบ ถายการเจรจาผิดออก ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ถายการงานผิดออก ... ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีการเล้ียงชีพชอบ ถายการเล้ียงชีพผิดออก ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความพยายามชอบ ถายความพยายามผิดออก ... 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความระลึกชอบ ถายความระลึกผิดออก ... 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความต้ังใจมั่นชอบ ถายความต้ังใจม่ันผิดออก ... 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความรูชอบ ถายความรูผิดออก ... 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความหลุดพนชอบ ถายความหลุดพนผิดออก และถาย 
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัยออก สวนกศุลธรรมมิใช 
นอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจยั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยาถายอันเปนของพระอริยะนี้นั้นแล ท่ีสําเร็จผลอยางเดยีว ไมเสียผล  
ท่ีสัตวท้ังหลายผูมีความเกดิเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความเกดิ ผูมีความแกเปนธรรมดา  
ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมพนจากความตาย ผูมีความโศก ความรํ่าไร  
ความทุกข ความโทมนัสและมีความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไร 
ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                           วมนสูตร 
     [๑๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นายแพทยท้ังหลายยอมใหยาสํารอก เพื่อบําบัดอาพาธมีด ี
เปนสมุฏฐานบาง เพื่อบําบัดอาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐานบางเพื่อบําบัดอาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน 
บาง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ยาสํารอกนั่นมีอยูเรามิไดกลาววา ไมมี ก็แตวายาสํารอกนี้นั้นแล  
ยอมสําเร็จผลบาง ยอมเสียผลบาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เราจักแสดงยาสํารอกอันเปนของพระ 
อริยะท่ีสําเร็จผลอยางเดียว ไมเสียผล ท่ีสัตวท้ังหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอม 
พนจากความเกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอม 
พนจากความตาย ผูมีความโศก ความรํ่าไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจเปน 
ธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความรํ่าไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจได   
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เธอท้ังหลายจงฟงยาสํารอกนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมี 
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ยาสํารอกอันเปนของพระอริยะ ท่ี 
สําเร็จผลอยางเดียว ไมเสียผล ท่ีสัตวท้ังหลายผูมีความเกดิเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจาก 
ความเกิด ฯลฯ ความโศก ความรํ่าไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจ เปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความเหน็ชอบ ยอมสํารอกความเหน็ผิดได และสํารอกอกุศลธรรม 
อันลามกมิใชนอยท่ีเกดิข้ึนเพราะความเหน็ผิดเปนปจจัย สวนกุศลธรรมมิใชนอยถึงความเจริญ 
บริบูรณ เพราะความเห็นชอบเปนปจจยั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความดําริชอบ ยอมสํารอกความดําริผิดได ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีการเจรจาชอบ ยอมสํารอกการเจรจาผิดได ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ยอมสํารอกการงานผิดได ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีการเล้ียงชีพชอบ ยอมสํารอกการเล้ียงชีพผิดได ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความพยายามชอบ ยอมสํารอกความพยายามผิดได ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความระลึกชอบ ยอมสํารอกความระลึกผิดได ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความต้ังใจชอบ ยอมสํารอกความต้ังใจผิดได ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความรูชอบ ยอมสํารอกความรูผิดได ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีความหลุดพนชอบ ยอมสํารอกความหลุดพนผิดได และ 
สํารอกอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีเกิดข้ึนเพราะความหลุดพนผิดเปนปจจยัได สวนกุศล 
ธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยาสํารอกอันเปนอริยะนี้แล ยอมสําเร็จผลอยางเดียวไมเสียผล  
ท่ีสัตวท้ังหลายผูมีความเกดิเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความเกดิ ผูมีความแกเปนธรรมดา  
ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปนธรรมดายอมพนจากความตาย ผูมีความโศก ความรํ่าไร  
ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไร 
ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙  
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                          นิทธมสูตร 
     [๑๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายอันบุคคลพึงปดเปามี ๑๐ประการนี้ ๑๐ ประการ 
เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเหน็ผิด อันบุคคลผูมีความเหน็ชอบปดเปาแลว และ 
ธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีเกิดข้ึนเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย อันเขาปดเปาแลว สวนกุศลธรรม 
มิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเหน็ชอบเปนปจจยั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความดาํริผิด อันบุคคลผูมีความดําริชอบปดเปาแลว ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การเจรจาผิด อันบุคคลผูมีการเจรจาชอบปดเปาแลว ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การงานผิด อันบุคคลผูมีการงานชอบปดเปาแลว ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การเล้ียงชีพผิด อันบุคคลผูมีการเล้ียงชีพชอบปดเปาแลว ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความพยายามผิด อันบุคคลผูมีความพยายามชอบปดเปาแลว ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความระลึกผิด อันบุคคลผูมีความระลึกชอบปดเปาแลว ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความต้ังใจผิด อันบุคคลผูมีความตั้งใจชอบปดเปาแลว ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความรูผิด อันบุคคลผูมีความรูชอบปดเปาแลว ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความหลุดพนผิด อันบุคคลผูมีความหลุดพนชอบปดเปาแลว และ 
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัย อันเขาปดเปาแลว  
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายอันบุคคลพึงปดเปามี ๑๐ ประการนีแ้ล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                           อเสขสูตร 
     [๑๑๑] คร้ังนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา อเสขะๆ ดังนี้ ภกิษุเปนอเสขะดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ พระ 
ผูมีพระภาคตรสัตอบวา ดูกรภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเหน็ชอบ 
อันเปนอเสขะ ประกอบดวยความดําริชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยการเจรจาชอบอันเปนอเสขะ   
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ประกอบดวยการงานชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยการเล้ียงชีพชอบอันเปนอเสขะประกอบ 
ดวยความพยายามชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยการระลึกชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวย 
ความต้ังใจชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยความรูชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยความ 
หลุดพนชอบอันเปนอเสขะ ดูกรภกิษุ ภิกษยุอมเปนอเสขะ ดวยประการอยางนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๑ 
                        อเสขธรรมสูตร 
     [๑๑๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนของพระอเสขะมี ๑๐ ประการนี้๑๐ ประการเปน 
ไฉน คือ ความเห็นชอบอันเปนอเสขะ ๑ ความดําริชอบอันเปนอเสขะ ๑ การเจรจาชอบ 
อันเปนอเสขะ ๑ การงานชอบอันเปนอเสขะ ๑ การเล้ียงชีพชอบอันเปนอเสขะ ๑ ความ 
พยายามชอบอนัเปนอเสขะ ๑ การระลึกชอบอันเปนอเสขะ ๑ ความต้ังใจชอบอันเปนอเสขะ ๑ 
ความรูชอบอันเปนอเสขะ ๑ความหลุดพนชอบอันเปนอเสขะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ี 
เปนของพระอเสขะมี ๑๐ ประการนีแ้ล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๒ 
                      จบสมณสัญญาวรรคท่ี ๑ 
                       _____________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. สมณสัญญาสูตร                 ๒. โพชฌงคสูตร 
             ๓. มิจฉัตตสูตร                        ๔. สัมมัตตสูตร  
             ๕. อวชิชาวิชชาสูตร                 ๖. นิชชรวัตถุสูตร  
             ๗. โธวนสูตร                         ๘. ติกิจฉสูตร 
             ๙. วมนสูตร                                 ๑๐. นิทธมสูตร  
             ๑๑. อเสขสูตร                        ๑๒. อเสขธรรมสูตร ฯ  
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                      ปจโจโรหณวิรรคท่ี ๑ 
                        อธรรมสูตรท่ี ๑ 
     [๑๑๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีไมเปนประโยชนบุคคลควรทราบ  
ส่ิงท่ีเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนประโยชน บุคคลก็ควรทราบ คร้ันทราบส่ิงท่ีไมเปนธรรม ส่ิงท่ีไม 
เปนประโยชน ส่ิงท่ีเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม ตามส่ิง 
ท่ีเปนประโยชน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีไมเปนประโยชนเปนไฉน คือ  
ความเหน็ผิด ความดําริผิด การเจรจาผิด การงานผิด การเล้ียงชีพผิด ความพยายามผิด  ความ 
ระลึกผิด ความต้ังใจผิด ความรูผิด ความหลุดพนผิด ดูกรภิกษุท้ังหลายนี้เรียกวาส่ิงท่ีไมเปน 
ธรรมและส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็ส่ิงท่ีเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนประโยชนเปน 
ไฉน คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การเจรจาชอบ การงานชอบ การเล้ียงชีพชอบ  
ความพยายามชอบ ความระลึกชอบความต้ังใจชอบ ความรูชอบ ความหลุดพนชอบ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาส่ิงท่ีเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนประโยชน ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ส่ิงท่ีไมเปน 
ธรรมและส่ิงท่ีไมเปนประโยชน บุคคลควรทราบ ส่ิงท่ีเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนประโยชนบุคคล 
ก็ควรทราบ คร้ันทราบส่ิงท่ีไมเปนธรรม ส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ส่ิงท่ีเปนธรรมและส่ิงท่ีเปน 
ประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนประโยชนคําท่ีเรากลาวดังนี้ เรากลา 
เพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                        อธรรมสูตรท่ี ๒ 
     [๑๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบ ส่ิงท่ี 
ไมเปนประโยชนและส่ิงท่ีเปนประโยชนบุคคลก็ควรทราบ คร้ันทราบส่ิงท่ีไมเปนธรรม และส่ิง  
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ท่ีเปนธรรม ส่ิงท่ีไมเปนประโยชนและส่ิงเปนประโยชนแลวพึงปฏิบัตติามส่ิงท่ีเปนธรรม ตาม 
ส่ิงท่ีเปนประโยชน ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมเปนไฉน ส่ิงท่ีเปนธรรมเปนไฉน  
ส่ิงท่ีไมเปนประโยชนเปนไฉน และส่ิงท่ีเปนประโยชนเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความ 
เห็นผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรมความเห็นชอบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย  
ท่ีเกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเปนปจจยั เปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย  
ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเหน็ชอบเปนปจจัย เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความดาํริผิด เปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความดําริชอบเปนส่ิงท่ีเปน 
ธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกดิข้ึนเพราะความดําริผิดเปนปจจัย เปนส่ิงท่ีไมเปน 
ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความดําริชอบเปนปจจยั  
เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การเจรจาผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม การเจรจาชอบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม  
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะการเจรจาผิดเปนปจจยั เปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน  
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะการเจรจาชอบเปนปจจยั เปนส่ิงท่ีเปน 
ประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การงานผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม การงานชอบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม  
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะการงานผิดเปนปจจัยเปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน  
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะการงานชอบเปนปจจยั เปนส่ิงท่ีเปน 
ประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การเล้ียงชีพผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม การเล้ียงชีพชอบเปนส่ิงท่ี 
เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะการเล้ียงชีพผิดเปนปจจยั เปนส่ิงท่ี 
ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการเล้ียงชีพชอบ 
เปนปจจยั เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความพยายามผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความพยายามชอบเปนส่ิงท่ี 
เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะความผิดเปนปจจัย เปนส่ิงท่ีไมเปน  
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ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความพยายามชอบเปนปจจยั  
เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความระลึกผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความระลึกชอบเปนส่ิงท่ีเปน 
ธรรม  อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกดิข้ึนเพราะความระลึกผิดเปนปจจยั เปนส่ิงท่ีไมเปน 
ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความระลึกชอบเปนปจจยั  
เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความต้ังใจผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความต้ังใจชอบเปนส่ิงท่ีเปน 
ธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกดิข้ึนเพราะความต้ังใจผิดเปนปจจยั เปนส่ิงท่ีไมเปน 
ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความต้ังใจชอบเปนปจจยั 
เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความรูผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความรูชอบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม  
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะความรูผิดเปนปจจยัเปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน  
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความรูชอบเปนปจจยั เปนส่ิงท่ีเปน 
ประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความพนผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความพนชอบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม  
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัย เปนส่ิงท่ีไมเปน 
ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความพนชอบ 
เปนปจจยั เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรม บุคคลควรทราบส่ิงท่ีไมเปน 
ประโยชนและส่ิงท่ีเปนประโยชน บุคคลควรทราบ คร้ันทราบส่ิงท่ีไมเปนธรรม และส่ิงท่ีเปนธรรม  
ส่ิงท่ีไมเปนประโยชนและส่ิงท่ีเปนประโยชนแลวพึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรมและส่ิงท่ีเปน 
ประโยชนเถิด คําท่ีเรากลาวดงันี้ เรากลาวแลวเพราะอาศัยเหตุนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒  
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                        อธรรมสูตรท่ี ๓ 
     [๑๑๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรม บุคคลควรทราบ  
ส่ิงท่ีไมเปนประโยชนและส่ิงท่ีเปนประโยชน บุคคลควรทราบ คร้ันทราบส่ิงท่ีไมเปนธรรม  
และส่ิงท่ีเปนธรรม ส่ิงท่ีไมเปนประโยชนและส่ิงท่ีเปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม  
ตามส่ิงท่ีเปนประโยชน พระผูมีพระภาคผูสุคตคร้ันตรัสพระพุทธพจนนี้แลว เสดจ็ลุกจาก 
อาสนะเขาไปสูพระวิหาร ฯ 
     ลําดับนั้น เม่ือพระผูมีพระภาคทรงหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุเหลานัน้พูดกนัดังนีว้า  
ดูกรอาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคของเราท้ังหลายทรงแสดงอุเทศนีโ้ดยยอวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม ตามส่ิงท่ีเปน 
ประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวหิาร  
ใครหนอแลพงึจําแนกอรรถแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถ 
โดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ลําดับนั้น ภกิษุเหลานั้นมีความเหน็รวมกนัวาทานพระอานนทนี้แล  
พระศาสดาทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลายผูเปนวิญูยกยองแลว ทานพระ 
อานนทยอมสามารถเพ่ือจะจําแนกอรรถแหงอุเทศ ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยยอ ไม 
ทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอ เราท้ังหลายพึงเขาไปหาทานพระอานนท 
ถึงท่ีอยู คร้ันแลวพึงถามอรรถอันนี้กะทานพระอานนท ทานพระอานนทจักพยากรณดวยประการใด  
เราท้ังหลายจักทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้น ลําดับนัน้ ภิกษุเหลานัน้ไดเขาไปหาทาน 
พระอานนทถึงท่ีอยู คร้ันแลว ไดปราศรัยกบัทานพระอานนท คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึก 
ถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรทาน 
อานนทผูมีอายุ พระผูมีพระภาคของเราท้ังหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม ตามส่ิงท่ีเปน 
ประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวหิาร ดูกร 
ทานผูมีอายุ กระผมท้ังหลายไดพูดกันดังนีว้า ดูกรอาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคของเรา  
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ท้ังหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกรภิกษุท้ังหลายส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคล 
ควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรมตามส่ิงท่ีเปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกโดยพิสดาร 
เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวหิาร ใครหนอแล พึงจําแนกอรรถแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ดูกรทานผูมีอายุกระผมท้ังหลาย 
ไดมีความเห็นรวมกันวา ทานพระอานนทนี้แล พระศาสดาทรงสรรเสริญแลว และเพื่อน 
สพรหมจารีท้ังหลายผูเปนวญิูยกยองแลว ทานพระอานนทยอมสามารถเพ่ือจําแนกอรรถแหง 
อุเทศท่ีพระผูมีพระภาค ทรงแสดงโดยยอไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอ 
แล เราท้ังหลายพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู คร้ันแลว พึงถามอรรถอันนี้กะทานพระอานนท  
ทานพระอานนทจักพยากรณดวยประการใด เราท้ังหลายจักทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้น  
ขอทานพระอานนทจงจําแนกเถิด ฯ 
     ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบเสมือนบุรุษตองการแกนไม  
แสวงหาแกนไม เท่ียวแสวงหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู กล็วงเลยรากไปเสีย  
ลวงเลยลําตนไปเสีย พึงสําคัญกิ่งและใบวา เปนแกนไมท่ีตนพึงแสวงหา แมฉันใด ขออุปไมย 
นี้ก็ฉันนัน้ เม่ือพระศาสดาประทับอยูเฉพาะหนาทานผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายผานพน 
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเสียแลว ยอมสําคัญอรรถอันนั้นวาควรถามขาพเจา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย 
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูมีพระจกัษุ มีพระญาณ มีธรรม ผูยิ่งใหญผูตรัสบอก  
ทรงใหเปนไป ทรงแสดงประโยชน ประทานอมตธรรม เปนเจาของธรรม เปนพระตถาคต  
ทรงรูธรรมท่ีควรรู ทรงเห็นธรรมท่ีควรเห็น ก็แหละกาลนัน้ เปนกาลสมควรท่ีทานทั้งหลาย 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคนัน่เทียว แลวพึงทูลถามอรรถอันนั้น พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ 
แกทานทั้งหลายดวยประการใด ทานท้ังหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้นเถิด ฯ 
     ภิกษเุหลานั้นกลาววา ดกูรทานอานนทผูมีอายุ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนผูมี 
พระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูยิ่งใหญ เปนผูตรัสบอก ทรงใหเปนไป ทรงแสดง 
ประโยชน ประทานอมตธรรม เปนเจาของธรรม เปนพระตถาคต ทรงรูธรรมท่ีควรรู ทรงเห็น 
ธรรมท่ีควรเห็น ก็แหละกาลนั้น เปนกาลสมควรท่ีกระผมท้ังหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
นั่นเทียว แลวพึงทูลถามอรรถอันนั้น พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกกระผมท้ังหลายดวยประการ  
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ใด กระผมท้ังหลายพึงทรงจาํอรรถนั้นไวดวยประการนั้นโดยแท ก็แตวา ทานพระอานนท 
พระศาสดาทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลายผูเปนวิญูยกยองแลวทาน 
พระอานนทยอมสามารถ เพื่อจําแนกอรรถแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรง 
จําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ขอทานพระอานนทไมทําความหนักใจแลวจงจําแนก 
เถิด ฯ 
     ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ถาเชนนั้นทานท้ังหลายจงฟง จงใสใจ 
ใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้รับคําทานพระอานนทแลวทานพระอานนทก็ไดกลาววา ดูกร 
อาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคของเราท้ังหลายทรงแสดงอุเทศโดยยอวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม ตามส่ิงท่ี 
เปนประโยชน ดังนี้ไมทรงจาํแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวหิาร ดูกร 
อาวุโสท้ังหลาย ก็ในอุเทศนัน้ ส่ิงท่ีไมเปนธรรมเปนไฉน ส่ิงท่ีเปนธรรมเปนไฉนส่ิงท่ี 
ไมเปนประโยชนเปนไฉน และส่ิงท่ีเปนประโยชนเปนไฉน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความ 
เห็นผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความเหน็ชอบเปนส่ิงท่ีเปนธรรมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย  
ท่ีเกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเปนปจจยั เปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอม 
ถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเหน็ชอบเปนปจจยั เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความดําริผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความดําริชอบเปนส่ิงท่ี 
เปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย การเจรจาผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม การเจรจาชอบเปนส่ิงท่ี 
เปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย การงานผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม การงานชอบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย การเล้ียงชีพผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม การเล้ียงชีพชอบเปนส่ิงท่ี 
เปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความพยายามผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความพยายามชอบเปนส่ิง 
ท่ีเปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความระลึกผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความระลึกชอบเปนส่ิงท่ี 
เปนธรรม ... ฯ  
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     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความต้ังใจผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความต้ังใจชอบเปนส่ิงท่ี 
เปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความรูผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความรูชอบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความพนผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความพนชอบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม  
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะความพนผิดเปนปจจัย เปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน  
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย เปนส่ิง 
ท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคของเราท้ังหลายทรงแสดงอุเทศโดยยอวา ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบ ...พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม  
ตามส่ิงท่ีเปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสู 
พระวหิาร ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เรายอมรูอรรถแหงอุเทศอันพระผูมีพระภาคตรงแสดงโดยยอ  
ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ ไดโดยพิสดารดวยประการอยางนี้ ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ก็และ 
ทานท้ังหลายหวังอยู พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวทลูถามอรรถอันนั้นเถิด พระผูมีพระภาค 
ของเราท้ังหลายทรงพยากรณดวยประการใด ทานท้ังหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการ 
นั้นเถิด ฯ 
     ภิกษเุหลานั้นรับคําพระอานนทแลว ช่ืนชมโมทนาภาษิตของทานพระอานนท ลุกจาก 
อาสนะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงอุเทศโดยยอวาดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควร 
ทราบ ... พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม ตามส่ิงท่ีเปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดย 
พิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวหิาร ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็ 
หลีกไปแลวไมนาน ขาพระองคท้ังหลายไดพูดกนัวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรง 
แสดงอุเทศโดยยอวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบ ...  
พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม ตามส่ิงท่ีเปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร  
เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวหิาร ใครหนอแล พึงจําแนกอรรถแหงอุเทศอันพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงแลวโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ดังนี้  ขาแตพระองค  
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ผูเจริญ ขาพระองคเหลานั้นแล ไดมีความเหน็รวมกนัวา ทานพระอานนทนี้แล พระศาสดา 
ทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารท้ัีงหลายผูเปนวิญูยกยองแลว ทานพระอานนทยอม 
สามารถเพ่ือจําแนกอรรถแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดย 
พิสดารนี้ โดยพิสดารไดไฉนหนอ เราท้ังหลายพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู คร้ันแลว 
พึงถามอรรถอันนั้นกะทานพระอานนท ทานพระอานนทจักพยากรณแกเราท้ังหลายดวยประการใด 
เราท้ังหลายจักทรงจําไวดวยประการนั้น ดงันี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้นแล ขาพระองค 
ท้ังหลายไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดถามอรรถอันนั้นกะทานพระอานนท  
ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระอานนทไดจําแนกอรรถดวยดแีกขาพระองคเหลานั้น ดวยอาการ 
เหลานี้ ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะเหลานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ดีแลวๆ ดกูรภกิษุท้ังหลายอานนทเปนบัณฑิต อานนทเปนผูมีปญญามาก แมหากวาเธอท้ังหลาย 
พึงเขามาหาเราแลวถามอรรถอันนั้น แมเราเองก็พึงพยากรณอรรถนั้นเหมือนอยางท่ีอานนท 
พยากรณแลวนั่นแหละ นัน่เปนอรรถของอุเทศนั้น และเธอท้ังหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไว 
อยางนั้นเถิด ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                          อาชินสูตร 
     [๑๑๖] คร้ังน้ันแล ปริพาชกช่ือวาอาชินะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระโคดมผูเจริญ เพื่อนพรหมจรรยของ 
ขาพเจาท้ังหลายช่ือวาบัณฑติ เพราะคิดจติตุปบาทได ๕๐๐ ดวง ซ่ึงเปนเคร่ืองซักถามอัญญ 
เดียรถียท้ังหลาย อัญญเดียรถียท้ังหลายเปนผูถูกขมข่ีแลว รูตัววาถูกขมข่ี ฯ 
     ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลายเธอท้ังหลาย 
ทรงจําเหตุแหงความเปนบัณฑิตไดหรือไม ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวาขาแตพระผูมีพระภาค   
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กาลนี้เปนกาลควร ขาแตพระสุคต กาลนี้เปนกาลควรท่ีพระผูมีพระภาคพึงทรงภาษิต ภิกษ ุ
ท้ังหลายไดฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลวจักทรงจาํไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ถาเชนนั้น เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจกักลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี 
พระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมข่ี 
บีบค้ันวาทะอันไมเปนธรรมดวยวาทะอันไมเปนธรรม และยอมยังบริษทัผูไมประกอบดวยธรรม 
ใหยนิดีดวยวาทะอันไมเปนธรรม บริษัทผูไมประกอบดวยธรรมนั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึง 
เพราะวาทะอันไมเปนธรรมนั้นวา ดูกรทานผูเจริญทานผูนี้เปนบัณฑติหนอ ดูกรทานผูเจริญ  
ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ฯ 
     อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมข่ีบีบค้ันวาทะท่ีเปนธรรมดวยวาทะท่ีไมเปนธรรม  
และยอมยังบริษัทผูไมประกอบดวยธรรม ใหยนิดีดวยวาทะท่ีไมเปนธรรม บริษัทผูไมประกอบ 
ดวยธรรมนั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไมเปนธรรมนั้นวา ดกูรทานผูเจริญ  
ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ฯ 
     อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมข่ีบีบค้ันวาทะท่ีเปนธรรมและวาทะท่ีไมเปนธรรม 
ดวยวาทะที่ไมเปนธรรม และยอมยังบริษทัผูไมประกอบดวยธรรมใหยินดดีวยวาทะไมเปนธรรม  
บริษัทผูไมประกอบดวยธรรมนั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไมเปนธรรมนั้นวา  
ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ดกูรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ฯ 
     อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมข่ีบีบค้ันวาทะท่ีไมเปนธรรมดวยวาทะท่ีเปนธรรม  
และยอมยังบริษัทผูไมประกอบดวยธรรมใหยินดีดวยวาทะท่ีเปนธรรม บริษัทผูไมประกอบดวย 
ธรรมนั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันเปนธรรมนั้นวา ดกูรทานผูเจริญ ทานผูนี้ 
เปนบัณฑติหนอ ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ฯ 
     อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมข่ีบีบค้ันวาทะท่ีเปนธรรมดวยวาทะท่ีเปนธรรม  
และยอมยังบริษัทผูประกอบดวยธรรมใหยนิดีดวยวาทะท่ีเปนธรรมบริษัทผูประกอบดวยธรรมนั้น  
ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะท่ีเปนธรรมนั้นวา ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ  
ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบส่ิงท่ีไมเปน 
ประโยชนและส่ิงท่ีเปนประโยชนบุคคลควรทราบ คร้ันทราบส่ิงท่ีไมเปนธรรม และส่ิงท่ีเปน  
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ธรรม ส่ิงท่ีไมเปนประโยชนและส่ิงท่ีเปนประโยชนแลวพึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรมตามส่ิงท่ี 
เปนประโยชน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมเปนไฉน ส่ิงท่ีเปนธรรมเปนไฉน ส่ิงท่ี 
ไมเปนประโยชนเปนไฉนและส่ิงท่ีเปนประโยชนเปนไฉน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเห็นผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความเหน็ชอบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม  
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะความเห็นผิดเปนปจจยั เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน  
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเห็นชอบเปนปจจยั เปนส่ิงท่ีเปน 
ประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความดาํริผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความดําริชอบเปนส่ิงท่ีเปน 
ธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การเจรจาผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม การเจรจาชอบเปนส่ิงท่ีเปน 
ธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การงานผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม การงานชอบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การเล้ียงชีพผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม การเล้ียงชีพชอบเปนส่ิงท่ีเปน 
ธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความพยายามผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความพยายามชอบเปนส่ิงท่ีเปน 
ธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความระลึกผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความระลึกชอบเปนส่ิงท่ีเปน 
ธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความต้ังใจผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความต้ังใจชอบเปนส่ิงท่ีเปน 
ธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความรูผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความรูชอบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความพนผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความพนชอบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม  
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะความพนผิดเปนปจจัย เปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน  
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความพนชอบเปนปจจยั เปนส่ิงท่ี 
เปนประโยชน ดูกรภกิษุท้ังหลายส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบ ส่ิงท่ีไม  
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เปนประโยชนและส่ิงท่ีเปนประโยชนบุคคลควรทราบ คร้ันทราบส่ิงท่ีไมเปนธรรม และส่ิงท่ี 
เปนธรรมส่ิงท่ีไมเปนประโยชนและส่ิงท่ีเปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรมตาม 
ส่ิงท่ีเปนประโยชน คําท่ีเรากลาวดังน้ีนัน้ เรากลาวแลวเพราะอาศัยเหตุนี้ ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๔ 
                          สคารวสูตร 
     [๑๑๗] คร้ังน้ันแล พราหมณช่ือวาสคารวะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแลเปนฝงนี้  
อะไรเปนฝงโนน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ มิจฉาทิฐิเปนฝงนี้ สัมมาทิฐิ 
เปนฝงโนน มิจฉาสังกัปปะเปนฝงนี้ สัมมาสังกัปปะเปนฝงโนน มิจฉาวาจาเปนฝงนี้ สัมมาวาจา 
เปนฝงโนน มิจฉากัมมันตะเปนฝงนี้ สัมมากัมมันตะเปนฝงโนน มิจฉาอาชีวะเปนฝงนี้ สัมมา 
อาชีวะเปนฝงโนน มิจฉาวายามะเปนฝงนี้ สัมมาวายามะเปนฝงโนน มิจฉาสติเปนฝงนี้  
สัมมาสติเปนฝงโนน มิจฉาสมาธิเปนฝงนี้ สัมมาสมาธิเปนฝงโนน มิจฉาญาณะเปนฝงนี้  
สัมมาญาณะเปนฝงโนน มิจฉาวิมุติเปนฝงนี้ สัมมาวิมุติเปนฝงโนน ดกูรพราหมณ นี้แลเปน 
ฝงนี้ นี้เปนฝงโนน ฯ 
         ในหมูมนุษย เหลาชนผูไปถึงฝงโนนมีประมาณนอย สวน 
        หมูสัตวนอกนี้เลาะไปตามฝงท้ังน้ัน สวนชนเหลาใดประ 
        พฤติตามธรรมในธรรม อันพระตถาคตตรัสแลวโดยชอบ 
        ชนเหลานั้นจักขามพนวัฏฏะ    อันเปนบวงมารที่ขามพนได 
        แสนยาก    แลวจกัถึงฝงโนน  คือ  นิพพาน   บัณฑิตละธรรมดํา 
        เสียแลว   พึงยังธรรมขาวใหเจริญ    บัณฑิตละกามท้ังหลาย 
        แลว   เปนผูไมมีกังวล   ออกจากความอาลัย   อาศัยธรรม 
        ท่ีไมมีความอาลัย พึงปรารถนาความยินดยีิ่งในวิเวก  ท่ียินดี  
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        ไดแสนยาก     บัณฑิตพึงชําระตนใหผองแผว    จากเคร่ือง 
        เศราหมองจิตท้ังหลาย    บัณฑิตเหลาใด   อบรมโดยชอบใน 
        องคธรรมเปนเคร่ืองตรัสรูท้ังหลาย ไมถือม่ันแลว ยินดใีน 
        นิพพาน    เปนท่ีสละความถือม่ัน    บัณฑิตเหลานั้นส้ินอาสวะ 
        มีความรุงเรือง  ดับสนิทแลวในโลก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                          โอริมสูตร 
     [๑๑๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงฝงนี้และฝงโนนแกเธอท้ังหลายเธอทั้งหลาย 
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับแดพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฝงนี้เปนไฉน และฝงโนนเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
มิจฉาทิฐิเปนฝงนี้ สัมมาทิฐิเปนฝงโนน ฯลฯมิจฉาวิมุติเปนฝงนี้ สัมมาวมุิติเปนฝงโนน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้แลเปนฝงนี้นี้เปนฝงโนน ฯ 
        บรรดามนุษยท้ังหลาย เหลาชนท่ีไปถึงฝงโนน มีประมาณ 
        นอย    สวนหมูสัตวนอกนี้เลาะไปตามฝงท้ังน้ัน   สวนชน 
        เหลาใดเปนผูประพฤติตามธรรม   ในธรรมอันพระตถาคต 
        ตรัสแลวโดยชอบ      ชนเหลานั้นจักขามพนวัฏฏะอันเปน 
        บวงมาร   ท่ีขามพนไดแสนยาก   แลวจักถึงฝงโนน  คือ 
        นิพพาน บัณฑิตละธรรมดําเสียแลว พงึยังธรรมขาวใหเจริญ 
        บัณฑิตละกามท้ังหลายแลว    เปนผูไมมีกังวล    ออกจาก 
        ความอาลัย    อาศัยธรรมท่ีไมมีความอาลัย    ปรารถนา 
        ความยินดียิ่งในวิเวกท่ียินดีไดแสนยาก      บัณฑิตพึงยังตน 
        ใหผองแผวจากเคร่ืองเศราหมองจิตท้ังหลาย บัณฑติเหลาใด 
        อบรมจิตแลวโดยชอบ ในองคธรรมเปนเคร่ืองตรัสรูท้ังหลาย  
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        ไมถือม่ันแลว         ยนิดใีนนิพพานเปนท่ีสละความถือม่ัน 
        บัณฑิตเหลานั้น   ส้ินอาสวะ   มีความรุงเรือง    ดับสนิท 
        แลวในโลก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                       ปจโจโรหณีสูตรท่ี ๑ 
     [๑๑๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณช่ือวาชาณุสโสณีสนานเกลาในวนัอุโบสถ นุงหม 
ผาไหมท้ังคูอันใหม ถือกําหญาคาสดไป ยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ในท่ีไมไกลพระผูมี 
พระภาค พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นชาณุสโสณีพราหมณ ผูสนานเกลาในวันอุโบสถ  
นุงหมผาไหมท้ังคูอันใหม ถือกําหญาคาสดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ในท่ีไมไกล คร้ันแลว 
ไดตรัสถามชาณุสโสณีพราหมณวา ดูกรพราหมณ เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงสนานเกลาในวัน 
อุโบสถ นุงหมผาไหมท้ังคูอันใหม ถือกําหญาคาสดมายืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง วันนี้เปน 
วันอะไรของสกุลพราหมณ ชาณุสโสณีพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ วันนี ้
เปนวันปลงบาปของสกุลพราหมณ ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ กพ็ิธีปลงบาปของพราหมณท้ังหลายยอมมีดวยประการไรเลา ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณท้ังหลายในโลกนี้ ในวันอุโบสถสนานเกลา  
นุงหมผาไหมท้ังคูอันใหม ทาแผนดิน ดวยโคมัยอันสดลาดดวยหญาคาที่เขียวสดแลว สําเร็จ 
การนอนในระหวางกองทรายและเรือนไฟพราหมณเหลานั้นยอมลุกข้ึนประนมอัญชลี นมัสการ 
ไฟสามคร้ังในราตรีนั้นดวยการกลาววา ขาพเจาท้ังหลายขอปลงบาปกะทานผูเจริญ ขาพเจา 
ท้ังหลายขอปลงบาปกะทานผูเจริญ ดังนี้ และยอมยังไฟใหอ่ิมหนําดวยเนยใส น้ํามันและเนยขน 
อันเพียงพอ และโดยลวงราตรีนั้นไป ก็เล้ียงพราหมณท้ังหลายใหอ่ิมหนําดวยททนยีโภชนยีาหาร 
