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พระสุตตันตปฎก
เลม ๓
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
๑. ปาฏิกสูตร (๒๔)
[๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท ี่อนุปยนิคม ของชาวมัลละ ใน แควนมัลละ
ครั้งนั้นแลเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยัง
อนุปยนิคม ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา ยังเชานักที่จะเขาไปบิณฑบาตยัง
อนุปยนิคม ถากระไร เราพึงไปหาปริพาชก ชื่อ ภัคควโคตรที่อารามของเขา ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาปริพาชกชือ่ ภัคควโคตรที่อารามของเขาแลว ฯ
ปริพาชกชื่อภัคควโคตรไดกราบทูลเชิญพระผูมีพระภาควา ขอเชิญพระผูมีพระภาคเสด็จ
มาเถิด พระเจาขา พระองคเสด็จมาดีแลว นานๆ พระองคจึง จะมีโอกาสเสด็จมาที่นี้ ขอเชิญ
ประทับนั่ง นีอ้ าสนะที่จัดไว พระผูมีพระภาคได ประทับนั่งบนอาสนะที่จดั ไวแลว ฝายปริพาชก
ชื่อภัคควโคตร ถือเอาอาสนะต่ําแหง หนึง่ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว จึงไดกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ วันกอนๆ พระโอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไดเขามาหาขาพระองคถึงที่อยู
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แลว บอกวา ดูกรภัคควะ บัดนี้ ขาพเจาบอกคืนพระผูมีพระภาคแลว ขาพเจาไมอยูอุทศิ ตอ
พระผูมีพระภาค ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ คํานั้นเปนดังที่เขากลาวหรือ ฯ
ก็เปนดังที่โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะกลาวนั้นแล ภัคควะ ในวันกอนๆ เขาได
เขามาหาเราถึงที่อยู ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคขอบอกคืนพระผูม ีพระภาค ขาพระองคจักไมอยู อุทิศตอพระผูมีพระภาค เมื่อเขากลาว
อยางนี้แลว เราจึงไดกลาววา ดูกรสุนักขัตตะ เราไดกลาวกะเธออยางนีว้ า มาเถิด สุนกั ขัตตะ
เธอจงอยูอุทิศตอเรา ดังนี้บาง หรือ ฯ
หามิได พระเจาขา ฯ
หรือวา เธอไดกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค จักอยูอุทิศตอ
พระผูมีพระภาค ฯ
หามิได พระเจาขา ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เราไมไดกลาวกะเธอวา มาเถิด สุนักขัตตะ เธอจงอยู
อุทิศตอเรา ดังนี้ อนึ่ง เธอก็ไมไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจกั อยู
อุทิศตอพระผูมีพระภาค ดังนี้ ดูกรโมฆบุรุษ เมื่อเปนเชนนี้ เธอเมื่อบอกคืน จะชื่อวาบอก
คืนใคร เธอจงเห็นวา ขอนี้เปนความผิดของเธอ เทานั้น ฯ
[๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมพี ระภาคมิไดทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรม
ยิ่งยวดของมนุษยแกขาพระองคเลย ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เราไดกลาวกะเธออยางนี้วา มาเถิดสุนกั ขัตตะ เธอจงอยู อุทิศตอเรา
เราจะกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยิ่งยวดของมนุษยแกเธอ ดังนี้ บางหรือ ฯ
หามิได พระเจาขา ฯ
หรือวา เธอไดกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค จักอยูอุทิศตอ
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปน ธรรมยิ่งยวดของมนุษยแก
ขาพระองค ฯ
หามิได พระเจาขา ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เรามิไดกลาวกะเธอวา มาเถิด สุนักขัตตะเธอจงอยูอทุ ิศ
ตอเรา เราจักกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยิ่งยวดของมนุษยแกเธอ ดังนี้ อนึ่ง เธอก็มิได
กลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักอยูอุทิศ ตอพระผูมีพระภาค พระผูม ีพระภาค
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จักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยิ่งยวด ของมนุษยแกขาพระองค ดังนี้ ดูกรโมฆบุรุษ เมื่อ
เปนเชนนี้ เธอเมื่อบอกคืน จะชื่อวาบอกคืนใคร ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน คือเมื่อเราไดกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยิ่งยวดของมนุษย หรือมิไดกระทําก็ดี
ธรรม ที่เราไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบ [หรือหาไม] ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระองคไดทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปน ธรรมยิ่งยวดของ
มนุษย หรือมิไดทรงกระทําก็ดี ธรรมที่พระองคไดทรงแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกข
โดยชอบ พระเจาขาฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เมื่อเราไดกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรม ยิ่งยวดของมนุษย
หรือมิไดกระทําก็ดี ธรรมที่เราไดแสดงไวยอมนําผูประพฤติให สิ้นทุกขโดยชอบ เชนนี้ เธอจะ
ปรารถนาการกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรม ยิ่งยวดของมนุษยไปทําไม ดูกรโมฆบุรุษ เธอจง
เห็นวา ขอนี้เปนความผิดของเธอ เทานั้น ฯ
[๓] ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคมิไดทรงบัญญัติสิ่งที่โลก สมมติวาเลิศแก
ขาพระองคเลย ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เราไดกลาวกะเธออยางนี้วา มาเถิดสุนกั ขัตตะ เธอจงอยู อุทิศตอเรา
เราจักบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศแกเธอ ดังนี้ บางหรือ ฯ
หามิได พระเจาขา ฯ
หรือวา เธอไดกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค จักอยูอุทิศตอ
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรงบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ แกขาพระองค ฯ
หามิได พระเจาขา ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เรามิไดกลาวกะเธอวา มาเถิด สุนักขัตตะเธอจงอยูอทุ ิศ
ตอเรา เราจักบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศแกเธอ ดังนี้ อนึง่ เธอ ก็มิไดกลาวกะเราวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคจักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรงบัญญัติสิ่งที่โลก
สมมติวาเลิศแกขาพระองค ดังนี้ ดูกรโมฆบุรุษ เมื่อเปนเชนนี้ เธอเมื่อบอกคืน จะชื่อวา
บอกคืนใคร ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน คือเมื่อเราไดบัญญัติสิ่ง
ที่โลกสมมติวาเลิศ หรือ มิไดบัญญัติกด็ ี ธรรมที่เราไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกข
โดยชอบ [หรือหาไม] ฯ
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ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระองคไดบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ หรือ มิไดบญ
ั ญัติก็ดี
ธรรมที่พระองคไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดย ชอบ ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เมื่อเราไดบญ
ั ญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศหรือ มิไดบัญญัติก็ดี
ธรรมที่เราไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบ เชนนี้ เธอจะปรารถนาการบัญญัติสิ่งที่
โลกสมมติวาเลิศไปทําไม ดูกรโมฆบุรุษ เธอจง เห็นวา ขอนี้ เปนความผิดของเธอเทานั้น
สุนักขัตตะ เธอไดสรรเสริญเราที่ วัชชีคาม โดยปริยายมิใชนอยวา แมเพราะเหตุนๆี้
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ดังนี้ เธอได สรรเสริญ
พระธรรมที่วชั ชีคามโดยปริยายมิใชนอยวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาค ตรัสดีแลว อันผูบรรลุ
พึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควร นอมเขาไปในตน อันวิญูชนพึงรู
เฉพาะตน ดังนี้ และเธอไดสรรเสริญพระสงฆ ที่วัชชีคาม โดยปริยายมิใชนอยวา พระสงฆ
สาวกของพระผูมีพระภาค เปนผู ปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ คือคู
บุรุษ ๔ บุรุษบุคคล๘ นั่นคือพระสงฆสาวกของพระผูมพี ระภาค เปนผูควรรับของบูชา เปนผู
ควรรับ ของตอนรับ เปนผูควรรับของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนบุญญเขตของ ชาวโลกไมมี
เขตอื่นยิ่งกวา ดังนี้ สุนักขัตตะ เราขอบอกเธอ เราขอเตือนเธอวา จักมีผูกลาวติเตียนเธอวา
โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไมสามารถประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม บอกคืนสิกขาเวียน
มาเพื่อความเปนคนเลว ดังนี้ ดูกรภัคควะ โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ถึงแมถูกเรากลาวอยู
อยางนี้ ก็ไดหนี ไปจากธรรมวินัยนี้ เหมือนสัตวอบาย เหมือนสัตวนรก
ฉะนั้น ฯ
[๔] ดูกรภัคควะ สมัยหนึ่ง เราอยูทนี่ ิคมแหงชาวถูลูชื่ออุตตรกาในถูลู ชนบทครั้งนั้น
เปนเวลาเชา เรานุงแลวถือบาตรและจีวร มีโอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนัก ขัตตะเปนปจฉาสมณะ เขา
ไปบิณฑบาตที่อุตตรกานิคม สมัยนั้น มีอเจลกคน หนึ่งชื่อโกรักขัตติยะ ประพฤติอยางสุนัข
เดินดวยขอศอกและเขา กินอาหารที่ กองบนพื้นดวยปาก ดูกรภัคควะ โอรสเจาลิจฉวีชื่อ
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สุนักขัตตะ ไดเห็นแลวจึงคิดวาเขาเปนสมณะอรหันตที่ดผี ูหนึ่ง ครั้งนั้น เราไดทราบความคิด
ในใจของโอรส เจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะดวยใจแลว จึงกลาวกะเขาวา ดูกรโมฆบุรุษ แมคน
เชนเธอ ก็ยงั จักปฏิญาณตนวาเปนศากยบุตรอยูหรือ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ไฉนพระผูมีพระภาคจึงตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา ดูกรโมฆบุรุษ
แมคนเชนเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนวาเปนศากยบุตรอยูห รือ ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เธอไดเห็นโกรักขัตติยอเจลกคนนี้ ซึง่ ประพฤติอยางสุนัข เดินดวยขอศอก
และเขา กินอาหารที่กองบนพื้นดวยปาก แลวเธอจึงไดคดิ ตอไปวา เขาเปนสมณะอรหันตที่ดี
ผูหนึ่งมิใชหรือ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อเปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคยังทรงหวง พระอรหันตอยูหรือ ฯ