อันประณีต ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปของพราหมณท้ังหลายยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ พิธีปลงบาปของพราหมณท้ังหลายยอมมีโดยประการอ่ืน สวนพธีิปลง 
บาปในวนิัยของพระอริยะยอมมีโดยประการอยางอ่ืน ฯ  
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     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปในวนิัยของพระอริยะ ยอมมีอยางไรเลา ขอ 
ประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงแสดงธรรมโดยประการที่เปนพิธีปลงบาป ใน 
วินัยของพระอริยะแกขาพระองคดวยเถิด ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ฯ 
     ชาณุสโสณีพราหมณทูลรับแดพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา  
ดูกรพราหมณ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วาวิบากแหงมิจฉาทิฐิ เปนส่ิง 
ท่ีช่ัวชาท้ังในปจจุบันท้ังในสัมปรายภพ อริยสาวกน้ันคร้ันพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉา 
ทิฐิ ยอมปลงบาปจากมิจฉาทิฐิ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วบิากแหงมิจฉาสังกัปปะ เปนส่ิง 
ท่ีชั่วชาท้ังในปจจุบันท้ังท้ังในสัมปรายภพ คร้ันพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาสังกัปปะ ยอม 
ปลงบาปจากมิจฉาสังกัปปะ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า วิบากแหงมิจฉาวาจา เปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังใน 
ปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ คร้ันพิจารณาเหน็ดังนี้แลว ยอมละมิจฉาวาจา ยอมปลงบาปจากมิจฉา 
วาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า วิบากแหงมิจฉากัมมันตะ เปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจุบันท้ังใน 
สัมปรายภพ คร้ันพิจารณาเหน็ดังนี้แลว ยอมละมิจฉากัมมันตะ ยอมปลงบาปจากมิจฉากัมมันตะ 
ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า วิบากแหงมิจฉาอาชีวะ เปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจุบันท้ังในสัมปรายภพ 
คร้ันพิจารณาเห็นดังนีแ้ลว ยอมละมิจฉาอาชีวะ ยอมปลงบาปจากมิจฉาอาชีวะ ยอมพจิารณา 
เห็นดังนี้วา วบิากแหงมิจฉาวายามะ เปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจุบันท้ังในสัมปรายภพคร้ัน 
พิจารณาเห็นดงันี้แลว ยอมละมิจฉาวายามะ ยอมปลงบาปจากมิจฉาวายามะยอมพิจารณาเห็น 
ดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาสติเปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจุบันท้ังในสัมปรายภพ คร้ันพจิารณาเหน็ดังนี ้
แลว ยอมละมิจฉาสติ ยอมปลงบาปจากมิจฉาสติ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า วิบากแหงมิจฉา 
สมาธิ เปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจุบันท้ังในสัมปรายภพ คร้ันพิจารณาเหน็ดังนี้แลว ยอมละมิจฉา 
สมาธิยอมปลงบาปจากมิจฉาสมาธิ ยอมพิจารณาเหน็ดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาญาณะ เปนส่ิงท่ี 
ช่ัวชาท้ังในปจจุบันท้ังในสัมปรายภพ คร้ันพิจารณาเห็นดงันี้แลว ยอมละมิจฉาญาณะ ยอมปลง 
บาปจากมิจฉาญาณะ ยอมพจิารณาเหน็ดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาวิมุติ เปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจุบัน 
ท้ังในสัมปรายภพ คร้ันพจิารณาเหน็ดังนีแ้ลว ยอมละมิจฉาวิมุติ ยอมปลงบาปจากมิจฉาวิมุติ  
ดูกรพราหมณ พิธีปลงบาปในวินยัแหงพระอริยะ ยอมมีดวยประการอยางนี้แล ฯ 
     ชาณุสโสณีพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปของพราหมณ 
ท้ังหลายยอมมีโดยประการอยางอ่ืน สวนพธีิปลงบาปในวินัยของพระอริยะยอมมีโดยประการ  
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อยางอ่ืน ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พิธีปลงบาปของพราหมณท้ังหลาย ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖  
แหงพิธีปลงบาปในวนิัยแหงพระอริยะนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
ยิ่งนัก ฯลฯ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิต  
ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                       ปจโจโรหณีสูตรท่ี ๒ 
     [๑๒๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงพิธีปลงบาปอันเปนอริยะแกเธอท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายจงฟงพิธีปลงบาปอันเปนอริยะนัน้ จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษเุหลานั้นทูลรับ 
แดพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็พิธีปลงบาป อันเปน 
อริยะเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วบิาก 
แหงมิจฉาทิฐแิล เปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจบัุนท้ังในสัมปรายภพ อริยสาวกน้ัน คร้ันพจิารณา 
เห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาทิฐิ ยอมปลงบาปจากมิจฉาทิฐิ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วบิาก 
แหงมิจฉาสังกปัปะ ... แหงมิจฉาวาจา ... แหงมิจฉากัมมันตะ ... แหงมิจฉาอาชีวะ ...แหงมิจฉา 
วายามะ ... แหงมิจฉาสติ ... แหงมิจฉาสมาธิ ... แหงมิจฉาญาณะ ...แหงมิจฉาวิมุติแล เปน 
ส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจุบันท้ังในสัมปรายภพ อริยสาวกน้ันคร้ันพิจารณาเห็นดังนีแ้ลว ยอมละ 
มิจฉาวิมุติ ยอมปลงจากบาปจากมิจฉาวิมุตดิูกรภกิษุท้ังหลาย ขอนี้เรากลาววา เปนพิธีปลงบาป 
อันเปนอริยะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                          ปุพพังคสูตร 
     [๑๒๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีเร่ิมตนเปนนิมิตเบื้องตน แหงดวงอาทิตยเม่ือจะอุทัย  
คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีเร่ิมตนเปนนิมิตเบื้องตนแหงกุศลธรรม 
ท้ังหลาย คือ สัมมาทิฐิ ฉันนัน้เหมือนกันแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมมาสังกัปปะ ยอม  
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เพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาทิฐิสัมมาวาจายอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสังกัปปะ สัมมา 
กัมมันตะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาวาจา สัมมาอาชีวะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมากัม 
มันตะสัมมาวายามะยอมเพยีงพอแกบุคคลผูมีสัมมาอาชีวะ สัมมาสติยอมเพียงพอแกบุคคลผูมี 
สัมมาวายามะ สัมมาสมาธิยอมเพียงพอ แกบุคคลผูมีสัมมาสติสัมมาญาณะยอมเพยีงพอแกบุคคล 
ผูมีสัมมาสมาธิ  สัมมาวิมุติยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาญาณะ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                          อาสวสูตร 
     [๑๒๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ธรรม ๑๐ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ  
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมา 
สมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุติดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญ 
แลว ทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                     จบปจโจโรหณวีรรคท่ี ๒ 
                      _______________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อธรรมสูตรท่ี ๑                         ๒. อธรรมสูตรท่ี ๒  
             ๓. อธรรมสูตรท่ี ๓                        ๔. อาชินสูตร  
             ๕. สคารวสูตร                                 ๖. โอริมสูตร  
             ๗. ปจโจโรหณีสูตรท่ี ๑                ๘. ปจโจโรหณีสูตรท่ี ๒  
             ๙. ปุพพังคสูตร                                 ๑๐. อาสวสูตร ฯ  
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                       ปาริสุทธิวรรคท่ี ๓ 
                          ปริสุทธิสูตร 
     [๑๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมบริสุทธ์ิผุดผอง เวนจาก 
สุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมา 
วาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ  
สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ประการนีแ้ล เปนธรรมบริสุทธ์ิผุดผอง เวนจากสุคต 
วินัยแลวยอมไมมี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                          อุปปนนสูตร 
     [๑๒๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ ท่ียังไมเกิดข้ึน เวนจาก 
สุคตวินัยแลวยอมไมเกดิข้ึน ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิฯลฯ สัมมาวิมุติ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล ท่ียังไมเกดิยอมเกิดข้ึน เวนจากสุคตวินยัแลวยอม 
ไมเกิดข้ึน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                          มหัปผลสูตร 
     [๑๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมมีผลมากมีอานิสงสมาก 
เวนจากสุคตวนิัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉนคือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ   
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แลเปนธรรมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เวนสุคตวินยั 
แลวยอมไมมี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                         ปริโยสานสูตร 
     [๑๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมมีการกําจดัราคะเปนท่ีสุด  
มีการกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโมหะเปนท่ีสุด เวนจากสุคตวนิยัแลวยอมไมมี ธรรม  
๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯสัมมาวิมุติ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการ 
นี้แล เปนธรรมมีการกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโมหะเปนท่ีสุด 
นอกจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                          เอกันตสูตร 
     [๑๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเบ่ือหนายโดย 
สวนเดยีว เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบเพ่ือความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู  
เพื่อนิพพาน เวนจากสุคตวนิัยแลวยอมไมมี ธรรม๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ  
สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุท้ังหลายธรรม ๑๐ ประการนีแ้ล ยอมเปนไปเพื่อความเบ่ือหนายโดย 
สวนเดยีว เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู 
เพื่อนิพพาน เวนจากสุคตวนิัยแลวยอมไมมี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕  
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                         ภาวิตสูตรท่ี ๑ 
     [๑๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว  
ท่ียังไมเกดิยอมเกิดข้ึน เวนจากสุคตวินยัแลวยอมไมมี ธรรม๑๐ ประการเปนไฉน คือ  
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ ดกูรภกิษุท้ังหลายธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว  
ทําใหมากแลว ท่ียังไมเกดิยอมเกิดข้ึน เวนจากสุคตวินยัแลวยอมไมมี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                         ภาวิตสูตรท่ี ๒ 
     [๑๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว  
ยอมเปนธรรมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เวนจากสุคตวนิยัแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการ 
เปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล  
อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลวยอมเปนธรรมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เวนจากสุคตวินัย 
แลวยอมไมมี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                         ภาวิตสูตรท่ี ๓ 
     [๑๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว  
ยอมเปนธรรมมีการกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโทสะเปนท่ีสุดมีการกําจัดโมหะเปนท่ีสุด  
เวนจากสุคตวนิัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ   
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนธรรม 
มีการกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโมหะเปนท่ีสุด เวนจากสุคตวินยั 
แลวยอมไมมี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                         ภาวิตสูตรท่ี ๔ 
     [๑๓๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนายโดยสวนเดยีว เพ่ือความคลายกําหนดั เพือ่ความดับ เพือ่ความสงบ  
เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู เพื่อนิพพานเวนจากสุคตวินยัแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการ 
เปนไฉน คือสัมมาทิฐิ ฯลฯสัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล  
อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเบ่ือหนายโดยสวนเดยีว เพื่อความ 
คลายกําหนดั เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู เพื่อนิพพานเวนจาก 
สุคตวินัยแลวยอมไมมี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                          มิจฉัตตสูตร 
     [๑๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มิจฉัตตะ (ความเปนผิด) ๑๐ ประการนี้๑๐ ประการ 
เปนไฉน คือ มิจฉาทิฐิ ๑ มิจฉาสังกัปปะ ๑ มิจฉาวาจา ๑มิจฉากัมมันตะ ๑ มิจฉาอาชีวะ ๑  
มิจฉาวายามะ ๑ มิจฉาสติ ๑ มิจฉาสมาธิ ๑มิจฉาญาณะ ๑ มิจฉาวิมุติ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
มิจฉัตตะ ๑๐ ประการนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐  
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                          สัมมัตตสูตร 
     [๑๓๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัมมัตตะ (ความเปนชอบ) ๑๐ ประการนี๑้๐ ประการ 
เปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมา 
อาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑สัมมาญาณะ ๑ สัมมาวิมุติ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัมมัตตะ ๑๐ ประการนีแ้ล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๑ 
                      จบปาริสุทธิวรรคท่ี ๓  
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                         สาธุวรรคท่ี ๔ 
                           สาธุสูตร 
     [๑๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสิ่งท่ีดีและส่ิงท่ีไมดี แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี 
พระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ส่ิงท่ีไมดีเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ความเหน็ผิด  
มิจฉาสังกัปปะ ความดําริผิดมิจฉาวาจา เจรจาผิด มิจฉากมัมันตะ การงานผิด มิจฉาอาชีวะ  
เล้ียงชีพผิดมิจฉาวายามะ ความพยายามผิด มิจฉาสติ ระลึกผิด มิจฉาสมาธิ ตั้งใจผิด 
มิจฉาญาณะรูผิด มิจฉาวิมุติ ความหลุดพนผิด นี้เรียกวาส่ิงท่ีไมดี ดูกรภกิษุท้ังหลาย กส่ิ็ง 
ท่ีดีเปนไฉน สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ สัมมาวาจา  
เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะเล้ียงชีพชอบ สัมมาวายามะ ความ 
เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิตั้งใจชอบ สัมมาญาณะ ความรูชอบ สัมมา 
วิมุติ ความหลุดพนชอบนี้เรียกวาส่ิงท่ีดี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                         อริยธรรมสูตร 
     [๑๓๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอริยธรรมและอนริยธรรมแกเธอท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อนริยธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ  
มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาอนริยธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อริยธรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ  
สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาอริยธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒  
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                           กุสลสูตร 
     [๑๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงกุศลธรรม และอกุศลธรรมแกเธอท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อกุศลธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ  
มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาอกุศลธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย กก็ุศลธรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ  
สัมมาวิมุติ นี้เรียกวากุศลธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                          อรรถสูตร 
     [๑๓๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงประโยชนและส่ิงไมเปนประโยชนแกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี 
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลายก็ส่ิงไมเปนประโยชนเปนไฉน คือ 
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาส่ิงไมเปนประโยชน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ประโยชน 
เปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตินี้เรียกวาประโยชน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                          ธรรมสูตร 
     [๑๓๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมและอธรรม แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว  ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี  
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พระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็อธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ  
นี้เรียกวาอธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียก 
วาธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                        อาสวธรรมสูตร 
     [๑๓๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีมีอาสวะ และธรรมท่ีไมมีอาสวะแกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมี 
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีมีอาสวะ เปนไฉน คือ 
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีมีอาสวะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีไมมีอาสวะ 
เปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯสัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีไมมีอาสวะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                        สาวัชชธรรมสูตร 
     [๑๔๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีมีโทษและธรรมท่ีไมมีโทษแกเธอท้ังหลาย  
เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีมีโทษเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ  
มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีมีโทษ ดูกรภกิษท้ัุงหลายก็ธรรมท่ีไมมีโทษเปนไฉน คือ 
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีไมมีโทษ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗  
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                        ตปนิยธรรมสูตร 
     [๑๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความเรารอน และธรรม 
อันไมเปนท่ีตัง้แหงความเรารอน แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว  
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ก็ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความเรารอนเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวา 
ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความเรารอนดูกรภกิษุท้ังหลาย กธ็รรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเรารอน 
เปนไฉน สัมมาทิฐิฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเรารอน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                       อาจยคามิธรรมสูตร 
     [๑๔๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนไปเพื่อส่ังสมกิเลสและธรรมอัน 
ไมเปนไปเพื่อส่ังสมกิเลส แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษ ุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กธ็รรม 
อันเปนไปเพื่อส่ังสมกิเลสเปนไฉน คือ  มิจฉาทิฐิ   ฯลฯ    มิจฉาวิมุติ    นี้เรียกวา   ธรรมอัน 
เปนไปเพื่อส่ังสมกิเลส ดูกรภิกษุท้ังหลายก็ธรรมอันไมเปนไปเพื่อส่ังสมกิเลสเปนไฉน คือ 
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมอันไมเปนไปเพือ่ส่ังสมกิเลส ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                       ทุกขทรยธรรมสูตร 
     [๑๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมมีทุกขเปนกําไรและธรรมมีสุขเปนกําไรแก 
เธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัส  
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พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลายก็ธรรมมีทุกขเปนกาํไร 
เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมมีทุกขเปนกําไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ก็ธรรมมีสุขเปนกําไรเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯสัมมาวมุิติ นี้เรียกวาธรรมมีสุขเปนกําไร ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       ทุกขวิปากธรรมสูตร 
     [๑๔๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมมีทุกขเปนวิบากและธรรมมีสุขเปนวบิาก 
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระดาํรัส 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมมีทุกขเปนวิบาก 
เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมมีทุกขเปนวิบาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ก็ธรรมมีสุขเปนวิบากเปนไฉน สัมมาทิฐิฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมมีสุขเปนวิบาก ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๑ 
                        จบสาธุวรรคท่ี ๔ 
                       ______________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. สาธุสูตร                                 ๒. อริยธรรมสูตร  
             ๓. กุสลสูตร                                 ๔. อรรถสูตร 
        ๕. ธรรมสูตร                         ๖. อาสวธรรมสูตร  
        ๗. สาวัชชธรรมสูตร                 ๘. ตปนียธรรมสูตร 
        ๙. อาจยคามิธรรมสูตร         ๑๐. ทุกขุทรยธรรมสูตร  
        ๑๑. ทุกขวิปากธรรมสูตร ฯ  
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                       อริยมรรควรรคท่ี ๕ 
                         อริยมรรคสูตร 
     [๑๔๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีเปนอริยมรรคและธรรมท่ีมิใชอริยมรรค 
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระดาํรัส 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ีมิใชอริยมรรค 
เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีมิใชอริยมรรค ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ก็ธรรมท่ีเปนอริยมรรคเปนไฉนสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีเปนอริยมรรค ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                         กัณหมรรคสูตร 
     [๑๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีเปนมรรคาดําและธรรมท่ีเปนมรรคาขาว 
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระดาํรัส 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมท่ีเปนมรรคาดําเปนไฉน  
คือ  มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีเปนมรรคาดํา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ี 
เปนมรรคาขาวเปนไฉน สัมมาทิฐิฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีเปนมรรคาขาว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒  
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                         สัทธรรมสูตร 
     [๑๔๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสัทธรรมและอสัทธรรมแกเธอท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อสัทธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ  
มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาอสัทธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัทธรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ  
สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาสัทธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                        สัปปุริสธรรมสูตร 
     [๑๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสัปปุริสธรรมและอสัปปุริสธรรมแกเธอท้ังหลาย  
เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อสัปปุริสธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ  
มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาอสัปปุริสธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย กสั็ปปุริสธรรมเปนไฉน คือ 
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาสัปปุริสธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                      อุปปาเทตัพพธรรมสูตร 
     [๑๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีควรใหเกิดข้ึนและธรรมท่ีไมควรใหเกิด 
ข้ึนแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภกิษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัส 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ีไมควรใหเกิดข้ึน 
เปนไฉน  คือ  มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวา   ธรรมท่ีไมควรใหเกดิข้ึน    ดูกรภกิษุ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนบิาต - หนาท่ี 220 
ท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีควรใหเกดิข้ึนเปนไฉนสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ี 
ควรใหเกิดข้ึน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                      อาเสวิตัพพธรรมสูตร 
        [๑๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีควรเสพและธรรมท่ีไมควรเสพแกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี 
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลายก็ธรรมท่ีไมควรเสพเปนไฉน  คือ 
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีไมควรเสพ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีควรเสพ 
เปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯสัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีควรเสพ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                       ภาเวตัพพธรรมสูตร 
     [๑๕๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีควรใหเจริญและธรรมท่ีไมควรใหเจริญ 
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระดาํรัส 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ีไมควรใหเจริญ 
เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีไมควรใหเจริญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ก็ธรรมท่ีควรใหเจริญเปนไฉนสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีควรใหเจริญ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                      พหุลีกาตัพพธรรมสูตร 
     [๑๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีควรทําใหมากและธรรมท่ีไมควรทําใหมาก 
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระดาํรัส  
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พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ีไมควรทําใหมาก 
เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีไมควรทําใหมาก ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ก็ธรรมท่ีควรทําใหมากเปนไฉนสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีควรทํา 
ใหมาก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                      อนุสสริตัพพธรรมสูตร 
     [๑๕๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีควรระลึก และธรรมท่ีไมควรระลึกแก 
เธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัส 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลายก็ธรรมท่ีไมควรระลึกเปน 
ไฉน มิจฉาทิฐ ิฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีไมควรระลึก ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก ็
ธรรมท่ีควรระลึกเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯสัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีควรระลึก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                      สัจฉิกาตัพพธรรมสูตร 
     [๑๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีควรทําใหแจงและธรรมท่ีไมควรทําใหแจง 
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระดาํรัส 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ีไมควรทําใหแจง 
เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมท่ีไมควรทําใหแจง ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีควรทําใหแจงเปนไฉนสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวมุิติ นี้เรียกวาธรรม 
ท่ีควรทําใหแจง ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบอริยมรรคท่ี ๕ 
                       จบตติยปณณาสกท่ี ๓                        
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                         จตุตถปณณาสก 
                        ปุคคลวรรคท่ี ๑ 
     [๑๕๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไมควรเสพ ธรรม ๑๐  
ประการเปนไฉน คือบุคคลเปนผูมีความเหน็ผิด ๑ มีความดําริผิด ๑ มีการเจรจาผิด ๑ มี 
การงานผิด ๑ มีการเล้ียงชีพผิด ๑ มีความพยายามผิด ๑มีความระลึกผิด ๑ มีความต้ังใจผิด ๑  
มีความรูผิด ๑ มีความหลุดพนผิด ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ 
นี้แล ไมควรเสพ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรเสพ ธรรม ๑๐  
ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูมีความเหน็ชอบ ๑ มีความดําริชอบ ๑ มีการเจรจาชอบ ๑ 
มีการงานชอบ ๑ มีการเล้ียงชพีชอบ ๑ มีความพยายามชอบ ๑ มีการระลึกชอบ ๑มีความ 
ตั้งใจชอบ ๑ มีความรูชอบ ๑ มีความหลุดพนชอบ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลายบุคคลผูประกอบดวย 
ธรรม ๑๐ ประการนี้แล ควรเสพ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไมควรคบ...ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรคบ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไมควรนั่งใกล ... ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรนั่งใกล ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรบูชา ... ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูควรบูชา ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรสรรเสริญ ...  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูควรสรรเสริญ ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรเคารพ ... ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูควรเคารพ ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรยําเกรง ...  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูควรยําเกรง ... ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรใหยินดี ...  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูควรใหยินดี ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมไมบริสุทธ์ิ ... ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมบริสุทธ์ิ ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมครอบงํามานะไมได ...  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมครอบงํามานะได ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมไมเจริญดวยปญญา ...  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมเจริญดวยปญญา ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการยอมประสบส่ิงมิใชบุญเปน 
อันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีความเหน็ผิด ๑ มีความดาํริผิด ๑ มีการ 
เจรจาผิด ๑ มีการงานผิด ๑ มีการเล้ียงชีพผิด ๑ มีความพยายามผิด ๑ มีความระลึกผิด ๑  
มีความต้ังใจผิด ๑ มีความรูผิด ๑ มีความหลุดพนผิด ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมประสบส่ิงมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผู 
ประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ 
เปนผูมีความเห็นชอบ ๑ มีความดําริชอบ ๑ มีการเจรจาชอบ ๑ มีการงานชอบ ๑มีการเล้ียงชีพ 
ชอบ ๑ มีความพยายามชอบ ๑ มีความระลึกชอบ ๑ มีความต้ังใจชอบ ๑ มีความรูชอบ ๑  
มีความหลุดพนชอบ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ล ยอม 
ประสบบุญเปนอันมาก ฯ 
                       จบปุคคลวรรคท่ี ๑  
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                       ชานุสโสณีวรรคท่ี ๒ 
                       ปจโจโรหณีสูตรท่ี ๑ 
     [๑๕๖] ก็โดยสมัยนัน้แล ชานุสโสณีพราหมณสนานเกลาในวนัอุโบสถนุงหมผาไหม 
ท้ังคูอันใหม ถือกําหญาคาสดไปยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นชานสุโสณีพราหมณผูสนานเกลาในวนัอุโบสถ นุงหมผา 
ไหมทั้งคูอันใหม ถือกําหญาคาสดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งท่ีไมไกล คร้ันแลวไดตรัสถาม 
ชานุสโสณีพราหมณวา ดูกรพราหมณ เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงสนานเกลาในวันอุโบสถ  
นุงหมผาไหมท้ังคูอันใหม ถือกําหญาคาสดมายืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง วนันี้เปนวันอะไร 
ของสกุลพราหมณ ชานุสโสณีพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ วันนี้เปนวัน 
ปลงบาปของสกุลพราหมณ ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ กพ็ิธีปลงบาปของพราหมณท้ังหลายยอมมีดวยประการไรเลา ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณท้ังหลายในโลกนี้ ในวันอุโบสถสนานเกลา  
นุงหมผาไหมท้ังคูอันใหม ทาแผนดินดวยโคมัยสด ลาดดวยหญาคาท้ังหลายท่ีเขียวสดแลว  
สําเร็จการนอนในระหวางกองทรายและเรือนไฟ ในราตรีนั้น พราหมณเหลานัน้ยอมลุกข้ึน 
ประนมอัญชลีนมัสการไฟ ๓ คร้ัง ดวยการกลาววา ขาพเจาขอปลงบาปกะทานผูเจริญ ขาพเจา 
ขอปลงบาปกะทานผูเจริญ ดังนี้และยอมยงัไฟใหอ่ิมหนาํดวยเนยใส น้าํมันและเนยขนอัน 
เพียงพอ พอลวงราตรีนั้นไป ยอมเล้ียงพราหมณท้ังหลายใหอ่ิมหนําดวยขาทนียโภชนียาหารอัน 
ประณีตขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปของพราหมณท้ังหลาย ยอมมีดวยประการอยางนี้แล ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ พิธีปลงบาปของพราหมณท้ังหลาย ยอมมีโดยประการอยางอ่ืน สวนพิธี 
ปลงบาปในวนิัยของพระอริยะ ยอมมีโดยประการอยางอ่ืน ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปในวนิัยของพระอริยะยอมมีโดยประการใดเลา  
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคตามพิธีปลงบาปใน 
วินัยของพระอริยะดวยเถิด ฯ  
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว  
ชานุสโสณีพราหมณทูลรับแดพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรพราหมณ  
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วาวิบากของปาณาติบาต เปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังใน 
ปจจุบันท้ังในสัมปรายภพ อริยสาวกนัน้คร้ันพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละปาณาติบาต ยอม 
ปลงบาปจากปาณาติบาตยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา วิบากแหงอทินนาทานเปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังใน 
ปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนัน้คร้ันพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละอทินนาทาน ยอม 
ปลงบาปจากอทินนาทาน ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงกาเมสุมิจฉาจารเปนส่ิงท่ีช่ัวชา 
ท้ังในปจจุบันท้ังในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นคร้ันพิจารณาเหน็ดังนีแ้ลวยอมละกาเมสุมิจฉาจาร  
ยอมปลงบาปจากกาเมสุมิจฉาจาร ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า วิบากแหงมุสาวาทเปนส่ิงท่ีช่ัวชา 
ท้ังในปจจุบันท้ังในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นคร้ันพิจารณาเหน็ดังนีแ้ลว ยอมละมุสาวาท ยอม 
ปลงบาปจากมุสาวาท ยอมพจิารณาเหน็ดังนี้วา วิบากแหงปสุณาวาจา เปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจุบัน 
ท้ังในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นคร้ันพิจารณาเหน็ดังนีแ้ลว ยอมละปสุณาวาจา ยอมปลงบาป 
จากปสุณาวาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วบิากแหงผรุสวาจา เปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจบัุน 
ท้ังในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นคร้ันพิจารณาเหน็ดังนีแ้ลวยอมละผรุสวาจา ยอมปลงบาป 
จากผรุสวาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า วิบากแหงสัมผัปปลาปวาจา เปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจุบัน 
ท้ังในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นคร้ันพิจารณาเหน็ดังนีแ้ลว ยอมละสัมผัปปลาปวาจา ยอม 
ปลงบาปจากสัมผัปปลาปวาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วบิากแหงอภิชฌา เปนส่ิงท่ีช่ัวชา 
ท้ังในปจจุบันท้ังในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นคร้ันพิจารณาเหน็ดังนีแ้ลว ยอมละอภชิฌา ยอม 
ปลงบาปจากอภิชฌา ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า วิบากแหงพยาบาท เปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจุบัน 
ท้ังในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นคร้ันพิจารณาเหน็ดังนีแ้ลว ยอมละพยาบาท ยอมปลงบาป 
จากพยาบาท ยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า วิบากแหงมิจฉาทิฐิเปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจุบันท้ังใน 
สัมปรายภพ อริยสาวกน้ันคร้ันพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาทิฐิ ยอมปลงบาปจาก 
มิจฉาทิฐิ ดูกรพราหมณ พิธีปลงบาปในวนิัยของพระอริยะ ยอมมีดวยประการอยางนี้แล ฯ  
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     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปของพราหมณท้ังหลายยอมมีโดยประการอ่ืน  
สวนพิธีปลงบาปในวนิัยของพระอริยะ ยอมมีโดยประการอ่ืน ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พิธี 
ปลงบาปของพราหมณท้ังหลาย ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แหงพิธีปลงบาปในวินยัของพระอริยะนี้  
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจํา 
ขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                       ปจโจโรหณีสูตรท่ี ๒ 
     [๑๕๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงพิธีปลงบาปอันเปนของพระอริยะแกเธอท้ังหลาย  
เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลายก็พิธีปลงบาปอันเปนของพระอริยะเปนไฉน  
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากของปาณาติบาต เปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจุบันท้ัง
ใน 
สัมปรายภพ อริยสาวกน้ันคร้ันพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละปาณาติบาต ยอมปลงบาป 
จากปาณาติบาต ... ยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า วิบากแหงมิจฉาทิฐิ เปนส่ิงท่ีช่ัวชาท้ังในปจจุบันท้ังใน 
สัมปรายภพ อริยสาวกน้ันคร้ันพิจารณาเห็นดังนี้แลวยอมละมิจฉาทิฐิ ยอมปลงบาปจาก 
มิจฉาทิฐิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาพิธีปลงบาปอันเปนของพระอริยะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                          สคารวสูตร 
     [๑๕๘] คร้ังนั้นแล สคารวพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแลเปนฝงนี้ อะไรเปน  
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ฝงโนน พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา ดูกรพราหมณ ปาณาติบาตเปนฝงนี้ เจตนาเคร่ืองเวนจาก 
ปาณาติบาตเปนฝงโนน อทินนาทานเปนฝงนี้ เจตนาเคร่ืองเวนจากอทินนาทานเปนฝงโนน  
กาเมสุมิจฉาจารเปนฝงนี้ เจตนาเคร่ืองเวนจากกาเมสุมิจฉาจารเปนฝงโนนมุสาวาทเปนฝงนี้  
เจตนาเคร่ืองเวนจากมุสาวาทเปนฝงโนน ปสุณาวาจาเปนฝงนี้เจตนาเคร่ืองเวนจากปสุณาวาจา 
เปนฝงโนน ผรุสวาจาเปนฝงนี้ เจตนาเคร่ืองเวนจากผรุสวาจาเปนฝงโนน สัมผัปปลาปวาจา 
เปนฝงนี้ เจตนาเคร่ืองเวนจากสัมผัปปลาปวาจาเปนฝงโนน อภิชฌาเปนฝงนี้ อนภิชฌาเปน 
ฝงโนน พยาบาทเปนฝงนี้ อพยาบาทเปนฝงโนน มิจฉาทิฐิเปนฝงนี้ สัมมาทิฐิเปนฝงโนน  
ดูกรพราหมณ นี้แลเปนฝงนี้ นี้แลเปนฝงโนน ฯ 
       ในหมูมนษุย เหลาชนท่ีไปถึงฝงโนนมีประมาณนอย  
       สวนหมูสัตวนอกนี้เลาะไปตามฝงท้ังน้ัน สวนชนเหลาใด 
       ประพฤติตามธรรม ในธรรมอันพระตถาคตตรัสแลวโดย 
       ชอบชนเหลานั้นจกัขามพนวัฏฏะ อันเปนบวงมารที่ขาม 
       พนไดแสนยาก แลวจกัถึงฝงโนน คือ นิพพาน บัณฑติ 
       ละธรรมดําเสียแลว พึงยงัธรรมขาวใหเจริญ บัณฑิตละ 
       กามทั้งหลายแลว เปนผูไมมีกังวล ออกจากความ 
       อาลัย อาศัยธรรมไมมีความอาลัย พึงปรารถนาความยินด ี
       ยิ่งในวิเวกท่ียินดีไดแสนยาก บัณฑิตพึงชําระตนใหผอง 
       แผว จากเคร่ืองเศราหมองจิตท้ังหลาย บัณฑิตเหลาใด  
       อบรมจิตโดยชอบในองคธรรมเปนเคร่ืองตรัสรูท้ังหลาย  
       ไมถือม่ันแลว ยนิดีในนพิพานเปนท่ีสละความถือม่ัน  
       บัณฑิตเหลานั้นส้ินอาสวะมีความรุงเรือง ดับสนิทแลว 
       ในโลก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓  
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                          โอริมสูตร 
     [๑๕๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงฝงนี้และฝงโนนแกเธอท้ังหลายเธอทั้งหลาย 
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับแดพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี 
พระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ฝงนี้เปนไฉน และฝงโนนเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ปาณาติบาตเปนฝงนี้ เจตนาเคร่ืองเวนจากปาณาติบาต เปนฝงโนน ... มิจฉาทิฐิเปนฝงนี้  
สัมมาทิฐิเปนฝงโนน ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ลเปนฝงนี้ นีแ้ลเปนฝงโนน ฯ 
       ในหมูมนษุย   เหลาชนที่ไปถึงฝงโนน    มีประมาณนอย 
       สวนหมูสัตวนอกนี้เลาะไปตามฝงท้ังน้ัน   สวนชนเหลาใด 
       ประพฤติตามธรรม      ในธรรมอันพระตถาคตตรัสแลว 
       โดยชอบ  ชนเหลานั้นจกัขามพนวัฏฏะ   อันเปนบวงมาร 
       ท่ีขามพนไดแสนยาก   แลวจักถึงฝงโนน   คือ  นิพพาน 
       บัณฑิตละธรรมดําเสียแลว พึงยังธรรมขาวใหเจริญ บัณฑิต 
       ละกามท้ังหลายแลว เปนผูไมมีกังวล ออกจากความอาลัย 
       อาศัยธรรมไมมีความอาลัย พึงปรารถนาความยนิดยีิง่ใน 
       วิเวกท่ียนิดีไดแสนยาก  บัณฑิตพึงชําระตนใหผองแผวจาก 
       เคร่ืองเศราหมองจิตท้ังหลาย บัณฑิตเหลาใดอบรมจติแลว 
       โดยชอบ ในองคธรรมเปนเคร่ืองตรัสรูท้ังหลาย ไมถือม่ัน 
       แลว ยนิดใีนนิพพานเปนท่ีสละความถือม่ัน  บัณฑติ 
       เหลานั้นส้ินอาสวะ มีความรุงเรือง ดับสนิทแลวในโลก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔  
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                        อธรรมสูตรท่ี ๑ 
     [๑๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีไมเปนประโยชนบุคคลควรทราบ 
ส่ิงท่ีเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนประโยชน บุคคลควรทราบ คร้ันทราบส่ิงท่ีไมเปนธรรม ส่ิงท่ีไม 
เปนประโยชน ส่ิงท่ีเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม ตามส่ิง 
ท่ีเปนประโยชน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีไมเปนประโยชนเปนไฉน คือ  
ปาณาติบาตอทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจาสัมผัปปลาปวาจา 
อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฐิ นี้เรียกวาส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีเปนธรรม และส่ิงท่ีเปนประโยชนเปนไฉนคือ เจตนา 
เคร่ืองงดเวนจากปาณาติบาต ... จากสัมผัปปลาปวาท อนภิชฌาอพยาบาท สัมมาทิฐิ นี้เรียก 
วาส่ิงท่ีเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีไมเปนประโยชน บุคคลควรทราบ ส่ิงท่ี 
เปนธรรมและส่ิงท่ีเปนประโยชน บุคคลควรทราบ คร้ันทราบส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีไมเปน 
ประโยชน ส่ิงที่เปนธรรมและส่ิงท่ีเปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม ตามส่ิงท่ี 
เปนประโยชน คําท่ีเรากลาวดังนี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                        อธรรมสูตรท่ี ๒ 
     [๑๖๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรม และส่ิงท่ีเปนธรรม บุคคลควรทราบ  
ส่ิงท่ีไมเปนประโยชนและส่ิงท่ีเปนประโยชน บุคคลควรทราบคร้ันทราบส่ิงท่ีไมเปนธรรมและ 
ส่ิงท่ีเปนธรรม ส่ิงท่ีเปนประโยชนและส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม  
ตามส่ิงท่ีเปนประโยชนพระผูมีพระภาคผูสุคตคร้ันตรัสพระพุทธพจนนี้แลว เสดจ็ลุกข้ึนจาก 
อาสนะเขาไปสูพระวิหาร ลําดับนั้น เม่ือพระผูมีพระภาคทรงหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุเหลานั้น 
ไดพูดกันดังนีว้า ดูกรอาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคของเราท้ังหลายทรงแสดงอุทเทศ  
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นี้โดยยอวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรม และ ส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบ ส่ิงท่ีไมเปน 
ประโยชนและส่ิงท่ีเปนประโยชนบุคคลควรทราบ คร้ันทราบส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรม  
ส่ิงท่ีไมเปนประโยชน และส่ิงท่ีเปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม ตามส่ิงท่ีเปน 
ประโยชนดังนี้ ไมไดทรงจาํแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวหิารเสีย  
ใครหนอแลพงึจําแนกอรรถแหงอุทเทศ ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอไมทรงจําแนกโดย 
พิสดารนี้โดยพิสดารได ลําดับนั้น ภิกษเุหลานั้นมีความเห็นรวมกันวา ทานพระมหากัจจายนะ 
นี้แล พระศาสดาทรงสรรเสริญ และเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลายผูเปนวญิูยกยอง ทานพระ 
มหากัจจายนะคงสามารถเพ่ือจําแนกอรรถแหงอุทเทศ ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรง 
จําแนกโดยพสิดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอ พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงท่ีอยู  
คร้ันแลวพึงถามอรรถขอนี้กะทานพระมหากัจจายนะเถิด ทานพระมหากัจจายนะจักพยากรณแก 
เราท้ังหลายดวยประการใด เราท้ังหลายจักทรงจําเนื้อความนั้นไวดวยประการนั้นลําดบันั้น ภกิษ ุ
เหลานั้นไดเขาไปหาทานพระมหากจัจายนะถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระมหากัจจายนะ คร้ัน 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะ 
ทานพระมหากัจจายนะวา ดกูรทานกัจจายนะผูมีอายุ พระผูมีพระภาคของเราท้ังหลายทรงแสดงอุเทศ 
นี้โดยยอวาดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติ 
ตามส่ิงท่ีเปนธรรม ตามส่ิงท่ีเปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจาํแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจาก 
อาสนะเขาไปสูพระวิหาร ดกูรทานผูมีอาย ุเม่ือพระผูมีพระภาคของเราท้ังหลาย ทรงหลีกไป 
แลวไมนาน กระผมท้ังหลายไดพูดกันดังนีว้าดูกรอาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคของเรา 
ท้ังหลายทรงแสดงอุทเทศนี้โดยยอวาดกูรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรม 
บุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม ตามส่ิงท่ีเปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจาํแนก 
อรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ใครหนอแลพงึจําแนกอรรถแหงอุทเทศ 
ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้โดยพิสดารได ดังนี้ ดูกร 
ทานผูมีอายุ กระผมท้ังหลายไดมีความเห็นรวมกันวา ทาน พระมหากัจจายนะนีแ้ล พระศาสดาทรง 
สรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลายผูเปนวิญูยกยองแลว ทานพระมหากัจจายนะ 
คงสามารถเพ่ือจําแนกอรรถแหงอุทเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถ 
โดยพิสดารนี้โดยพิสดารได ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปหาทานพระมหากจัจายนะถึงท่ีอยู  
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คร้ันแลวพึงถามอรรถขอนี้กะทานพระมหากัจจายนะเถิด ทานพระมหากัจจายนะจักพยากรณแก 
เราท้ังหลาย ดวยประการใด เราท้ังหลายจักทรงจําอรรถนั้นไว ดวยประการนั้น ขอทานพระมหา 
กัจจายนะโปรดจําแนกเถิด ฯ 
     ทานพระมหากัจจายนะกลาววา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษตองการแกนไม  
แสวงหาแกนไม เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ลวงเลยรากไปเสีย ลวง 
เลยลําตนไปเสีย พึงสําคัญกิ่งและใบวาเปนแกนไม ท่ีตนพึงแสวงหา แมฉันใด ขออุปไมยนี ้
ก็ฉันนั้น เม่ือพระศาสดาประทับอยูเฉพาะหนาทานผูมีอายท้ัุงหลาย ทานท้ังหลายผานพนพระผูมี 
พระภาคพระองคนั้นเสียแลว ยอมสําคัญอรรถอันนั้นวา ควรถามขาพเจา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย 
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูมีจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูยิ่งใหญเปนผูตรัสบอก  
ทรงใหเปนไป ทรงแสดงประโยชน ประทานอมตธรรม เปนเจาของธรรม เปนพระตถาคต  
ทรงรูธรรมท่ีควรรู ทรงเห็นธรรมท่ีควรเห็นก็แลกาลนั้น เปนการควรแกพระผูมีพระภาคท่ีทาน 
ท้ังหลายเขาไปเฝาแลว พึงทูลถามอรรถอันนั้น พระผูมีพระภาคของเราท้ังหลายทรงพยากรณดวย 
ประการใดทานท้ังหลายพึงทรงอรรถนั้นไวดวยประการนั้นเถิด ฯ 
     ภิกษเุหลานั้นกลาววา ดกูรทานพระกจัจายนะผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเปนผูมีจกัษุ มี 
พระญาณ มีธรรม เปนผูยิ่งใหญ เปนผูตรัสบอก ทรงใหเปนไปทรงแสดงประโยชน  
ประทานอมตธรรม เปนเจาของธรรม เปนพระตถาคตทรงรูธรรมท่ีควรรู ทรงเห็นธรรมท่ีควร 
เห็นโดยแท กแ็ละกาลนั้นเปนการควรแกพระผูมีพระภาคท่ีกระผมท้ังหลายเขาไปเฝาแลว พึง 
ทูลถามอรรถอันนั้น พระผูมีพระภาคของเราท้ังหลายทรงพยากรณดวยประการใด กระผมท้ังหลาย 
พึงทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้น ก็แตวาทานพระมหากัจจายนะพระศาสดาทรงสรรเสริญและ 
เพื่อนสพรหมจารีท้ังหลายผูเปนวิญูยกยอง ทานพระมหากัจจายนะยอมสามารถเพ่ือจําแนกอรรถ 
แหงอุทเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมไดทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดาร 
ได ขอทานพระมหากจัจายนะไมทําความหนักใจแลว จงจาํแนกเถิด ฯ 
     ทานพระมหากัจจายนะกลาววา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ถาเชนนั้น ทานท้ังหลายจงฟง  
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจายนะแลว ทานพระมหากัจจายนะ 
ไดกลาววา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคของเราท้ังหลายทรงแสดงอุทเทศโดยยอวา ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม   
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ตามส่ิงท่ีเปนประโยชน ดังนี้ ไมไดทรงจาํแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสู 
พระวหิาร ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ก็ส่ิงท่ีไมเปนธรรมเปนไฉน ส่ิงท่ีเปนธรรมเปนไฉน ส่ิงท่ี 
ไมเปนประโยชนเปนไฉน ส่ิงท่ีเปนประโยชนเปนไฉน ดกูรอาวุโสท้ังหลาย การฆาสัตว 
เปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการฆาสัตวเปนส่ิงท่ีเปนธรรม สวนอกุศลธรรม 
อันลามกมิใชนอย ท่ีเกดิข้ึนเพราะการฆาสัตวเปนปจจัย นี้เปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน สวนกุศล 
ธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มท่ี เพราะเจตนาเคร่ืองงดเวนจากการฆาสัตวเปนปจจัย นี ้
เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย การลักทรัพยเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการ 
ลักทรัพยเปนส่ิงท่ีเปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีเกดิข้ึนเพราะการลักทรัพยเปน 
ปจจัย นี้เปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มท่ี เพราะ 
เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการลักทรัพยเปนปจจัย นี้เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย การประพฤติผิดในกามเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม เจตนาเคร่ืองงดเวน 
จากการประพฤติผิดในกามเปนส่ิงท่ีเปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึน 
เพราะการประพฤติผิดในกามเปนปจจยั นี้เปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย  
ยอมถึงความเจริญเต็มท่ีเพราะเจตนาเคร่ืองงดเวนจากการประพฤติผิดในกามเปนปจจัย นี้เปน 
ส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย การพูดเท็จเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการพูดเท็จ 
เปนส่ิงท่ีเปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะการพูดเท็จเปนปจจัย นี ้
เปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญเต็มท่ี เพราะเจตนา 
เคร่ืองงดเวนจากการพูดเท็จเปนปจจยั นี้เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย การพูดสอเสียดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการ 
พูดสอเสียดเปนส่ิงท่ีเปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกดิข้ึนเพราะการพูด 
สอเสียดเปนปจจัย นี้เปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชนสวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญ 
เต็มท่ี เพราะเจตนาเคร่ืองงดเวนจากการพดูสอเสียดเปนปจจัย นี้เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย การพูดคําหยาบเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการ 
พูดคําหยาบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีเกิดข้ึนเพราะการพูดคําหยาบ  
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เปนปจจยั นี้เปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มท่ี เพราะ 
เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการพูดคําหยาบเปนปจจยั นี้เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย การพูดเพอเจอเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการ 
พูดเพอเจอเปนส่ิงท่ีเปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีเกิดข้ึนเพราะการพูดเพอเจอ 
เปนปจจยั นี้เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน สวนกศุลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มท่ี   
เพราะเจตนาเคร่ืองงดเวนจากการพูดเพอเจอเปนปจจยั นี้เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย การอยากไดของผูอ่ืนเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม การไมอยากไดของผูอ่ืน 
เปนส่ิงท่ีเปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะการอยากไดของผูอ่ืนเปน 
ปจจัย นี้เปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มท่ี เพราะ 
ความไมอยากไดของผูอ่ืนเปนปจจยั นี้เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความปองรายเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความไมปองรายเปนส่ิงท่ีเปน 
ธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะความปองรายเปนปจจยั นี้เปนส่ิงท่ี 
ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญเต็มท่ี เพราะความไมปองรายเปน 
ปจจัย นี้เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความเห็นผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความเหน็ชอบเปนส่ิงท่ีเปน 
ธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะความเหน็ผิดเปนปจจยั นี้เปนส่ิงท่ี 
ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มท่ี เพราะความเห็นชอบเปน 
ปจจัย นี้เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคของเราท้ังหลายทรงแสดงอุเทศโดยยอวา ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบ ...พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม  
ตามส่ิงท่ีเปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสู 
พระวหิาร ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เรายอมรูอรรถแหงอุเทศอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ  
ไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้ไดโดยพิสดาร ดวยประการอยางนี้ กแ็ลทานท้ังหลายจํานงอยู พึง 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลว พึงทูลถามอรรถนั้นเถิด พระผูมีพระภาคของเราท้ังหลายทรง 
พยากรณดวยประการใด ทานท้ังหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้นเถิด ฯ  
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     ภิกษเุหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจายนะ ช่ืนชมอนุโมทนา ภาษติของทานพระมหา 
กัจจายนะแลว ลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาค  
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรม 
บุคคลควรทราบ ...พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม ตามส่ิงท่ีเปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจาํแนก 
อรรถโดยพิสดารแกขาพระองคท้ังหลาย เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ขาแตพระองค 
ผูเจริญ เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ขาพระองคท้ังหลายไดพูดกันวา ดูกร 
อาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรม 
และส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบ ...พึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม ตามส่ิงท่ีเปนประโยชน ดังนี้  
ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารแกเราท้ังหลาย เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ใครหนอแล 
พึงจําแนกอรรถแหงอุเทศอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร 
นี้ โดยพิสดารได ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานั้นแลไดมีความเหน็รวมกันวา  
ทานพระมหากัจจายนะน้ีแล พระศาสดาทรงสรรเสริญ และเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลายผูเปนวิญู 
ยกยอง ทานพระมหากจัจายนะคงสามารถเพ่ือจําแนกอรรถแหงอุเทศ ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดง 
โดยยอไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปหา 
ทานพระมหากัจจายนะถึงท่ีอยู คร้ันแลวพึงถามอรรถขอนั้นกะทานพระมหากจัจายนะเถิด ทาน 
พระมหากัจจายนะจักพยากรณแกเราท้ังหลายดวยประการใด เราท้ังหลายจักทรงจําอรรถนั้นไวดวย 
ประการนั้น ดงันี้ ขาแตพระองคผูเจริญลําดับนั้นแล ขาพระองคท้ังหลายไดเขาไปหาทาน 
พระมหากัจจายนะถึงท่ีอยู คร้ันแลว ไดถามอรรถขอนั้นกะทานพระมหากัจจายนะ ทานพระ 
มหากัจจายนะไดจําแนกอรรถดวยดแีกขาพระองคท้ังหลาย ดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้  
ดวยพยัญชนะเหลานี้พระเจาขา ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดีแลว ดีแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย มหา 
กัจจายนะเปนบัณฑิต มหากจัจายนะเปนผูมีปญญามาก ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมหากเธอท้ังหลาย 
พึงเขามาหาเราแลวถามอรรถขอนั้น แมเราพึงพยากรณอรรถขอนั้นอยางท่ีมหากัจจายนะพยากรณ 
แลวนั้นแหละ นั่นเปนอรรถแหงอุเทศนัน้ และเธอท้ังหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖  
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                        อธรรมสูตรท่ี ๓ 
 
      [๑๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบ ส่ิงท่ี 
ไมเปนประโยชนและส่ิงท่ีเปนประโยชน บุคคลควรทราบ คร้ันทราบส่ิงท่ีไมเปนธรรม ส่ิงท่ี 
เปนธรรม ส่ิงท่ีไมเปนประโยชน และส่ิงท่ีเปนประโยชนแลว พึงปฏิบัตติามส่ิงท่ีเปนธรรม  
ตามส่ิงท่ีเปนประโยชน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมเปนไฉน ส่ิงท่ีเปนธรรมเปนไฉน  
ส่ิงท่ีไมเปนประโยชนเปนไฉน และส่ิงท่ีเปนประโยชนเปนไฉน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การฆาสัตวเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการฆาสัตว 
เปนส่ิงท่ีเปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกิดข้ึนเพราะการฆาสัตวเปนปจจัย  
นี้เปนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญเต็มท่ี เพราะเจตนา 
เคร่ืองงดเวนจากการฆาสัตวเปนปจจยั นี้เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การลักทรัพยเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการ 
ลักทรัพยเปนส่ิงท่ีเปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การประพฤติผิดในกามเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม เจตนาเคร่ืองงดเวน 
จากการประพฤติผิดในกามเปนส่ิงท่ีเปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การพดูเท็จเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการพดูเท็จ 
เปนส่ิงท่ีเปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การพดูสอเสียดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการพูด 
สอเสียดเปนส่ิงท่ีเปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การพดูคําหยาบเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการพูด 
คําหยาบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การพดูเพอเจอเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการพูด 
เพอเจอเปนส่ิงท่ีเปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การอยากไดของผูอ่ืนเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม การไมอยากไดของผูอ่ืน 
เปนส่ิงท่ีเปนธรรม ... ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความปองรายเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความไมปองรายเปนส่ิงท่ี 
เปนธรรม ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเห็นผิดเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม ความเหน็ชอบเปนส่ิงท่ีเปนธรรม  
สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีเกดิข้ึนเพราะความเห็นผิดเปนปจจยั นี้เปนส่ิงท่ีไมเปน 
ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มท่ี เพราะความเห็นชอบเปนปจจยั นี ้
เปนส่ิงท่ีเปนประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไมเปนธรรมและส่ิงท่ีเปนธรรมบุคคลควรทราบส่ิงท่ีไมเปน 
ประโยชนและส่ิงท่ีเปนประโยชนบุคคลควรทราบ คร้ันทราบส่ิงท่ีไมเปนธรรม ส่ิงท่ีเปนธรรม  
ส่ิงท่ีไมเปนประโยชน และส่ิงท่ีเปนประโยชนแลวพึงปฏิบัติตามส่ิงท่ีเปนธรรม ตามส่ิงท่ีเปน 
ประโยชน คําที่เรากลาวดังนี้ เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                           ติวิธสูตร 
     [๑๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงการฆาสัตววา มี ๓ อยางคือมีโลภะเปน 
เหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซ่ึงการลักทรัพยวามี ๓ อยาง 
คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบางมีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซ่ึงการประพฤติ 
ผิดในกามวามี ๓ อยาง คือมีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง 
เรากลาวแมซ่ึงการพูดเท็จวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะ 
เปนเหตุบาง เรากลาวแมซ่ึงการพูดสอเสียดวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะ 
เปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซ่ึงการพูดคําหยาบวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปน 
เหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบางเรากลาวแมซ่ึงการพูดเพอเจอวามี ๓ อยาง   
คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซ่ึงการอยากได 
ของผูอ่ืนวามี ๓ อยางคือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง 
เรากลาวแมซ่ึงความปองรายวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะ 
เปนเหตุบาง เรากลาวแมซ่ึงความเหน็ผิดวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเปนเหตุบาง มีโทสะ  
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เปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย โลภะเปนแดนเกิดแหงเหตุของกรรม  
โทสะเปนแดนเกิดแหงเหตุของกรรม โมหะเปนแดนเกดิแหงเหตุของกรรม  ความส้ินไปแหง 
เหตุของกรรม ยอมมีไดเพราะความส้ินไปแหงโลภะ ความส้ินไปแหงเหตุของกรรม ยอมมีได 
เพราะความส้ินไปแหงโทสะ ความส้ินไปแหงเหตุของกรรม ยอมมีไดเพราะความส้ินไปแหง 
โมหะดวยประการดังนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                         สปริกกมนสูตร 
     [๑๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมนี้ควรงดเวน มิใชธรรมท่ีไมควรงดเวนดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ธรรมนี้ควรงดเวน มิใชธรรมท่ีไมควรงดเวนอยางไร ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การงดเวน 
จากการฆาสัตวของบุคคลผูฆาสัตว เปนการงดเวนอยางหน่ึงการงดเวนจากการลักทรัพยของ 
บุคคลผูลักทรัพย เปนการงดเวนอยางหนึ่ง การงดเวนจากการประพฤติผิดในกามของบคุคลผู 
ประพฤติผิดในกาม เปนการงดเวนอยางหนึ่ง การงดเวนจากการพดูเท็จของบุคคลผูพูดเท็จ เปน 
การงดเวนอยางหนึ่ง การงดเวนจากการพดูสอเสียดของบุคคลผูพูดสอเสียด เปนการงดเวน 
อยางหนึ่งการงดเวนจากการพูดคําหยาบของบุคคลผูพูดคําหยาบ เปนการงดเวนอยางหนึ่งการ 
งดเวนจากการพูดเพอเจอของบุคคลผูพูดเพอเจอ เปนการงดเวนอยางหน่ึงความไมอยากไดของ 
ผูอ่ืนของบุคคลผูมีความอยากไดของผูอ่ืน เปนการงดเวนอยางหนึ่ง ความไมปองรายของบุคคลผู 
ปองราย เปนการงดเวนอยางหน่ึง ความเห็นชอบของบุคคลผูมีความเห็นผิด เปนการงดเวน 
อยางหนึ่ง ดูกรภิกษุท้ังหลายการงดเวนยอมมีดวยประการอยางนี้  ธรรมนี้ควรงดเวน มิใชธรรม 
ท่ีไมควรงดเวนดวยประการอยางนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙  
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                           จุนทสูตร 
     [๑๖๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวงของนายจุนทกัมมารบุตร  
ใกลเมืองปาวา คร้ังนั้นแล นายจุนทกัมมารบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะนาย 
จุนทกัมมารบุตรวา ดูกรจนุทะ ทานชอบใจความสะอาดของใครหนอ นายจนุทกัมมารบุตร 
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณชาวปจฉาภมิู ผูถือเตาน้ํา สวมพวงมาลัยสาหราย  
บําเรอไฟลงน้าํเปนวัตร ยอมบัญญัติความสะอาดไว ขาพระองคชอบใจความสะอาดของ 
พราหมณพวกนั้น ฯ 
     พ. ดูกรจนุทะ ก็พวกพราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตาน้าํ สวมพวงมาลัยสาหราย  
บําเรอไฟ ลงน้าํเปนวัตร ยอมบัญญัติความสะอาดไวอยางไรเลา ฯ 
     จ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส พวกพราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือ 
เตาน้ํา สวมพวงมาลัยสาหราย บําเรอไฟ ลงน้ําเปนวัตร ยอมชักชวนสาวกท้ังหลายอยางนี้วา  
มาเถิด บุรุษผูเจริญ ทานลุกข้ึนจากท่ีนอนแตเชาตรูพึงจับตองแผนดิน ถาไมจับตองแผนดิน  
พึงจับตองโคมัยสด ถาไมจบัตองโคมัยสดพึงจับตองหญาเขียวสด ถาไมจับตองหญาเขียวสด  
พึงบําเรอไฟ ถาไมบําเรอไฟพึงประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย ถาไมประนมอัญชลีนอบนอม 
พระอาทิตยพึงลงนํ้า ๓ คร้ัง ท้ังเวลาเยน็เวลาเชา ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ พวกพราหมณ 
ชาวปจฉาภูมิผูถือเตาน้ํา สวมพวงมาลัยสาหราย บําเรอไฟ ลงน้ําเปนวัตรยอมบัญญัติความ 
สะอาดอยางนีแ้ล ขาพระองคชอบใจความสะอาดของพราหมณพวกนัน้ ฯ 
     พ. ดูกรจนุทะ พวกพราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตาน้ํา สวมพวงมาลัยสาหราย บําเรอไฟ  
ลงน้ําเปนวัตร ยอมบัญญัติความสะอาดโดยประการอ่ืนสวนความสะอาดในวนิัยของพระอริยะ 
ยอมมีโดยประการอ่ืน ฯ 
     จ. ขาแตพระองคผูเจริญ กค็วามสะอาดในวินยัของพระอริยะยอมมีอยางไรเลา  
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ความสะอาดในวินยัของพระอริยะมีอยูดวย 
ประการใด ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมแกขาพระองคดวยประการนั้นเถิด ฯ  
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจุนทะ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว  
นายจนุทกัมมารบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรจนุทะ  
ความไมสะอาดทางกายมี ๓ อยาง ความไมสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง ความไมสะอาดทางใจมี  
๓ อยาง ฯ 
     ดูกรจุนทะ ก็ความไมสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะบุคคล 
บางคนในโลกนี้ เปนผูมีปรกติฆาสัตว หยาบชา มีมือชุมดวยโลหิต ตั้งอยูในการฆาและการทุบตี  
ไมมีความเอ็นดูในสัตวมีชีวติ ๑ เปนผูถือเอาส่ิงของท่ีเขาไมไดให คือ ถือเอาวัตถุอันเปน 
อุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจแหงผูอ่ืนของบุคคลอ่ืน ซ่ึงอยูในบานหรืออยูในปา ท่ีเจาของมิได 
ให ดวยจิตเปนขโมย ๑ เปนผูประพฤติผิดในกาม คือ เปนผูถึงความประพฤติลวงในสตรีท่ี 
มารดารักษา บิดารักษา พี่ชายนองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา  
สตรีมีสามี ผูมีอาชญาโดยรอบ โดยท่ีสุดแมสตรีผูท่ีบุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ดกูรจุนทะ  
ความไมสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรจุนทะ ความไมสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะบุคคลบางคน 
ในโลกน้ี เปนผูมีปรกติพูดเท็จ คือ เขาอยูในสภา ในบริษทั ในทามกลางญาติ ในทามกลาง 
เสนา หรือในทามกลางราชสกุล ถูกผูอ่ืนนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรู 
ส่ิงใดจงพูดส่ิงนั้น ดังนี้ บุคคลนั้นเม่ือไมรูกลาววารู หรือเม่ือรูกลาววาไมรู เม่ือไมเห็น 
กลาววาเห็น หรือเม่ือเห็นกลาววาไมเหน็ ดงันี้ เปนผูกลาวเท็จท้ังรู เพราะเหตุแหงตนบาง 
เพราะเหตุแหงผูอ่ืน หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอย ดวยประการดงันี้ ๑ เปนผูพดู 
สอเสียด คือ ฟงขางนี้แลวไปบอกขางโนนเพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงขางโนนแลวมาบอกขางนี ้
เพื่อทําลายคนหมูโนน ยุยงคนท้ังหลายผูสามัคคีกันใหแตกกันหรือสงเสริมชนท้ังหลายผูแตก 
กันแลว ชอบความแยกกัน ยนิดีความแยกกันเพลิดเพลินในความแยกกัน กลาวแตคําท่ีทํา 
ใหแยกกัน ๑ เปนผูพูดคําหยาบ คือกลาววาจาท่ีหยาบคายกลาแข็ง ทําใหผูอ่ืนของใจ เดือดรอน 
แกผูอ่ืน ใกลตอ ความโกรธ ไมเปนไปเพื่อสมาธิ ๑ เปนผูพูดเพอเจอ คือ กลาวไมถูกกาล 
กลาวไมจริง กลาวไมอิงอรรถ ไมอิงธรรม ไมอิงวินยั กลาววาจาไมมีหลักฐานไมมีท่ีอาง ไม 
มีท่ีส้ินสุด ไมประกอบดวยประโยชน โดยกาลไมควร ๑ ดูกรจนุทะความไมสะอาดทางวาจา 
มี ๔ อยาง อยางนี้แล ฯ  
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     ดูกรจุนทะ ความไมสะอาดทางใจมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะบุคคลบางคน 
ในโลกน้ี เปนผูอยากไดของผูอ่ืน คือ อยากไดวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเปนเคร่ืองปล้ืมใจแหง 
ผูอ่ืนของบุคคลอ่ืนวา ไฉนหนอ วัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจแหงผูอ่ืนพึงเปนของเรา  
ดังนี้ ๑ เปนผูมีจิตปองราย คือ มีความดําริในใจอันช่ัวรายวา สัตวเหลานีจ้งถูกฆา จงถูกทําลาย  
จงขาดสูญ จงพินาศ หรืออยาไดเปนแลว ดงันี้ ๑ เปนผูมีความเหน็ผิด คือ มีความเห็นวิปริต 
วา ทานท่ีบุคคลใหแลวไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ี 
บุคคลทําดีทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูเปนอุปปาติกะไมมี  
สมณพราหมณผูดําเนนิไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบผูทําโลกนี้และโลกหนา ใหแจงชัดดวยปญญา 
อันยิ่งดวยตนเองแลวสอนผูอ่ืนใหรูตาม ยอมไมมีในโลก ดังนี้ ๑ ดูกรจุนทะ ความไมสะอาด 
ทางใจมี ๓ อยางอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรจุนทะ อกุศลกรรมบถมี ๑๐ ประการนี้แล ดูกรจนุทะ บุคคลผูประกอบดวย 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ เม่ือลุกข้ึนจากท่ีนอนแตเชาตรู ถึงแมจับตองแผนดิน กเ็ปนผูไม 
สะอาดอยูนัน่เอง ถึงแมไมจบัตองแผนดิน ก็เปนผูไมสะอาดอยูนัน่เอง ถึงแมจับตองโคมัยสด 
ก็เปนผูไมสะอาดอยูนัน่เอง ถึงแมไมจับตองโคมัยสด ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจับ 
ตองหญาอันเขียวสด ก็เปนผูไมสะอาดอยูนัน่เอง ถึงแมไมจับตองหญาอันเขียวสด ก็เปนผูไม 
สะอาดอยูนัน่เอง ถึงแมจะบําเรอไฟ ก็เปนผูไมสะอาดอยูนัน่เอง ถึงแมจะบําเรอไฟ ก็เปน 
ผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมเปนผูประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย ก็เปนผูไมสะอาดอยู 
นั่นเอง ถึงแมจะเปนผูไมประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย ก็เปนผูไมสะอาดอยูนัน่เอง ถึง 
แมจะลงน้ํา ๓ คร้ังท้ังเวลาเยน็เวลาเชา กเ็ปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจะไมลงน้ํา ๓ คร้ัง 
ท้ังเวลาเย็เวลาเชาก็เปนผูไมสะอาดอยูนัน่เอง ขอนั้นเพราะเหตไุร เพราะวาอกศุลกรรมบถ ๑๐ 
ประการนี้ เปนความไมสะอาดดวย เปนตัวกระทําไมสะอาดดวย ดกูรจนุทะ ก็เพราะเหตุแหง 
การประกอบดวยอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ นรกจึงปรากฏกําเนิดดิรัจฉานจึงปรากฏ เปรตวิสัย 
จึงปรากฏ หรือวาทุคติอยางใดอยางหน่ึงแมอ่ืนจึงมี ฯ 
     ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางกายมี ๓ อยาง ความสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง ความ 
สะอาดทางใจมี ๓ อยาง ฯ  
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     ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะบุคคลบางคน 
ในโลกน้ี ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ วางศาตรา มีความละอาย มีความ 
เอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวท้ังปวงอยู ๑ ละการลักทรัพย เวนขาดจากการ 
ลักทรัพย ไมถือเอาวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจแหงผูอ่ืนของบุคคลอ่ืน ซ่ึงอยูในบาน 
หรืออยูในปาท่ีเจาของมิไดให ดวยจิตเปนขโมย ๑ ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการ 
ประพฤติผิดในกาม ไมถึงความประพฤตลิวงในสตรีท่ีมารดารักษา บิดารักษาพี่ชายนองชายรักษา  
พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา มีสามี มีอาชญาโดยรอบ โดยท่ีสุดแมสตรี 
ท่ีบุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ ดูกรจนุทะ ความสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะบุคคลบางคน 
ในโลกน้ี ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพดูเท็จ อยูในสภา ในบริษัท ในทามกลางญาติ ใน 
ทามกลางเสนา หรือในทามกลางราชสกุล ถูกผูอ่ืนนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิด บุรุษผูเจริญ  
ทานรูส่ิงใดจงพูดส่ิงนั้น บุรุษนั้นเม่ือไมรูก็บอกวาไมรู หรือเม่ือรูก็บอกวารู เม่ือไมเห็นก็บอกวา 
ไมเห็น หรือเม่ือเห็นก็บอกวาเห็น ไมเปนผูกลาวเท็จท้ังรู เพราะเหตุแหงตน เพราะเหตุแหง 
ผูอ่ืนบาง หรือเพราะเหตเุห็นแกอามิสเล็กนอย ๑ ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงขาง 
นี้แลวไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนีเ้พื่อทําลาย 
คนหมูโนน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคน 
ผูพรอมเพรียงกัน ยนิดีคนผูพรอมเพรียงกนัเพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาววาจาท่ี 
ทําใหคนพรอมเพรียงกนั ๑ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาววาจาท่ีไมมีโทษ เพราะหู  
ชวนใหรักจับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ ๑ ละคําเพอเจอ เวนขาดจาก 
คําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ  พูดอิงธรรม พูดอิงวินยัพูดแตคํา 
มีหลักฐาน มีท่ีอางอิง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร ๑ ดูกรจนุทะ  
ความสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง อยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางใจมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะบุคคลบางคนใน 
โลกน้ี ไมอยากไดของผูอ่ืน คือ ไมอยากไดวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจแหงผูอ่ืน  
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ของบุคคลอ่ืนวา ไฉนหนอ วัตถุท่ีเปนเคร่ืองอุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืม แหงผูอ่ืนของ 
บุคคลอ่ืนพึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ไมมีจิตปองราย คือ ไมมีความดําริในใจอันช่ัวรายวา สัตว 
เหลานี้จงเปนผูไมมีเวร ไมมีความมุงรายกนั ไมมีทุกข มีสุข รักษาตนเถิดดังนี้ ๑ มีความ 
เห็นชอบ คือ มีความเหน็ไมวิปริตวา ทานที่บุคคลใหแลวมีผล การเซนสรวงมีผล การบูชา 
มีผล ผลวิบากของกรรมท่ีบุคคลทําดีทําช่ัวมีอยู โลกน้ีมีโลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวผูเปน 
อุปปาติกะมี สมณพราหมณผูดําเนินไปชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัด 
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลวสอนผูอ่ืนใหรูตาม มีอยู ดังนี้ ๑ ดกูรจนุทะ ความสะอาด 
ทางใจมี ๓อยาง อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรจุนทะ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนีแ้ล ดูกรจุนทะ บุคคลผูประกอบดวยกุศล 
กรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ลุกข้ึนจากท่ีนอนแตเชาตรู ถึงแมจับตองแผนดิน ก็เปนผูสะอาดอยู 
นั่นเอง ถึงแมไมจับตองแผนดิน ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจับตองโคมัยสด ก็เปนผู 
สะอาดอยูนัน่เอง ถึงแมไมจบัตองโคมัยสด ก็เปนผูสะอาดอยูนัน่เอง ถึงแมจับตองหญาอัน 
เขียวสด ก็เปนผูสะอาดอยูนัน่เอง ถึงแมไมจับตองหญาอันเขียวสด ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง 
ถึงแมบําเรอไฟ ก็เปนผูสะอาดอยูนัน่เอง ถึงแมไมบําเรอไฟ ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแม 
ประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย ก็เปนผูสะอาดอยูนัน่เองถึงแมไมประนมอัญชลีนอบนอม 
พระอาทิตย ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมลงน้ํา ๓ คร้ังท้ังเวลาเยน็เวลาเชา ก็เปนผูสะอาด 
อยูนั่นเอง ถึงแมไมลงน้ํา ๓คร้ังท้ังเวลาเย็นเวลาเชา ก็เปนผูสะอาดอยูนัน่เอง ขอนั้นเพราะ 
เหตุไร เพราะวากุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้เปนความสะอาดดวย เปนตัวทําใหสะอาดดวย  
ดูกรจุนทะ ก็เพราะเหตุแหงการประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ เทวดาท้ังหลายยอม 
ปรากฏ มนุษยท้ังหลายยอมปรากฏ หรือวาสุคติอยางใดอยางหนึ่งแมอ่ืนจึงมี ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนั้นแลว นายจุนทะกัมมารบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
วา ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯขาแตพระองคผูเจริญ ขอ 
พระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปน 
ตนไป ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนบิาต - หนาท่ี 243 
                         ชาณุสโสณีสูตร 
     [๑๖๖] คร้ังน้ันแล ชาณุสโสณีพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานโคดมผูเจริญพวกขาพเจาไดนามวาเปน 
พราหมณ ยอมใหทาน ยอมทําความเช่ือวา ทานนี้ตองสําเร็จแกญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลว  
ขอญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวจงบริโภคทานนี้ ทานโคดมผูเจริญ ทานนั้นยอมสําเร็จแกญาติ 
สาโลหิตผูลวงลับไปแลวหรือญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวเหลานัน้ยอมไดบริโภคทานนั้นหรือ  
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ทานน้ันยอมสําเร็จในฐานะแล ยอมไมสําเร็จในอฐานะ ฯ 
     ชา. ทานโคดมผูเจริญ ฐานะเปนไฉน อฐานะเปนไฉน ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ลักทรัพยประพฤติผิดในกาม  
พูดเท็จ พดูสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มีความอยากไดของผูอ่ืน มีจิตปองราย มี 
ความเหน็ผิด บุคคลนั้นเม่ือตายไปยอมเขาถึงนรก เขายอมเล้ียงอัตภาพอยูในนรกน้ัน ยอมต้ังอยู 
ในนรกนั้น ดวยอาหารของสัตวนรก ดูกรพราหมณ ฐานะอันเปนท่ีไมเขาไปสําเร็จแหงทาน 