ดูกรโมฆบุรุษ เรามิไดหวงพระอรหันต แตวา เธอไดเกิดทิฐิลามกขึ้น เธอจงละ
มันเสีย ทิฐิลามกนั้นอยาไดมีแกเธอ เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูลและ เพื่อทุกขตลอดกาลนาน
อนึ่ง เธอยอมเขาใจโกรักขัตติยอเจลกวา เปนสมณะ อรหันตที่ดีผูหนึ่ง อีก ๗ วัน เขาจักตาย
ดวยโรคอลสกะ ครั้นแลว จักบังเกิด ในเหลาอสูรชื่อกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกาย
ทั้งปวง และจักถูกเขานําไปทิ้ง ที่ปาชาชื่อวีรณัตถัมภกะ และเมื่อเธอประสงคอยู พึงเขาไปถาม
โกรักขัตติยอเจลก วา ดูกรโกรักขัตติยะผูมีอายุ ทานยอมทราบคติของตนหรือ ขอที่โกรัก
ขัตติย อเจลกพึงตอบเธอวา ดูกรสุนักขัตตะผูมีอายุ ขาพเจาทราบคติของตนอยู คือ ขาพเจา
ไปเกิดในเหลาอสูรชื่อกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกายทัง้ ปวง ดังนี้ เปน ฐานะที่มไี ด
ครั้งนั้น โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไดเขาไปหาโกรักขัตติยอเจลก แลวจึงบอกวา
ดูกรโกรักขัตติยะผูมีอายุ ทานถูกพระสมณโคดมทรงพยากรณวา อีก วัน โกรักขัตติยอเจลก
จักตายดวยโรคอลสกะ แลวจักบังเกิดในเหลาอสูร ชื่อกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกายทั้งปวง
และจักถูกเขานําไปทิ้งที่ปาชาชื่อ วีรณัตถัมภกะ ฉะนัน้ ทานจงกินอาหารและดื่มน้าํ แตพอสมควร
จงใหคําพูดของ พระสมณโคดมเปนผิด ครั้งนั้น โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไดนับวันตั้งแต
วันที่ ๑ ที่ ๒ ตลอดไปจนครบ ๗ วัน เพราะเขาไมเชื่อตอพระตถาคต
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ครั้งนั้นโกรักขัตติยอเจลก ไดตายดวยโรคอลสกะในวันที่ ๗ แลวไดไปบังเกิดใน
เหลา อสูรชื่อกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกายทั้งปวง และถูกเขานําไปทิ้งไวที่ปาชาชื่อวีรณัต
ถัมภกะ
โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไดทราบขาววา โกรักขัตติยอเจลก ไดตายดวยโรคอลสกะ
ไดถูกเขานําไปทิ้งไวที่ปาชาชื่อวีรณัตถัมภกะ ครั้นแลว จึงเขาไปหาศพโกรักขัตติยอเจลกที่ปาชาชื่อ
วีรณัตถัมภกะ แลวจึงเอามือตบซากศพ เขาถึง ๓ ครั้ง แลวถามวา ดูกรโกรักขัตติยะ ทานทราบ
คติของตนหรือ ครั้งนั้น ซากศพโกรักขัตติยอเจลกไดลุกขึ้นยืนพลางเอามือลูบหลังตนเอง
ตอบวา ดูกรสุนัก ขัตตะผูม ีอายุ ขาพเจาทราบคติของตนอยู คือขาพเจาไปบังเกิดในเหลาอสูรชื่อ
กาล กัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกายทั้งปวง ดังนี้ แลวลมลงนอนหงายอยู ณ ที่นนั้ เอง
ดูกรภัคควะ ครั้งนั้น โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะไดเขามาหาเราถึงที่อยู ถวายอภิวาท
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เราไดกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา สุนักขัตตะ เธอจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน วิบากนัน้ ไดมีแลว เหมือนดังที่เราไดพยากรณโกรักขัตติยอเจลกไวแกเธอ
มิใชโดยประการอื่น ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากนั้นไดมีแลว เหมือนดังที่พระผูมีพระภาค ไดทรงพยากรณ
โกรักขัตติยอเจลกไวแกขาพระองค มิใชโดยประการอื่น ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมือ่ เปนเชนนี้ อิทธิปาฏิหาริย
ที่เปนธรรมยอดเยีย่ มของมนุษย ชื่อวาเปนคุณอันเราไดแสดงไวแลวหรือไมไดแสดงไว
ขาแตพระองคผูเจริญ เปนอันทรงแสดงไวแลว แนนอน มิใชไมได ทรงแสดงไว ฯ
ดูกรโมฆบุรุษ แมเมื่อเปนเชนนี้ เธอยังจะกลาวกะเราผูแ สดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรม
ยอดเยี่ยมของมนุษยอยางนีว้ า ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคมิไดทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปน
ธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย แกขาพระองค ดังนี้ ดูกรโมฆบุรุษ เธอจงเห็นวา ขอนี้ เปนความผิด
ของเธอเทานั้น ดูกรภัคควะ โอรสเจาลิจฉวีชื่อวาสุนกั ขัตตะ ถูกเรากลาวอยูอยางนี้ ไดหนีไปจาก
พระธรรมวินัย นี้ เหมือนสัตวผูควรเกิดในอบาย เหมือนสัตวผูควรเกิดในนรก ฉะนัน้ ฯ
[๕] ดูกรภัคควะ สมัยหนึ่ง เราอยูทกี่ ฏู าคารศาลาในปามหาวัน เขต เมืองเวสาลี
สมัยนั้น อเจลกคนหนึ่งชื่อกฬารมัชฌกะอาศัยอยูทวี่ ัชชีคามเขตเมืองเวสาลี เปนผูเลิศดวยลาภ
และยศ เขาไดยึดถือสมาทานขอวัตรทั้ง ๗ คือ:
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๑. เราพึงเปลือยกาย ไมนงุ หมผาตลอดชีวิต ฯ
๒. เราพึงประพฤติพรหมจรรยไมเสพเมถุนธรรมตลอดชีวิต ฯ
๓. เราพึงเลี้ยงชีวิตดวยการดื่มสุราและกินเนื้อสัตว ไมกินขาวและขนม ตลอดชีวิต ฯ
๔. เราพึงไมลวงเกินอุเทนเจดีย ซึ่งอยูทศิ บูรพาแหงเมืองเวสาลี ฯ
๕. เราพึงไมลวงเกินโคตมเจดีย ซึ่งอยูทศิ ทักษิณแหงเมืองเวสาลี ฯ
๖. เราพึงไมลวงเกินสัตตัมพเจดีย ซึ่งอยูท ี่ทิศประจิมแหงเมืองเวสาลี ฯ
๗. เราพึงไมลวงเกินพหุปุตตกเจดีย ซึ่งอยูทิศอุดรแหงเมืองเวสาลี ฯ
เพราะการสมาทานขอวัตรทั้ง ๗ นี้ เขาจึงเปนผูเลิศดวยลาภและยศอยูที่วัชชีคาม ครั้งนั้น
โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะไดเขาไปหาอเจลกชื่อกฬารมัชฌกะ แลวถามปญหากะเขา เขาไม
สามารถแกปญหาของโอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ใหถูกตองได จึงแสดงความโกรธ โทสะและ
ความโทมนัสใหปรากฏ ครั้งนั้น โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะไดคดิ วา ตนไดรุกรานสมณะผูเปน
พระอรหันตทดี่ ี
ขอนัน้ อยาไดมแี กเราเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูลและเพื่อทุกขสิ้นกาลนาน
ครั้ง นั้น โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะไดเขามาหาเราถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง
เราไดกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา ดูกรโมฆบุรุษ แมคนเชนเธอก็ ยังจักปฏิญาณตนเปน
ศากยบุตรอยูห รือ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ไฉนพระผูมีพระภาคจึงตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา ดูกรโมฆบุรุษ
แมคนเชนเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนเปนศากยบุตรอยูหรือ ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เธอไดเขาไปหาอเจลกชื่อกฬารมัชฌกะแลวถามปญหากะเขา เขาไม
สามารถแกปญหาของเธอใหถูกตองได จึงไดแสดงความโกรธ โทสะ และความโทมนัสใหปรากฏ
เธอจึงไดคิดวา ตนไดรุกรานสมณะผูเปนพระอรหันต ที่ดี ขอนั้นอยาไดมีแกเราเพื่อไมเปน
ประโยชนเกื้อกูลและเพื่อทุกขสิ้นกาลนาน ดังนี้ มิใชหรือ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อเปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคก็ยังทรงหวงพระอรหัต
อยูหรือ ฯ
ดูกรโมฆบุรุษ เรามิไดหวงพระอรหัต แตวาเธอไดเกิดทิฐิลามก เธอจง ละมันเสีย
ทิฐิอันลามกนีอ้ ยาไดเกิดแกเธอ เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูลและเพื่อทุกขสิ้นกาลนาน อนึ่ง
เธอยอมเขาใจอเจลกชื่อกฬารมัชฌกะ วาเปนสมณะผูเปนพระอรหันตที่ดีผูหนึ่ง ตอไปไมนาน
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เขาจักกลับนุงหมผา มีภรรยา กินขาวและ ขนม ลวงเกินเจดียที่มีอยูในเมืองเวสาลีทั้งหมด
กลายเปนคนเสื่อมยศ แลวตายไป
ดูกรภัคควะ ตอมาไมนาน อเจลกชื่อกฬารมัชฌกะ ก็กลับนุงหมผา มีภรรยา กินขาว
และขนม ลวงเกินเจดียที่มีอยูใ นเมืองเวสาลีทั้งหมดกลายเปนคนเสื่อมยศ แลวตายไป
โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะไดทราบขาววา อเจลกชื่อกฬารมัชฌกะ กลับนุงหมผา มีภรรยา
กินขาวและขนม ลวงเกินเจดียที่มีอยูใ นเมืองเวสาลีทั้งหมด กลายเปนคนเสื่อมยศ แลวตายไป
จึงไดเขามาหาเราถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เราจึงกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอย
แลววา สุนกั ขัตตะ เธอ จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน วิบากนั้น ไดมีแลวเหมือนดังทีเ่ ราได
พยากรณ อเจลกชื่อกฬารมัชฌกะไวแกเธอ มิใชโดยประการอื่น ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากนั้นไดมีแลว เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคได ทรงพยากรณ
อเจลกชื่อกฬารมัชฌกะไวแกขาพระองค มิใชโดยประการอื่น ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมือ่ เปนเชนนี้ อิทธิปาฏิหาริย
ที่เปนธรรมยอดเยีย่ มของมนุษย ชื่อวาเปนคุณอันเราไดแสดงไวแลว หรือมิใช ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เปนอันทรงแสดงแลวแนนอน มิใชไมทรง แสดง ฯ
ดูกรโมฆบุรุษ แมเมื่อเปนเชนนี้ เธอยังจะกลาวกะเราผูแ สดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปน
ธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยอยางนีว้ า ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคมิไดทรงแสดงอิทธิ
ปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยีย่ มของมนุษยแกขาพระองค ดังนี้ ดูกรโมฆบุรุษ เธอจงเห็นวา ขอนี้
เปนความผิดของเธอเทานั้น ดูกรภัคควะ โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ถูกเรากลาวอยูอยางนี้
ไดหนีไปจากพระธรรมวินัยนี้ เหมือนสัตวผูควรเกิดในอบาย เหมือนสัตวผูควรเกิดในนรก ฉะนั้น ฯ
[๖] ดูกรภัคควะ สมัยหนึ่ง เราอยูที่กูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขต เมืองเวสาลีนั้นเอง
สมัยนั้น อเจลกชื่อปาฏิกบุตร อาศัยอยูที่วชั ชีคาม เขตเมืองเวสาลี เปนผูเลิศดวยลาภและยศ
เขากลาววาจาในบริษัทที่เมืองเวสาลีอยางนี้วา แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็เปน
ญาณวาท ก็ผูทเี่ ปนญาณวาท ยอม ควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยีย่ มของมนุษยกับ
ผูที่เปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จไปกึ่งหนทาง แมเราก็พึงไปกึง่ หนทาง ในทีพ่ บกันนัน้