แกสัตวผูตั้งอยูนี้แล เปนอฐานะ ฯ 
     ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ มีความเหน็ผิด บุคคลนั้น 
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานนั้น ยอมต้ังอยูในกําเนิดสัตวดิรัจฉานนั้น ดวยอาหาร 
ของสัตวผูเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ดูกรพราหมณแมฐานะอันเปนท่ีไมเขาไปสําเร็จแหงทาน 
แกสัตวผูตั้งอยูนี้แล ก็เปนอฐานะ ฯ 
     ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวจากการลักทรัพย  
จากการประพฤติผิดในกาม จากการพดูเท็จ จากการพูดสอเสียดจากการพูดคําหยาบ จากการ 
พูดเพอเจอ ไมมีความอยากไดของผูอ่ืน มีจติไมปองราย มีความเหน็ชอบ บุคคลนั้นเม่ือตายไป  
ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกมนุษย เขายอมเล้ียงอัตภาพในมนุษยโลกน้ัน ยอมต้ังอยูใน  
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มนุษยนั้นดวยอาหารของมนุษย ดกูรพราหมณ แมฐานะอันเปนท่ีไมเขาไปสําเร็จแหงทานแกสัตว 
ผูตั้งอยูนี้แล ก็เปนอฐานะ ฯ 
     ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวฯลฯ มีความเห็น 
ชอบ บุคคลนั้นเม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเขายอมเล้ียงอัตภาพอยูใน 
เทวโลกนั้น ยอมต้ังอยูในเทวโลกนั้น ดวยอาหารของเทวดา ดกูรพราหมณ แมฐานะเปนที ่
ไมเขาไปสําเร็จแหงทานแกสัตวผูตั้งอยูนีแ้ลก็เปนอฐานะ ฯ 
     ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ มีความเหน็ผิด บุคคลนั้น 
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงเปรตวิสัย เขายอมเล้ียงอัตภาพอยูในเปรตวิสัยนัน้ ดวยอาหารของสัตว 
ผูเกิดในเปรตวสัิย หรือวามิตร อํามาตยหรือญาติสาโลหิตของเขา ยอมเพิ่มใหซ่ึงปตติทานมัย 
จากมนษุยโลกนี้ เขาเล้ียงอัตภาพอยู ในเปรตวิสัยนัน้ ยอมต้ังอยูในเปรตวิสัยนัน้ ดวยปตติ 
ทานมัยนัน้ ดกูรพราหมณฐานะอันเปนท่ีเขาไปสําเร็จแหงทานแกสัตวผูตั้งอยูนีแ้ล เปนฐานะ ฯ 
     ชา. ทานโคดมผูเจริญ ก็ถาญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวนั้น ไมเขาถึงฐานะน้ัน  
ใครเลาจะบริโภคทานนัน้ ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวแมเหลาอ่ืนของทายกนั้นท่ีเขาถึง 
ฐานะนัน้มีอยู ญาติสาโลหิตเหลานั้นยอมบริโภคทานนั้น ฯ 
     ชา. ทานโคดมผูเจริญ ก็ถาญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวนั้น ไมเขาถึงฐานะน้ัน และ 
ญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวแมเหลาอ่ืนของทายกนั้น ก็ไมเขาถึงฐานะน้ัน ใครเลาจะบริโภค 
ทานนั้น ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ฐานะท่ีจะพึงวางจากญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวโดยกาลชานาน 
เชนนี้ มิใชฐานะมิใชโอกาสที่จะมีได อีกประการหน่ึง แมทายกกเ็ปนผูไมไรผล ฯ 
     ชา. ทานโคดมผูเจริญ ยอมตรัสกําหนดแมในอฐานะหรือ ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ เรากลาวกําหนดแมในอฐานะ ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลก 
นี้ เปนผูฆาสัตว ... มีความเหน็ผิด บุคคลนั้นยอมใหขาว น้ํา ผายาน มาลา ของหอม  
เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก และเคร่ืองประทีป แกสมณพราหมณ บุคคลนั้นเม่ือตายไป ยอม 
เขาถึงความเปนสหายของชาง เขายอมไดขาว น้ํา มาลาและเคร่ืองอลังการตางๆ ในกาํเนิดชางนัน้  
ดูกรพราหมณขอท่ีบุคคลเปนผูฆาสัตว ... มีความเหน็ผิด ผูนั้นเม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปน  
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สหายของชางดวยกรรมนั้น และขอท่ีผูนั้นเปนผูใหขาว น้ํา ยาน มาลา ของหอม เคร่ืองลูบไล  
ท่ีนอน ท่ีพัก และเคร่ืองประทีป แกสมณพราหมณ ผูนั้นยอมไดขาว น้าํ มาลาและเคร่ือง 
อลังการตางๆ ในกําเนิดชางนั้นดวยกรรมนั้น ฯ 
     ดูกรพราหมณ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ... มีความเห็นผิด บุคคลนั้น 
ยอมใหขาว น้าํ ผา ยาน มาลา ของหอม เคร่ืองลูบไลท่ีนอน ท่ีพัก และเคร่ืองประทีป 
แกสมณพราหมณ ผูนั้นเม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของมา ... ยอมเขาถึงความเปนสหาย 
ของโค ... ยอมเขาถึงความเปนสหายของสุนัข เขายอมไดขาว น้ํา มาลาและเคร่ืองอลังการตางๆ  
ในกําเนิดสุนัขนั้น ดูกรพราหมณ ขอท่ีบุคคลเปนผูฆาสัตว ... มีความเหน็ผิด บุคคลนั้นเม่ือตายไป  
ยอมเขาถึงความเปนสหายของสุนัข ดวยกรรมนั้น และขอท่ีผูนั้นเปนผูใหขาว น้ํา ผา ยาน  
มาลา ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก และเคร่ืองประทีป แกสมณพราหมณ ผูนัน้ 
ยอมไดขาว น้าํ มาลาและเคร่ืองอลังการตางๆ ในกําเนดิสุนัขน้ัน ดวยกรรมนั้น ฯ 
     ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวจากการลักทรัพย  
จากการประพฤติผิดในกาม จากการพดูเท็จ จากการพูดสอเสียดจากการพูดคําหยาบ จากการ 
พูดเพอเจอ ไมมีความอยากไดของผูอ่ืน มีจติไมปองราย มีความเหน็ชอบ ใหขาว น้ํา ผา  
ยาน มาลา ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก และเคร่ืองประทีป แกสมณพราหมณ  
บุคคลนั้นเม่ือตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกมนุษย เขายอมไดเบญจกามคุณอันเปน 
ของมนุษยในมนุษยโลกนั้น ดูกรพราหมณ ขอท่ีบุคคลเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวลักทรัพย  
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พดูคําหยาบ พูดเพอเจอไมมีความอยากไดของผูอ่ืน  
มีจิตไมปองราย มีความเห็นชอบ ผูนั้นเม่ือตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของมนุษย  
ดวยกรรมนั้น และขอท่ีผูนั้นเปนผูใหขาวน้าํ ผา ยาน มาลา ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน  
ท่ีพัก และเคร่ืองประทีป แกสมณพราหมณ บุคคลนั้นยอมไดเบญจกามคุณอันเปนของมนุษย 
ในมนุษยโลกนั้น ดวยกรรมนั้น ฯ 
     ดูกรพราหมณ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ  
มีความเหน็ชอบ บุคคลนั้นยอมใหขาว น้ํา ยาน มาลา ของหอมเคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก  
และเคร่ืองประทีป แกสมณพราหมณ บุคคลน้ันเม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา   
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เขายอมไดเบญจกามคุณ อันเปนทิพยในเทวโลกนั้น ดูกรพราหมณ ขอท่ีบุคคลเปนผูเวนขาด 
จากการฆาสัตว ฯลฯมีความเห็นชอบ ผูนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดา 
ดวยกรรมนั้น และขอท่ีผูนั้นเปนผูใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน  
ท่ีพัก และเคร่ืองประทีป แกสมณพราหมณ บุคคลนั้นยอมไดเบญจกามคุณอันเปนทิพยใน 
เทวโลกนั้น ดวยกรรมนั้น ดกูรพราหมณ แมทายกกเ็ปนผูไมไรผล ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีแลว ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขอท่ี 
แมทายกก็เปนผูไมไรผลนี้ เปนของควรเพ่ือใหทานโดยแท เปนของควรเพ่ือกระทําศรัทธาโดยแท ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ขอนี้เปนอยางนี้ๆ ดกูรพราหมณ แมทายกกเ็ปนผูไมไรผล ฯ 
     ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯขอพระโคดมผูเจริญ 
โปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                      จบชาณุสโสณวีรรคท่ี ๒  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนบิาต - หนาท่ี 247 
                        สุนทรวรรคท่ี ๓ 
                         สาธุอสาธุสูตร 
     [๑๖๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสิ่งท่ีดีและส่ิงท่ีไมดีแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี 
พระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ส่ิงท่ีไมดีเปนไฉนการฆาสัตว การลักทรัพย  
การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การพดูสอเสียดการพูดคําหยาบ การพูดเพอเจอ ความ 
อยากไดของผูอ่ืน ความปองราย ความเห็นผิดนี้เรียกวาส่ิงท่ีไมดี ดูกรภกิษุท้ังหลาย กส่ิ็งท่ีดี 
เปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการ 
พูดเท็จ จากการพูดสอเสียด จากการพดูคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ ความไมอยากไดของผูอ่ืน 
ความไมปองราย ความเห็นชอบ นี้เรียกวาเปนส่ิงท่ีดี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                       อริยานริยธรรมสูตร 
     [๑๖๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอริยธรรม และอนริยธรรมแกเธอท้ังหลาย  
เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อนริยธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความ 
เห็นผิด นีเ้รียกวาอนริยธรรมดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อริยธรรมเปนไฉน การงดเวนจากการ 
ฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ชอบ นี้เรียกวาอริยธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒  
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                         กุสลากุสลสูตร 
     [๑๖๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงกศุลธรรมและ อกุศลธรรมแกเธอท้ังหลาย  
เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อกุศลธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ  
ความเหน็ผิด นี้เรียกวาอกุศลธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย กก็ุศลธรรมเปนไฉน การงดเวนจากการ 
ฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ชอบนี้เรียกวากุศลธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                         อัตถานัตถสูตร 
     [๑๗๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสิ่งท่ีเปนประโยชน และส่ิงท่ีไมเปนประโยชน 
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระดาํรัส 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ส่ิงท่ีไมเปนประโยชน 
เปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ผิดนีเ้รียกวาส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ก็ส่ิงเปนประโยชนเปนไฉนการงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ชอบ นี้เรียกวาส่ิงท่ี 
เปนประโยชน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                        ธรรมาธรรมสูตร 
     [๑๗๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมและอธรรมแกเธอท้ังหลายเธอท้ังหลาย 
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี 
พระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็อธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ผิด  
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นี้เรียกวาอธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ  
ความเหน็ชอบ นี้เรียกวาธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                        สาสวานาสวสูตร 
     [๑๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีมีอาสวะ และธรรมท่ีไมมีอาสวะแกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมี 
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีมีอาสวะเปนไฉน การ 
ฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ผิดนีเ้รียกวาธรรมท่ีมีอาสวะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีไมมีอาสวะ 
เปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ชอบ นี้เรียกวาธรรมท่ีไมมีอาสวะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                       สาวัชชานวัชชสูตร 
     [๑๗๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีมีโทษและธรรมท่ีไมมีโทษแกเธอท้ังหลาย 
เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีมีโทษเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความ 
เห็นผิด นีเ้รียกวาธรรมท่ีมีโทษ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีไมมีโทษเปนไฉน การงดเวน 
จากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมท่ีไมมีโทษ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                      ตปนิยาตปนยิธรรมสูตร 
     [๑๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความ เดือดรอน และธรรม 
อันไมเปนท่ีตัง้แหงความเดอืดรอน แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว   
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ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ก็ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความเดือดรอนเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นีเ้รียกวา 
ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความเดือดรอน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมไมเปนท่ีตั้งแหงความเดือดรอน 
เปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ชอบ นี้เรียกวาธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหง 
ความเดือดรอน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                   อาจยคามยาปจยคามิธรรมสูตร 
     [๑๗๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนไปเพื่อส่ังสมกิเลสและธรรม 
อันไมเปนไปเพื่อส่ังสมกิเลส แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงจงใสใจใหดี เราจักกลาว  
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ก็ธรรมอันเปนไปในเพ่ือส่ังสมกิเลส เปนไฉนการฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ผิด นี้เรียกวาธรรม 
อันเปนไปเพื่อส่ังสมกิเลสดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันไมเปนไปเพื่อส่ังสมกิเลสเปนไฉน  
การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ชอบ นี้เรียกวาธรรมอันไมเปนไปเพื่อส่ังสมกิเลส ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                    ทุกขุนทรยสุขุนทรยธรรมสูตร 
     [๑๗๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีมีทุกขเปนกําไรและธรรมท่ีมีสุขเปนกําไร 
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระดาํรัส 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ีมีทุกขเปนกําไรเปน 
ไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิดนีเ้รียกวาธรรมท่ีมีทุกขเปนกําไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรม 
ท่ีมีสุขเปนกําไรเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ชอบ นี้เรียกวาธรรมท่ีมีสุข 
เปนกําไร ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐  
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                    ทุกขวิปากสุขวปิากธรรมสูตร 
     [๑๗๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันมีทุกขเปนวิบากและธรรมอันมีสุขเปน 
วิบากแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระ 
ผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันมีทุกขเปน 
วิบากเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ผิด นี้เรียกวาเปนธรรมอันมีทุกขเปนวิบาก ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ก็ธรรมอันมีสุขเปนวิบากเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ชอบ  
นี้เรียกวาธรรมอันมีสุขเปนวบิาก ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๑ 
                       จบสุนทรวรรคท่ี ๓  
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                        เสฏฐวรรคท่ี ๔ 
                     อริยมรรคานริยมรรคสูตร 
     [๑๗๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีเปนอริยมรรคและธรรมท่ีไมใชอริยมรรค 
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระดาํรัส 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ีไมใชอริยมรรคเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย การฆาสัตว ฯลฯความเหน็ผิด นี้เรียกวาธรรมท่ีไมใชอริยมรรค  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีเปนอริยมรรคเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ 
ชอบ นี้เรียกวาธรรมท่ีเปนอริยมรรค ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                     กัณหมรรคสุกกมรรคสูตร 
     [๑๗๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีเปนมรรคาดําและธรรมท่ีเปนมรรคาขาว 
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระดาํรัส 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ีเปนมรรคาดําเปน 
ไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นีเ้รียกวาธรรมท่ีเปนมรรคาดํา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ก็ธรรมท่ีเปนมรรคาขาวเปนไฉนการงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวา 
ธรรมท่ีเปนมรรคาขาว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒  
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                      สัทธรรมาสัทธรรมสูตร 
     [๑๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสัทธรรมและอสัทธรรมแกเธอท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อสัทธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความ 
เห็นผิด นีเ้ราเรียกวาอสัทธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลายก็สัทธรรมเปนไฉน การงดเวนจากการ 
ฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ชอบ นี้เราเรียกวาสัทธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                   สัปปุริสธรรมาสัปปุริสธรรมสูตร 
     [๑๘๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสัปปุริสธรรมและอสัปปุริสธรรมแกเธอท้ังหลาย 
เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อสัปปุริสธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ  
ความเหน็ผิด นี้เรียกวาอสัปปุริสธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สัปปุริสธรรมเปนไฉน การ 
งดเวนจากการฆาสัตวฯลฯ ความเหน็ชอบ นี้เรียกวาสัปปุริสธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                 อุปปาเทตัพพานปุาเทตัพพธรรมสูตร 
     [๑๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีควรใหเกิดข้ึนและธรรมท่ีไมควรใหเกิดข้ึน 
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระดาํรัส 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ีไมควรใหเกิดข้ึน  
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เปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ผิดนีเ้รียกวาธรรมท่ีไมควรใหเกิดข้ึน ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีควรใหเกดิข้ึนเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ชอบ  
นี้เรียกวาธรรมท่ีควรใหเกิดข้ึน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                  อาเสวิตพัพานาเสวิตัพพธรรมสูตร 
     [๑๘๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีควรเสพและธรรมท่ีไมควรเสพแกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี 
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลายก็ธรรมท่ีไมเสพเปนไฉน การ 
ฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ผิด นี้เรียกวาธรรมท่ีไมควรเสพ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีควรเสพ 
เปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ชอบ นี้เรียกวาธรรมท่ีควรเสพ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                   ภาเวตัพพาภาเวตัพพธรรมสูตร 
     [๑๘๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีควรใหเจริญและธรรมท่ีไมควรใหเจริญ 
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระดาํรัส 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ีไมควรใหเจริญ 
เปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ผิดนีเ้รียกวาธรรมท่ีไมควรใหเจริญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ก็ธรรมท่ีควรใหเจริญเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ชอบ นี้เรียกวา 
ธรรมท่ีควรใหเจริญ ฯ 
                        จบสูตรท่ี  ๗  
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                  พหุลีกาตัพพาพหุลีกาตัพพธรรมสูตร 
     [๑๘๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีควรทําใหมาก และธรรมท่ีไมควรทําใหมาก  
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระดาํรัส 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ีไมควรทําใหมาก 
เปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ผิด นี้เรียกวาธรรมท่ีไมควรทําใหมาก ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
ก็ธรรมท่ีควรทําใหมากเปนไฉน การเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ชอบ นี้เรียกวาธรรม 
ท่ีควรทําใหมาก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                  อนุสสริตัพพานนุสสริตัพพธรรมสูตร 
     [๑๘๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีควรระลึกและธรรมท่ีไมควรระลึกแกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมี 
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลายก็ธรรมท่ีไมควรระลึกเปนไฉน  
การฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ผิด นี้เรียกวาธรรมท่ีไมควรระลึก ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ี 
ควรระลึกเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นีเ้รียกวาธรรมท่ีควรระลึก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                  สัจฉิกาตัพพาสัจฉิกาตัพพธรรมสูตร 
        [๑๘๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีควรทําใหแจงและธรรมท่ีไมควรทําให 
แจงแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจกักลาวภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัส  
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พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ีไมควรทําใหแจง 
เปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเหน็ผิดนีเ้รียกวาธรรมท่ีไมควรทําใหแจง ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ก็ธรรมท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นีเ้รียกวา 
ธรรมท่ีควรทําใหแจง ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบเสฏฐวรรคท่ี ๔  
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                    เสวิตัพพาเสวิตพัพวรรคท่ี ๕ 
     [๑๘๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการไมควรเสพ ธรรม ๑๐  
ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑  
พูดสอเสียด ๑ พูดหยาบ ๑ พดูเพอเจอ ๑มีความอยากไดของผูอ่ืน ๑ มีจติปองราย ๑ มี 
ความเหน็ผิด ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ไมควรเสพ 
ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรเสพ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน 
คือ บุคคลเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ จากการลักทรัพย ๑ จากการประพฤติผิดในกาม ๑  
จากการพดูเท็จ ๑ จากการพดูสอเสียด ๑ จากการพูดคําหยาบ ๑จากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยาก 
ไดของผูอ่ืน ๑ มีจิตไมคิดปองราย ๑ มีความเห็นชอบ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แลควรเสพ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไมควรคบ... ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรคบ ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไมควรเขาไปนั่งใกล ... ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการควรเขาไปนั่งใกล ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรบูชา ... ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูควรบูชา ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรสรรเสริญ ...  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูควรสรรเสริญ ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรเคารพ ... ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูควรเคารพ ... ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรยําเกรง ... ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูควรยําเกรง ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรใหยินดี ... ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูควรใหยินดี ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมไมบริสุทธ์ิ ... ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมบริสุทธ์ิ ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมครอบงํามานะไมได ...  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการยอมครอบงํามานะได ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมไมเจริญดวยปญญา ...  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการยอมเจริญดวยปญญา ... ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมประสพส่ิงท่ีมิใชบุญ 
เปนอันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติ 
ผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑ พดูเพอเจอ ๑ มีความอยากไดของ 
ผูอ่ืน ๑ มีจิตคิดปองราย ๑ มีความเหน็ผิด ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐  
ประการนี้แลยอมประสพส่ิงมิใชบุญเปนอันมาก ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม 
๑๐ ประการ ยอมประสพบุญเปนอันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือบุคคลเปนผูงดเวน 
จากการฆาสัตว ๑ จากการลักทรัพย ๑ จากการประพฤติผิดในกาม ๑ จากการพูดเท็จ ๑ จากการ 
พูดสอเสียด ๑ จากการพดูคําหยาบ ๑จากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอ่ืน ๑ มีจติไม 
คิดปองราย ๑ มีความเหน็ชอบ ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ 
นี้แล ยอมประสพบุญเปนอันมาก ฯ 
                   จบเสวิตัพพาเสวิตัพพวรรคท่ี ๕ 
                      จบจตุตถปณณาสกท่ี ๔  
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                       ปญจมปณณาสกท่ี ๕ 
                         ปฐมวรรคท่ี ๑ 
                          ยถาภตสูตร 
     [๑๘๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูถูกทอดท้ิงไวใน 
นรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาทอดท้ิงไว ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล 
บางคนในโลกนี้ เปนคนฆาสัตว หยาบชามีมือชุมดวยโลหิต ตั้งอยูในการฆาและการทุบตี  
ไมมีความเอ็นดูในสัตวท่ีมีชีวิตทั้งปวง ๑ เปนคนลักทรัพย ถือเอาวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพย 
เคร่ืองปล้ืมใจแหงผูอ่ืนของบุคคลอ่ืน ซ่ึงอยูในบานหรือในปาท่ีเจาของมิไดให ดวยจติเปนขโมย ๑ 
เปนผูประพฤติผิดในกาม คือ เปนผูถึงความประพฤติลวงในสตรีท่ีมารดารักษาบิดารักษา พี่ชาย 
นองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา ผูมีสามี ผูมีอาชญาโดยรอบ โดย 
ท่ีสุดแมสตรีผูท่ีบุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ เปนผูพูดเท็จ คือ เขาอยูในสภา ในบริษัท  
ในทามกลางญาติ ในทามกลางเสนา หรือในทามกลางราชสกุล ถูกผูอ่ืนนําไปเปนพยานซักถาม 
วา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูส่ิงใดจงพูดส่ิงนั้น ดังนี้ บุคคลผูนั้นเม่ือไมรูก็กลาววารูหรือเม่ือ 
รูก็กลาววาไมรู เม่ือไมเห็นกก็ลาววาเห็น หรือเม่ือเห็นกก็ลาววาไมเห็นเปนผูกลาวเท็จท้ังรู  
เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุแหงผูอ่ืนบาง เพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการ 
ดังนี้ ๑ เปนผูพูดสอเสียด คือ ฟงขางนี้แลวไปบอกขางโนนเพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงขางโนน 
มาบอกขางนี้ เพื่อทําลายคนหมูโนน ยุยงคนท้ังหลายผูสามัคคีกันใหแตกกัน หรือสงเสริมคนผู 
แตกกนัแลวชอบความแยกกัน ยินดีความแยกกัน เพลิดเพลินในความแยกกัน กลาวแตคํา 
ท่ีทําใหแยกกนั ๑ เปนผูพดูคําหยาบ คือกลาววาจาหยาบชา กลาแข็งเดือดรอนผูอ่ืนเสียดสี 
ผูอ่ืน ใกลตอความโกรธ ไมเปนไปเพื่อสมาธิ ๑ เปนพูดเพอเจอ คือกลาวไมถูกกาล  
กลาวไมจริง กลาวไมอิงอรรถ กลาวไมอิงธรรม กลาวไมอิงวินัย กลาววาจาท่ีไมมีหลักฐาน ไม 
มีท่ีอางอิง ไมมีท่ีส้ินสุด ไมประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันไมควร ๑ เปนผูอยากไดของ  
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ผูอ่ืน คือ อยากไดวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจแหงผูอ่ืน ของบุคคลอ่ืนวา ไฉนหนอ  
วัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจแหงผูอ่ืนของบุคคลอ่ืนพึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ เปนผูมี 
จิตคิดปองราย คือ มีความดําริในใจอันช่ัวรายวา ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆา จงถูกทําลาย จงขาดสูญ  
จงพินาศ หรืออยาไดเปนแลว ดังนี้ ๑ เปนผูมีความเห็นผิด คือ มีความเห็นวิปริตวา ทานท่ี 
ใหแลวไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีบุคคลทําดีทําช่ัวไมมี  
โลกน้ีไมมี โลกหนาไมมีมารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูเปนอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณ 
ผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และปรโลกใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
แลวสอนผูอ่ืนใหรูตาม ยอมไมมีในโลก ดงันี้ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวย 
ธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผูถูกทอดท้ิงไวในนรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาทอดท้ิงไว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูถูกเชิญมาประดิษฐาน 
ไวในสวรรค เหมือนส่ิงของท่ีนํามาประดษิฐานไว ธรรม ๑๐ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตวเวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ วางศาตรา มีความ 
ละอาย มีความเอ็นดูมีความกรุณาหวงัประโยชนเกื้อกูลแกสัตวท้ังปวงอยู ละการลักทรัพย  
งดเวน จากการลักทรัพย ไมถือเอาวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจแหงผูอ่ืนของบุคคลอ่ืน  
ซ่ึงอยูในบานหรืออยูในปา ท่ีเจาของมิไดใหดวยจิตเปนขโมย ๑ ละการประพฤติผิดในกาม  
เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม คือไมถึงความประพฤติลวงในสตรีท่ีมารดารักษา บิดารักษา  
พี่ชายนองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา มีสามี มีอาชญาโดยรอบโดยท่ีสุด 
แมสตรีท่ีบุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ คือ อยูในสภา  
ในบริษัทในทามกลางญาติ ในทามกลางเสนา หรือในทามกลางราชสกุล ถูกผูอ่ืนนําไปเปน 
พยานซักถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูส่ิงใดจงพูดส่ิงนั้น บุคคลนั้นเม่ือไมรูก็บอกวาไมรู  
หรือเม่ือรูก็บอกวารู เม่ือไมเห็นก็บอกวาไมเห็น หรือเม่ือเห็นก็บอกวาเห็น ไมเปนผูกลาวเท็จ 
ท้ังรู เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุของผูอ่ืนบาง หรือเพราะเหตเุห็นแกอามิสเล็กนอยบาง  
ดวยประการฉะนี้ ๑ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด คือ ฟงขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้เพื่อทําลายคนหมูโนนสมานคน  
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ท่ีแตกราวกันบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดใีนคนผู 
พรอมเพรียงกนั เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกันกลาววาจาท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกัน  
ดวยประการฉะนี้ ๑ ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาววาจาท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก 
จับใจ เปนของชาวเมืองคนสวนมากรักใคร พอใจ ๑ ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ  
พูดถูกกาลพูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคําท่ีมีหลักฐาน 
มีท่ีอางอิง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร ๑ ไมอยากไดของผูอ่ืน คือ  
ไมอยากไดวัตถุเปนเคร่ืองอุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจของผูอ่ืนวา ไฉนหนอ วัตถุท่ีเปนเคร่ือง 
อุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจแหงผูอ่ืนของบุคคลอ่ืนพึงเปนของเรา ดังน้ี ๑ เปนผูไมมีจิตคิด 
ปองราย คือ ไมมีความดําริในใจอันช่ัวรายวา ขอสัตวเหลานี้จงเปนผูไมมีเวร ไมมีความมุงรายกัน  
ไมมีทุกข มีสุขรักษาตนเถิด ดังนี้ ๑ เปนผูมีความเหน็ชอบ คือ มีความเห็นไมวิปริตวา  
ทานท่ีบุคคลใหแลวมีผล การเซนสรวงมีผล การบูชามีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีบุคคลทําดีทําช่ัว 
มีอยู โลกน้ีมี โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวท้ังหลายผูเปนอุปปาติกะมี สมณพราหมณ 
ผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่ดวยตนเอง 
แลว สอนผูอ่ืนใหรูตามมีอยู ดังนี้ ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ 
นี้แลเปนผูถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค เหมือนส่ิงของท่ีเชิญมาประดิษฐานไว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                         มาตุคามสูตร 
     [๑๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูถูกทอดท้ิง 
ไวในนรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาทอดท้ิงไว ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
มาตุคามบางคนในโลกน้ี เปนผูฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเห็นผิด ดกูรภิกษุท้ังหลาย มาตุคาม 
ผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ล เปนผูถูกทอดท้ิงไวในนรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามา 
ทอดท้ิงไว ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูถูกเชิญมาประดษิฐาน 
ไวในสวรรค เหมือนส่ิงของท่ีเชิญมาประดษิฐานไว ธรรม๑๐ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย มาตุคามบางคนในโลกน้ี เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเหน็ชอบ 
ดกูรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผูถูกเชิญมาประดิษฐานไว 
ในสวรรคเหมือนส่ิงของท่ีเชิญมาประดิษฐานไว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                        อุปาสิกาสูตรท่ี ๑ 
     [๑๙๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูถูกทอดท้ิง 
ไวในนรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาทอดท้ิงไว ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
อุบาสิกาบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเห็นผิด ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุบาสิกา 
ผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ล เปนผูถูกทอดท้ิงไวในนรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามา 
ทอดท้ิงไว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูถูกเชิญมาประดิษฐาน 
ไวในสวรรค เหมือนส่ิงของท่ีเชิญมาประดษิฐานไว ธรรม๑๐ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อุบาสิกาบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเหน็ชอบ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผูถูกเชิญมาประดิษฐานไว 
ในสวรรคเหมือนส่ิงของท่ีเชิญมาประดิษฐานไว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓  
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                        อุปาสิกาสูตรท่ี ๒ 
     [๑๙๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูไมแกลวกลา 
อยูครองเรือน ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลายอุบาสิกาบางคนในโลกนี ้เปนผู 
ฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเหน็ผิด ดูกรภิกษท้ัุงหลายอุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ 
นี้แล เปนผูไมแกลวกลาอยูครองเรือน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูแกลวกลาอยูครองเรือน  
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสิกาบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการ 
ฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเหน็ชอบดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ 
นี้แล เปนผูแกลวกลาอยูครองเรือน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                        ธรรมปริยายสูตร 
     [๑๙๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงความกระเสือก 
กระสนแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษเุหลานั้นทูลรับ 
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลายธรรมปริยายอันเปน 
เหตุแหงความกระเสือกกระสนเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลายสัตวท้ังหลายเปนผูมีกรรมเปน 
ของๆ ตน เปนผูรับผลของกรรม เปนผูมีกรรมเปนกําเนดิ มีกรรมเปนพวกพอง มีกรรม 
เปนท่ีพึ่งอาศัย กระทํากรรมใดไว เปนกรรมดีหรือกรรมช่ัวก็ตาม ยอมเปนผูรับผลของกรรมน้ัน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว หยาบชา มีมือชุมดวยโลหติ  
ตั้งอยูในการฆาและการทุบตี ไมมีความเอ็นดูในสัตวท่ีมีชีวิตทั้งปวง บุคคลน้ันยอมกระเสือก 
กระสนดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ กายกรรมของเขาคด วจกีรรมของเขาก็คด มโนกรรม 
ของเขาคด คติของเขาก็คดอุบัติของเขาก็คด ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวคติ ๒ อยาง อยางใด  
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อยางหนึ่งคือ นรกอันมีทุกขโดยสวนเดียว หรือกําเนดิดิรัจฉานอันมีปรกติกระเสือกกระสน 
ของบุคคลผูมีคติคด ผูมีอุบัติอันคด ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็ําเนดิดิรัจฉานมีปรกติกระเสือกกระสนน้ันเปนไฉนคือ งู  
แมลงปอง ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเคาแมว หรือสัตวท้ังหลายผูเขาถึงกําเนิดสัตว 
ดิรัจฉานเหลาใดเหลาหนึ่ง แมอ่ืนๆ ท่ีเห็นมนุษยแลวยอมกระเสือกกระสน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
การอุบัติของสัตวยอมมีเพราะกรรมอันมีแลวดวยประการดังนี้แล คือ เขายอมอุปบัติดวยกรรม 
ท่ีเขาทํา ผัสสะอันเปนวิบากยอมถูกตองเขาผูอุบัติแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมกลาววา 
สัตวท้ังหลายเปนผูรับผลของกรรม ดวยประการฉะน้ี ฯ 
     อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูลักทรัพย ... เปนผูประพฤติผิดในกาม ... เปนผู 
พูดเท็จ ... เปนผูพูดสอเสียด ... เปนผูพูดคําหยาบ ...เปนผูพูดเพอเจอ ... เปนผูอยากไดของ 
ผูอ่ืน ... เปนผูคิดปองราย ... เปนผูมีความเห็นผิด คือมีความเหน็วปิริตวา ทานท่ีใหแลวไมมีผล  
การเซนสรวงไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีบุคคลทําดีทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี  
โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูเปนอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติ
ชอบ  
ผูทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง แลวสอนผูอ่ืนให 
รูตาม ไมมีในโลก ดังนี้ บุคคลนั้นยอมกระเสือกกระสนดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ กายกรรม 
ของเขาคด วจกีรรมของเขาก็คดมโนกรรมของเขาก็คด คติของเขาก็คด การอุบัติของเขาก็คด 
ดูกรภกิษุท้ังหลายเรากลาวคติ ๒ อยาง อยางใดอยางหน่ึง คือ นรกอันมีทุกขโดยสวนเดียว 
หรือกําเนดิสัตวดิรัจฉานอันมีปรกติกระเสือกกระสน ของบุคคลผูมีคติอันคดผูมีการอุบัติอันคด 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็กําเนิดสัตวดิรัจฉานอันมีปรกติกระเสือกกระสนนัน้เปนไฉน คือ งู แมลงปอง  
ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเคาแมวหรือสัตวท้ังหลายผูเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานเหลาใด 
เหลาหนึ่ง แมอ่ืนๆ ท่ีเห็นมนุษยแลวยอมกระเสือกกระสน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การอุปบัติ 
ของสัตวยอมมีเพราะกรรมอันมีแลวดวยประการดังนีแ้ล คือ เขายอมอุบัติดวยกรรมท่ีเขาทํา 
ผัสสะอันเปนวิบากยอมถูกตองเขาผูอุบัติแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมกลาววาสัตวท้ังหลาย 
ยอมเปนผูรับผลของกรรม ดวยประการฉะนี้ ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย เปนผูมีกรรมเปนของๆ ตน เปนผูรับผลของกรรม  
เปนผูมีกรรมเปนกําเนดิ มีกรรมเปนพวกพอง มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย ทํากรรมอันใดไว เปน 
กรรมดีหรือกรรมช่ัวก็ตาม ยอมเปนผูรับผลของกรรมนั้นๆ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี ละการฆาสัตวเวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ วางศาตรา มีความละอาย มีความ 
เอ็นดูมีความกรุณาหวงัประโยชนเกื้อกูลแกสัตวท้ังปวงอยู บุคคลนั้นยอมไมกระเสือกกระสน 
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ กายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาก็ตรงมโนกรรมของเขา 
ก็ตรง คติของเขาก็ตรง การอุบัติของเขาก็ตรง ดูกรภิกษุท้ังหลายเรายอมกลาวคติ ๒ อยาง  
อยางใดอยางหน่ึง ของบุคคลผูมีคติอันตรง ผูมีการอุบัติอันตรง คือสัตวท้ังหลายผูมีสุขโดยสวน 
เดียว หรือสกลุท่ีสูงๆ คือสกุลกษัตริยมหาศาล สกุลพราหมณมหาศาล หรือ สกุลคฤหบดีมหาศาล  
อันมั่งค่ังมีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีเงินทองมาก มีเคร่ืองอุปกรณแหงทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจมาก มี 
ทรัพยและขาวเปลือกมาก ดกูรภิกษุท้ังหลาย การอุบัตขิองสัตวยอมมีเพราะกรรมอันมีแลว 
ดวยประการดงันี้แล คือ สัตวนั้นยอมอุบัตดิวยกรรมท่ีตนทําไว ผัสสะอันเปนวิบากท้ังหลาย 
ยอมถูกตองเขาผูอุบัติแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมกลาววา สัตวท้ังหลายเปนผูรับผลของ 
กรรม ดวยประการฉะน้ี ฯ 
     อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย ...ละการประพฤติ 
ผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม ... ละการพูดเท็จเวนขาดจากการพูดเท็จ ... ละคํา 
สอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ... ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ ... ละการพูดเพอเจอ  
เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ... เปนผูไมอยากไดของผูอ่ืน ... เปนผูมีจิตไมคิดปองราย ... เปนผูมี 
ความเหน็ชอบ คือ มีความเหน็ไมวิปริตวา ทานท่ีใหแลวมีผล การเซนสรวงมีผล การบูชา 
มีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีบุคคลทําดีทําช่ัวมีอยู โลกน้ีมี โลกหนามีมารดามี บิดามี สัตว 
ท้ังหลายผูเปนอุปปาติกะมีอยู สมณพราหมณผูดําเนนิไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกน้ีและ 
โลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว สอนผูอ่ืนใหรูตาม มีอยูในโลก ดังนี้  
บุคคลนั้น ยอมไมกระเสือกกระสนดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ กายกรรมของเขาตรง  วจีกรรม 
ของเขาก็ตรง มโนกรรมของเขาก็ตรง คติของเขาก็ตรง การอุบัติของเขาก็ตรงดูกรภกิษุ 
ท้ังหลาย เรายอมกลาวคติ ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ของบุคคลผูมีคติตรง ผูมีการอุบัติตรง   
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คือ สัตวท้ังหลายผูมีสุขโดยสวนเดยีว หรือสกุลท่ีสูงๆคือสกุลกษัตริยมหาศาล สกุลพราหมณ 
มหาศาล หรือสกุลคฤหบดีมหาศาล อันม่ังค่ังมีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีเงินทองมาก มี 
เคร่ืองอุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจมาก การอุบัติของสัตวยอมมีเพราะกรรมอันมีแลวดวย 
ประการดังนีแ้ล คือ เขายอมอุบัติดวยกรรมท่ีตนทําไว ผัสสะอันเปนวบิากท้ังหลายยอมถูก 
ตองเขาผูอุบัติแลว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เรายอมกลาววา สัตวท้ังหลายเปนผูรับผลของกรรม 
ดวยประการฉะนี้ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายเปนผูมีกรรมเปนของๆ ตนเปนผูรับผลของกรรม เปน 
ผูมีกรรมเปนกาํเนิด มีกรรมเปนพวกพอง มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัยทํากรรมอันใดไว เปนกรรมด ี
หรือกรรมช่ัวก็ตาม ยอมเปนผูรับผลของกรรมนั้นดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมปริยายอันเปนเหตุ 
แหงกระเสือกกระสนเปนดังนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                         กรรมสูตรท่ี ๑ 
     [๑๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความส้ินสุดแหงกรรมท่ีสัตวตั้งใจ 
กระทําส่ังสมข้ึน ก็วิบากน้ันแล อันสัตวผูทําพึงไดเสวยในปจจุบัน(ทิฏฐธรรมเวทนียะ) ใน 
อัตภาพถัดไป (อุปปชชเวทนยีะ) หรือในอัตภาพตอๆ ไป(อปราปรเวทนียะ) ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
เราไมรูแลว ยอมไมกลาวการทําท่ีสุดทุกขแหงกรรมท่ีสัตวตั้งใจกระทําส่ังสมข้ึน ในขอนั้น 
ความวิบัติอันเปโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยาง มีความต้ังใจเปนอกศุล ยอมมีทุกขเปนกําไร  
มีทุกขเปนวิบาก ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง มีความต้ังใจเปนอกุศล 
ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความ 
ตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ความวิบัติอันเปนแหงโทษการงานทางกาย ๓ อยาง มีความต้ังใจ 
เปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกาํไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคน 
ในโลกน้ีเปนผูฆาสัตว ผูหยาบชา มีมือชุมดวยโลหิต ตั้งอยูในการฆาและการทุบตี ไมมีความ 
เอ็นดูในสัตวมีชีวิตทั้งปวง ๑ เปนผูลักทรัพยคือถือเอาวัตถุอันเปนอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจแหง  
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ผูอ่ืนของบุคคลอ่ืน ซ่ึงอยูในบานหรืออยูในปา ท่ีเจาของมิไดให ดวยจติเปนขโมย ๑ เปนผู 
ประพฤติผิดในกามคือ เปนผูประพฤติลวงในสตรีท่ีมารดารักษา บิดารักษา พี่ชายนองชาย 
รักษาพี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา ผูมีสามี ผูมีอาชญาโดยรอบโดยทีสุ่ด 
แมสตรีผูมีบุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงาน 
ทางกาย ๓ อยาง มีความต้ังใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความวบัิติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยางมีความต้ังใจ 
เปนอกศุล ยอมมีทุกขเปนกาํไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคน 
ในโลกน้ีเปนผูพูดเท็จ คือ เขาอยูในสภา ในบริษัทในทามกลางญาติ ในทามกลางเสนา 
หรือในทามกลางแหงราชสกุล ถูกผูอ่ืนนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูส่ิงใด 
จงพูดส่ิงนั้น บุคคลนั้นเม่ือไมรูกลาววารู หรือเม่ือรูก็กลาววาไมรู เม่ือไมเห็นกก็ลาววาเห็น  
หรือเม่ือเห็นกก็ลาววาไมเหน็ เปนผูกลาวเท็จท้ังรู เพราะเหตุแหงผูอ่ืนบาง เพราะเหตุแหงผูอ่ืน 
บาง  เพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการดังนี้ ๑ เปนผูพดูสอเสียด คือ ฟงขางนี้ 
แลวไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงขางโนนแลวมาบอกขางนี้ เพื่อทําลายคน 
หมูโนน ยุยงคนท้ังหลายผูสามัคคีกันใหแตกกัน หรือสงเสริมคนท้ังหลายผูแตกกันแลว ชอบ 
ความแยกกัน ยินดีความแยกกัน เพลิดเพลินในความแยกกันกลาวแตคําท่ีทําใหแยกกนั ๑  
เปนผูพูดคําหยาบ คือ กลาววาจาท่ีหยาบคายกลาแข็ง เดือดรอนผูอ่ืน เสียดสีผูอ่ืน ใกลตอความ 
โกรธ ไมเปนไปเพื่อสมาธิ ๑เปนผูพูดเพอเจอ คือ กลาวไมถูกกาล กลาวไมจริง กลาวไม 
อิงอรรถ ไมอิงธรรมไมอิงวินัย กลาววาจาท่ีไมมีหลักฐาน ไมมีท่ีอางอิง ไมมีท่ีส้ินสุด ไม 
ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันไมควร ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการ 
งานทางวาจา ๔ อยาง มีความต้ังใจเปนอกศุล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความวบัิติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความต้ังใจเปน 
อกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี เปนผูอยากไดของผูอ่ืน คือ อยากไดวัตถุอันเปนเคร่ืองอุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจ 
แหงผูอ่ืนของบุคคลอ่ืนวา ไฉนหนอวัตถุอันเปนเคร่ืองอุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจแหงผูอ่ืน 
ของบุคคลอ่ืนพึงเปนของเราดังนี้ ๑ เปนผูมีจิตคิดปองราย คือ มีความดําริในใจอันช่ัวรายวา  
ขอสัตวเหลานีจ้งถูกฆา จงถูกทําลาย จงขาดสูญ จงพินาศ หรืออยาไดเปนแลว ดังนี้ ๑ เปน  
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ผูมีความเห็นผดิ คือ มีความเห็นอันวิปริตวา ทานท่ีใหแลวไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล การ 
บูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีบุคคลทําดีทําช่ัวไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี  
บิดาไมมี สัตวผูเปนอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทํา 
โลกน้ีและปรโลกใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว สอนผูอ่ืนใหรูตาม ไมมีในโลก  
ดังนี้ ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความต้ังใจเปน 
อกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวนิิบาต นรก  
เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยางอันมีความต้ังใจเปนอกุศล 
เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความต้ังใจเปนอกุศล 
หรือเพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนอกุศล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแกวมณี ๔ เหล่ียมท่ีบุคคลโยนข้ึนขางบน ตกลงมา 
ทางเหล่ียมใดๆ ก็ยอมต้ังอยูตามเหล่ียมท่ีตัง้ลงมานั้นนั่นเองฉันใด สัตวท้ังหลาย เม่ือตายไป  
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะเหตุแหงความวบัิติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย 
๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนอกุศล เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา 
๔ อยาง อันมีความต้ังใจเปนอกุศล หรือเพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ 
๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนอกุศล ฉันนัน้เหมือนกันแล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความส้ินสุดแหงกรรมท่ีสัตวตั้งใจกระทํา 
ส่ังสมข้ึน ก็วิบากนั้นแล ยอมเกิดในปจจุบัน ในอัตภาพถัดไปหรือในอัตภาพตอๆ ไป ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวการทําท่ีสุดทุกขแหงกรรมท่ีสัตวตั้งใจกระทําส่ังสมข้ึน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในขอนั้นสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง มีความต้ังใจเปนกุศล ยอมมีสุข 
เปนกําไรมีสุขเปนวิบาก สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง มีความต้ังใจเปนกุศล ยอม 
 มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความต้ังใจเปนกุศล ยอม 
 มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศล มีสุข 
เปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว  
เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรามีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวัง  
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ประโยชนเกื้อกูลแกสัตวท้ังปวง ๑ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย ไมถือเอาวัตถุ 
เปนอุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจแหงผูอ่ืนของบุคคลอ่ืน อันอยูในบาน หรืออยูในปา ท่ีเจาของ 
มิไดให ดวยจติเปนขโมย ๑ ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม ไมถึง 
ความประพฤติลวงในสตรีท่ีมารดารักษา บิดารักษา พี่ชายนองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา  
ญาติรักษา ธรรมรักษา มีสามี มีอาชญาโดยรอบโดยท่ีสุดแมสตรีท่ีบุรุษคลองแลวดวย 
พวงมาลัย ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศล  
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบากอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศล  
ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลายบุคคลบางคนในโลกนี ้ละการ 
พูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ เขาอยูในสภาในบริษัท ในทามกลางญาติ ในทามกลาง 
อํามาตย หรือในทามกลางราชสกุลถูกผูอ่ืนนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทาน 
รูส่ิงใดจงกลาวส่ิงนั้นบุคคลนั้นเม่ือไมรูกบ็อกวาไมรู หรือเม่ือรูก็บอกวารู เม่ือไมเหน็ก็บอก 
วาไมเห็นหรือเม่ือเห็นก็บอกวาเหน็ ไมเปนผูพูดเท็จท้ังรู เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุ 
แหงผูอ่ืนบาง หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ๑ ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด  
ไมฟงขางนี้แลวไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อ 
ทําลายคนหมูโนน เปนผูสมานคนท่ีแตกกนัแลวบาง สงเสริมคนท่ีสามัคคีกันแลว ชอบคน 
ท่ีพรอมเพรียงกัน ยนิดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกนั กลาววาจา 
ท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกนั ๑ ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาววาจาท่ีไมมีโทษ เพราะห ู
ชวนใหรัก จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ ๑ ละคําเพอเจอเวนขาดจาก 
คําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ อิงธรรมอิงวินัย พูดแตคําท่ีมีหลักฐาน  
มีท่ีอางอิง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมบัติ 
แหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวบิาก  
อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศล ยอม 
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไม 
อยากไดของผูอ่ืน ไมอยากไดวัตถุอันเปนอุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจแหงผูอ่ืนของบุคคลอ่ืนวา   
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ไฉนหนอ วัตถุท่ีเปนอุปกรณแกทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจแหงผูอ่ืนของบุคคลอ่ืนพึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ 
เปนผูไมมีจิตคิดปองราย ไมมีความดําริในใจอันช่ัวรายวา ขอสัตวเหลานี้จงเปนผูไมมีเวร ไมมี 
ความมุงรายกนั ไมมีทุกข มีสุขรักษาตนเถิด ดังนี้ ๑ เปนผูมีความเห็นชอบ  มีความเหน็ไม 
วิปริตวา ทานที่ใหแลวมีผล การเซนสรวงมีผล การบูชามีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีบุคคล 
ทําดีทําช่ัวมีอยู โลกน้ีมีอยู โลกหนามีอยู มารดามีอยูบิดามีอยู สัตวท้ังหลายผูเปน 
อุปปาติกะมีอยู สมณพราหมณผูดําเนนิไปโดยชอบผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และโลกหนาให 
แจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลวสอนผูอ่ืนใหรูตามมีอยูในโลก ดังนี้ ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย  
สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกศุล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก 
อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะเหตุ 
แหงสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศลเพราะเหตุแหงสมบัติแหง 
การงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศล หรือเพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางใจ  
๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแกวมณี ๔ เหล่ียม ท่ีบุคคลโยนข้ึนขางบน ตกลงมา 
ทางเหล่ียมใดๆ ก็ยอมต้ังอยูตามเหล่ียมท่ีตัง้ลงมานั้นเอง ฉันใดดกูรภกิษุท้ังหลาย สัตว 
ท้ังหลาย เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะเหตุแหงสมบัตแิหงการงานทางกาย  
๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศล เพราะเหตุแหงสมบัตแิหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมี 
ความต้ังใจเปนกุศล หรือเพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปน 
กศุล ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                         กรรมสูตรท่ี ๒ 
     [๑๙๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความส้ินสุดกรรมที่สัตว 
ตั้งใจกระทําส่ังสมข้ึน ก็วิบากน้ันแล อันสัตวผูทําพึงไดเสวยในปจจุบันในอัตภาพถัดไป หรือ 
ในอัตภาพตอๆ ไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวการทาํท่ีสุดทุกขแหงกรรมท่ี  
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สัตวตั้งใจกระทําส่ังสมข้ึน ดูกรภิกษุท้ังหลายในขอนัน้ ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย  
๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ความวิบัตอัินเปน 
โทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความต้ังใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปน 
วิบาก ความวบัิติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนอกุศล ยอมมีทุกข 
เปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยางอันมีความต้ังใจ 
เปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกาํไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไร   ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
บางคนในโลกนี้เปนผูฆาสัตว ฯลฯ ดกูรภกิษุท้ังหลายความวิบัติอันเปนโทษแหงการงาน 
ทางกาย ๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนอกุศลยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง  อันมีความ 
ตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไรดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
บางคนในโลกนี้ เปนผูพูดเท็จ ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลายความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทาง 
วาจา ๔ อยาง อันมีความต้ังใจเปนอกุศลยอมมีทุกขเปนกาํไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความวบัิติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยางอันมีความต้ังใจเปน 
อกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไรดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลก 
นี้เปนผูอยากไดของผูอ่ืน ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความวบัิติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ  
๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวนิิบาต นรก  
เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยางอันมีความต้ังใจเปนอกุศล  
เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความต้ังใจเปนอกุศล  
หรือเพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความต้ังใจเปนอกุศล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความส้ินสุดแหงกรรมท่ีสัตวตั้งใจกระทํา 
ส่ังสมข้ึน ก็วิบากนั้น อันสัตวผูทําพึงไดเสวยในปจจุบัน ในอัตภาพถัดไป หรือในอัตภาพ 
ตอๆ ไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวการทําท่ีสุดทุกขแหงกรรมท่ีสัตวตั้งใจ 
กระทําส่ังสมข้ึน ดูกรภกิษท้ัุงหลายในขอนั้นสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนบิาต - หนาท่ี 272 
ตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก สมบัตแิหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมี 
ความต้ังใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง 
อันมีความต้ังใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกาํไร มีสุขเปนวิบาก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศล ยอม 
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการ 
ฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ ดกูรภกิษุท้ังหลายสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง  
อันมีความต้ังใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไรมีสุขเปนวิบาก อยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศล ยอม 
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการ 
พูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลายสมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง  
อันมีความต้ังใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไรมีสุขเปนวิบาก อยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศล ยอมมี 
สุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไม 
อยากไดของผูอ่ืน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความต้ังใจ 
เปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะเหตุ 
แหงสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศลเพราะเหตุแหงสมบัติแหง 
การงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศล หรือเพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางใจ  
๓ อยาง อันมีความต้ังใจเปนกุศล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                         กรรมสูตรท่ี ๓ 
     [๑๙๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความส้ินสุดแหงกรรมท่ีสัตวตั้งใจ 
กระทําส่ังสมข้ึน ก็วิบากน้ันแลอันสัตวผูทําพึงไดเสวยในปจจุบันในอัตภาพถัดไป หรือใน 
อัตภาพตอๆ ไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมรูแลวยอมไมกลาวการทําท่ีสุดทุกขแหงกรรมท่ีสัตว 
ตั้งใจกระทําส่ังสมข้ึน ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกนัน้นั่นแล เปนผูปราศจากอภิชฌาปราศจากพยาบาท  
ไมลุมหลง มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู  
ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ีก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ท้ังทิศเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง  
แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหรคต  
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู อริยสาวกน้ันยอมรูอยางนี้วา ในกาลกอนแล  
จิตของเราน้ีเปนจิตเล็กนอย เปนจิตไมไดอบรมแลว แตบัดนี้ จิตของ เรานี้ เปนจิตหาประมาณ 
มิได เปนจิตอบรมดีแลว กก็รรมท่ีทําแลวพอประมาณอยางใดอยางหนึ่งนั้นยอมไมเหลืออยู  
ไมตั้งอยูในจิตของเรานั้น ดูกรภิกษุท้ังหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือ 
หากในเวลายังเปนเด็ก เด็กนีพ้ึงเจริญเมตตาเจโตวิมุติไซร พึงทําบาปกรรมบางหรือ ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลวา ไมใชเชนนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ก็ทุกขจะพึงถูกตองบุคคลผูไมทําบาปกรรมและหรือ ฯ 
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยวาทุกขจักถูกตองบุคคลผูไม 
ทําบาปกรรมไดแตท่ีไหน ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เมตตาเจโตวิมุตินี้ อันสตรีหรือบุรุษ พึงเจริญแล ดูกรภกิษุ 
ท้ังหลาย กายนี้มิไดมีสวนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปไดดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวผูมีอัน 
จะตองตายเปนสภาพนี้ เปนผูมีจิตเปนเหตุ สัตวนั้นยอมรูอยางนี้วาบาปกรรมไรๆ ของเรา  
อันกรัชกายนีทํ้าแลวในกาลกอน บาปกรรมน้ันท้ังหมด เปนกรรมอันเราพึงเสวยในอัตภาพนี้  
จักไมติดตามไป ดังนี้ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมตตาเจโตวิมุติ อันภิกษุผูมีปญญา ผูยังไมแทงตลอด 
วิมุติอันยิ่ง ในธรรมวินัยนี้อบรมแลว ดวยประการอยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเปน 
พระอนาคามี ฯ 
     พระอริยสาวกมีจิตประกอบดวยกรุณา มุทิตา อุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู  
ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ีก็เหมือนกันโดยนยันี้ ท้ังทิศเบ้ืองบนเบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง  
แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถาน ดวยจิตอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย  
เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู อริยสาวกน้ันยอมรูอยางนี้วา  
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ในกาลกอนแล จิตของเราน้ีเปนจิตเล็กนอย เปนจติไมไดอบรมแลว แตบัดนี้ จิตของเราน้ี  
เปนจิตหาประมาณมิได เปนจิตอบรมดีแลว ก็กรรมท่ีทําแลวพอประมาณอยางใดอยางหนึ่งนัน้  
ยอมไมเหลืออยูไมตั้งอยูในจติของเราน้ัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้น 
เปนไฉน คือ หากวาในเวลายังเปนเด็ก เด็กนี้พึงเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตไิซร พึงกระทําบาปกรรมบางหรือ ฯ 
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ก็ทุกขจะพึงถูกตองบุคคลผูไมทําบาปกรรมและหรือ ฯ 
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยวาทุกขจักถูกตองบุคคลผูไม 
ทําบาปกรรมไดแตท่ีไหน ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุเบกขาเจโตวิมุตินี้ อันสตรีหรือบุรุษพึงเจริญแล   ดูกรภกิษุ 
ท้ังหลาย กายนี้มิไดมีสวนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวผูมีอัน 
จะตองตายเปนสภาพนี้ เปนผูมีจิตเปนเหตุ สัตวนั้นยอมรูอยางนี้วา บาปกรรมไรๆ ของเรา  
อันกรัชกายนีทํ้าแลวในกาลกอน บาปกรรมน้ันท้ังหมด อันเราจะพึงเสวยในอัตภาพนี้ จักไม 
ติดตามไปดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลายอุเบกขาเจโตวิมุติ อันภกิษุผูมีปญญา ผูยังไมแทงตลอดวิมุตติ 
อันยิ่ง ในธรรมวินัยนี้เจริญแลวดวยประการอยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเปนพระอนาคามี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                         พราหมณสูตร 
     [๑๙๗] คร้ังน้ันแล พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจยั 
เคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกนี้เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติอธรรมและ 
การประพฤติไมสมํ่าเสมอ สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต  
นรก ฯ  
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     พร. ทานพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเลา เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหสัตวบางพวกใน 
โลกน้ี เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติธรรมและประพฤติสมํ่าเสมอ สัตว 
บางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
     พร. ขาพเจายังมิรูท่ัวถึงอรรถแหงภาษิตโดยยอของทานพระโคดมผูเจริญนี้โดยพิสดาร  
ขอประทานโอกาส ขอทานพระโคดมผูเจริญโปรดทรงแสดงธรรมโดยประการที่ขาพระองคจะพึงรู 
ท่ัวถึงอรรถแหงภาษิตโดยยอของทานพระโคดมผูเจริญนี้โดยพิสดารเถิด ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ฯ 
     พราหมณนัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูร 
พราหมณ การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสมํ่าเสมอทางกายมี ๓ อยาง การประพฤติ 
อธรรมการประพฤติไมสมํ่าเสมอทางวาจามี ๔ อยาง การประพฤติอธรรมและการประพฤติไม 
สมํ่าเสมอทางใจมี ๓ อยาง ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสมํ่าเสมอทางกายมี ๓ อยาง  
อยางไร ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตวฯลฯ ดกูรพราหมณ การประพฤติ 
อธรรมและการประพฤติไมสมํ่าเสมอทางกายมี๓ อยาง อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสมํ่าเสมอทางวาจามี ๔ อยาง  
อยางไรเลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกลาวเท็จ ฯลฯ ดูกรพราหมณ  
การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสมํ่าเสมอทางวาจามี ๔ อยาง อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสมํ่าเสมอทางใจมี ๓ อยาง  
อยางไรเลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูอยากไดของผูอ่ืน ฯลฯ ดูกรพราหมณ  
การประพฤติอธรรม และการประพฤติไมสมํ่าเสมอทางใจมี ๓ อยาง อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสมํ่าเสมออยางนี้แล  
สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติวนิิบาต นรก ฯ 
     ดูกรพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติสมํ่าเสมอทางกายมี๓ อยาง การ 
ประพฤติธรรมและการประพฤติสมํ่าเสมอทางวาจามี ๔ อยาง การประพฤติธรรมและการประพฤต ิ
สมํ่าเสมอทางใจมี ๓ อยาง ฯ  
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     ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติธรรมและการประพฤตสิมํ่าเสมอทางกายมี๓ อยาง อยางไร 
เลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตวเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ  
ดูกรพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติสมํ่าเสมอทางกายมี ๓ อยาง อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติสมํ่าเสมอทางวาจามี๔ อยาง อยางไร 
เลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการกลาวเท็จเวนขาดจากการกลาวเท็จ ฯลฯ  
ดูกรพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติสมํ่าเสมอทางวาจามี ๔ อยาง อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติธรรมและการประพฤตสิมํ่าเสมอทางใจมี๓ อยาง อยางไร 
เลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมอยากไดของผูอ่ืนฯลฯ ดูกรพราหมณ  
การประพฤติธรรมและการประพฤติสมํ่าเสมอทางใจมี๓ อยาง อยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติธรรมและการประพฤติสมํ่าเสมออยางนี้แล  
สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
     พร. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนกั ฯลฯขอพระโคดมผูเจริญ 
โปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบปฐมวรรคท่ี ๑  
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                         ทุติยวรรคท่ี ๒ 
     [๑๙๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูถูกทอดท้ิง 
ไวในนรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาทอดท้ิงไว ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑  
ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑  
อยากไดของผูอ่ืน ๑ มีจิตปองราย ๑มีความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แลเปนผูถูกทอดท้ิงไวในนรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาทอดท้ิงไว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูถูกเชิญมาไวในสวรรค  
เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาประดิษฐานไว ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการ 
ฆาสัตว ๑ จากการลักทรัพย ๑ จากการประพฤติผิดในกาม ๑ จากการพดูเท็จ ๑ จากการพูด 
สอเสียด ๑ จากการพูดคําหยาบ ๑ จากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอ่ืน ๑ มีจิตไม 
ปองราย ๑มีความเหน็ชอบ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล  
ยอมเปนผูถูกเชิญมาไวในสวรรค เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาประดิษฐานไว ฯ 
     [๑๙๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการเปนผูถูกทอด 
ท้ิงไวในนรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาทอดท้ิงไว ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวย 
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการฆาสัตว ๑ลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการลักทรัพย ๑  
ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จดวยตนเอง ๑  
ชักชวนผูอ่ืนในการพูดเท็จ ๑ พูดสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการพูดสอเสียด ๑ 
พูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการพูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวน 
ผูอ่ืนในการพดูเพอเจอ ๑ อยากไดของผูอ่ืนดวยตนเอง ๑ชักชวนผูอ่ืนในการอยากไดของผูอ่ืน ๑ 
คิดปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการปองราย ๑ มีความเหน็ผิดดวยตนเอง ๑ ชักชวน 
ผูอ่ืนในการเหน็ผิด ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล เปนผู 
ถูกทอดท้ิงไวในนรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาทอดท้ิงไว ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ เปนผูถูกเชิญมาไวในสวรรค  
เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาประดิษฐานไว ๒๐ ประการเปนไฉนคือเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว 
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากฆาสัตว ๑เวนขาดจากการลักทรัพยดวยตนเอง ๑  
ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากการลักทรัพย ๑ เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑  
ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ เวนขาดจากการพูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวน 
ผูอ่ืนในการเวนจากการพูดเท็จ ๑ เวนขาดจากการพดูสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการ 
เวนจากการพดูสอเสียด ๑ เวนขาดจากการพูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการเวน 
จากการพดูคําหยาบ ๑ เวนขาดจากการพูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากการ 
พูดคําเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอ่ืนดวยตนเอง ๑ชักชวนผูอ่ืนในการไมอยากไดของผูอ่ืน ๑  
ไมคิดปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการไมปองราย ๑ เห็นชอบดวยตนเอง ๑ ชักชวน 
ผูอ่ืนในการเหน็ชอบ ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล เปนผูถูก 
เชิญมาไวในสวรรค เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาประดิษฐานไว ฯ 
     [๒๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการเปนผูถูกทอดท้ิงไว 
ในนรก เหมือนส่ิงของท่ีนําเขามาทอดท้ิงไว ธรรม ๓๐ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว 
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการฆาสัตว ๑พอใจในการฆาสัตว ๑ ลักทรัพยดวยตนเอง ๑  
ชักชวนผูอ่ืนในการลักทรัพย ๑พอใจในการลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑  
ชักชวนผูอ่ืนในการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จดวยตนเอง ๑ 
ชักชวนผูอ่ืนในการพูดเท็จ ๑ พอใจการพดูเท็จ ๑ พดูสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืน 
ในการพดูสอเสียด ๑ พอใจในการพูดสอเสียด ๑ พดูคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืน 
ในการพดูคําหยาบ ๑ พอใจในการพูดคําหยาบ ๑พูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการ 
พูดเพอเจอ ๑ พอใจในการพดูเพอเจอ ๑อยากไดของผูอ่ืนดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการ 
อยากไดของผูอ่ืน ๑ พอใจในการอยากไดของผูอ่ืน ๑ มีจิตคิดปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืน 
ในการปองราย ๑ พอใจในการปองราย ๑ มีความเหน็ผิดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการ 
เห็นผิด ๑ พอใจในความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ 
นี้แล เปนผูถูกทอดท้ิงไวในนรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาทอดท้ิงไว ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการเปนผูถูกเชิญมาไวในสวรรค  
เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาประดิษฐานไว ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจาก 
การฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากการฆาสัตว ๑ พอใจในการเวนจากการ 
ฆาสัตว ๑ เวนขาดจากการลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากการลักทรัพย ๑  
พอใจในการเวนจากการลักทรัพย ๑ เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวน 
ผูอ่ืนในการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ เวน 
ขาดจากการพดูเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากการพูดเท็จ ๑ พอใจในการเวนจาก 
การพูดเท็จ ๑ เวนขาดจากการพูดสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากการพูด 
สอเสียด ๑ พอใจในการเวนจากการพูดสอเสียด ๑ เวนขาดจากการพูดคําหยาบดวยตนเอง ๑  
ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ เวนขาด 
จากการพดูเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากการพดูเพอเจอ ๑ พอใจในการเวน 
จากการพดูเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอ่ืนดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการไมอยากไดของผูอ่ืน ๑  
พอใจในการไมอยากไดของผูอ่ืน ๑ มีจิตไมปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการไมปองราย ๑  
พอใจในการไมปองราย ๑ มีความเหน็ชอบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการเห็นชอบ ๑ พอใจ 
ในการเห็นชอบ ๑ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล เปนผูถูก 
เชิญมาไวในสวรรค เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาประดิษฐานไว ฯ 
     [๒๐๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการเปนผูถูกทอดท้ิง 
ไวในนรก เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาทอดท้ิงไว ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว 
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการฆาสัตว ๑ พอใจในการฆาสัตว ๑ กลาวสรรเสริญการฆาสัตว ๑  
ลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการลักทรัพย ๑ พอใจในการลักทรัพย ๑ กลาวสรรเสริญ 
การลักทรัพย ๑ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการประพฤติผิดในกาม ๑ พอ 
ใจในการประพฤติผิดในกาม ๑ กลาวสรรเสริญการประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จดวยตนเอง ๑ 
ชักชวนผูอ่ืนในการพูดเท็จ ๑ พอใจในการพูดเท็จ ๑ กลาวสรรเสริญการพูดเท็จ ๑ พดูสอเสียด 
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการพูดสอเสียด ๑ พอใจในการพูดสอเสียด ๑ กลาวสรรเสริญ  
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การพูดสอเสียด ๑พูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการพดูคําหยาบ ๑ พอใจในการพูด 
คําหยาบ ๑ กลาวสรรเสริญการพูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการพูด 
เพอเจอ ๑ พอใจในการพูดเพอเจอ ๑ กลาวสรรเสริญการพูดเพอเจอ ๑ อยากไดของผูอ่ืนดวย 
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการอยากไดของผูอ่ืน ๑พอใจในการอยากไดของผูอ่ืน ๑ กลาว 
สรรเสริญการอยากไดของผูอ่ืน ๑ มีจิตปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการปองราย ๑  
พอใจในการปองราย ๑กลาวสรรเสริญการปองราย ๑ มีความเหน็ผิดดวยตนเอง ๑ ชักชวน 
ผูอ่ืนในความเห็นผิด ๑ พอใจในความเห็นผิด ๑ กลาวสรรเสริญความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนีแ้ล เปนผูถูกทอดท้ิงไวในนรกเหมือนส่ิงของท่ีเขานํา 
มาทอดท้ิงไว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ เปนผูถูกเชิญมาไวในสวรรค  
ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการ 
เวนจากการฆาสัตว ๑ พอใจในการเวนจากการฆาสัตว ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการฆาสัตว ๑  
เวนขาดจากการลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากการลักทรัพย ๑ พอใจในการ 
เวนจากการลักทรัพย ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการลักทรัพย ๑ เวนขาดจากการประพฤติผิด 
ในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการเวนขาด 
จากการประพฤติผิดในกาม ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ เวนขาด 
จากการพดูเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากการพูดเท็จ ๑ พอใจในการเวนจากการ 
พูดเท็จ ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการพูดเท็จ ๑ เวนขาดจากการพดูสอเสียดดวยตนเอง ๑  
ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากการพูดสอเสียด ๑ พอใจในการเวนจากการพูดสอเสียด ๑ กลาว 
สรรเสริญการเวนจากการพดูสอเสียด ๑ เวนขาดจากการพูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืน 
ในการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการเวนจากการพดูคําหยาบ ๑กลาวสรรเสริญการเวน 
จากการพดูคําหยาบ ๑ เวนขาดจากการพูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการเวนจากการ 
พูดเพอเจอ ๑ พอใจในการเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการพูดเพอเจอ ๑  
ไมอยากไดของผูอ่ืนดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการไมอยากไดของผูอ่ืน ๑ พอใจในการไม 
อยากไดของผูอ่ืน ๑ กลาวสรรเสริญการไมอยากไดของผูอ่ืน ๑ มีจิตไมปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวน 
ผูอ่ืนในการไมปองราย ๑ พอใจในการไมปองราย ๑ กลาวสรรเสริญการไมปองราย ๑ มีความ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนบิาต - หนาท่ี 281 
เห็นชอบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ่ืนในความเห็นชอบ ๑ พอใจในความเห็นชอบ ๑ กลาว 
สรรเสริญความเห็นชอบ ๑ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล  
เปนผูถูกเชิญมาไวในสวรรค เหมือนส่ิงของท่ีเขานํามาประดิษฐานไว ฯ 