แมเรา ทั้ง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยีย่ มของมนุษย ถาพระสมณโคดม จักทรง
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กระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยีย่ มของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระ
สมณโคดมจักทรงกระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง ถา สมณโคดมจักทรงกระทํา
๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรง กระทําเทาใดๆ เราก็จักกระทําใหมาก
กวานัน้ เปนทวีคูณๆ
โอรสเจาลิจฉวีชื่อ สุนักขัตตะทราบขาวนัน้ จึงเขามาหาเราถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่งแลวจึงกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ อเจลกชื่อปาฏิกบุตรอาศัยอยูที่ วัชชีคาม
เขตเมืองเวสาลี เปนผูเลิศดวยลาภและยศ เขากลาววาจาในบริษัทที่เมืองเวสาลีอยางนีว้ า แม
พระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็เปนญาณวาท ก็ผูที่เปนญาณวาท ยอมควรแสดง
อิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยีย่ มของมนุษย กับผูที่เปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จไปกึง่
หนทาง แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง
ในที่พบกันนั้น แมเราทั้ง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปน
ธรรมยอดเยี่ยมของ มนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยีย่ ม
ของ มนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงทํา ๒ อยาง เราจัก
กระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจักกระทํา ๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง พระ
สมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราจักกระทําใหมากกวานั้นเปนทวีคูณๆ เมื่อโอรสเจาลิจฉวีชื่อ
สุนักขัตตะ กลาวอยางนี้ เราไดกลาวกะเขาวา สุนักขัตตะ อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา
จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา
เราไมละวาจา จิต และสละคืน
ทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะ
เขาจะพึงแตกออก ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรักษาพระวาจานัน้ ขอพระสุคตจงทรงรักษา
พระวาจานั้น ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ ก็ไฉนเธอจึงกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี
พระภาคจงทรงรักษาพระวาจานั้น ขอพระสุคตจงทรงรักษาพระวาจานัน้ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะพระผูมีพระภาคตรัสวาจาโดยแนนอนวา อเจลกชื่อปาฏิกบุตร
เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ ก็ไมสามารถจะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึง
คิดเห็นอยางนีว้ า เราไมละวาจา จิต และสละคืน ทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได
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ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อเจลกชื่อปาฏิกบุตรอาจแปลง
รูปมาพบเห็นพระผูมีพระภาคก็ได ในคราวนั้น พระดํารัสของพระผูมีพระภาคก็พึงเปนมุสา ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ ตถาคตเคยกลาววาจาที่เปน ๒ ไวบางหรือ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคทรงทราบอเจลกชื่อปาฏิกบุตร โดยแจงชัด
ดวยพระหฤทัยวา เขาเมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไม สามารถที่จะมาพบ
เห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้ า เราไมละวาจา จิต และ สละคืนทิฐิเชนนัน้
ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึง แตกออกหรือเทวดามาทูลความนั้น
แดพระผูมีพระภาควา เขาเมือ่ ไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบ
เห็นพระองคได แมถาเขาพึงคิดเห็น
อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น
ก็พึงไปพบเห็นพระสมณ โคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เราทราบอเจลกชื่อปาฏิกบุตร โดยแจงชัดดวยใจของเรา วา เขาไมละ
วาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น จึงไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็น
อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไป พบเห็นสมณโคดมได
ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก แมเทวดาก็ไดบอกความ นั้นแกเราวา เขาเมื่อไมละวาจา จิต
และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถจะมา
พบเห็นพระองคได ถาแมเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้ า
เราไมละวาจา จิต และสละคืน
ทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะ
เขาจะพึงแตกออก แม เสนาบดีแหงเจาลิจฉวีชื่ออชิตะ ซึง่ ไดตายไปแลวเมื่อเร็วๆ นี้ ไดเขาถึง
พวก
เทวดาชั้นดาวดึงส ก็ไดเขามาบอกเราอยางนีว้ า อเจลกชื่อปาฏิกบุตรเปนคนไมละอาย
ชอบกลาวมุสา ทั้งไดพยากรณขาพระองควา เสนาบดีแหงเจาลิจฉวี ชื่ออชิตะ ในวัชชีคาม
เขาถึงมหานรก แตขาพระองคมิไดเขาถึงมหานรก ไดเขา ถึงพวกเทวดาชั้นดาวดึงส เขาไมละอาย
ชอบกลาวมุสา เขาเมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถจะมาพบเห็น
พระองคได แมถาเขาพึงคิดเห็น อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ ก็พึงไปพบเห็น
พระสมณโคดม
ได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก แมเพราะเหตุนี้แล สุนักขัตตะ
เราทราบ อเจลกชื่อปาฏิกบุตรโดยแจงชัดดวยใจของเราวา เขาไมละวาจา จิต สละคืนทิฐิ
เชนนั้น ไมควรมาพบเห็นเรา แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้ า เราไมละวาจา จิต และสละคืน
ทิฐิเชนนั้น ก็พงึ ไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ ศีรษะเขาจะพึง แตกออก แมเทวดาก็
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บอกความนีแ้ กเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ อเจลกชื่อ ปาฏิกบุตร ไมละวาจา จิต และสละ
คืนทิฐิเชนนัน้ ไมควรมาพบเห็นพระผูมี พระภาค ถาแมเขาพึงมีความคิดเห็นอยางนีว้ า
เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิ
เชนนั้น พึงไปพบเห็นสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะ
ของเขาจะพึงแตกออก ดูกร สุนักขัตตะ เรานี้แล เที่ยวไปบิณฑบาตที่เมืองเวสาลี กลับจาก
บิณฑบาตในเวลา ปจฉาภัต แลวเขาไปยังอารามของอเจลกชื่อปาฏิกบุตร เพื่อพักผอนกลางวัน
บัดนี้
ถาเธอปรารถนาก็จงไปบอกเขาเถิด ฯ
[๗] ดูกรภัคควะ ครั้งนั้นเปนเวลาเชา เรานุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาต
ที่เมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต แลวเขาไป ยังอารามของอเจลกชื่อปาฏิกบุตร
เพื่อพักผอนกลางวัน ครั้งนัน้ โอรสเจาลิจฉวี
ชื่อสุนักขัตตะ รีบเขาไปเมืองเวสาลีแลว
เขาไปหาพวกเจาลิจฉวีที่มีชอื่ เสียงบอกวา ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปบิณฑบาตที่
เมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาต ในเวลาปจฉาภัต แลวเสด็จเขาไปยังอารามของอเจลกชื่อปาฏิกบุตร
เพื่อทรงพักผอน
กลางวัน ขอพวกทานจงรีบออกไป จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรม
ยอดเยี่ยมของมนุษย ของพวกสมณะทีด่ ี ฯ
ครั้งนั้น พวกเจาลิจฉวีผูมชี ื่อเสียงไดคิดกันวา ทานผูเจริญทราบขาววา จักมีการแสดงอิทธิ
ปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยีย่ มของมนุษย ของพวกสมณะที่ดี
ฉะนั้น เชิญพวกเราไปกัน
และโอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ เขาไปหาพวก พราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถีย
ตางๆ และสมณพราหมณผมู ีชื่อ เสียง แลวบอกวา ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปบิณฑบาต
ที่เมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตแลวเสด็จเขาไปยังอารามของอเจลกชื่อปาฏิก
บุตร เพื่อทรงพักผอนกลางวัน ขอพวกทานจงรีบออกไป จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่ เปนธรรม
ยอดเยี่ยมของมนุษย ของพวกสมณะทีด่ ี ครั้งนั้น พวกพราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลา
เดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อเสียง ไดคิดกันวา ทานผูเจริญ ทราบขาววา จักมีการแสดง
อิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยีย่ ม ของ พวกสมณะทีด่ ี ฉะนั้น เชิญพวกเราไปกัน ฯ
ครั้งนั้น พวกเจาลิจฉวีผูมชี ื่อเสียง และพราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลา
เดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อเสียง ไดเขาไปยังอารามของอเจลก ชื่อปาฏิกบุตร ดูกร
ภัคควะ บริษัทนั้นๆ มีหลายรอย หลายพันคน ฯ
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อเจลกชื่อปาฏิกบุตรไดทราบขาววา บรรดาเจาลิจฉวีผมู ีชื่อเสียง และ พราหมณมหาศาล
คฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียต างๆ และสมณพราหมณผมู ี ชื่อเสียง ไดพากันออกมาแลว แม
พระสมณโคดมก็ทรงนั่งพักผอนกลางวันที่อาราม ของเรา ครั้นแลว จึงเกิดความกลัว ความหวาด
เสียว ขนพองสยองเกลา ครั้งนั้นอเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อกลัว หวาดเสียว ขนพองสยอง
เกลา จึงเขาไปยังอารามของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ บริษัทนั้นไดทราบขาววา อเจลกชื่อปาฏิกบุตร
กลัว
หวาดเสียว ขนพองสยองเกลา เขาไปยังอารามของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ ฯ
ครั้งนั้น บริษัทนั้นไดเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งวา บุรุษผูเจริญ ทานจงไปหาอเจลก
ชื่อปาฏิกบุตรที่อารามของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ แลวจงบอกกะเขาอยางนีว้ า ทานปาฏิกบุตร