     [๒๐๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการยอมบริหารตน 
ใหถูกกําจัดถูกทําลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตวฯลฯ มีความเหน็ผิด 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด 
ถูกทําลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด  
ไมใหถูกทําลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ มีความ 
เห็นชอบ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ล ยอมบริหารตนไมให 
ถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด  
ถูกทําลาย ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอ่ืนใน 
ความเหน็ผิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตน 
ใหถูกกําจัด ถูกทําลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด  
ไมใหถูกทําลาย ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ  
ชักชวนผูอ่ืนในความเห็นชอบ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนีแ้ล  
ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจดั ไมใหถูกทําลาย ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด 
ถูกทําลาย ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ พอใจในความ 
เห็นผิด ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูก 
กําจัด ถูกทําลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูก 
กําจัด ไมใหถูกทําลาย ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวย 
ตนเอง ฯลฯ พอใจในความเห็นชอบ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ 
นี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด  
ถูกทําลาย ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญ 
ความเหน็ผิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนให 
ถูกกําจัด ถูกทาํลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด  
ไมใหถูกทําลาย ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ  
กลาวสรรเสริญความเห็นชอบ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล 
ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจดั ไมใหถูกทําลาย ฯ 
                        จบทุติยวรรคท่ี ๒  
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                         ตติยวรรคท่ี ๓ 
     [๒๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม๑๐ ประการ เม่ือ 
ตายไป ยอมเขาถึงอุบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๑๐ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ  
มีความเหน็ผิด ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เม่ือตายไป  
ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เม่ือตายไปยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็น 
ชอบ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เม่ือตายไป ยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการเม่ือตายไป  
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวย 
ตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอ่ืนในความเหน็ผิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐  
ประการนี้แล เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ เม่ือตายไปยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ  
ชักชวนผูอ่ืนในความเห็นชอบ ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนีแ้ล 
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการเม่ือตายไป  
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉนคือเปนผูฆาสัตวดวย 
ตนเอง ฯลฯ พอใจในความเห็นผิด ดกูรภิกษุท้ังหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ 
นี้แล เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ เม่ือตายไปยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ  
พอใจในความเห็นชอบ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนีแ้ล เม่ือ 
ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๔๐ประการ เม่ือตายไป  
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๔๐ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตวดวย 
ตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญความเหน็ผิดดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐  
ประการนี้แล เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ เม่ือตายไปยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ 
กลาวสรรเสริญความเห็นชอบ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล 
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ พึงทราบวาเปนพาล ธรรม  
๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นผิดดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผู 
ประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนพาล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑติ  
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวฯลฯ มีความเห็นชอบ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๒๐  
ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯชักชวนผูอ่ืนในความเห็นผิด ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม๒๐ ประการนี้แล พงึทราบวาเปนคนพาล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑติ  
ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอ่ืน 
ในความเห็นชอบ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล พึงทราบวา 
เปนบัณฑติ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ พึงทราบวาเปนคนพาล  
ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯพอใจในความเห็นผิด ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนีแ้ล พึงทราบวาเปนคนพาล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑติ  
ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ พอใจในความ 
เห็นชอบ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนีแ้ล พึงทราบวาเปน 
บัณฑิต ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ พึงทราบวา เปนพาล  
ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯกลาวสรรเสริญความเหน็ผิด  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ประการนี้แล พึงทราบวาเปนคนพาล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑติ  
ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญ 
ความเหน็ชอบ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล พึงทราบวา 
เปนบัณฑติ ฯ 
                        จบตติยวรรคท่ี ๓ 
     [๒๐๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อรูยิ่งซ่ึงราคะ  
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑อาหาเร ปฏิกูลสัญญา ๑  
สัพพโลเก อนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเข อนัตตสัญญา ๑  
ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อัน 
บุคคลควรเจริญ เพื่อรูยิ่งซ่ึงราคะ ฯ 
     [๒๐๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อรูยิ่งซ่ึงราคะ 
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑อาหาเร ปฏิกูลสัญญา ๑  
สัพพโลเก อนภิรตสัญญา ๑ อัฏฐิกสัญญา ๑ ปุฬวุกสัญญา ๑ วินีลกสัญญา ๑ วิปุพพกสัญญา ๑  
วิจฉิททกสัญญา ๑ อุทธุมาตกสัญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลควร 
อบรมเพ่ือรูยิ่งซ่ึงราคะ ฯ 
     [๒๐๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อรูยิ่งซ่ึงราคะ  
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมา 
กัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑สัมมาสมาธิ ๑ สัมมาญาณะ ๑  
สัมมาวิมุติ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ประการนี้ อันบุคคลควรเจริญเพื่อความรูยิง่ซ่ึงราคะ ฯ 
     [๒๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อความกําหนดรู  
เพื่อความหมดส้ินไป เพื่อละ เพื่อความส้ินไป เพื่อความเส่ือมไปเพื่อคลายไป เพื่อดับ  
เพื่อสงบระงับ เพื่อสละ เพื่อความสลัดออกไปซ่ึงราคะธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ  
สัมมาทิฏฐิ ... สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุท้ังหลายธรรม ๑๐ ประการนีแ้ล อันบุคคลควรเจริญเพื่อ  
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กําหนดรู เพื่อความหมดส้ินไปเพื่อละ เพื่อความส้ินไป เพื่อความเส่ือมไป เพื่อคลายไป  
เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อสละ เพื่อสลัดออกไปซ่ึงราคะ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อความรูยิ่งเพื่อกําหนดรู  
เพื่อความหมดส้ินไป เพื่อละ เพื่อความส้ินไป เพื่อความเส่ือมไปเพื่อความคลายไป  
เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อสละ เพื่อความสลัดออกไปซ่ึงโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ  
มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะมายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ  
ปมาทะ ธรรม ๑๐ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ... สัมมาวิมุติ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ 
ประการนี้แล อันบุคคลควรเจริญเพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความหมดส้ินไป เพือ่ละ  
เพื่อความส้ินไป เพื่อความเส่ือมไป เพื่อความคลายไป เพื่อดับเพื่อสงบระงับ เพื่อสละ  
เพื่อความสลัดออกไปซ่ึงโทสะ โมหะ โกธะอุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา  
สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะมานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯ 
                      จบปญจมปณณาสกท่ี ๕ 
                         จบทสกนิบาต  
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                        นิสสายวรรคท่ี ๑ 
                        ๑. กิมัตถิยสูตร 
     [๒๐๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูเจริญ ศีลท่ีเปนกุศลมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส พระผูมีพระภาคตรัส 
ตอบวา ดูกรอานนทศีลท่ีเปนกุศล มีความไมเดือดรอนเปนผล มีความไมเดือดรอนเปนอานิสงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ความไมเดือดรอนมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ก็ความไมเดือดรอนมีความปราโมทยเปนผล มีความปราโมทยเปน 
อานิสงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความปราโมทยมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ความปราโมทยมีปติเปนผล มีปติเปนอานิสงส 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปติมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ปติมีปสสัทธิเปนผล มีปสสัทธิเปนอานิสงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปสสัทธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส 
     พ. ดูกรอานนท ปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปนอานิสงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สุขมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สมาธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท สมาธิมียถาภูตญาณทัสนะเปนผล มียถาภูตญาณทัสนะเปนอานิสงส ฯ  
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     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ยถาภูตญาณทัสนะมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ยถาภูตญาณทัสนะมีนิพพิทาเปนผล มีนิพพิทาเปนอานิสงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็นิพพิทามีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท นิพพิทามีวิราคะเปนผล มีวิราคะเปนอานิสงส ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็วิราคะมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ 
     พ. ดูกรอานนท วิราคะมีวิมุตติญาณทัสนะเปนผล มีวมุิตติญาณทัสนะเปนอานิสงส 
     ดูกรอานนท ศีลท่ีเปนกุศลมีความไมเดอืดรอนเปนผล มีความไมเดอืดรอนเปนอานิสงส  
ความไมเดือดรอน มีความปราโมทยเปนผล มีความปราโมทยเปนอานสิงส ความปราโมทย  
มีปติเปนผล มีปติเปนอานิสงส ปติมีปสสัทธิเปนผลมีปสสัทธิเปนอานิสงส ปสสัทธิมีสุข 
เปนผล มีสุขเปนอานิสงส สุขมีสมาธิเปนผลมีสมาธิเปนอานิสงส สมาธิมียถาภูตญาณทัสนะ 
เปนผล มียถาภูตญาณทัสนะเปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสนะมีนิพพิทาเปนผล มีนิพพทิา 
เปนอานิสงส นิพพิทามีวิราคะเปนผล มีวริาคะเปนอานสิงส วิราคะมีวิมุตติญาณทัสนะเปนผล  
มีวิมุตติญาณทัสนะเปนอานสิงสดวยประการดังนี้แล ดูกรอานนท ศีลท่ีเปนกุศลยอมยงัความ 
เปนพระอรหนัตใหบริบูรณโดยลําดับ ดวยประการดังนีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                          เจตนาสูตร 
     [๒๐๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีลไมตองทําดวยเจตนาวา  
ขอความไมเดอืดรอนจงเกดิข้ึนแกเราเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีความไมเดือดรอนเกิดข้ึนแก 
บุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีลนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูไมมีความเดอืดรอน  
ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอความปราโมทยจงเกิดข้ึนแกเราเถิด ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขอท่ีความ 
ปราโมทยเกิดข้ึนแกบุคคลผูไมมีความเดือดรอนนี้ เปนธรรมดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมี  
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ความปราโมทยไมตองทําดวยเจตนาวา ขอปติจงเกิดข้ึนแกเราเถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีปติ 
เกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความปราโมทยนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูมีใจประกอบดวยปติ  
ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอกายของเราจงสงบเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีกายของบุคคลผูมีใจ 
ประกอบดวยปติสงบนี้ เปนธรรมดาดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีกายสงบแลว ไมตองทําดวย 
เจตนาวา ขอเราจงเสวยสุขเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีกายสงบแลวเสวยสุขนี ้ 
เปนธรรมดาดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูมีสุข ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอจิตของเราจงตั้งม่ันเถิด 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีจิตของบุคคลผูมีสุขต้ังม่ันนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
ผูมีจิตต้ังม่ัน ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอเราจงรูจงเหน็ตามเปนจริงเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ขอท่ีบุคคลผูมีจิตต้ังม่ันแลวรูเห็นตามเปนจริงนี้เปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูรูเห็น 
ตามเปนจริง ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอเราจงเบ่ือหนายเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูรูเห็น 
ตามเปนจริงเบ่ือหนายนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูเบ่ือหนาย ไมตองทําดวยเจตนาวา  
ขอเราจงคลายกําหนดัเถิด ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูเบ่ือหนายคลายกําหนัดนี้ เปนธรรมดา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมีจิตคลายกําหนดัแลวไมตองทําดวยเจตนาวา ขอเราจงทําใหแจงซ่ึง 
วิมุตติญาณทัสนะเถิด ดกูรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลคลายกําหนัดแลวทําใหแจงซ่ึงวมุิตติญาณ 
ทัสนะนี้ เปนธรรมดาดูกรภกิษุท้ังหลาย วิราคะมีวิมุตติญาณทัสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสสนะ 
เปนอานิสงส นิพพิทามีวิราคะเปนผล มีวริาคะเปนอานสิงส ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาเปนผล  
มีนิพพิทาเปนอานิสงส สมาธิมียถาภูตญาณทัสนะเปนผลมียถาภูตญาณทัสนะเปนอานิสงส  
สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงสปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปนอานิสงส ปติมีปสสัทธิ 
เปนผล มีปสสัทธิเปนอานิสงส ความปราโมทยมีปติเปนผล มีปติเปนอานิสงส ความไม 
เดือดรอนมีความปราโมทยเปนผล มีความปราโมทยเปนอานิสงส ศีลท่ีเปนกุศลมีความไม 
เดือดรอนเปนผล มีความไมเดือดรอนเปนอานิสงส ดวยประการดังนีแ้ลดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ธรรมท้ังหลายยอมหล่ังไหลไปสูธรรมท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายยอมยังธรรมท้ังหลายใหบริบูรณ  
เพื่อการถึงฝง (คือนิพพาน) จากสถานอันมิใชฝง (คือสังสารวัฏ) ดวยประการฉะน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒  
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                        อุปนิสาสูตรท่ี ๑ 
     [๒๑๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อวิปฏิสารช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว  
เม่ืออวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือความ 
ปราโมทยไมมี ปติช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีความปราโมทยวิบัติขจดัเสียแลว เม่ือปติไมมี ปสสัทธิ 
ช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีปติวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือปสสัทธิไมมี สุขช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมี 
ปสสัทธิวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือสุขไมมี สัมมาสมาธิช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีสุขวิบัติขจัดเสียแลว  
เม่ือสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสนะ ช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติขจัดเสียแลว  
เม่ือยถาภูตญาณทัสนะไมมี นิพพิทาช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมียถาภูตญาณทัสนะวิบัตขิจัดเสียแลว 
เม่ือนิพพิทาไมมี วิราคะช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือวิราคะไมมี  
วิมุตติญาณทัสนะช่ือวามีเหตอัุนบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น 
ยอมไมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี ้แมแกนของตนไมนั้น   ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ  
ฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย อวปิฏิสารช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือ 
อวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ วิมุตติ 
ญาณทัสนะช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุ 
สมบูรณ เม่ืออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรม 
มีเหตุสมบูรณ เม่ือความปราโมทยมีอยู ปตขิองบุคคลผูสมบูรณดวยความปราโมทย ยอมเปน 
ธรรมมีเหตุสมบูรณ เม่ือปติมีอยูปสสัทธิของบุคคลผูสมบูรณดวยปติ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ  
เม่ือปสสัทธิมีอยู สุขของบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เม่ือสุขมีอยู  
สัมมาสมาธิของบุคคลผูสมบูรณดวยสุข ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณเม่ือสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูต 
ญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เม่ือยถาภูตญาณ 
ทัสนะมีอยู นพิพิทาของบุคคลผูสมบูรณดวยยถาภูตญาณทัสนะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ   
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เม่ือนิพพิทามีอยูวิราคะของบุคคลผูสมบูรณดวยนพิพิทา ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เม่ือวิราคะ 
มีอยู วิมุตติญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณ แมกะเทาะของตนไมนั้น  
ก็ยอมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกนของตนไมนั้น   ก็ยอมถึงความบริบูรณ  
ฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย อวปิฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุ 
สมบูรณ เม่ืออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรม 
มีเหตุสมบูรณ ฯลฯ วิมุตติญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ  
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                        อุปนิสาสูตรท่ี ๒ 
     [๒๑๑] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุผูมีอายุท้ังหลาย  
ภิกษเุหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรผูมีอายทุั้งหลาย 
อวิปฏิสารช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เม่ืออวิปฏิสารไมมี ความปราโมทย 
ช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ... เม่ือวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสนะ 
ช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจดัเสียแลว ฯ 
     ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวบัิติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น  
ยอมไมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี ้แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ  
ฉันใด ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย อวิปฏิสารช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือ 
อวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ วิมุตติ 
ญาณทัสนะช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
     ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุ 
สมบูรณ เม่ือวปิฏิสารมีอยู ... เม่ือวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ  
ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฯ  
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     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณ แมกะเทาะของตนไมนั้น  
ยอมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น กย็อมถึงความบริบูรณ ฉันใด  
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีลสมบูรณดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ  
เม่ืออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรมมีเหตุ 
สมบูรณ ฯลฯ วิมุตติญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ  
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                        อุปนิสาสูตรท่ี ๓ 
     [๒๑๒] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระอานนทไดเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย  
ภิกษเุหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทไดกลาววาดกูรผูมีอายุท้ังหลาย  
อวิปฏิสารช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีล     มีศีลวิบัติขจัดเสียแลว     เม่ือวปิฏิสารไมมี ความ 
ปราโมทยช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ... เม่ือวริาคะไมมี วมุิตติญาณทัสนะ 
ช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจดัเสียแลว ฯ 
     ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวบัิติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น  
ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพ้ี แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ  
ฉันใด ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย อวิปฏิสารช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เม่ือ 
อวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ  
วิมุตติญาณทัสนะช่ือวามีเหตอัุนบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนัน้เหมือนกัน ฯ 
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีลยอมเปนธรรม 
มีเหตุสมบูรณ เม่ืออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอม 
เปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ... เม่ือวิราคะมีอยูวิมุตติญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ  
ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฯ  
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     ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณ แมกะเทาะของตนไมนั้น 
ก็ยอมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอมถึงความบริบูรณ 
ฉันใด ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีลสมบูรณดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุ 
สมบูรณ เม่ืออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรม 
มีเหตุสมบูรณ ฯลฯ วิมุตติญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ  
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                          พยสนสูตร 
     [๒๑๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุใดดาบริภาษเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลายติเตียนพระอริยเจา  
ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส ท่ีภิกษนุั้นจะไมพึงถึงความฉิบหาย ๑๑ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง  
ความฉิบหาย ๑๑ อยางเปนไฉน คือ ไมบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ ๑ เส่ือมจากธรรมท่ีบรรลุ 
แลว ๑ สัทธรรมของภิกษนุั้นยอมไมผองแผว ๑ เปนผูเขาใจวาไดบรรลุในสัทธรรม ๑ เปนผู 
ไมยินดปีระพฤติพรหมจรรย ๑ ตองอาบัตเิศราหมองอยางใดอยางหน่ึง ๑ บอกลาสิกขาเวียนมา 
เพื่อหินภาพ ๑ ถูกตองโรคอยางหนกั ๑ ยอมถึงความเปนบา คือ ความฟุงซานแหงจิต ๑  
เปนผูหลงใหลทํากาละ ๑ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
ภิกษใุดดาบริภาษเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลายติเตียนพระอริยเจา ขอน้ีมิใชฐานะ มิใชโอกาส  
ท่ีภิกษนุั้นจะไมพึงถึงความฉิบหาย ๑๑ อยาง อยางใดอยางหนึ่งนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                          สัญญาสูตร 
     [๒๑๔] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต  
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พระองคผูเจริญ พึงมีหรือหนอแล การท่ีภกิษุไดสมาธิโดยประการท่ีตนไมพึงมีความสําคัญในปฐว ี
ธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ไม 
พึงมีความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุวาเปน 
วาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากาสานัญจายตนะวาเปนอากาสานัญจายตนะเปน 
อารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนะ วาเปนวิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมี 
ความสําคัญในอากิญจัญญายตนะวาเปนอากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญใน 
เนวสัญญานาสัญญายตนะวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญใน 
โลกน้ีวาเปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ  
ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว ท่ี 
แสวงหาแลว ท่ีตรองตามแลวดวยใจ กแ็ตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา พึงมีไดอานนท การท่ีภกิษุไดสมาธิโดยประการท่ีตนไมพึง 
มีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ท่ีตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปน 
ผูมีสัญญา ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ พึงมีไดอยางไรเลา การท่ีภิกษุไดสมาธิโดยประการท่ีตนไม 
พึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ท่ีตรองตามแลวดวยใจ กแ็ตวาพึง 
เปนผูมีสัญญา ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีสัญญาอยางนี้วาธรรมชาตินั่นสงบ  
ธรรมชาตินั้นประณีต คือ ความสงบแหงสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา  
ความส้ินกําหนัด ความดับ นิพพานดูกรอานนท พึงมีไดอยางนี้แล การท่ีภิกษไุดสมาธิโดย 
ประการท่ีตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญใน 
อาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ไมพงึมีความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ  
ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากาสาณัญ 
จายตนะวาเปนอากาสนัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวญิญาณัญจายตนะวาเปน 
วิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากิญจัญญายตนะวาเปนอากิญจัญญายตนะ 
เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะ วาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะ  
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เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพงึมีความสําคัญในโลก 
หนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็เสียงท่ีไดยนิ อารมณท่ีทราบ 
ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว ท่ีแสวงหาแลว ท่ีตรองตามแลวดวยใจ กแ็ตวาพงึเปนผูมีสัญญา ฯ 
     คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจาก 
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิแลว เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู 
คร้ันแลว ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ 
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ พึงมี 
ไดหรือหนอแล การท่ีภิกษไุดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตวุาเปนปฐวีธาต 
 ุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบธรรมท่ีรูแจง  
ท่ีถึงแลว ท่ีแสวงหาแลว ท่ีตรองตามแลวดวยใจ กแ็ตวาพงึเปนผูมีสัญญา ฯ 
     ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานอานนทผูมีอายุ พึงมีได การท่ีภกิษุไดสมาธิ โดย 
ประการท่ีตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวธีาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญ 
ในรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยนิ อารมณท่ีทราบธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว ท่ีแสวงหาแลว ท่ีตรอง 
ตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
     อา. ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดอยางไรเลา การท่ีภิกษไุดสมาธิโดยประการ 
ท่ีตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ี 
ไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจงท่ีถึงแลว ท่ีแสวงหาแลว ท่ีตรองตาม 
แลวดวยใจ กแ็ตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
     สา. ดูกรทานอานนทผูมีอายุ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีสัญญาอยางนี้วา ธรรมชาติ 
นั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณตี คือ ความสงบสังขารท้ังปวงความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ิน 
ตัณหา ความส้ินกําหนัด ความดับ นิพพานดูกรทานอานนทผูมีอายุ พึงมีไดอยางนีแ้ล การ 
ท่ีภิกษไุดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ  
ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว ท่ี 
แสวงหาแลว ท่ีตรองตามแลวดวยใจ กแ็ตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
     อา. ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว การท่ีอรรถกับอรรถ  
พยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดาและของสาวก เปรียบเทียบไดกนั เสมอกัน ไม  
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ผิดกัน ในบทท่ีเลิศ ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ เม่ือกี้นีก้ระผมเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ได 
ทูลถามเนื้อความอันนี้ แมพระผูมีพระภาคกท็รงพยากรณเนื้อความอันนี้ ดวยบทเหลานี ้ดวย 
พยัญชนะเหลานี้ แกกระผมเหมือนท่ีทานพระสารีบุตรพยากรณ ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ  
นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว การท่ีอรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดาและ 
ของพระสาวก เปรียบเทียบกนัได เสมอกนั ไมผิดกัน ในบทท่ีเลิศนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                         มนสิการสูตร 
     [๒๑๕] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ พึงมีไดหรือหนอแล การท่ีภิกษไุดสมาธิโดยประการทีต่นไมพึงกระทําจักษุไวในใจ  
ไมพึงกระทํารูปไวในใจ ไมพึงกระทําเสียงไวในใจ  ไมพึงกระทําจมูกไวในใจ  ไมพงึ 
กระทํากล่ินไวในใจ  ไมพึงกระทําล้ินไวในใจ  ไมพึงกระทํารสไวในใจ  ไมพึงกระทํากายไวในใจ 
ไมพึงกระทําโผฏฐัพพะไวในใจ  ไมพึงกระทําปฐวีธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําอาโปธาตุไวในใจ 
ไมพึงกระทําเตโชธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําวาโยธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําอากาสานัญจายตนะไว 
ในใจ ไมพึงกระทําวิญญาณญัจายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําอากิญจัญญายตนะไวในใจ ไมพึง 
กระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําโลกนี้ไวในใจ ไมพึงกระทําโลกหนาไว 
ในใจ ไมพึงกระทํารูปท่ีไดเห็น เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว ท่ีแสวง 
หาแลว ท่ีตรองตามแลวดวยใจ กแ็ตวาพึงทําไวในใจ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท พึงมีได การท่ีภิกษไุดสมาธิ โดยประการท่ี 
ตนไมพึงกระทําจักษุไวในใจ ไมพึงกระทํารูปไวในใจ ... ไมพึงกระทํารูปท่ีไดเห็น เสียงท่ีไดยนิ 
อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว ท่ีแสวงหาแลว ท่ีตรองตามแลวดวยใจ ไวในใจ ก ็
แตวาพึงทําไวในใจ ฯ  
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     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ พึงมีไดอยางไร การท่ีภิกษไุดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึง 
กระทําจกัษุไวในใจ ฯลฯ ไมพึงกระทํารูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยินอารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง  
ท่ีถึงแลว ท่ีแสวงหาแลว ท่ีตรองตามแลวดวยใจไวในใจ ก็แตวาพึงทําไวในใจ ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมทําไวในใจอยางนี้วาธรรมชาตินั่นสงบ  
ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา  
ความส้ินกําหนัด ความดับ นิพพาน ดูกรอานนท พึงมีไดอยางนี้แล การท่ีภิกษไุดสมาธิโดย 
ประการท่ีตนไมพึงกระทําจกัษุไวในใจ ไมพึงกระทํารูปไวในใจ ไมพึงกระทําหไูวในใจ ไมพึง 
กระทําเสียงไวในใจ ไมพึงกระทําจมูกไวในใจ ไมพึงกระทํากล่ินไวในใจ ไมพึงกระทําล้ินไว 
ในใจ ไมพึงกระทํารสไวในใจ ไมพึงกระทํากายไวในใจ ไมพึงกระทําโผฏฐัพพะไวในใจ ไมพึง 
กระทําปฐวีธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําอาโปธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําเตโชธาตุไวในใจ ไมพึง 
กระทําวาโยธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําอากาสานัญจายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําวิญญาณัญจายตนะ 
ไวในใจ ไมพึงกระทําอากิญจญัญายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะไวในใจ 
ไมพึงกระทําโลกนี้ไวในใจ ไมพึงกระทําโลกหนาไวในใจ ไมพึงกระทํารูปท่ีไดเห็นเสียงท่ีไดยนิ  
อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว ท่ีแสวงหาแลว ท่ีตรองตามแลวดวยใจ ไวในใจ ก ็
แตวาพึงกระทําไวในใจ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                          อเสขสูตร 
     [๒๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีอิญชกาวสถาคาร  ในนาทิกคาม คร้ัง 
นั้นแล ทานพระสันธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระสันธะวา ดูกรสันธะ  
เธอจงเพงแบบการเพงของมาอาชาไนย อยาเพงแบบการเพงของมากระจอก ดูกรสันธะ ก็การ 
เพงของมากระจอกยอมมีอยางไร ดูกรสันธะ ธรรมดามากระจอกถูกเขาผูกไวใกลรางขาวเหนียว  
ยอมเพงวา ขาวเหนียวๆ ดังนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมากระจอกท่ีเขาผูกไวใกลรางขาว 
เหนยีวยอมไมมีความคิดอยางนี้วา วันนี้ สารถีผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอแล เราจักทํา  
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อะไรตอบแกเขา ดังนี้ มากระจอกนั้นถูกเขาผูกไวใกลรางขาวเหนียว ยอมเพงวา ขาวเหนียวๆ 
ดังนี้ ฉันใด ดกูรสันธะบุรุษกระจอกบางคนในธรรมวินยันี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล อยูท่ีปาก็ดี  
อยูท่ีโคนตนไมก็ดี อยูท่ีเรือนวางเปลากด็ี มีจิตถูกกามราคะกลุมรุมแลว ถูกกามราคะครอบงํา 
แลว และยอมไมรูอุบายเคร่ืองสลัดกามราคะ ท่ีเกิดข้ึนแลวตามความเปนจริงบุรุษกระจอกน้ัน ทํา 
กามราคะน่ันแหละในภายในแลว ยอมเพง ยอมเพงตางๆยอมเพงเนืองนิตย ยอมเพงฝายตํ่า  
มีจิตอันพยาบาทกลุมรุมแลว อันพยาบาทครอบงําแลว ... มีจิตอันถีนมิทธะกลุมรุมแลว อันถีน 
มิทธะครอบงําแลว ...มีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุมแลว อันอุทธัจจกุกกุจจะครอบงําแลว ... มีจิต 
อันวิจกิิจฉากลุมรุมแลว อันวจิิกิจฉาครอบงําแลว และยอมไมรูอุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาท่ีเกิด 
ข้ึนแลว ตามความเปนจริง บุรุษกระจอกนัน้ทําวิจกิิจฉานัน่แหละในภายในแลว ยอมเพง  
ยอมเพงตางๆ ยอมเพงเนืองนิตย ยอมเพงฝายตํ่าบุรุษกระจอกน้ัน ยอมอาศัยปฐวีธาตุเพงบาง  
ยอมอาศัยอาโปธาตุเพงบาง ยอมอาศัยเตโชธาตุเพงบาง ยอมอาศัยวาโยธาตุเพงบาง ยอมอาศัย 
อากาสานัญจายตนะเพงบาง ยอมอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพงบาง ยอมอาศัยอากิญจญัญายตนะ 
เพงบางยอมอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพงบาง ยอมอาศัยโลกนี้เพงบาง ยอมอาศัยโลกหนา 
เพงบาง ยอมอาศัยรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยนิ อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว ท่ีแสวงหา 
แลว ท่ีตรองตามแลวดวยใจ เพงบาง ดูกรสันธะการเพงของบุรุษกระจอกยอมมีดวยประการ 
อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรสันธะ ก็การเพงของมาอาชาไนยยอมมีอยางไร ดกูรสันธะ ธรรมดามาอาชาไนย 
ท่ีเจริญ ถูกเขาผูกไวใกลรางขาวเหนียว ยอมไมเพงวา ขาวเหนียวๆดังนี ้ขอนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะมาอาชาไนยท่ีเจริญ ถูกเขาผูกไวใกลรางขาวเหนยีว ยอมมีความคิดอยางนีว้า วนันี้ สารถี 
ผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอแล เราจะกระทําอะไรตอบเขา ดังนี้ มาอาชาไนยนัน้ ถูกเขา 
ผูกไวใกลรางขาวเหนียว ยอมไมเพงวา ขาวเหนียวๆ ดังนี้ ดูกรสันธะ ดวยวามาอาชาไนยท่ี 
เจริญ ยอมพิจารณาเห็นการถูกปะฏักแทงวา เหมือนคนเปนหนี้ครุนคิดถึงหนี้เหมือนคนถูก 
จองจํามองเห็นการจองจํา เหมือนคนผูเส่ือมนึกเหน็ความเส่ือมเหมือนคนมีโทษเล็งเห็นโทษ  
ดูกรสันธะ บุรุษอาชาไนยท่ีเจริญ ก็ฉันนั้นเหมือนกนัแล อยูท่ีปาก็ดี อยูท่ีโคนตนไมกด็ี หรือ 
อยูเรือนวางเปลาก็ดี ยอมไมมีจิตอันกามราคะกลุมรุมแลว อันกามราคะครอบงําแลวอยู และ 
ยอมรูท่ัวถึงอุบายเคร่ืองสลัดกามราคะท่ีเกิดข้ึนแลวตามความเปนจริง ยอมไมมีจิตอันพยาบาท  
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กลุมรุมแลว ... ยอมไมมีจิตอันถีนมิทธะกลุมรุมแลว ... ยอมไมมีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุมแลว ...  
ยอมไมมีจิตอันวิจกิิจฉากลุมรุมแลว อันวจิิกิจฉาครอบงําแลวและยอมรูท่ัวถึงอุบายเคร่ืองสลัด 
วิจิกจิฉาท่ีเกดิข้ึนแลว บุรุษอาชาไนยนั้น ยอมไมอาศัยปฐวีธาตุเพง ยอมไมอาศัยอาโปธาตุเพง  
ยอมไมอาศัยเตโชธาตุเพง ยอมไมอาศัยวาโยธาตุเพง ยอมไมอาศัยอากาสานัญจายตนะเพง ยอม 
ไมอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพง ยอมไมอาศัยอากิญจัญญายตนะเพง ยอมไมอาศัยเนวสัญญานา 
สัญญายตนะเพง ยอมไมอาศัยโลกนี้เพง ยอมไมอาศัยโลกหนาเพง ยอมไมอาศัยรูปท่ีไดเหน็  
เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว ท่ีแสวงหาแลว ท่ีตรองตามแลวดวยใจ 
เพง ก็แตวายอมเพง ดูกรสันธะ อนึ่งเทวดาพรอมท้ังอินทร พรหม มนุษย ยอมนอบนอม 
บุรุษอาชาไนยท่ีเจริญ ผูเพงแลวอยางนี้ แตท่ีไกลเทียววา 
        ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย    ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน 
        ขาแตทานผูเปนบุรุษสูงสุด       ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน 
        ขาพเจาท้ังหลายรูชัดเหตุนั้นๆ ได   เพราะอาศัยการเพงของทาน 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ ทานพระสันธะไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ 
บุรุษอาชาไนยท่ีเจริญ ผูเพง ยอมเพงอยางไร บุรุษอาชาไนยนัน้ จึงจะไมอาศัยปฐวีธาตุเพง ...  
ไมอาศัยรูปท่ีไดเห็น เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว ท่ีแสวงหาแลว  
ท่ีตรองตามแลวดวยใจเพง กแ็ตวายอมเพง ขาแตพระองคผูเจริญ อนึ่ง เทวดาพรอมท้ังอินทร  
พรหม มนุษยยอมนอบนอมบุรุษอาชาไนยท่ีเจริญ ผูเพง อยางไร แตท่ีไกลเทียววา 
        ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย    ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน 
        ขาแตทานผูเปนบุรุษสูงสุด       ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน 
        ขาพเจาท้ังหลายรูชัดเหตุนั้นๆ ได   เพราะอาศัยการเพงของทาน ฯ 
     พ. ดูกรสันธะ ความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณยอมเปนของแจมแจง 
แกบุรุษอาชาไนยท่ีเจริญในธรรมวินัยนี้ ความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ  
ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง 
ความสําคัญในวาโยธาตวุาเปนวาโยธาตุเปนอารมณยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญในอากาสา  
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นัญจายตนะวาเปนอากาสานญัจายตนะเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญใน 
วิญญาณัญจายตนะวาเปนวิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญใน 
อากิญจัญญายตนะวาเปนอากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญใน 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ วาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนอารมณยอมเปนของแจมแจง  
ความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญในโลกหนาวา 
เปนโลกหนาเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญในรูปท่ีไดเห็น เสียงท่ีไดยิน  
อารมณท่ีไดทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว ท่ีแสวงหาแลว ท่ีตรองตามแลวดวยใจ ยอมเปน 
ของแจมแจงแกบุรุษอาชาไนยท่ีเจริญในธรรมวินัยนี้ ฯ 
     ดูกรสันธะ บุรุษอาชาไนยท่ีเจริญ ผูเพงอยูอยางนีแ้ล จึงไมอาศัยปฐวีธาตุเพง ไม 
อาศัยอาโปธาตุเพง ไมอาศัยเตโชธาตุเพง ไมอาศัยวาโยธาตุเพงไมอาศัยอากาสานัญจายตนะเพง  
ไมอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพง ไมอาศัยอากิญจัญญายตนะเพง ไมอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
เพง ไมอาศัยโลกนี้เพง ไมอาศัยโลกหนาเพง ไมอาศัยรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ี 
ไดทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว ท่ีแสวงหาแลว ท่ีตรองตามแลวดวยใจเพง กแ็ตวายอมเพง 
ดูกรสันธะ อนึง่ เทวดาพรอมท้ังอินทร พรหม มนุษย ยอมนอบนอมบุรุษอาชาไนยท่ีเจริญ  
ผูเพงแลวอยางนี้ แตท่ีไกลเทียววา 
        ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย      ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน 
        ขาแตทานผูเปนบุรุษสูงสุด         ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน 
        ขาพเจาท้ังหลายรูชัดเหตุนั้นๆ ได   เพราะอาศัยการเพง 
        ของทาน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                        โมรนิวาปนสูตร 
     [๒๑๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปริพาชการาม อันเปนท่ีใหเหยื่อแก 
นกยูง ใกลพระนครราชคฤห ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา   
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ประการ ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน  
มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุด 
กวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ศีลขันธอันเปนของ 
พระอเสขะ ๑สมาธิขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ปญญาขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน 
มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวนเปนผูประเสริฐสุดกวา 
เทวดาและมนษุยท้ังหลาย ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยธรรม ๓ ประการแมอ่ืนอีก ยอมเปนผูมีความ 
สําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวา 
เทวดาและมนษุยท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ อิทธิปฏิหาริย ๑ อาเทสนา 
ปาฏิหาริย ๑ อนุสาสนีปาฏิหาริย ๑  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
นี้แล ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน  
มีท่ีสุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการแมอ่ืนอีก ยอมเปนผูมีความ 
สําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวา 
เทวดาและมนษุยท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ๑ สัมมาญาณะ ๑  
สัมมาวิมุติ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูมีความ 
สําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน เปน 
ผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
    ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน  
มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวา 
เทวดาและมนษุยท้ังหลาย ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ วิชชา ๑ จรณะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม๒ ประการนี้แล ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจาก 
โยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและ 
มนุษยท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมสนังกุมารพรหมกไ็ดกลาวคาถานี้ไววา  
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        ในหมูชนท่ียังรังเกยีจกนัดวยโคตร  กษัตริยเปนผูประเสริฐ 
        สุด ทานผูสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ   เปนผูประเสริฐสุดกวา 
        เทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คาถานี้นั้น สนังกุมารพรหมรอยกรองไวถูกแลวมิใชรอยกรอง 
ไวผิด กลาวไวชอบแลว มิใชกลาวไมชอบ ประกอบดวยประโยชนมิใชไมประกอบดวย 
ประโยชน เราเห็นดวย ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมเราก็กลาวอยางนี้วา 
        ในหมูชนท่ียังรังเกยีจกนัดวยโคตร  กษัตริยเปนผูประเสริฐสุด 
        ทานผูสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ   เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบนิสสายวรรคท่ี ๑ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. กิมัตถิยสูตร                          ๒. เจตนาสูตร   
             ๓. อุปนิสาสูตรท่ี ๑                  ๔. อุปนิสาสูตรท่ี ๒   
             ๕. อุปนิสาสูตรท่ี ๓                  ๖. พยสนสูตร   
             ๗. สัญญาสูตร                          ๘. มนสิการสูตร   
             ๙. อเสขสูตร                                  ๑๐. โมรนิวาปนสูตร ฯ  
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                         ทุติยวรรคท่ี ๒ 
                        มหานามสูตรท่ี ๑ 
     [๒๑๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกลพระนครกบิลพสัดุ  
แควนสักกะ กส็มัยนั้นแล ภกิษุเปนอันมาก กระทําจีวรกรรมเพ่ือพระผูมีพระภาค ดวยหวังวา  
พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลวจกัเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน เจาศากยะพระนามวา 
มหานามะไดทรงทราบขาววา ภกิษุเปนอันมากกระทําจวีรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาค ดวยหวังวา  
พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จกัเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน คร้ังนั้นแลเจาศากยะ 
พระนามวามหานามะ เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับทรงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค 
แลว ประทับนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดตรัสทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ หมอมฉันทราบขาวดังน้ีวาภิกษเุปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพ่ือพระผูมีพระภาค  
ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน ดังนี้ ขาแต 
พระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรมเคร่ืองอยูตางๆ จะพึงอยูดวยธรรมเคร่ืองอยูอะไร 
พระเจาขา ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ มหาบพติร การท่ีมหาบพิตรเสด็จเขามาหาตถาคตแลว 
ตรัสถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรมเคร่ืองอยูตางๆ จะพึงอยูดวยธรรม 
เคร่ืองอยูอะไร ดังนี้ เปนการสมควรแกมหาบพิตรผูเปนกลุบุตร ดูกรมหาบพิตร กุลบุตรผูมี 
ศรัทธายอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีศรัทธายอมไมเปนผูบริบูรณ ผูปรารภความเพียรยอมเปนผู 
บริบูรณ ผูเกียจครานยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติตั้งม่ันยอมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติหลงลืมยอม 
ไมเปนผูบริบูรณ ผูมีจิตต้ังม่ันยอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีจติต้ังม่ันยอมไมเปนผูบริบูรณ  ผูมีปญญา 
ยอมเปนผูบริบูรณ ผูมีปญญาทรามยอมไมเปนผูบริบูรณ ดูกรมหาบพิตรมหาบพิตรทรงต้ังอยูใน 
ธรรม ๕ ประการนี้แลว พึงทรงเจริญธรรม ๖ ประการใหยิ่งข้ึนไป ดูกรมหาบพิตร ในธรรม ๖  
ประการนี้ มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองค  
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นั้น เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรู 
แจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษ ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย  เปนผู 
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรมหาบพิตร สมัยใดอริยสาวกระลึกถึงตถาคต สมัยนั้น  
จิตของอริยสาวกนัน้ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนั้น  
จิตของอริยสาวกนัน้ยอมดําเนินไปตรง ดกูรมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะ 
ปรารภพระตถาคตยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบ 
ดวยธรรม ปตยิอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปต ิ
ยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบยอมเสวยสุข จติของอริยสาวกผูมีสุขยอมต้ังม่ัน ดูกรมหาบพิตร 
อริยสาวกน้ีอาตมภาพกลาววาเปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความ 
พยาบาทอยูในหมูสัตวผูมีความพยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญพุทธานุสสติ ฯ 
     ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงพระธรรมวาพระธรรมอัน 
 พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอม 
 เขามาในตน อันวิญูชนพงึรูเฉพาะตนดกูรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงพระธรรม  
 สมัยนั้น จิตของอริยสาวกน้ันยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม  
สมัยนั้น   จิตของอริยสาวกน้ันยอมดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระธรรม      ยอมไดความรู 
อรรถยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติยอมเกดิแกอริยสาวก 
ผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบอริยสาวกผูมีกายสงบยอม 
เสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมต้ังม่ัน ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกน้ีอาตมภาพกลาววา 
เปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูสัตวผูมีความ 
พยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญธรรมานุสสติ ฯ 
     ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงพระสงฆวาพระสงฆสาวก 
ของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ผูปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ นี้คือคู 
บุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี่พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรของคํานับ ควรของ 
ตอนรับ ควรของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ดูกร 
มหาบพิตร สมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกน้ันยอมไมถูกราคะ  
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กลุมรุมไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกน้ันยอมดําเนิน 
ไปตรง ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระสงฆยอมไดความรูอรรถ  
ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปตยิอมเกิดแกอริยสาวกผูมี 
ความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปตยิอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบแลว 
ยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมต้ังม่ัน ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกน้ีอาตมภาพกลาววา 
เปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูสัตวผูมีความ 
พยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญสังฆานุสสติ ฯ 
     ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงศีลของตนวาไมขาด ไมทะลุ  
ไมดาง ไมพรอย เปนไทย วญิูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิลูบคลําไมได เปนไปเพื่อ 
สมาธิ ดูกรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศีล สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นยอมไมถูก 
ราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุมสมัยนั้น จิตของอริยสาวกน้ันยอมดําเนิน 
ไปตรง ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภศีล ยอมไดความรูอรรถ ยอม 
ไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติยอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความ 
ปราโมทยกายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบแลวยอม 
เสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมต้ังม่ัน ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกน้ีอาตมภาพกลาววา  
เปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูสัตวผูมีความ 
พยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญสีลานุสสติ ฯ 
     ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงจาคะของตนวา เปนลาภ 
ของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ท่ีเรามีจิตปราศจากมลทิน คือความตระหนี่ มีจาคะอันปลอยแลว 
มีฝามืออันชุม ยินดแีลวในการสละ ควรแกการขอ ยินดใีนการจําแนกทาน อยูครองเรือน  
ในหมูสัตวผูถูกมลทิน คือความตระหน่ีกลุมรุม ดูกรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงจาคะ  
สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนัน้ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม  
สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ยอมดําเนนิไปตรง ดูกรมหาบพิตรอริยสาวกผูมีจิตดําเนนิไปตรง 
เพราะปรารภจาคะ ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบ 
ดวยธรรม ปตยิอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติ  
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ยอมสงบอริยสาวกผูมีกายสงบแลวยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมต้ังม่ัน ดกูร 
มหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววา เปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตวผูถึงความไมสงบ  
เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูสัตวผูมีความพยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญ 
จาคานุสสติ ฯ 
     ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงเทวดาท้ังหลายวา เทวดา 
ช้ันจาตุมหาราชมีอยู เทวดาช้ันดาวดึงสมีอยู เทวดาชัน้ยามามีอยู เทวดาช้ันดุสิตมีอยู เทวดา 
ช้ันนิมมานรดมีีอยู เทวดาช้ันปรนิมมิตสวสัดีมีอยู เทวดาชั้นพรหมกายมีอยู เทวดาช้ันท่ีสูงข้ึน 
ไปกวานั้นมีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศรัทธาเชนใด จุติจากโลกน้ีแลวไปบังเกดิในเทวโลก 
ช้ันนั้นๆ แมเราก็มีศรัทธาเชนนั้นอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีลเชนใดจุตจิากโลกนี้แลว 
ไปบังเกิดในเทวโลกช้ันนัน้ๆ แมเราก็มีศีลเชนนั้น เทวดาเหลานั้นประกอบดวยสุตะเชนใด  
จุติจากโลกนีแ้ลวไปบังเกดิในเทวโลกช้ันนั้นๆแมเราก็มีสุตะเชนนัน้ เทวดาเหลานั้นประกอบ 
ดวยจาคะเชนใด จุติจากโลกนี้แลวไปบังเกดิในเทวโลกช้ันนั้นๆ แมเราก็มีจาคะเชนนัน้ เทวดา 
เหลานั้นประกอบดวยปญญาเชนใด จุติจากโลกนี้แลวไปบังเกิดในเทวโลกช้ันนั้นๆ  แมเราก็มี 
ปญญาเชนนั้น ดูกรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศรัทธาศีล สุตะ จาคะและปญญา  
ของตนและของเทวดาเหลานั้น สมัยนัน้ จติของอริยสาวกน้ันยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูก 
โทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุมสมัยนั้น จิตของอริยสาวกน้ันยอมดําเนินไปตรง ดกูร 
มหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดาํเนินไปตรงเพราะปรารภเทวดาท้ังหลาย ยอมไดความรูอรรถ ยอม 
ไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติยอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความ 
ปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบอริยสาวกผูมีกายสงบแลวยอม 
เสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมต้ังม่ัน ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกน้ีอาตมภาพกลาววา  
เปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูสัตวผูมีความ 
พยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญเทวตานุสสติ ดังนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑  
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                        มหานามสูตรท่ี ๒ 
     [๒๑๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกลพระนครกบิลพสัดุ  
แควนสักกะ กส็มัยนั้นแล เจาศากยะพระนามวามหานามะทรงหายจากประชวร คือหายจาก 
ภาวะท่ีประชวรไมนาน ก็สมยันั้น ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาค ดวย 
หวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยกาลลวงไป ๓ เดือน เจาศากยะ 
พระนามวามหานามะไดทรงสดับขาววา ภิกษเุปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพ่ือพระผูมีพระภาค 
ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสดจ็จาริกโดยลวงไป ๓ เดือน คร้ังน้ันแล  
เจาศากยะพระนามวามหานามะ เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทราบขาวมาดังนีว้า ภกิษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพ่ือ 
พระผูมีพระภาคดวยหวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จกัเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน 
ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรมเคร่ืองอยูตางๆ พึงอยูดวยธรรมเคร่ืองอยู 
อะไร พระเจาขา ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ มหาบพติร การท่ีมหาบพิตรเสด็จเขามาหาตถาคตแลว 
ตรัสถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรมเคร่ืองอยูตางๆ พึงอยูดวยธรรมเคร่ือง 
อยูอะไร ดังนี้ เปนการสมควรแกมหาบพติรผูเปนกุลบุตร ดูกรมหาบพิตร กุลบุตรผูมีศรัทธา 
ยอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีศรัทธา ยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูปรารภความเพียรยอมเปนผูบริบูรณ  
ผูเกียจครานยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติตั้งม่ันยอมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติหลงลืมยอมไมเปนผู 
บริบูรณผูมีจิตต้ังม่ันยอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีจิตต้ังม่ันยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีปญญายอมเปน 
ผูบริบูรณ ผูมีปญญาทรามยอมไมเปนผูบริบูรณ ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรทรงต้ังอยูในธรรม ๕ 
ประการนี้แลว พึงเจริญธรรม ๖ ประการใหยิ่งข้ึนไป ดกูรมหาบพิตรในธรรม ๖ ประการนี้  
พึงทรงระลึกถึงพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบาน 
แลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรมหาบพิตรสมัยใด อริยสาวกระลึกถึงพระตถาคต สมัยนั้น  
จิตของอริยสาวกนัน้ ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนั้น   
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จิตของอริยสาวกนัน้ยอมดําเนินไปตรง ดกูรมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะ 
ปรารภพระตถาคต ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบ 
ดวยธรรม ปตยิอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปต ิ
ยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบแลว ยอมเสวยสุขจิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมต้ังม่ัน ดกูร 
มหาบพิตร มหาบพิตรพึงเสด็จดําเนินเจริญก็ได พึงประทับยืนเจริญกไ็ด พึงประทับนั่งเจริญก็ได  
พึงบรรทมเจริญก็ได พึงทรงประกอบการงานเจริญก็ได พึงประทับบนท่ีนอนอันเบียดเสียดดวย 
พระโอรสและพระธิดาเจริญก็ได ซ่ึงพุทธานุสสตินี้แล ฯ 
     ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงพระธรรม... 
     ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงพระสงฆ... 
     ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงศีลของตน... 
     ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงจาคะของตน... 
     ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงเทวดาท้ังหลายวา เทวดา 
ช้ันจาตุมหาราชมีอยู เทวดาช้ันดาวดึงสมีอยู ... เทวดาผูสูงข้ึนไปกวานั้นมีอยู เทวดาเหลานั้น 
ประกอบดวยศรัทธาเชนใด จุติจากโลกนีแ้ลวไปบังเกดิในเทวโลกช้ันนั้นๆ แมเรากมี็ศรัทธา 
เชนนั้น เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีล ...สุตะ ... จาคะ ... ปญญาเชนใด จุติจากโลกนีแ้ลว 
ไปบังเกิดในเทวโลกช้ันนัน้ๆแมเราก็มีปญญาเชนนั้น ดกูรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวก 
ระลึกถึงศรัทธา ศีลสุตะ จาคะ และปญญา ของตนและของเทวดาเหลานั้น สมัยนัน้ จติของ 
อริยสาวกน้ันยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุมสมัยนั้น จิตของ 
อริยสาวกน้ันยอมดําเนินไปตรง ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนนิไปตรงเพราะปรารภเทวดา 
ท้ังหลาย ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม  
ปติยอมเกดิแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ  
อริยสาวกผูมีกายสงบยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมต้ังม่ัน ดกูรมหาบพิตร  มหาบพิตร 
พึงเสด็จดําเนนิเจริญก็ได พงึประทับยืนเจริญก็ได พึงประทับนั่งเจริญกไ็ด พึงบรรทมเจริญก็ได 
พึงทรงประกอบการงานเจริญก็ได พึงประทับบนที่นอนอันเบียดเสียดดวยพระโอรสและพระธิดา 
เจริญก็ได ซ่ึงเทวตานุสสตินีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒  
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                          นันทิยสูตร 
     [๒๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกลพระนครกบิลพสัดุ  
แควนสักกะ กส็มัยนั้นแล พระผูมีพระภาคมีพระประสงคจะเขาจําพรรษา ณ พระนครสาวัตถี  
เจาศากยะพระนามวานนัทิยะไดทราบขาววาพระผูมีพระภาคมีพระประสงคจะเขาจําพรรษา  
ณ พระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแลเจาศากยะพระนามวานันทิยะทรงมีพระดาํริวา ไฉนหนอ แม 
เราก็พึงเขาจําพรรษา ณพระนครสาวัตถี เราจักประกอบการงาน และจักไดเฝาพระผูมีพระภาค 
ตามกาลอันสมควร ณ พระนครสาวัตถีนั้น ฯ 
     คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงจําพรรษา ณ พระนครสาวัตถี เจาศากยะพระนามวา 
นันทิยะ ก็เขาจาํพรรษา ณ พระนครสาวัตถี ไดทรงประกอบการงานและไดเฝาพระผูมีพระภาค 
ตามกาลอันสมควร ณ พระนครสาวัตถีนั้น ก็สมัยนัน้แลภิกษุเปนอันมากยอมกระทําจีวรกรรม 
เพื่อพระผูมีพระภาค ดวยหวงัวา พระผูมีพระภาคผูมีจวีรสําเร็จแลว จกัเสด็จจาริกโดยลวงไป  
๓ เดือน เจาศากยะพระนามวานันทิยะไดทรงทราบขาววา ภิกษเุปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพ่ือ 
พระผูมีพระภาคดวยหวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จกัเสด็จจาริกโดยลวงไป  
๓ เดือนคร้ังนัน้แล เจาศากยะพระนามวานนัทิยะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ทรงถวายบังคมแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทราบขาวมาวา ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมี 
พระภาค ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน  
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรมเคร่ืองอยูตางๆ พึงอยูดวยธรรมเคร่ืองอยูอะไร  
พระเจาขา ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ บพิตร การท่ีบพิตรเสด็จมาหาตถาคตแลวตรัสถามวา  
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรมเคร่ืองอยูตางๆพึงอยูดวยธรรมเคร่ืองอยูอะไร  
ดังนี้ เปนการสมควรแกบพติรผูเปนกุลบุตรแลดูกรบพติร กุลบุตรผูมีศรัทธายอมเปนผูบริบูรณ  
ผูไมมีศรัทธายอมไมเปนผูบริบูรณผูมีศีลยอมเปนผูบริบูรณ ผูทุศีลยอมไมเปนผูบริบูรณ ผู 
ปรารภความเพียรยอมเปนผูบริบูรณ ผูเกียจครานยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติตั้งม่ันยอมเปนผู 
บริบูรณ ผูมีสติหลงลืมยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีสมาธิยอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีสมาธิยอมไม  
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เปนผูบริบูรณ ผูมีปญญายอมเปนผูบริบูรณ ผูมีปญญาทรามยอมไมเปนผูบริบูรณดูกรบพิตร  
บพิตรทรงต้ังอยูในธรรม ๖ ประการนี้แลว พึงเขาไปต้ังสติไวภายในในธรรม ๕ ประการ ดูกร 
บพิตร ในธรรม ๕ ประการนี้ บพิตรพึงทรงระลึกถึงพระตถาคตวา แมดวยเหตนุี้ๆ พระผูมี 
พระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ...เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรบพิตร  
บพิตรพึงเขาไปต้ังสติไวในภายใน ปรารภพระตถาคต ดวยประการดังนี้แล ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บพิตรพงึทรงระลึกถึงพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดี 
แลว ... อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดกูรบพติร บพิตรพึงเขาไปต้ังสติไวในภายใน ปรารภ 
พระธรรมดวยประการดังนีแ้ล ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บพิตรพงึทรงระลึกถึงกัลยาณมิตรท้ังหลายวา เปนลาภของเราหนอ  
เราไดดีแลวหนอ ท่ีเรามีกัลยาณมิตรผูเอ็นด ูผูใครประโยชนผูกลาวสอน ผูพรํ่าสอน ดูกร 
บพิตร บพิตรพึงเขาไปต้ังสติไวในภายใน ปรารภกัลยาณมิตรดวยประการดังนี้แล ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บพิตรพงึทรงระลึกถึงจาคะของตนวา เปนลาภของเราหนอ เราไดดี 
แลวหนอ ท่ีเรามีจิตปราศจากมลทินคือความตระหน่ี มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม  
ยินดใีนการสละ ควรแกการขอ ยินดใีนการจําแนกทาน อยูครองเรือน ในหมูสัตวผูถูกมลทิน 
คือความตระหนี่ กลุมรุมแลวดูกรบพิตร บพิตรพึงเขาไปตั้งสติไวในภายใน ปรารภจาคะดวย 
ประการดังนีแ้ล ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บพิตรพึงทรงระลึกถึงเทวดาท้ังหลายวาเทวดาเหลานั้นไดกลาวลวง 
ความเปนสหายแหงเทวดาผูมีคําขาวเปนภกัษาแลว เขาถึงกายอันสําเร็จดวยใจอยางใดอยางหนึ่ง  
เทวดาเหลานัน้ยอมไมพจิารณาเหน็กิจท่ีควรทําของตนหรือการส่ังสมกิจท่ีตนทําแลว ดูกรบพิตร  
ภิกษุผูเปนอสมยวิมุตยอมไมพิจารณากจิท่ีไมควรทําของตน หรือการส่ังสมกิจท่ีทําแลว แมฉันใด  
ดูกรบพิตร เทวดาเหลาใด กาวลวงซ่ึงความเปนสหายแหงเทวดาผูมีคําขาวเปนภักษา เขาถึงกาย 
อันสําเร็จดวยใจอยางใดอยางหนึ่ง เทวดาเหลานั้นยอมไมพิจารณาเห็นกิจท่ีควรทําของตน หรือ 
การส่ังสมกิจท่ีตนทําแลว ฉันนั้นเหมือนกนัแล ดูกรบพิตร บพิตรพึงเขาไปต้ังสติไวในภายใน  
ปรารภเทวดาท้ังหลาย ดวยประการดังนีแ้ล ฯ 
     ดูกรบพิตร อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้แล ยอมละซ่ึงอกุศลธรรม 
ท้ังหลายอันลามก ยอมไมถือม่ัน ดูกรบพิตร หมอท่ีคว่ํายอมไมกลับถูกตองส่ิงท่ีคายแลว   
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ไฟท่ีไหมลามไปจากหญา ยอมไหมของท่ีควรไหม ยอมไมกลับมาไหมส่ิงท่ีไหมแลว แมฉันใด 
อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้ยอมละอกุศลธรรมท้ังหลายอันลามก ยอมไมถือม่ัน  
(อกุศลธรรมอันชั่วชาเหลานัน้) ฉันนัน้เหมือนกันแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                           สุภูติสูตร 
     [๒๒๑] คร้ังนั้นแล ทานพระสุภูติกับสัทธภิกษุ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส 
ถามทานพระสุภูติวา ดกูรสุภูติ ภกิษุนี้ช่ือไรทานพระสุภตูิกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
ภิกษนุี้ช่ือวาสัทธะ เปนบุตรอุบาสกผูมีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรสุภตูิ ก็สัทธภิกษนุี้เปนบุตรของอุบาสกผูมีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิตดวย 
ศรัทธา ยอมเหน็พรอมในลักษณะของผูมีศรัทธาท้ังหลายแลหรือ ฯ 
     สุ. ขาแตพระผูมีพระภาค บัดนี้เปนกาลสมควรทรงแสดงลักษณะของผูมีศรัทธานั้น  
ขาแตพระสุคต บัดนี้เปนกาลสมควรทรงแสดงลักษณะของผูมีศรัทธานั้น ขอพระผูมีพระภาคพึง 
ตรัสลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธาเถิดขาพระองคจักทราบบัดนี้วา ภิกษนุี้จะเหน็พรอมใน 
ลักษณะของผูมีศรัทธาท้ังหลายหรือไม ฯ 
     พ. ดูกรสุภตูิ ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทานพระสุภูต ิ
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรสุภูติ ภกิษุในธรรมวินัยนี้  
เปนผูมีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเหน็ภัยใน 
โทษท้ังหลายมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดกูรสุภูติ ขอท่ีภกิษุเปนผู 
มีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย แมนี้ กเ็ปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมี 
ศรัทธา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีสุตะมาก ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก  
ทรงไว คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรมท้ังหลายอันงามในเบ้ืองตน  
งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ  
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บริบูรณส้ินเชิง ดูกรสุภูติ ขอท่ีภิกษเุปนผูมีสุตะมาก ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ แมนี ้ 
ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดูกรสุภูต ิ ขอท่ีภิกษเุปนผู 
มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมเคร่ืองกระทําใหเปนผูวางาย เปน 
ผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนียโดยเคารพ ดกูรสุภูติ ขอท่ีภิกษุเปนผูวางาย เปนผูประกอบดวย 
ธรรมเคร่ืองกระทําใหเปนผูวางาย เปนผูอดทนเปนผูรับอนุศาสนียโดยเคารพแมนี้ กเ็ปนลักษณะ 
แหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูขยัน ไมเกยีจคราน ในกรณยีกิจท้ังสูงและต่ําของเพ่ือน 
สพรหมจารีท้ังหลาย ประกอบดวยปญญาเปนเคร่ืองพิจารณาอันเปนอุบายในกรณยีกิจนั้น  
อาจทํา อาจจัดได ดูกรสุภตูิ ขอท่ีภิกษุเปนผูขยัน ไมเกยีจคราน ฯลฯ อาจทํา อาจจัดได แมนี้ ก็เปน 
ลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูใครธรรม กลาวคําเปนท่ีรัก เปนผูมีความปราโมทยอยางยิ่ง 
ในธรรมอันยิ่ง ในวนิัยอันยิ่ง ดูกรสุภูติ ขอท่ีภิกษเุปนผูใครธรรม เปนผูกลาวคําอันเปนท่ีรัก 
มีความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินยัอันยิ่ง แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของ 
ผูมีศรัทธา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรม 
ใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ดูกรสุภูติ ขอท่ีภิกษ ุ
ปรารภความเพียร ฯลฯ แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔  
อันมีในจิตอันยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ดกูรสุภูติขอท่ีภกิษุเปนผูไดตามปรารถนา  
ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔อันมีในจิตอันยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน  
แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง  
สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบางยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง  
ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปน 
อันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวฏักัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน  
เราไดมีช่ืออยางนั้นมีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวย 
ทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดไปเกิดในภพโนน  แมในภพนั้น 
เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ เสวยสุขมีอาหารอยางนั้น เสวยทุกข 
อยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนัน้แลว ไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึก 
ถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุทเทส ดวยประการฉะนี้ ดูกรสุภูติ  
ขอท่ีภิกษุระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอม 
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุทเทส ดวยประการฉะน้ี  แมนี้  
ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเห็นหมูสัตวกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลว ประณตีมีผิวพรรณดี  
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว 
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน 
พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยดึถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เม่ือตายไป จึงตองเขาถึงอบาย  
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต  
ไมติเตียนพระอริยเจาเปนสัมมาทิฐิ เม่ือตายไป จึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอยอมเห็นหมูสัตว 
ท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก  ดวย 
ทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะน้ี  
ดูกรสุภูติ ขอท่ีภิกษเุห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลวประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว 
ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ แมนี ้ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวมุิติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรสุภูติ ขอท่ีภิกษุทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เอง 
ในปจจุบันเขาถึงอยู แมนี้ กเ็ปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระสุภูติ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญ ลักษณะศรัทธาของผูมีศรัทธา ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสนี้นั้น มีพรอมอยู 
แกภกิษนุี้ และภิกษนุี้ยอมเหน็พรอมในลักษณะศรัทธาของผูมีศรัทธาเหลานี้ ขาแตพระองคผูเจริญ  
ภิกษนุี้เปนเปนผูมีศีล ... สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ภกิษุนีเ้ปนผูมีสุตะมาก ... ประกาศ 
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ภิกษนุี้เปนผูมีมิตรดี 
มีสหายดี มีเพือ่นดี ภกิษุนีเ้ปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมเคร่ืองกระทําใหเปนผูวางาย เปนผู 
อดทน เปนผูรับเอาอนุศาสนียโดยเคารพ ภกิษุนี้เปนผูขยนัไมเกยีจครานในกรณียกิจท้ังหลาย 
ท้ังสูงและตํ่า ของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย เปนผูประกอบดวยปญญาเปนเคร่ืองพิจารณาอันเปน 
อุบายในกรณยีกิจนั้น อาจทํา อาจจัดได ภกิษุนี้เปนผูใครในธรรม กลาวคําอันเปนท่ีรัก เปน 
ผูมีความปราโมทยยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวนิยัอันยิ่ง ภิกษุนีเ้ปนผูปรารภความเพียร มีกําลัง มีความ 
บากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ภิกษุนี้เปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดย 
ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตอันยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ภิกษุนีย้อมระลึกถึง 
ชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบางสองชาติบาง ฯลฯ เธอระลึกถึงชาติกอนไดเปน 
อันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุทเทส ดวยประการฉะน้ี ภิกษุนี้พจิารณาเหน็หมูสัตวผูกําลังจุติ  
กําลังอุปบัติเลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอัน 
บริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ เธอยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้  
ภิกษนุี้ยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป 
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบัุนเขาถึงอยู ขาแตพระองคผูเจริญ ลักษณะศรัทธาของผูมีศรัทธา 
ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลวนี้ มีพรอมอยูแกภิกษุนี้ อน่ึง ภิกษนุี้จกัปรากฏในลักษณะศรัทธา 
ของผูมีศรัทธาเหลานี้พระเจาขา ฯ  
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     พ. ดีละๆ สุภูติ ดูกรสุภูติ ถาเชนนั้นเธอพึงอยูกับสัทธภิกษนุี้เถิดดกูรสุภูติ อน่ึง  
เธอพึงหวังจะมาเยี่ยมเยือนตถาคตในกาลใด ในกาลนั้น เธอกับสัทธภิกษุนี้พึงเขามาเยีย่มเยือน 
ตถาคตเถิด ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                          เมตตาสูตร 
     [๒๒๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแลวเจริญแลว  
ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนท่ีตั้ง ใหตั้งม่ันโดยลําดับส่ังสมดีแลว ปรารภ 
ดวยดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๑ ประการ ๑๑ ประการเปนไฉน คือ ยอมหลับเปนสุข ๑  
ยอมต่ืนเปนสุข ๑ ยอมไมฝนลามก ๑ ยอมเปนท่ีรักแหงมนุษยท้ังหลาย ๑ ยอมเปนท่ีรักแหง 
อมนุษยท้ังหลาย ๑ เทวดาท้ังหลายยอมรักษา ๑ ไฟ ยาพิษหรือศาตรายอมไมกลํ้ากรายได ๑  
จิตยอมต้ังม่ันโดยรวดเร็ว ๑ สีหนายอมผองใส ๑ เปนผูไมหลงใหลทํากาละ ๑ เม่ือไมแทง 
ตลอดคุณอันยิง่ ยอมเปนผูเขาถึงพรหมโลก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเมตตาเจโตวิมุติ  
อันบุคคลเสพแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดจุยาน ทําใหเปนท่ีตั้ง ใหตั้งม่ัน 
โดยลําดับ ส่ังสมดีแลว ปรารภดวยดแีลว พึงหวังอานิสงส ๑๑ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                           ทสมสูตร 
     [๒๒๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ เวฬวุคาม ใกลพระนครเวสาลี ก็สมัยนั้น 
ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฎฐกะ เดินทางไปถึงเมืองปาตลีบุตรดวยกรณยีกิจบางอยาง คร้ังนั้นแล  
ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฎฐกะ เขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ณ กกุกุฏาราม คร้ันแลวไดถามภิกษนุั้นวา 
ขาแตทานผูเจริญ บัดนี้ ทานพระอานนทอยูท่ีไหน เพราะวาขาพเจาเปนผูใครเพื่อจะพบทาน 
พระอานนท ภกิษุนั้นตอบวา ดูกรคฤหบดี ทานพระอานนทอยู ณ เวฬวุคาม ใกลพระนครเวสาลี ฯ  
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     คร้ังนั้นแล ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ กระทํากรณยีกิจนั้นท่ีเมืองปาตลีบุตรเสร็จ 
แลว ไดเขาไปหาทานพระอานนท ณ เวฬุวคาม ใกลพระนครเวสาลี ไหวทานพระอานนทแลว นั่ง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดถามทานพระอานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ธรรม 
อยางเอก อันเปนท่ีหลุดพนแหงจิตท่ียังไมหลุดพน เปนท่ีถึงความหมดส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย 
ท่ียังไมหมดส้ินไป หรือเปนท่ีบรรลุโดยลําดับซ่ึงธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมท่ียัง 
ไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษผูุไมประมาท มีความเพยีร มีใจเดด็เดีย่วท่ีพระผูมีพระภาคพระองค 
นั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวโดยชอบมีอยูหรือ ฯ 
     ทานพระอานนทตอบวา ดูกรคฤหบดี ธรรมอยางเอกอันเปนท่ีหลุดพนแหงจิตท่ียังไม 
หลุดพน เปนท่ีถึงความหมดส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายที่ยังไมหมดส้ินไป หรือเปนท่ีบรรลุโดย 
ลําดับซ่ึงธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มท่ียังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท  
มีความเพยีร มีใจเดด็เดีย่ว ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหนัตสัมมาสัมพุทธ 
เจาไดตรัสไวแลวโดยชอบ มีอยู ฯ 
     ท. ขาแตทานพระอานนท ธรรมอยางเอก อันเปนท่ีหลุดพนแหงจิตท่ียงัไมหลุดพน  
เปนท่ีถึงความหมดส้ินแหงอาสวะท้ังหลายที่ยังไมหมดส้ิน หรือเปนท่ีบรรลุโดยลําดับซ่ึงธรรม 
เปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มท่ียังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพยีร 
มีใจเดด็เดีย่ว ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนัน้ ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไว 
โดยชอบ เปนไฉน ฯ 
     อา. ดูกรคฤหบดี ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ 
ปฐมฌานอันมีตกวิจาร มีปตแิละสุขเกิดแตวิเวกอยู ภิกษนุั้นยอมพจิารณาเหน็ดังนีว้า ปฐม 