ทานจงกลับไป บรรดาเจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียง และพราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถีย
ตางๆ และสมณพราหมณผมู ีชื่อเสียง ไดพากัน ออกมาแลว แมสมณโคดมก็ประทับนั่งพัก
ผอนกลางวันที่อารามของทาน อนึ่ง ทาน ไดกลาววาจาในบริษัททีเ่ มืองเวสาลีอยางนี้วา แมพระ
สมณโคดมก็เปนญาณวาทแมเราก็เปนญาณวาท ก็ผูที่เปนญาณวาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปน
ธรรม
ยอดเยี่ยมของมนุษยกับผูที่เปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จมากึง่ หนทาง แมเราก็พึงไปกึ่ง
หนทาง ในที่พบกันนั้น แมเราทั้ง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริย ที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย
ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่
เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง เราจัก
กระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณ
โคดมจักทรงกระทํา ๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ
เราก็จัก กระทําใหมากกวานั้นเปนทวีคณ
ู ๆ ดังนี้ ทานปาฏิกบุตร ทานจงออกไปกึ่งหนทาง
พระสมณโคดมเสด็จมากอนคนทั้งปวงทีเดียว ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่อาราม ของทาน ฯ
ดูกรภัคควะ บุรุษนั้นรับคําสั่งบริษัทนั้นแลว จึงเขาไปหาอเจลก ชื่อปาฏิกบุตร ที่อาราม
ของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ แลวบอกกะเขาอยางนี้วา ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป พวกเจา
ลิจฉวีผูมีชื่อเสียง และพราหมณมหาศาลคฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียต า งๆ และสมณพราหมณ
ผูมีชื่อเสียงไดพากันออก มาแลว แมพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่อารามของทาน
อนึ่ง ทานไดกลาววาจาในที่บริษัทที่เมืองเวสาลี อยางนี้วา แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็
เปน
ญาณวาท ก็ผูทเี่ ปนญาณวาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยีย่ มของมนุษยกับผูที่
เปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จมา กึ่งหนทาง แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในที่พบกันนั้น แมเรา
ทั้ง ๒ พึงกระทํา อิทธิปาฏิหาริย ที่เปนธรรมยอดเยีย่ มของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา อิทธิ
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ปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยีย่ มของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดม
จักทรงกระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดม จักทรงกระทํา ๔ อยาง เราจักกระทํา
๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราจักกระทําใหมากกวานั้นเปนทวีคณ
ู ๆ ดังนี้
ทานปาฏิกบุตร ทานจงออกไป กึ่งหนทาง พระสมณโคดมเสด็จมากอนคนทั้งปวงทีเดียว ประทับ
นั่งพักผอนกลางวัน
ที่อารามของทาน เมื่อบุรุษนั้นกลาวอยางนี้แลว อเจลกชื่อปาฏิกบุตรจึง
กลาววา
เราจะไปๆ แลวซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได ฯ
ครั้งนั้น บุรุษนั้นไดกลาวกะเขาวา ทานปาฏิกบุตร ไฉนทานจึงเปนอยางนี้ ตะโพก
ของทานติดกับที่นั่ง หรือวาที่นั่งติดกับตะโพกของทาน ทานกลาววา เราจะ ไปๆ แตกลับซบ
ศีรษะอยูใ นทีน่ ั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได ดูกรภัคควะ อเจลกชื่อปาฏิกบุตร แมถูกกลาว
อยูอยางนี้ ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวก็ซบ ศีรษะอยูใ นที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได
เมื่อบุรุษนั้นไดทราบวา อเจลก ชื่อปาฏิกบุตรนี้เปนผูแ พแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวก็
ซบศีรษะอยูในที่นั้น เอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได จึงกลับมาหาบริษัทนั้น แลวบอกวา ทานผู
เจริญ
อเจลกชื่อปาฏิกบุตรนี้ เปนผูแ พแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวก็ซบศีรษะอยูใ นที่
นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได ฯ
ดูกรภัคควะ เมื่อบุรุษนัน้ กลาวอยางนี้แลว เราจึงไดกลาวกะบริษัทนั้นวา ทานทั้งหลาย
อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็น
เราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็น
พระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก ฯ
จบ ภาณวาร ทีห่ นึ่ง
-___________
[๘] ดูกรภัคควะ ครั้งนั้น มหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีคนหนึ่ง ลุกขึ้นยืนกลาวกะ
บริษัทนั้นวา ทานผูเจริญ ถาเชนนั้น ขอใหพวกทานจงรอคอยสักครูหนึง่ พอใหขาพเจาไป
บางทีขาพเจาอาจนําเอาอเจลกชื่อปาฏิกบุตรมาสูบริษัทนี้ได ครั้งนั้น มหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวี
คนนั้น จึงเขาไปหาอเจลกชื่อปาฏิกบุตร ที่อารามของ ปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ แลวจึงกลาววา ทาน
ปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป การกลับ ไปของทานเปนการดี พวกเจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียง และพราหมณ
มหาศาล คฤหบดี ผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อเสียง ไดพากันออกมาแลว
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แมพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่อารามของทาน อนึ่ง ทานไดกลาววาจาในบริษัท
ที่เมืองเวสาลีอยางนีว้ า แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็เปนญาณวาท ก็ผูที่เปนญาณ
วาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยีย่ ม ของมนุษยกับผูที่เปนญาณวาท พระสมณ
โคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง แมเราก็พึง ไปกึ่งหนทาง ในที่พบกันนัน้ แมเราทั้ง ๒ พึงกระทําอิทธิ
ปาฏิหาริยที่เปนธรรม ยอดเยี่ยมของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปน
ธรรม ยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรง กระทํา ๒ อยาง
เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา ๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง พระสมณ
โคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราจักกระทําให มากกวานั้นเปนทวีคูณๆ ดังนี้ ทานปาฏิกบุตร ทานจง
ออกไปกึ่งหนทาง พระสมณ โคดมเสด็จมากอนคนทั้งปวงทีเดียว ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่
อารามของทาน
อนึง่ พระสมณโคดมไดตรัสวาจาในบริษัทวา อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไม
ละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็น
อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดม ได ดังนี้
แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก ดังนี้ ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป ดวยการกลับไปนั่นแหละ
พวกขาพเจาจักใหชยั ชนะแกทาน จักใหความปราชัย แกพระสมณโคดม ฯ
ดูกรภัคควะ เมื่อมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีกลาวแลวอยางนี้ อเจลก ชื่อปาฏิกบุตรจึง
กลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจ ลุกขึ้นจากอาสนะได ครั้งนั้น
มหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีจึงกลาวกะเขาวา ทาน ปาฏิกบุตร ทานเปนอยางไรไปเลา ตะโพก
ของทานติดกับที่นั่ง หรือวาที่นั่งติดกับ ตะโพกของทาน ทานกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบ
ศีรษะอยูใ นทีน่ ั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได เมื่อมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีนนั้ ไดทราบวา อเจลก
ชื่อปาฏิกบุตรนี้เปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูใน ที่นนั้ เอง
ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได จึงมาหาบริษัทนั้นแลวบอกวา ดังนี้ ทาน ผูเจริญ อเจลกชือ่ ปาฏิกบุตรนี้
เปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับ ซบศีรษะอยูใ นที่นนั้ เอง ไมอาจลุกขึ้นจาก
อาสนะได ฯ
ดูกรภัคควะ เมื่อมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีนั้นกลาวอยางนี้แลว เราจึง กลาวกะบริษัท
นั้นวา ทานทั้งหลาย อเจลกชือ่ ปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และ สละคืนทิฐิเชนนัน้
ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืน
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ทิฐิเชนนั้น ก็พงึ ไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก แมถา
พวกเจาลิจฉวีพึงคิดเห็นอยางนี้วา พวกเรา จักเอาเชือกมัดอเจลกชื่อปาฏิกบุตร แลวจึงฉุดมา
ดวยคูโคมากคู เชือกเหลานัน้
หรืออเจลกชื่อปาฏิกบุตรพึงขาดออก ก็อเจลกชือ่ ปาฏิกบุตร
เมื่อไมละวาจา จิตและสละคืนทิฐิเชนนัน้ ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิด
เห็น อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได
ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก ฯ
[๙] ดูกรภัคควะ ครั้งนัน้ ศิษยชางกลึงบาตรไม ชื่อชาลิยะลุกขึ้นยืนกลาวกะบริษัท
นั้นวา ทานผูเจริญ ถาเชนนั้น ขอใหพวกทานจงรอคอยสักครูหนึ่ง พอใหขาพเจาไป บางที
ขาพเจาอาจนําเอาอเจลกชื่อปาฏิกบุตรมาสูบริษัทนี้ได ครัง้ นั้น ศิษยชา งกลึงบาตรไม ชื่อชาลิยะ
จึงเขาไปหาอเจลกชื่อปาฏิกบุตร ที่อารามของ
ปริพาชก ชื่อติณฑุกขานุ แลวจึงกลาววา ทานปา
ฏิกบุตร ทานจงกลับไป การกลับ
ของทานเปนการดี พวกเจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียง และพราหมณ
มหาศาล คฤหบดี ผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีชอื่ เสียง ไดพากันออกมาแลว
แมพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่อารามของทาน อนึ่ง ทานไดกลาววาจาในบริษัทที่
เมืองเวสาลีอยางนี้วา แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็เปนญาณวาท ก็ผูที่เปนญาณวาท
ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยีย่ ม ของมนุษยกับผูที่เปนญาณวาท พระสมณ
โคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง แมเราก็พึงไป กึ่งหนทาง ในที่พบกันนัน้ แมเราทั้ง ๒ พึงกระทํา
อิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรม ยอดเยี่ยมของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่
เปนธรรม ยอดเยีย่ มของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรง กระทํา ๒
อยาง
เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา ๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง
พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราจักกระทําใหมากกวานั้นเปนทวีคูณๆ ดังนี้ ทาน
ปาฏิกบุตร ทานจงออกไปกึ่งหนทาง พระสมณโคดมเสด็จมากอนคนทั้งปวงทีเดียว ประทับนั่งพัก
ผอนกลางวันที่ อารามของทาน อนึ่ง พระสมณโคดมไดตรัสวาจาในบริษัทวา อเจลกชื่อปาฏิกบุตร
เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราไดแมถาเขาพึงคิด
เห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได
ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก แมถา พวกเจาลิจฉวีจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา พวกเราจัก
เอาเชือกมัดอเจลกชื่อปาฏิกบุตร แลวจึงฉุดมาดวยคูโคมากคู เชือกเหลานั้นหรืออเจลกชื่อปาฏิก
บุตรพึงขาดออก ก็อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ ก็ไม
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สามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้ า เราไมละวาจา จิต และสละ คืนทิฐิ
เชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึง แตกออก ดังนี้ ทาน
ปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป ดวยการกลับไปนั่นแหละ พวกขาพเจาจักใหชัยชนะแกทา น จักให
ความปราชัยแกพระสมณโคดม ฯ
ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อชาลิยะกลาวแลวอยางนี้ อเจลกชื่อปาฏิกบุตร
กลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้น จากอาสนะได ครั้งนั้น
ศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อชาลิยะจึงกลาวกะเขาวา ทานปาฏิกบุตร ทานเปนอยางไรไปเปลา
ตะโพกของทานติดกับทีน่ ั่ง หรือวาที่นั่งติด กับตะโพกของทาน ทานกลาววา เราจะไปๆ แลว
กลับซบศีรษะอยูในทีน่ ั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได อเจลกชื่อปาฏิกบุตร แมถูกวาอยางนี้
ก็ยังกลาววา เรา จะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในทีน่ ั้นเองไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได เมื่อศิษย
ชางกลึงบาตรไมชื่อชาลียะไดทราบวา อเจลกชื่อปาฏิกบุตรนี้เปนผูแพแลว ก็ยัง กลาววา เรา
จะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในทีน่ ั้นเอง ไมอาจลุกจากอาสนะได จึงกลาวกะเขาตอไปวา
ดูกรทานปาฏิกบุตร เรื่องเคยมีมาแลว คือพญาสีหมิคราชไดคิดอยางนี้ วา ถากระไร
เราพึงอาศัยปาทึบบางแหงซอนอยู แลวออกจากที่ซอนในเวลา เย็น ดัดกาย เหลียวดูทิศทั้ง ๔
โดยรอบ แลวบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง จึงเที่ยวไปหากิน เราตองฆาหมูเนื้อตัวล่ําสันกินเนือ้
ที่ออนนุมๆ แลวกลับมาซอนตัวอยู
ตามเคย ครั้งนัน้ พญาสีหมิคราชนั้น จึงอาศัยปาทึบบาง
แหงซอนอยู ออกจาก ที่ซอนในเวลาเย็น ดัดกาย เหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบ บันลือสีหนาท
๓ ครั้ง เที่ยวไปหากิน มันฆาหมูเนื้อตัวล่ําสัน กินเนื้อที่ออ นนุมๆ แลวกลับมาซอนอยู ตามเคย
ทานปาฏิกบุตร มีสุนัขจิ้งจอกแกตวั หนึ่ง กินเนื้อที่เปนแดนของพญา สีหมิคราชตัวนัน้ แลวก็
เจริญอวนทวนมีกําลัง ตอมา สุนัขจิ้งจอกแกตวั นั้นจึง เกิดความคิดวา เราคือใคร พญาสีหมิค
ราชคือใคร ถากระไร เราพึงอาศัยปาทึบ บางแหงซอนอยู ออกจากที่ซอนในเวลาเย็น
ดัดกาย เหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดย รอบบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง เที่ยวไปหากิน เราตองฆาหมู
เนื้อตัวล่ําสันกินเนื้อ ออนนุมๆ แลวก็กลับมาซอนอยูตามเคย ครั้งนั้น สุนัขจิ้งจอกแกตัว
นั้นอาศัย ปาทึบบางแหงซอนอยู ออกจากที่ซอนในเวลาเย็น ดัดกาย เหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบ
แลวคิดวา เราจักบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แตกลับบันลือเสียงสุนัข จิ้งจอกอยางนากลัวนาเกลียด
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สุนัขจิ้งจอกตัวลามกเปนอยางไร และการบันลือของสีหะเปนอยางไร ดูกรทานปาฏิกบุตร
ทานก็เปนเชนนั้น ดํารงชีพตามแบบพระสุคตบริโภค อาหารที่เปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการ
รุกรานพระตถาคตผูเปน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกราน
พระตถาคตผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร
ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อชาลิยะ ไมสามารถที่จะให อเจลกชื่อปาฏิกบุตร
เคลื่อนจากอาสนะนั้นได แมดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงได กลาวคาถาประพันธดงั นี้วา
สุนัขจิ้งจอกเขาใจวา ตนเปนสีหะ
จึงไดถอื ตัววาเปนมิคราช
มันไดบนั ลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเชนนั้น
สุนัขจิ้งจอกตัวลามกเปนอยางไร
การบันลือของสีหะเปนอยางไร ฯ
[๑๐] ดูกรทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนัน้ ดํารงชีพตามแบบ พระสุคต บริโภค
อาหารที่เปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคตผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร
ดูกรภัคควะ เมือ่ ศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อชาลิยะไมสามารถที่จะใหอเจลกชื่อปาฏิกบุตรเคลื่อนจาก
อาสนะนั้นได แม ดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงไดกลาวคาถาประพันธดงั นี้วา
สุนัขจิ้งจอกจองดูเงาของตนซึ่งปรากฎในน้ํา
ที่บอไมเห็นตนตามความเปนจริง จึงถือตัววา
เปนสีหะ มันไดบันลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเชนนั้น
เสียงสุนัขจิ้งจอกตัวลามกเปนอยางไร
การบันลือของสีหะเปนอยางไร ฯ
[๑๑] ดูกรทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนัน้ ดํารงชีพตามแบบพระสุคต บริโภคอาหาร
ที่เปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
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ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคต ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปน
อยางไร ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อชาลิยะไมสามารถที่จะใหอเจลกชื่อปาฏิกบุตร
เคลื่อนจากอาสนะนั้นได แมดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงไดกลาวคาถาประพันธดังนี้วา
สุนัขจิ้งจอกกินกบ [ตามบอ] และหนูตามลาน
ขาว ซากศพที่ทิ้งตามปาชา จึงอวนพีอยูตาม
ปาใหญ ตามปาที่วางเปลา จึงไดถือตัววาเปน
มิคราช มันไดบันลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเชนนัน้
สุนัขจิ้งจอกตัวลามกเปนอยางไร การบันลือ
ของสีหะเปนอยางไร ฯ
[๑๒] ดูกรทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนัน้ ดํารงชีพตามแบบพระสุคต บริโภค
อาหารที่เปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคตผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปน
อยางไร ฯ
ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อชาลิยะ ไมสามารถที่จะให อเจลกชื่อปาฏิกบุตร
เคลื่อนจากอาสนะนั้นได แมดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงกลับมาหาบริษัทนั้น แลวบอกวา
ทานผูเจริญ อเจลกชื่อปาฏิกบุตรนี้เปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูใ น
ที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจาก อาสนะได ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อชาลิยะนั้นกลาว
อยางนี้แลว เรา จึงกลาวกะบริษัทนั้นวา ทานทั้งหลาย อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต
และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็น อยางนีว้ า เราไมละ
วาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้นก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขา
จะพึงแตกออก แมถาพวกเจาลิจฉวีจะพึงคิดเห็นอยาง นีว้ า พวกเราจะเอาเชือกมัดอเจลกชื่อ
ปาฏิกบุตรแลวจึงฉุดมาดวยคูโคมากคู เชือก เหลานั้นหรืออเจลกชื่อปาฏิกบุตรพึงขาดออก ก็อเจลก
ชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็น
เราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็น
พระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขาพึงแตกออก ฯ
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ดูกรภัคควะ ลําดับนั้น เราจึงยังบริษัทนัน้ ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ให อาจหาญ
ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถา ทําใหพนจากเครื่องผูกใหญ รื้อถอน สัตวประมาณ ๘๔,๐๐๐ ขึ้นจาก
หลมใหญจึงเขาเตโชธาตุกสิณเหาะขึ้นสูเวหาสสูง ประมาณ ๗ ชั่วลําตาล นิรมิตไฟอื่นให
ลุกโพลงมีควันกลบ สูงประมาณ ๗ ชั่ว ลําตาล แลวจึงกลับมาปรากฎที่กูฏาคารศาลาปามหาวัน
ดูกรภัคควะ ครั้งนั้น โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไดเขามาหาเราถึงที่อยู ถวายอภิวาท
แลวนั่ง ณ ทีควรสวนขางหนึ่ง เราจึงไดกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา สุนักขัตตะ เธอจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน วิบากนัน้ ไดมีแลว เหมือนดังที่เราไดพยากรณ อเจลกชื่อปาฏิกบุตรแกเธอ
มิใชโดยประการอื่น ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากนั้น ไดมีแลว เหมือนดังที่พระผูมีพระภาค ไดทรงพยากรณ