ฌานนี้แลถูกปรุงแลวถูกตบแตงแลว และยอมรูชัดวา ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบแตง 
แลว ส่ิงนั้นเปนของไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา เธอจึงต้ังอยูในสมถะและวิปสสนา 
ธรรมนั้น ยอมบรรลุความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย หากวาไมบรรลุความส้ินไปแหงอาสวะท้ัง 
หลาย ก็จะเปนอุปปาติกพรหมเพราะความส้ินไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ โดย 
ความพอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ จักปรินิพพานในนัน้ มีอันไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา  
ดูกรคฤหบดี นี้แลคือธรรมอยางเอก อันเปนท่ีหลุดพนแหงจิตท่ียังไมหลุดพน เปนท่ีถึงความ 
หมดส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายท่ียังไมหมดส้ินไป หรือเปนท่ีบรรลุโดยลําดับซ่ึงธรรมเปนแดน  
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เกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม ท่ียังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพยีร มีใจ 
เด็ดเดีย่ว ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวแลว 
โดยชอบ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรม 
เอกผุดข้ึน ไมมีวิตกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย  
เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา 
มีสติอยูเปนสุขอยู ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตฌาน อันไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและ 
ดับโสมนัสโทมนัสในกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็น 
ดังนี้วา แมจตตุถฌานน้ีแล ถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว และยอมรูชัดวา ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่งถูก 
ปรุงแลว ถูกตบแตงแลว ส่ิงนั้นเปนของไมเท่ียงมีความดับไปเปนธรรมดา เธอตั้งอยูในสมถะ 
และวิปสสนาธรรมนั้น ยอมบรรลุความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย หากวาไมบรรลุความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลาย ก็จกัเปนอุปปาติกพรหม เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวน 
เบ้ืองตํ่า ๕ ดวยความพอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจาก 
โลกน้ันเปนธรรมดา ดูกรคฤหบดี แมขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอก อันเปนท่ีหลุดพนแหงจิต 
ท่ียังไมหลุดพน เปนท่ีถึงความหมดส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายที่ยังไมหมดส้ินไป หรือเปนท่ี 
บรรลุโดยลําดับซ่ึงธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมท่ียังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผู 
ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยว ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา ตรัสแลวโดยชอบ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีจิตประกอบดวยเมตตา แผไปสูทิศท่ีหนึ่งอยู ทิศท่ีสอง ทิศ 
ท่ีสาม ทิศท่ีส่ีก็เหมือนกัน โดยนยันี้ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางแผไปตลอดโลก ท่ัวสัตว 
ทุกเหลาในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ ไมมีเวร ไมมี 
ความเบียดเบียนอยู ภกิษนุั้นยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า แมเมตตาเจโตวิมุตินี้แล ถูกปรุงแลว  
ถูกตบแตงแลวและยอมรูชัดวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว ส่ิงนั้นเปนของ 
ไมเท่ียงมีความไปดับเปนธรรมดา เธอตั้งอยูแลวในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอมบรรลุ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนบิาต - หนาท่ี 319 
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย หากวาเธอไมบรรลุความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จกัเปน 
อุปปาติกพรหม เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวนเบ้ืองต่ํา ๕ ดวยความพอใจ 
เพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ จักปรินิพพานในภพน้ันมีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ดูกร 
คฤหบดี แมขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอกอันเปนท่ีหลุดพนแหงจิตท่ียังไมหลุดพน เปนท่ีถึง 
ความหมดส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายท่ียังไมหมดส้ินไป หรือเปนท่ีบรรลุโดยลําดับซ่ึงธรรมเปน 
แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมท่ียังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร 
มีใจเดด็เดีย่ว ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนัน้ ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไว 
แลวโดยชอบ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูมีจติประกอบดวยกรุณา ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูมีจติประกอบดวยมุทิตา ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีจิตประกอบดวยอุเบกขา ยอมแผไปสูทิศหนึ่งอยูทิศท่ีสอง  
ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ีก็เหมือนกนั โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่าเบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก  
ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ  
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยูภกิษนุั้นยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า แมอุเบกขาเจโตวิมุตินี้แล  
ถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว และยอมรูชัดวา ส่ิงใดส่ิงหนึง่ถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว ส่ิง 
นั้นเปนของไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา เธอตั้งอยูแลวในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น  
ยอมบรรลุความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย หากวาเธอไมบรรลุความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  
ก็จักเปนอุปปาติกพรหม เพราะความส้ินไปของสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕ ดวยความ 
พอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆจักปรินิพพานในภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  
ดูกรคฤหบดี แมขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอก อันเปนท่ีหลุดพนแหงจิตท่ียังไมหลุดพน เปนท่ี 
หมดส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายท่ียังไมหมดส้ินไป หรือเปนท่ีบรรลุโดยลําดับซ่ึงธรรมเปนแดน 
เกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มท่ียังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาทมีความเพยีร มีใจ 
เด็ดเดีย่ว ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวแลว 
โดยชอบ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมบรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยการบริกรรมวาอากาศไมมีท่ีสุด  
เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาเพราะไมใสใจซ่ึงนานัตตสัญญา   
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ภิกษนุั้นยอมพจิารณาเหน็ดังนี้วา แมอากาสานัญจายตนสมาบัตินี้แล ถูกปรุงแลว ถูกตบแตง 
แลว และยอมรูชัดวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว ส่ิงนั้นเปนของไมเท่ียง มี 
ความดับไปเปนธรรมดา เธอตั้งอยูแลวในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอมบรรลุความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลาย หากวาเธอไมบรรลุความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จกัเปนอุปาติกพรหม 
เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวนเบ้ืองต่ํา ๕ ดวยความพอใจเพลิดเพลินในธรรม 
นั้นๆ จักปรินพิพานในภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ดูกรคฤหบดี แมขอนี้แล 
ก็เปนธรรมอยางเอก อันเปนท่ีหลุดพนแหงจิตท่ียังไมหลุดพน เปนท่ีถึงความหมดส้ินไปแหง 
อาสวะท้ังหลายท่ียังไมหมดส้ินไป หรือเปนท่ีบรรลุโดยลําดับซ่ึงธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอัน 
ยอดเยี่ยมท่ียังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษผูุไมประมาท มีความเพยีร มีใจเดด็เดีย่ว อันพระผู 
มีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวแลวโดยชอบ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษกุาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวงยอมบรรลุ 
 วิญญาณัญจายตนฌานโดยบริกรรมวา วญิญาณไมมีท่ีสุด ... 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษกุาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวงยอมบรรลุอากิญ 
จัญญายตนฌานโดยบริกรรมวา หนอยหน่ึงไมมี ดังนี้ ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า อากิญ 
จัญญายตนสมาบัตินี้แล ถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว และยอมรูชัดวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งถูกปรุง 
แลว ถูกตบแตงแลว ส่ิงนั้นเปนของไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ภิกษนุั้นต้ังอยูแลว 
ในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอมบรรลุความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย หากวาเธอไมบรรลุ 
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ก็จกัเปนอุปปาติกพรหม เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนอันเปน 
ไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ ดวยความพอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ จักปรินพิพานในภพนัน้ มีอัน 
ไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา ดูกรคฤหบดี แมขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอก อันเปนท่ี 
หลุดพนแหงจติท่ียังไมหลุดพน เปนท่ีถึงความหมดส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายท่ียังไมหมดส้ินไป  
หรือเปนท่ีบรรลุโดยลําดับซ่ึงธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มท่ียังไมบรรลุโดยลําดับ  
แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็นเปน 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวแลวโดยชอบ ฯ 
     เม่ือทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะไดกลาวกะทาน 
พระอานนทวา ขาแตพระอานนทผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษแสวงหาแหลงขุมทรัพยขุมเดียว   
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พึงพบแหลงขุมทรัพย ๑๑ ขุมคราวเดียวกนัแมฉันใด ขาพเจาเม่ือแสวงหาประตูอมตธรรมประตู 
เดียว ก็ไดสดบัประตูอมตธรรม ๑๑ ประตูคราวเดียวกนั ฉันนั้น เปรียบเหมือนบุรุษมีเรือน  
๑๑ ประตูเม่ือเรือนนั้นถูกไฟไหม บุรุษพึงอาจเพ่ือทําตนใหสวัสดีโดยประตูหนึ่งๆแมฉันใด  
ขาพเจาจักอาจเพ่ือทําตนใหสวัสดีโดยประตูอมตธรรมประตูหนึ่งๆบรรดาประตูอมตธรรม  
๑๑ ประตูเหลานี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ขาแตทานผูเจริญธรรมดาอัญญเดียรถียเหลานีจ้กัแสวง 
หาทรัพยบูชาอาจารยเพื่ออาจารย สวนขาพเจาจกับูชาทานพระอานนทอยางไรเลา ลําดับนั้นแล 
ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะนิมนตพระภกิษุสงฆผูอยูในนครเวสาลีและเมืองปาตลีบุตรใหประชุม 
กันแลว อังคาสภิกษุสงฆใหอ่ิมหนําสําราญ ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน 
นิมนตภกิษุรูปหนึ่งๆ ใหครองผาคูหนึ่ง นิมนตทานพระอานนทใหครองไตรจีวรและสรางวิหาร 
ราคาหารอยถวายทานพระอานนท ดังนีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                         โคปาลกสูตร 
     [๒๒๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการเปนผูไม 
สามารถจะเล้ียงฝูงโคใหเจริญแพรหลาย องค ๑๑ ประการเปนไฉนดกูรภิกษุท้ังหลาย นาย 
โคบาลในโลกนี้ ยอมไมรูจกัรูป ๑ ไมฉลาดในลักษณะ ๑ไมกําจัดไขขัง ๑ ไมปกปดแผล ๑  
ไมสุมไฟ ๑ ไมรูทาน้ํา ๑ ไมรูวาโคดื่มน้ําแลวหรือยัง ๑ ไมรูทาง ๑ ไมฉลาดในท่ีหากนิ ๑  
รีดนมไมใหมีเหลือ ๑ไมบูชาโคผูท้ังหลายท่ีเปนพอโคเปนผูนําฝูงโคดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการน้ีแล เปนผูไมสามารถจะเล้ียงฝูงโคให 
เจริญแพรหลาย ฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม๑๑ ประการ ก็เปนผูไม 
สามารถจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนีฉั้นนั้นเหมือนกัน ธรรม ๑๑ ประการ 
เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมไมรูจักรูป ๑ ไมฉลาดในลักษณะ ๑  
ไมกําจัดไขขัง ๑ไมปกปดแผล ๑ ไมสุมไฟ ๑ ไมรูทาน้ํา ๑ ไมรูธรรมท่ีดื่มแลว ๑ ไมรูทาง ๑  
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ไมฉลาดในโคจร ๑ รีดนมไมใหมีเหลือ ๑ ไมบูชาภิกษุท้ังหลายผูเปนพระเถระ  ผูรัตตัญู 
บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมไมรูจักรูปอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนีย้อมไมรูชัดซ่ึง 
รูปอยางใดอยางหนึ่งตามความเปนจริงวา มหาภูตรูป ๔ และรูปอันอาศัยมหาภูตรูป ๔ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษยุอมไมรูจักรูปอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมไมฉลาดในลักษณะอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม 
ไมรูชัดตามความเปนจริงวา คนพาลมีกรรมเปนลักษณะ บัณฑิตมีกรรมเปนลักษณะ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษยุอมไมฉลาดในลักษณะอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษไุมกําจัดไขขังอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนีย้อมใหกามวิตก 
ท่ีบังเกิดขึ้นครอบงํา ไมละ ไมบรรเทา ไมกระทําใหส้ินสุดซ่ึงกามวิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ไมให 
กามวิตกท่ีเกิดข้ึนแลวถึงความไมมี ยอมใหพยาบาทวติกท่ีเกิดข้ึนแลวครอบงํา ... ยอมใหวหิิงสา 
วิตกท่ีเกิดข้ึนแลวครอบงํา... ยอมใหอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวครอบงํา ไมละ ไม 
บรรเทา ไมกระทําใหส้ินสุด ซ่ึงอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวๆ ไมใหอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน 
แลวถึงความไมมี ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมกําจัดไขขังอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมไมปกปดแผลอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปดวย 
จักษแุลว ยอมถือเอาโดยนิมิต ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย  
ท่ีเม่ือไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวา 
ยอมไมรักษาจกัขุนทรีย ช่ือวาไมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ... ดมกล่ินดวย 
จมูก ... ล้ิมรสดวยล้ิน ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว เปนผูถือ 
เอาโดยนิมิต ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลว 
จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํา ช่ือวายอมไมรักษามนนิทรีย  
ช่ือวายอมไมถึงความสํารวมในมนินทรียดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมปกปดแผลอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษไุมสุมไฟอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมไมแสดงธรรม 
ตามท่ีฟงมาแลว ตามท่ีเรียนมาแลว แกผูอ่ืนโดยพิสดาร ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุช่ือวาไมสุมไฟ 
อยางนี้แล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมไมรูทาน้ําอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนีเ้ขาไปหาภกิษผูุ 
เปนพหูสูต ผูชํานาญนิกาย ผูทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกาตามเวลาอันสมควร ยอมไม 
สอบถาม ยอมไมไตถามวา ทานผูเจริญ พระพุทธพจนนีเ้ปนอยางไร อรรถแหงพระพุทธพจนนี ้
เปนอยางไร ทานเหลานั้นยอมไมเปดเผยขอท่ียังไมไดเปดเผย ยอมไมทําใหตื้นขอท่ียังไมไดทํา 
ใหตื้น และไมบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความสงสัยมากอยาง แกภิกษนุั้น ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษยุอมไมรูทาน้ําอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมไมรูธรรมท่ีดื่มแลวอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เม่ือ 
ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแลว อันบุคคลอ่ืนแสดงอยู ยอมไมไดความรูอรรถ ไมไดความ 
รูธรรม ไมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรมดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมรูธรรมท่ีดื่มแลว 
อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมไมรูทางอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนีย้อมไมรูอริยมรรค 
อันประกอบดวยองค ๘ ตามความจริง ดูกรภิกษุท้ังหลายภิกษไุมรูทางอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมไมฉลาดในโคจรอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมไม 
รูสติปฏฐาน ๔ ตามความจริง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมฉลาดในโคจรอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมรีดนมไมใหเหลืออยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมไม 
รูประมาณเพ่ือการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร ท่ีคฤหบดีผูมี 
ศรัทธาปวารณาเพ่ือนําไปไดตามพอใจ ดกูรภิกษุท้ังหลายภกิษุยอมรีดนมไมใหเหลืออยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย      กภ็กิษุยอมไมบูชาภิกษุผูเปนพระเถระ     ผูรัตตัญู    บวชนาน เปน 
สังฆบิดร เปนสังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง อยางไรภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมไมเขา 
ไปต้ังเมตตากายกรรม ท้ังในที่แจงท้ังในท่ีลับยอมไมเขาไปต้ังเมตตาวจีกรรม ยอมไมเขาไปต้ัง 
เมตตามโนกรรม ท้ังในท่ีแจงท้ังในท่ีลับ ในภิกษุท้ังหลายผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน  
เปนสังฆบิดรเปนสังฆปรินายก ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษยุอมไมบูชาภิกษุผูเปนพระเถระ  ผู 
รัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่งอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้ เปนผูไมสามารถถึงความ 
เจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการ เปนผูสามารถเล้ียงฝูงโค 
ใหเจริญแพรหลายได องค ๑๑ ประการเปนไฉน คือนายโคบาลในโลกนี้ ยอมรูจักรูป ๑  
ฉลาดในลักษณะ ๑ กําจดัไขขัง ๑ปกปดแผล ๑ สุมไฟ ๑ รูทาน้ํา ๑ รูโควาดื่มน้ําแลวหรือ 
ยัง ๑ รูทาง ๑ฉลาดในท่ีหากนิ ๑ รีดนมใหเหลือ ๑ บูชาโคผูท่ีเปนพอโคเปนผูนําฝูงโคดวย 
การบูชาอยางยิ่ง ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ประการนีแ้ล เปนผู 
สามารถเล้ียงฝูงโคใหเจริญแพรหลายได ฉันใด ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยธรรม ๑๑  
ประการ ยอมเปนผูสามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวนิัยนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน  
ธรรม ๑๑ ประการเปนไฉนภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักรูป ๑ ฉลาดในลักษณะ ๑ กําจัด 
ไขขัง ๑ปกปดแผล ๑ สุมไฟ ๑ รูทาน้ํา ๑ รูธรรมท่ีดื่มแลว ๑ รูทาง ๑ ฉลาดในโคจร ๑  
รีดใหเหลือ ๑ บูชาภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนานเปนสังฆบิดร เปนสังฆปรินายก ๑ 
ดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุรูจักรูปอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมรูรูปอยางใด 
อยางหนึ่งตามเปนจริงวา มหาภูตรูป ๔ และรูปอาศัยมหาภูตรูป ๔ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุยอม 
รูจักรูปอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษยุอมฉลาดในลักษณะอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ยอมรูตาม 
เปนจริงวา คนพาลมีกรรมเปนลักษณะ บัณฑิตมีกรรมเปนลักษณะดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ฉลาดในลักษณะอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษยุอมกําจัดไขขังอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนีย้อมไมใหกาม 
วิตกท่ีบังเกิดข้ึนครอบงํา ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหมีความส้ินสุด ซ่ึงกามวิตกอันเกิดข้ึน 
แลว ยอมใหกามวิตกท่ีเกิดข้ึนแลวถึงความไมมียอมไมใหพยาบาทวิตกท่ีบังเกิดข้ึนครอบงํา ...  
ยอมไมใหวหิิงสาวิตกท่ีบังเกดิข้ึนครอบงํา ... ยอมไมใหอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวๆ 
ครอบงํา ยอมละยอมบรรเทา ยอมทําใหมีความส้ินสุด ใหถึงความไมมี ซ่ึงอกุศลธรรมอัน 
ลามกท่ีเกิดข้ึนแลวๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุกําจัดไขขังอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษยุอมปกปดแผลอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนีเ้ห็นรูปดวยจกัษุ 
แลว ยอมไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพือ่สํารวมจักขุนทรีย   
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ท่ีเม่ือไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือ 
วารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ... ดมกล่ินดวยจมูก ...  
ล้ิมรสดวยล้ิน ...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมถือเอาโดย 
นมิิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปน 
เหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวายอมรักษามนนิทรีย  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุยอมปกปดแผลอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมสุมไฟอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้  
ยอมแสดงธรรมตามท่ีตนฟงมาแลว ตามท่ีตนเรียนมาแลว แกคนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษยุอมสุมไฟอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมรูทาน้ําอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาไปหาภกิษุผูเปน 
พหูสูต ผูชํานาญนิกาย ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกาโดยกาลอันสมควร ยอมสอบถาม 
ไตถามวา ขาแตทานผูเจริญ พระพุทธพจนนี้เปนอยางไร อรรถแหงพระพุทธพจนนี้เปนอยางไร 
ทานเหลานั้นยอมเปดเผยส่ิงท่ียังไมเปดเผย ยอมทําใหตืน้ส่ิงท่ียังไมทําใหตื้น และยอมบรรเทา 
ซ่ึงความสงสัยในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความสงสัยมากอยาง แกภิกษนุั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ภิกษยุอมรูทาน้ําอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมรูธรรมท่ีดื่มแลวอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เม่ือธรรม 
วินัยอันตถาคตประกาศแลว อันผูอ่ืนแสดงอยู ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอม 
ไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรมดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษยุอมรูธรรมท่ีดื่มแลวอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมรูทางอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูซ่ึงอริยมรรค 
อันประกอบดวยองค ๘ ตามเปนจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุยอมรูทางอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมฉลาดในโคจรอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี ้
ยอมรูสติปฏฐาน ๔ ตามเปนจริง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษยุอมฉลาดในโคจรอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมรีดใหเหลืออยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลายภิกษใุนธรรม 
วินัยนี้ ยอมรูประมาณเพ่ือการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ท่ี 
คฤหบดีผูมีศรัทธาปวารณา เพื่อนําไปไดตามพอใจดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุยอมรีดใหเหลือ 
อยางนี้แล ฯ 
---- 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมบูชาภกิษผูุเปนพระเถระ ผูรัตตัญูบวชนาน เปนสังฆบิดร 
เปนสังฆปรินายก ดวยการบชูาอยางยิ่ง อยางไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเขาไปต้ังเมตตา 
กายกรรม ท้ังในท่ีแจงท้ังในท่ีลับ ยอมเขาไปต้ังเมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ท้ังในท่ีแจง 



ท้ังในท่ีลับ ในภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปรินายก  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุยอมบูชาภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดรเปน 
สังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง อยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้แล เปนผูสามารถถึงซ่ึงความ 
เจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                         สมาธิสูตรท่ี ๑ 
     [๒๒๕] คร้ังนั้นแล ภกิษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ พึงมีหรือหนอแล การท่ีภกิษุไดสมาธิโดยประการท่ีตนไมพึงมีความสําคัญใน 
ปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ  
ไมพึงมีความสําคัญในเตโชธาตุ วาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุวา 
เปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากาสานัญจายตนะวาเปนอากาสานญัจายตนะ 
เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนะวาเปนวิญญาณญัจายตนะเปนอารมณ ไม 
พึงมีความสําคัญในอากิญจัญญายตนะวาเปนอากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญ 
ในเนวสัญญานาสัญญายตนะวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญ 
ในโลกน้ีวาเปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ  
ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว 
แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย พึงมีได การท่ีภกิษไุดสมาธิโดยประการ 
ท่ีตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ี  
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ไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจงท่ีถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลว 
ดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ กพ็ึงมีไดอยางไร การท่ีภิกษไุดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมี 
ความสําคัญในปฐวีธาตวุาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็ เสียง 
ท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลวแสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ กแ็ตวา 
พึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมเปนผูมีความสําคัญอยางนี้วา ธรรมชาติ 
นั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณตี คือ ความสงบสังขารท้ังปวงความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความ 
ส้ินตัณหา ความส้ินกําหนดั ความดับ นิพพานดูกรภิกษท้ัุงหลาย พึงมีไดอยางนีแ้ล การท่ี 
ภิกษไุดสมาธิโดยประการทีต่นไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมี 
ความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโช 
ธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญ 
ในอากาสานัญจายตนะวาเปนอากาสานัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวิญญาณัญ 
จายตนะวาเปนวิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากิญจัญญาจายตนะวาเปน 
อากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะ วาเปนเนวสัญญา 
นาสัญญายตนะเปนอารมณไมพึงมีความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพงึมีความ 
สําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน 
อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจก็แตวาพึงเปนผู 
มีสัญญา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                         สมาธิสูตรท่ี ๒ 
     [๒๒๖] ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวาดูกรภกิษุ  
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ท้ังหลาย พึงมีไดหรือหนอแล การท่ีภิกษไุดสมาธิโดยประการที่ไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตวุา 
เปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ  
ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว แสวงหาแลวตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
     ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของขาพระองคท้ังหลาย  
มีพระผูมีพระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํามีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่ง ขอประทาน 
พระวโรกาส ขออรรถแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภกิษุท้ังหลายไดสดับตอ 
พระผูมีพระภาคแลวจักทรงจาํไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาเชนนั้นเธอ 
ท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว 
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย พึงมีได การท่ีภิกษไุดสมาธิโดยประการท่ีไมพึงมี 
ความสําคัญในปฐวีธาตวุาเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน  
อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลวแสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผู 
มีสัญญา ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ กพ็ึงมีไดอยางไร การท่ีภิกษไุดสมาธิโดยประการที่ไมพึงมี 
ความสําคัญในปฐวีธาตวุาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็ เสียง 
ท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลวแสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ กแ็ตวา 
พึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมเปนผูมีสัญญาอยางนี้วาธรรมชาติ 
นั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณตี คือความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ิน 
ตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพานดูกรภกิษุท้ังหลาย พึงมีไดอยางนี้แล การท่ีภิกษ ุ
ไดสมาธิโดยประการท่ีไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีได 
เห็นเสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลว 
ดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙  
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                         สมาธิสูตรท่ี ๓ 
     [๒๒๗] คร้ังนั้นแล ภกิษเุปนอันมากไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ไดปราศรัย 
กับดวยพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
คร้ันแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ขาแตพระสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดหรือหนอแล การท่ีภิกษ ุ
ไดสมาธิโดยประการท่ีตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตวุาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความ 
สําคัญในรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว แสวงหาแลว 
ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
     ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย พึงมีได การท่ีภกิษุไดสมาธิโดยประการ 
ท่ีตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯไมพึงมีความสําคัญในรูป 
ท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลว 
ดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
     ภิ. ขาแตทานพระสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดอยางไร การท่ีภิกษไุดสมาธิโดยประการท่ีตน 
ไมพึงมีความสําคัญในปฐวธีาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพงึมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็  
เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ  
ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีความสําคัญอยางนี้วา  
ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบสังขารท้ังปวงความสละคืนอุปธิท้ังปวง 
ความส้ินตัณหา ความส้ินกําหนัด ความดับ นิพพานดูกรอาวุโสท้ังหลาย พึงมีไดอยางนี้แล  
การท่ีภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพงึมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ...  
ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว  
แสวงหาแลวตรองตามแลวดวยใจ กแ็ตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐  
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                         สมาธิสูตรท่ี ๔ 
     [๒๒๘] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรถามภิกษุท้ังหลายวา อาวุโสท้ังหลาย พึงมีได 
หรือหนอแล การท่ีภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพงึมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาต ุ
เปนอารมณ ... ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง 
ท่ีถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
     ภิกษเุหลานั้นเรียนทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานผูมีอายุ พวกกระผมมาแตท่ีไกล  
เพื่อจะรูอรรถแหงภาษิตนีใ้นสํานักทานพระสารีบุตร ขออรรถแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะทาน 
พระสารีบุตรเถิด ภิกษุท้ังหลายไดฟงตอทานพระสารีบุตรแลว จักทรงจําไว ฯ 
     ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ถาเชนนั้นทานท้ังหลายจงฟงอรรถแหง 
ภาษิตนัน้ จงใสใจใหดี ผมจกักลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร 
ไดกลาววา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย พึงมีได การท่ีภิกษไุดสมาธิโดยประการท่ีตน ไมพึงมีความสําคัญ  
ในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน  
อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมี 
สัญญา ฯ 
     ภิ. ขาแตทานพระสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดอยางไร การท่ีภิกษไุดสมาธิโดยประการท่ีตน 
ไมพึงมีความสําคัญ ในปฐวธีาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯไมพงึมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็  
เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจงท่ีถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ  
ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้เปนผูมีความสําคัญอยางนีว้าธรรมชาติ 
นั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณตี คือ ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความ 
ส้ินตัณหา ความส้ินกําหนดั ความดับ นิพพาน ดูกรอาวโุสท้ังหลาย พึงมีไดอยางนีแ้ล  
การท่ีภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพงึมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ...   
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ไมพึงมีความสําคัญในรูปท่ีไดเหน็เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมท่ีรูแจง ท่ีถึงแลว  
แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๑ 
                        จบทุติยวรรคท่ี ๒ 
                      ________________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. มหานามสูตรท่ี ๑                 ๒. มหานามสูตรท่ี ๒ 
             ๓. นันทิยสูตร                         ๔. สุภูติสูตร  
             ๕. เมตตาสูตร                         ๖. ทสมสูตร  
             ๗. โคปาลกสูตร                         ๘. สมาธิสูตรท่ี ๑ 
        ๙. สมาธิสูตรท่ี ๒                         ๑๐. สมาธิสูตรท่ี ๓  
        ๑๑. สมาธิสูตรท่ี ๔ ฯ  
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                 พระสูตรท่ีไมสงเคราะหดวยปณณาสก 
     [๒๒๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการเปนผูไมสามารถ 
จะเล้ียงฝูงโคใหเจริญแพรหลายได องค ๑๑ ประการเปนไฉนดูกรภิกษท้ัุงหลาย นายโคบาล 
ในโลกน้ี ยอมไมรูจักรูป ๑ ไมฉลาดในลักษณะ ๑ไมกําจดัไขขัง ๑ ไมปกปดแผล ๑  
ไมสุมไฟ ๑ ไมรูทาน้ํา ๑ ไมรูวาโคดื่มน้ําแลวหรือยัง ๑ ไมรูทาง ๑ ไมฉลาดในท่ีหากนิ ๑  
รีดนมไมใหมีเหลือ ๑ ไมบูชาโคผูท้ังหลายท่ีเปนพอฝูงโค เปนผูนําฝูงโคดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการนีแ้ล เปนผูไมสามารถจะเล้ียงโค 
ใหเจริญแพรหลายได ฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการ ก็เปน 
ผูไมสามารถพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงในจักษุ ฯลฯ เปนผูไมสามารถพิจารณาเหน็ความเปนทุกข 
ในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความเปนอนัตตาในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็น 
ความส้ินไปในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความเส่ือมไปในจกัษุ เปนผูไมสามารถพิจารณา 
เห็นความคลายไปในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเหน็ความดับในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณา 
เห็นความสละคืนในจกัษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความไมเท่ียง ความเปนทุกข ความเปน 
อนัตตา ความส้ินไป ความเสื่อมไป ความคลายไป ความดับความสละคืนในหู ... ในจมูก ...  
ในล้ิน ... ในกาย ... ในใจ ... ในรูป ในเสียงในกล่ิน ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ  
ในจักขุวิญญาณ ในโสตวิญญาณในฆานวญิญาณ ในชิวหาวิญญาณ ในกายวิญญาณ ในมโน 
วิญญาณ ในจกัขุสัมผัส ในโสตสัมผัส ในฆานสัมผัส ในชิวหาสัมผัส ในกายสัมผัส  
ในมโนสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตโสตสัมผัส ในเวทนาอันเกดิ 
แตฆานสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตชิวหาสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส ในเวทนาอันเกดิ 
แตมโนสัมผัส ในรูปสัญญา ในสัททสัญญา ในคันธสัญญา ในรสสัญญา ในโผฏฐัพพสัญญา  
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ในธรรมสัญญา ในรูปสัญเจตนาในสัททสัญเจตนา ในคันธสัญเจตนา ในรสสัญเจตนา  
ในโผฏฐัพพสัญเจตนาในธรรมสัญเจตนา ในรูปตัณหา ในสัททตัณหา ในคันธตัณหา  
ในรสตัณหาในโผฏฐัพพตัณหา ในธรรมตัณหา ในรูปวติก ในสัททวิตก ในคันธวิตก  
ในรสวิตก ในโผฏฐัพพวิตก ในธรรมวิตก ในรูปวิจาร ในสัททวิจาร ในคันธวิจารในรสวิจาร  
ในโผฏฐัพพวจิาร ในธรรมวจิาร ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
     [๒๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการเปนผูสามารถ 
เล้ียงฝูงโคใหเจริญแพรหลาย องค ๑๑ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย นายโคบาลในโลกน้ี  
ยอมรูจักรูป ฯลฯ ยอมบูชาโคผูท้ังหลายท่ีเปนพอฝูงโค เปนผูนําฝูงโค ดวยการบูชาอยางยิ่ง  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการนีแ้ล ยอมเปนผูสามารถเล้ียงฝูงโค 
ใหเจริญแพรหลายได ฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการ ยอม 
เปนผูสามารถพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในจักษุ ฯลฯ ยอมเปนผูสามารถพิจารณาเหน็ความสละคืน 
ในธรรมวิจาร ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๑ ประการ ควรเจริญเพื่อความรูยิ่งซ่ึงราคะธรรม ๑๑ ประการ 
เปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑เมตตาเจโตวิมุติ ๑  
กรุณาเจโตวิมุติ ๑ มุทิตาเจโตวิมุติ ๑ อุเบกขาเจโตวิมุติ ๑อากาสานัญจายตนฌาน ๑  
วิญญาณัญจายตนฌาน ๑ อากิญจัญญายตนฌาน ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๑ ประการนี้  
ควรเจริญเพื่อความรูยิ่งซ่ึงราคะ ฯ 
     [๒๓๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๑๑ ประการควรเจริญเพื่อความรูยิง่เพื่อกําหนดรู  
เพื่อความหมดส้ินไป เพื่อละ เพื่อความส้ินไป เพื่อความเส่ือมไปเพื่อความคลายไป เพื่อดับ  
เพื่อสละ เพื่อสละคืนซ่ึงราคะ ธรรม ๑๑ ประการเปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑  
ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑ เมตตาเจโตวิมุติ ๑ กรุณาเจโตวมุิติ ๑ มุทิตาเจโตวิมุติ ๑ อุเบกขา 
เจโตวิมุติ ๑ อากาสานัญจายตยฌาน ๑ วิญญาณัญจายตนฌาน ๑ อากิญจัญญายตนฌาน ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๑ ประการนี้ ควรเจริญเพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู ... เพื่อสละ 
เพื่อสละคืนซ่ึงราคะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๑ ประการควรเจริญเพือ่ความรูยิ่งเพือ่กําหนดรู ...   
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เพื่อสละ เพื่อสละคืนซ่ึงโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะปฬาสะ  อิสสา มัจฉริยะ  
มายา สาเฐยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ มทะปมาทะ ธรรม ๑๑ ประการเปนไฉน คือ  
ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ... วญิญาณัญจายตนฌาน ๑ อากญิจัญญายตนฌาน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ธรรม ๑๑ ประการนี้ ควรเจริญเพื่อความรูยิง่ เพื่อกําหนดรู ... เพื่อสละ เพื่อสละคืนซ่ึงโทสะ 
โมหะ ... มทะ ปมาทะ ฯ 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้จบลงแลว ภกิษุเหลานั้นปล้ืมใจช่ืนชมพระภาษิต 
ของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล ฯ 
     พระสูตรท่ีรวมอยูในอังคุตตรนิกายมี  ๙,๕๕๗  สูตรฉะนี้แล ฯ 
                       จบเอกาทสกนิบาต 