อเจลกชื่อปาฏิกบุตรแกขาพระองค มิใชโดยประการอื่น ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมือ่ เปนเชนนี้ อิทธิปาฏิหาริย
ที่เปนธรรมยอดเยีย่ มของมนุษย ชื่อวาเปนคุณอันเราไดแสดงแลว หรือ มิใช ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เปนอันทรงแสดงไวแลวแนนอน มิใชไมทรง แสดง ฯ
ดูกรโมฆบุรุษ แมเมื่อเปนเชนนี้ เธอยังจะกลาวกะเราผูแ สดงอิทธิ ปาฏิหาริยที่เปน
ธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยอยางนีว้ า ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคมิไดทรงแสดงอิทธิ
ปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยีย่ มของมนุษยแกขาพระองค ดังนี้ เธอจงเห็นวา ขอนี้เปนความผิด
ของเธอเทานั้น ดูกรภัคควะ โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะถูกเรากลาวอยางนี้ ไดหนีไปจาก
พระธรรมวินัยนี้ เหมือนสัตวผูควรเกิดในอบาย เหมือนสัตวผูควรเกิดในนรก ฉะนั้น ฯ
[๑๓] ดูกรภัคควะ อนึง่ เรายอมทราบชัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ทั้ง รูชัดยิ่งกวานั้น
และไมยึดมั่นความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยดึ มั่น จึงทราบความดับ ไดเฉพาะตน ฉะนัน้ ตถาคตจึง
ไมถึงทุกข ฯ
ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณบางพวกบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วา พระอิศวรทําให
วาพระพรหมทําให ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถามเขาอยางนี้วา ไดยินวา ทานทัง้ หลาย
บัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วาพระอิศวรทําให วาพระ พรหมทําให ตามลัทธิอาจารยจริงหรือ
สมณพราหมณเหลานัน้ ถูกเราถามอยางนี้ แลวยืนยันวาเปนเชนนัน้ เราจึงถามตอไปวา
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พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวา เลิศ วาพระอิศวรทําให วาพระพรหมทําให ตามลัทธิอาจารย
มีแบบอยางไร สมณพราหมณเหลานัน้ ถูกเราถามอยางนี้ เมื่อตอบไมถูก จึงยอนถามเรา
เราถูกถามแลวจึงพยากรณวา ทานทั้งหลาย มีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะกาลยืดยาวชานาน
ที่โลกนี้จะพินาศ เมื่อโลกกําลังพินาศอยู โดยมากเหลาสัตวยอมเกิดใน ชั้นอาภัสสรพรหม สัตว
เหลานั้นไดสําเร็จทางใจ มีปต ิเปนอาหาร มีรัศมีซานออก จากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ
อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้นสิ้น กาลยืดยาวชานาน ฯ
ดูกรทานทัง้ หลาย มีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะกาลยืดยาวชานาน ที่โลกนี้จะกลับเจริญ
เมื่อโลกกําลังเจริญอยู วิมานของพรหมปรากฎวาวางเปลา ครั้งนั้น สัตวผูใดผูหนึง่ จุติจากชัน้
อาภัสสรพรหม เพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญยอม เขาถึงวิมานพรหมทีว่ า งเปลา แมสัตวผูนั้น
ก็ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหารมี รัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูใน
วิมานอันงามสถิตอยูใน ภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวชานาน เพราะสัตวนั้นอยูแ ตผูเดียวเปนเวลานาน
จึงเกิดความ กระสันความดิ้นรนขึ้นวา โอหนอ แมสัตวเหลาอื่นก็พึงมาเปนอยางนี้บาง ตอมา
สัตวเหลาอื่นก็จุติจากชัน้ อาภัสสรพรหม เพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญ ยอมเขา ถึงวิมาน
พรหมที่วาง เปนสหายของสัตวผูนั้น แมสัตวพวกนั้นก็ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มี
รัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูใ น วิมานอันงาม สถิตอยูในภพนัน้
สิ้นกาลยืดยาวชานาน ฯ
ดูกรทานทัง้ หลาย บรรดาสัตวจําพวกนัน้ ผูใดเกิดกอน ผูนั้นยอมมีความคิดเห็นอยางนีว้ า
เราเปนพรหม เราเปนมหาพรหม เปนใหญไมมีใครขมได เห็นถองแท เปนผูกุมอํานาจ
เปนอิศวร เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูส ัตว
ผูเปนแลวและกําลังเปน สัตว เหลานี้ เราเนรมิตขึ้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา เราไดมี
ความคิดอยางนี้กอนวา โอหนอแมสัตวเหลาอื่นก็พึงมาเปนอยางนี้บา ง ความตั้งใจของเราเปน
เชนนี้และ สัตวเหลานีก้ ็ไดมาเปนอยางนีแ้ ลว แมพวกสัตวที่เกิดภายหลังก็มีความคิดเห็นอยางนี้วา
ทานผูเจริญนี้แลเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็น ถองแท เปนผูกุมอํานาจ
เปนอิศวร เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดา
ของหมูสัตวผูเปนแลวและกําลังเปน พวก เราอันพระพรหมผูเจริญนี้นริ มิตแลว ขอนัน้ เพราะ
เหตุไร เพราะวาพวกเราไดเห็น ทานพรหมผูนี้เกิดกอน สวนพวกเราเกิดภายหลัง ฯ
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ดูกรทานทัง้ หลาย บรรดาสัตวจําพวกนัน้ สัตวใดเกิดกอน สัตวนั้นมีอายุ ยืนกวา
มีผิวพรรณงามกวา มีศักดิ์มากกวา สวนสัตวที่เกิดภายหลังมีอายุนอย กวา มีผิวพรรณทรามกวา
มีศักดิ์นอยกวา ดูกรทานทั้งหลาย ก็เปนฐานะที่จะมี ไดแล ที่สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากชัน้ นั้น
แลวมาเปน อยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนีแ้ ลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมือ่ บวชแลว
อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผา กิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ
อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อตั้งมั่นแลว ยอม
ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได เขาจึงกลาวอยาง
นี้วา ทานผูใดแลเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็น ถองแท เปนผูกุมอํานาจ
เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของ
หมูสัตวผูเปนแลวและกําลังเปน พระพรหมผูเจริญ ใดที่นิรมิตพวกเรา พระพรหมผูเจริญนั้นเปน
ผูเที่ยงยั่งยืน คงทน มีอายุยนื มีอันไม แปรผันเปนธรรมดา จักตั้งอยูเทีย่ งเสมอไปเชนนั้น
ทีเดียว สวนพวกเราที่พระพรหม ผูเจริญนั้นนิรมิตแลวนั้น เปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน
มีอายุนอย ยังตอง จุติมาเปนอยางนี้ ก็พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วาพระอิศวรทําให
วาพระพรหมทําใหตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้หรือมิใช สมณพราหมณเหลานัน้
ตอบ
อยางนี้วา ทานโคดม พวกขาพเจาไดทราบมาดังที่ทานโคดมไดกลาวมานี้แล ฯ
ดูกรภัคควะ เรายอมทราบชัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น และไมยึดมั่น
ความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยดึ มั่น จึงทราบความดับไดเฉพาะตนฉะนั้น ตถาคตจึงไมถึงทุกข ฯ
[๑๔] ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณบางพวกบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วามีมูลมาแต
เทวดาเหลาขิฑฑาปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถามอยางนี้ วา ทราบวาทานทั้งหลาย
บัญญัติสิ่งโลกสมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลา ขิฑฑาปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย
จริงหรือ สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยาง นี้แลว ยืนยันวาเปนเชนนั้น เราจึงถาม
ตอไปวา พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติ วาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลาขิฑฑาปโทสิกะตาม
ลัทธิอาจารย มีแบบอยางไรสมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ตอบไมถูก เมื่อ
ตอบไมถูก จึงยอน ถามเรา เราถูกถามแลว จึงพยากรณวา
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ดูกรทานทัง้ หลาย พวกเทวดาชื่อวาขิฑฑาปโทสิกะมีอยู พวกนั้นพากัน หมกมุนอยูแต
ในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา เมื่อพวก นัน้ พากันหมกมุน อยูแต
ในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา สติก็ยอมหลงลืม เพราะสติ
หลงลืม จึงพากันจุติจากชั้นนั้น ดูกรทานทั้งหลาย ก็เปน ฐานะทีจ่ ะมีไดแล ที่สัตวผูใด
ผูหนึ่งจุติจากชัน้ นั้นแลวมาเปนอยางนี้ เมื่อมาเปน อยางนีแ้ ลว จึงออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต เมื่อบวชแลวอาศัยความเพียร เปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความ
ประกอบเนืองๆ อาศัย ความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อ
ตั้งมั่นแลวยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได
เขาจึงกลาวอยางนี้วา ทาน พวกเทวดาผูมิใชเหลาขิฑฑาปโทสิกะ ยอมไมพากัน หมกมุนอยูแ ต
ในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา สติ ยอมไมหลงลืม เพราะสติ
ไมหลงลืม พวกเหลานั้นจึงไมจุติจากชัน้ นัน้ เปนผูเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอายุยืน มีอนั ไมแปรผัน
เปนธรรมดา จักตั้งอยูเทีย่ งเสมอไปเชนนั้น ทีเดียว สวนพวกเราเหลาขิฑฑาปโทสิกะ หมกมุน
อยูแตในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา สติยอ มหลงลืม เพราะสติ
หลงลืม พวกเราจึง พากันจุติจากชั้นนั้น เปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอายุนอย ยังตอง
จุติมาเปน อยางนี้ ก็พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลาขิฑฑาป โทสิกะ
ตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้หรือมิใช สมณพราหมณเหลานั้นตอบ อยางนีว้ า ทานโคดม
พวกขาพเจาไดทราบมาดังทีท่ านโคดมไดกลาวมานีแ้ ล ดูกรภัคควะ เรายอมทราบชัดซึ่งสิ่งที่โลก
สมมติวาเลิศ ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น และไมยดึ มั่น ความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมั่น จึงทราบ
ความดับเฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคต จึงไมถึงทุกข ฯ
[๑๕] ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณบางจําพวกบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติ วาเลิศ วามีมูล
มาแตเทวดาเหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถาม เขาอยางนี้วา ทราบวาทาน
ทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศวามีมูลมาแตเทวดา เหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย
จริงหรือ สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถาม อยางนี้แลว ยืนยันวาเปนเชนนั้น เราจึงถาม
ตอไปวา พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลก สมมติวาเลิศ วามีมลู มาแตเทวดาเหลามโนปโทสิกะ ตาม
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ลัทธิอาจารย มีแบบ อยางไร สมณพราหมณเหลานัน้ ถูกเราถามอยางนี้แลว ตอบไมถกู
เมื่อตอบไมถูก จึงยอนถามเรา เราถูกถามแลว จึงพยากรณวา
ดูกรทานทัง้ หลาย พวกเทวดาชื่อมโนปโทสิกะมีอยู พวกนัน้ มักเพงโทษ กันและกัน
เกินควร เมื่อมัวเพงโทษกันและกันเกินควร ยอมคิดมุงรายกันและกัน
เมื่อตางคิดมุงราย
กันและกัน จึงลําบากกายลําบากใจ พากันจุติจากชัน้ นั้น ดูกร
ทานทั้งหลาย ก็เปนฐานะทีจ่ ะ
มีไดแล ที่สัตวผูใดผูหนึ่งจุตจิ ากชั้นนัน้ แลวมาเปน อยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนีแ้ ลว จึงออก
จากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว
อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความ
เพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ
เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ
แลวบรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อตั้งมั่นแลว ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได
หลังแต นัน้ ไประลึกไมได เขาจึงกลาวอยางนีว้ า ทาน พวกเทวดาผูมิใชเหลามโนปโทสิกะ
ยอมไมมัวเพงโทษกันและกันเกินควร เมื่อไมมัวเพงโทษกันและกันเกินควร ก็ไมคดิ มุงรายกัน
และกัน เมื่อตางไมคิดมุงรายกันและกันแลว ก็ไมลําบากกาย ไมลําบากใจ พวกนั้นจึงไมจุติ
จากชั้นนัน้ เปนผูเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอายุยนื
มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา จักตั้งอยูเ ที่ยง
เสมอไปเชนนัน้ ทีเดียว สวนพวกเรา เหลามโนปโทสิกะมัวเพงโทษกันและกันเกินควร เมื่อมัว
เพงโทษกันและกันเกินควร ก็คิดมุงรายกันและกัน เมื่อตางคิดมุงรายกันและกัน จึงพากัน
ลําบากกาย
ลําบากใจ พวกเราจึงพากันจุติจากชั้นนัน้ เปนผูไมเทีย่ ง ไมยั่งยืน ไมคงทน
มีอายุนอย ยังตองจุติมาเปนอยางนี้ ก็พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วา มีมลู มาแตเทวดา
เหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้ หรือมิใช สมณพราหมณเหลานัน้
ตอบอยางนี้วา ทานโคดม พวกขาพเจาไดทราบมาดังที่ ทานโคดมไดกลาวมานีแ้ ล ดูกรภัคควะ
เรายอมทราบชัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ทั้งรูชัดยิง่ กวานัน้ แตเราไมยึดมัน่ ความรูชัดนั้นดวย
เมื่อไมยึดมัน่ จึงทราบ ความดับเฉพาะตน ฉะนัน้ ตถาคตจึงไมถึงทุกข ฯ
[๑๖] ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวา เลิศ ถือกันวาเกิด
ขึ้นลอยๆ ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถามเขาอยางนีว้ า
ทราบวา ทานทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่
โลกสมมติวาเลิศ ถือกันวาเกิดขึ้นลอยๆ ตามลัทธิอาจารย จริงหรือ สมณพราหมณเหลานั้น
ถูกเราถามอยางนี้แลว ยืนยันวา เปนเชนนั้น เราจึงถามตอไปวา พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลก
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สมมติวาเลิศ ถือกันวา เกิดขึ้นลอยๆ ตามลัทธิอาจารย มีแบบอยางไร สมณพราหมณ
เหลานั้นถูกเราถาม อยางนี้แลว ตอบไมถูก เมื่อตอบไมถูก จึงยอนถามเรา เราถูกถามแลว
จึง พยากรณวา
ดูกรทานทัง้ หลาย มีเทวดาเหลาอสัญญีสัตว ก็แลเทวดาเหลานั้นยอมจุติ จากชัน้ นั้น
เพราะความเกิดขึ้นแหงสัญญา ดูกรทานทัง้ หลาย ก็เปนฐานะที่จะมี ไดแล ที่สัตวผใู ดผูหนึ่งจุติ
จากชั้นนัน้ แลวมาเปนอยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนี้แลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อ
บวชแลว อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผา กิเลส อาศัยความเพียรเปนที่ตงั้ มั่น อาศัยความ
ประกอบเนืองๆ อาศัยความไม ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อ
ตั้งมั่นแลว ยอม ตามระลึกถึงความเกิดขึน้ แหงสัญญานัน้ ได หลังแตนนั้ ไประลึกไมได เขาจึง
กลาว
อยางนีว้ า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะวา เมื่อกอน
ขาพเจาไมไดมีแลว [ไมไดมีสัญญา] เดี๋ยวนี้ขาพเจานั้นไมมี เพราะนอมไป เพื่อความเปนผู
สงบแลว ก็พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ถือกันวาเกิดขึ้น ลอยๆ ตามลัทธิอาจารย
มีแบบเชนนีห้ รือ สมณพราหมณเหลานั้นตอบอยางนี้วาทานโคดม พวกขาพเจาก็ไดทราบมา
ดังที่ทานโคดมไดกลาวมานีแ้ ล ดูกรภัคควะเรายอมทราบชัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ทั้งรูชัด
ยิ่งกวานั้น และไมยดึ มั่นความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมัน่ จึงทราบความดับเฉพาะตน ฉะนั้น
ตถาคตจึงไมถึงทุกข ฯ
[๑๗] ดูกรภัคควะ สมณพราหมณบางจําพวกกลาวตูเรา ผูกลาวอยูอยางนีเ้ ห็นอยู
อยางนี้ ดวยคําที่ไมมีจริง ดวยคําเปลา ดวยคํามุสา ดวยคําที่ไมเปนจริงวา พระสมณโคดม
และพวกภิกษุวิปริตไปแลว เพราะพระสมณโคดมตรัสอยางนีว้ า สมัยใด พระโยคาวจรเขา
สุภวิโมกขอยู สมัยนั้น ยอมทราบชัดซึ่งสิ่งทั้งปวงวา ไมงาม ดูกรภัคควะ ก็เราไมไดกลาว
อยางนี้เลยวา สมัยใด พระโยคาวจรยอมเขา สุภวิโมกขอยู สมัยนั้น ยอมทราบชัดซึ่งสิ่งทั้งปวง
วา ไมงาม แตเรายอมกลาว
อยางนี้วา สมัยใด พระโยคาวจรยอมเขาสุภวิโมกขอยู สมัยนั้น
ยอมทราบชัด แตสิ่งที่งามเทานั้น ปริพาชกชื่อภัคควโคตร จึงกราบทูลวา ก็ผูที่ชื่อวาวิปริต
ไปแลว ก็คือผูท ี่กลาวรายพระผูมีพระภาค และพวกภิกษุ เพราะตนวิปริตไปเองวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใส ในพระผูมีพระภาคอยางนี้ พระผูมีพระภาคทรงสามารถ
แสดงธรรมใหขาพระองค เขาถึงสุภวิโมกขอยู ฯ
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ดูกรภัคควะ การที่ทานผูม ีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความชอบใจ
ไปทางหนึ่ง ไมมีความเพียรเปนเครื่องประกอบ ไมมีลัทธิอาจารยจะเขาถึงสุภวิโมกขอยู
เปนของยากมาก ขอใหทานจงพยายามรักษาความเลื่อมใส ในเราเทาที่ทานมีอยูใหดีก็พอ ฯ
ปริพาชกชือ่ ภัคควโคตร จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาการที่ขาพระองค
ผูมีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความชอบใจ ไปทางหนึ่ง ไมมคี วามเพียร
เปนเครื่องประกอบ ไมมีลัทธิอาจารยเขาถึงสุภวิโมกข อยู เปนของยากไซร ขาพระองค
ก็จักพยายามรักษาความเลื่อมใสในพระผูม ีพระภาค
เทาที่ขาพระองคมีอยูใหดี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนแี้ ลว ปริพาชกชื่อภัคควโคตร ยินดี ชื่นชม เพลิด
เพลินพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวแล ฯ
จบ ปาฏิกสูตร ที่ ๑
_______________
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๒. อุทุมพริกสูตร (๒๕)
_________
[๑๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้น
นิโครธปริพาชก อาศัยอยูใ นปริพาชการามของพระนางอุทุมพริกา พรอมดวยปริพาชกบริษัท
หมูใหญ ประมาณ ๓,๐๐๐ ครั้งนั้น สันธานคฤหบดี ออกจากพระนครราชคฤหในเวลาบายวันหนึ่ง
เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค สันธาน คฤหบดีดําริวา เวลานี้ยังไมเปนเวลาอันสมควรเพื่อจะเฝา
พระผูมีพระภาคกอน พระผูมีพระภาคยังกําลังทรงหลีกเรนอยู แมภิกษุทั้งหลายผูอบรมใจ
ก็ไมใชสมัย ที่จะพบ ภิกษุทั้งหลายผูอบรมใจก็ยังหลีกเรนอยู ถากระไร เราควรจะเขาไปหา
นิโครธปริพาชกยังปริพาชการามของพระนางอุทุมพริกา จึงเขาไป ณ ทีน่ ั้น ฯ
[๑๙] สมัยนั้น นิโครธปริพาชกนั่งอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใหญ กําลัง สนทนา
ติรัจฉานกถาตางเรื่อง ดวยเสียงดั่งลั่นอึกทึก คือพูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย
เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม
เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องชนบท เรื่องนคร เรื่องสตรี
เรื่องบุรุษ เรื่องดื่มสุรา เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด
เรื่องโลก เรื่องทะเล
เรื่องความเจริญและความเสือ่ ม ดวยประการนั้นๆ พอนิโครธปริพาชก
ไดเห็น สันธานคฤหบดีมาแตไกล จึงหามบริษัทของตนใหสงบวา ขอทานทั้งหลายเบาๆ เสียง
หนอย อยาสงเสียงอึงนัก สันธานคฤหบดีนี้ เปนสาวกของพระสมณโคดม กําลังมา สาวกของ
พระสมณโคดมที่เปนคฤหัสถนุงผาขาวมีประมาณเทาใด อาศัยอยูในเมืองราชคฤห บรรดาสาวก
เหลานั้น สันธานคฤหบดีนี้เปนสาวกคนหนึ่ง ทาน เหลานั้นชอบเสียงเบาและกลาวสรรเสริญ
คุณของเสียงเบา บางทีสันธานคฤหบดี นีท้ ราบวา บริษทั มีเสียงเบาแลว พึงสําคัญที่จะเขามาก็ได
เมื่อนิโครธปริพาชก
กลาวอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานั้นไดพากันนิ่งอยู ฯ
[๒๐] ครั้งนั้นแล สันธานคฤหบดีเขาไปหานิโครธปริพาชกถึงที่อยู ได ปราศรัย
กับนิโครธปริพาชก ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง แลวไดกลาวกะนิโครธปริพาชกวา พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ผูเจริญเหลานี้ มาพบ
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มาประชุมพรอมกันแลวมีเสียงดังลั่นอึกทึก ขวนขวายติรัจฉาน กถาตางเรื่องอยูโดยประการ
อื่นแล คือขวนขวายเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ ดวยประการนั้นๆ สวนพระผูมี
พระภาคนัน้ พระองคทรงเสพราวไพรในปาเสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย
ปราศจากลมแตชนผูเดิน เขาออก สมควรแกการทํากรรมอันเรนลับของมนุษย สมควรแกการ
หลีกเรนโดย ประการอื่นแล เมื่อสันธานคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว นิโครธปริพาชกไดกลาวกะ
สันธานคฤหบดีวา เอาเถิด คฤหบดี ทานพึงรูพระสมณโคดมจะทรงเจรจากับใคร จะถึงการ
สนทนาดวยใคร จะถึงความเปนผูฉลาดดวยพระปญญา กวาใคร พระปญญาของพระสมณโคดม
ฉิบหายเสียในเรือนอันสงัด พระสมณโคดมไมกลา เสด็จเที่ยวไปในบริษัท ไมสามารถเพื่อจะ
ทรงเจรจา พระองคทานทรงเสพที่อันสงัด ณ ภายใน ฉะนั้น เอาเถิด คฤหบดี พระ
สมณโคดมพึงเสด็จมาสูบริษัทนี้ พวก ขาพเจาพึงสนทนากะพระองคทานดวยปญหาขอเดียวเทานัน้
เห็นจักพึงบีบรัดพระองคทานเหมือนบุคคลบีบรัดหมอเปลา ฉะนั้น ฯ
[๒๑] พระผูมีพระภาคไดทรงสดับการเจรจาของสันธานคฤหบดี กับ นิโครธปริพาชกนี้
ดวยพระทิพยโสตธาตุ อันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จ
ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ แลวเสด็จเขาไปยังทีใ่ หเหยื่อแกนกยูง ที่ฝงสระโบกขรณีสุมาคธา
ครั้นแลว เสด็จจงกรมอยูใ นที่แจง ณ ทีใ่ หเหยื่อ
แกนกยูง ที่ฝงสระโบกขรณีสุมาคธา พอ
นิโครธปริพาชกไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยูในที่แจง ณ ที่ใหเหยื่อแกนกยูง ที่ฝงสระ
โบกขรณีสุมาคธา จึงหาม บริษัทของตนใหสงบวา ขอทานทั้งหลายเบาๆ เสียงหนอย อยาสงเสียง
อึงนัก พระสมณโคดมนี้ เสด็จจงกรมอยูใ นที่แจง ณ ทีใ่ หเหยื่อแกนกยูง ที่ฝง สระโบกขรณี
สุมาคธา พระองคทานโปรดเสียงเบา และกลาวสรรเสริญคุณของเสียงเบา บางทีพระองค
ทานทรงทราบวา บริษัทนี้มีเสียงเบาแลว พึงสําคัญที่จะ เสด็จเขามาก็ได ถาวาพระสมณโคดม
จะพึงเสด็จมาสูบริษัทนี้ไซร เราจะพึงทูลถาม ปญหากะพระองคทานวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมของพระผูมีพระภาคสําหรับทรง แนะนําพระสาวกนั้นชื่ออะไร ธรรมชื่ออะไร สําหรับ
รูแจงชัดอาทิพรหมจรรย อันเปนที่อาศัยอยูแหงพระสาวกที่พระผูมีพระภาคทรงแนะนํา แลวถึง
ความยินดี เมื่อนิโครธปริพาชกกลาวอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานั้นไดพากันนิง่ อยู ฯ
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[๒๒] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหานิโครธปริพาชก ถึงที่อยูแลว นิโครธ
ปริพาชกจึงกราบทูลเชิญพระผูมีพระภาควา ขอเชิญพระผูมีพระภาคเสด็จ มาเถิด พระเจาขา
พระองคเสด็จมาดีแลว นานๆ พระองคจึงจะมีโอกาสเสด็จ มาที่นี่ ขอเชิญประทับนัง่ นี้อาสนะที่
จัดไว พระผูมพี ระภาคประทับนั่งบนอาสนะ ที่จดั ไว ฝายนิโครธปริพาชกถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่ง
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลว ฯ
พระผูมีพระภาครับสั่งถามนิโครธปริพาชกวา ดูกรนิโครธะ บัดนี้ พวก ทานนั่งสนทนา
กันดวยเรื่องอะไรหนอ และเรื่องอะไรเลาที่พวกทานสนทนาคางอยู เมื่อพระผูมีพระภาค
ตรัสอยางนี้แลว นิโครธปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค
ไดเห็นพระผูมพี ระภาคเสด็จจงกรมอยูในทีแ่ จง ณ ทีใ่ หเหยื่อแกนกยูง ทีฝ่ งสระโบกขรณีสุมาคธา
จึงไดกลาวอยางนี้วา ถาวาพระสมณโคดม จะพึงเสด็จมาสูบริษัทนี้ไซร พวกเราจะพึงถาม
ปญหานี้กะพระองคทานวา ขาแต พระองคผูเจริญ ธรรมของพระผูมีพระภาคสําหรับทรงแนะนํา
พระสาวกนั้นชื่ออะไร ธรรมชื่ออะไรสําหรับรูแจงชัด อาทิพรหมจรรยอันเปนที่อาศัยอยูแหง
พระสาวก ที่พระผูมีพระภาคทรงแนะนํา แลวถึงความยินดี ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องนี้แล
ที่พวกขาพระองคสนทนาคางอยู พอดีพระองคเสด็จมาถึง พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร
นิโครธะ การที่ทานมีความเห็นไปทางหนึง่ มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความ ชอบใจไป
ทางหนึ่ง ไมมคี วามพยายาม ไมมีลัทธิอาจารย ยากทีจ่ ะรูธรรมที่เราแนะนําพระสาวก ยากที่จะรู
ธรรมสําหรับรูแจงชัด อาทิพรหมจรรยอันเปนที่อาศัย อยูแ หงพระสาวกที่เราแนะนํา แลวถึงความ
ยินดี เชิญเถิดนิโครธะ ทานจงถาม ปญหาในการหนายบาปอยางยิ่ง ในลัทธิอาจารยของตน
กะเราวา ขาแตทานผูเจริญ การหนายบาปดวยตบะที่บริบูรณ มีอยางไรหนอแล ที่ไมบริบูรณ
มีอยางไร เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานัน้ ไดเปนผูมีเสียงดังลั่น
อึกทึกขึ้นวา อัศจรรยนัก ทานผูเจริญ ไมเคยมีมา ทานผูเจริญ พระสมณโคดม มีฤทธิ์
มีอานุภาพมาก พระองคจักหยุดวาทะของพระองคไว จักปวารณาดวยวาทะ ของผูอื่น ฯ
[๒๓] ครั้งนั้น นิโครธปริพาชกหามพวกปริพาชกเหลานั้นใหเบาเสียงแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคแล กลาวการหนายปาปดวยตบะ
ติดการหนายบาปดวยตบะอยู การหนายบาปดวยตบะที่บริบูรณมีอยางไรหนอแล ที่ไมบริบูรณ
มีอยางไร ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้เปนคนเปลือย ไรมรรยาท
เลียมือ เขาเชิญใหรับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษาที่เขานํามาไวกอน ไม
รับภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไมรบั ภิกษาทีเ่ ขานิมนต เขาไม รับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากหมอ
ขาว ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณีประตูนํามา ไมรบั ภิกษาที่บุคคลยืนครอมครกนํามา ไมรับ
ภิกษาที่บุคคลยืนครอม สากนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมทอนไมนํามา ไมรบั ภิกษาของคน
๒ คน ที่กําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูก ดื่มนม
ไมรับภิกษาที่เขานัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ซึ่งสุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับ ในทีแ่ มลงวัน
ไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ภิกษา ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษาที่
เรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาทีเ่ รือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวย
ขาว ๒ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวย
ภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่มีระหวางเวนวันหนึ่งบาง ๒
วันบาง ๗ วันบาง เปนผูประกอบดวยความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมา มีระหวางเวน
ตั้งกึ่ง เดือนเชนนี้บาง เขาเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลกู เดือยเปน
ภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางหรือสาหรายเปนภักษาบางมีราํ เปนภักษาบาง มีขาว
ตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาและ
ผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเอง เยียวยาอัตภาพ เขาทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง
ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบางหนังเสือทัง้ เล็บบาง ผาคากรอง
บาง ผาเปลือกปอกรอง บาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขน
สัตวบาง ผาทํา ดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือประกอบความขวนขวายใน
การ ถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืนคือหามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง คือประกอบ ความเพียร
ในการกระโหยงบาง เปนผูนอนบนหนามคือสําเร็จการนอนบนหนามบาง สําเร็จการนอนบนแผน
กระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอน ตะแคงขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวย
ธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่ง บนอาสนะตามที่ลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือประกอบ
ความขวนขวายในการ บริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปน
ผูอาบน้ํา วันละ ๓ ครั้ง คือประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง ดูกรนิโครธะ ทาน จะสําคัญ
ความขอนั้นอยางไร ถาเมื่อเปนเชนนี้ การหนายบาปดวยตบะ เปนการหนายบริบูรณหรือไม
บริบูรณ ฯ
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นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การหนายบาปดวย
ตบะ เปนการหนายบริบูรณหามิได ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ เรากลาวอุปกิเลสมากอยางในการหนายบาปดวย
ตบะ แมที่บริบูรณแลว อยางนี้แล ฯ
[๒๔] นิโครธปริพาชกทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคตรัสอุปกิเลส
มากอยางในการหนายบาปดวยตบะที่บริบรู ณแลวอยางนี้ อยางไรเลา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนีย้ อมถือ มั่นตบะ เขาเปน
ผูดีใจ มีความดําริบริบูรณดว ยตบะนั้น แมขอที่ผูมีตบะ ถือมั่นตบะ ดีใจ มีความดําริบริบูรณ
ดวยตบะนัน้ นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบคุ คลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ เขายอมยกตน
ขมผูอื่นดวยตบะนั้น แมขอที่ผูมีตบะ ถือมั่นตบะ ยกตนขมผูอื่นดวย ตบะนั้น นีแ้ ล ยอมเปน
อุปกิเลสแกบคุ คลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ เขายอมเมา
ยอมลืมสติ ยอมถึงความเมาดวยตบะนัน้ แมขอที่ผูมีตบะ ถือมั่นตบะ เมา ลืมสติ ถึงความ
เมาดวยตบะนัน้ นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ เขาใหลาภ
สักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขาเปนผูด ีใจ มีความ ดําริบริบูรณดว ยลาภ
สักการะและความสรรเสริญนั้น แมขอที่ผมู ีตบะ ดีใจ มีความ ดําริบริบูรณดวยลาภสักการะและ
ความสรรเสริญนั้น นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ เขาใหลาภ
สักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขายอมยกตนขมผูอื่น ดวยสักการะและความ
สรรเสริญนั้น แมขอที่ผูมีตบะ ถือมั่นตบะ ยังลาภสักการะ และความสรรเสริญใหเกิดขึ้นดวย
ตบะนั้น ยกตนขมผูอื่นดวยลาภสักการะและความ สรรเสริญนั้นนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแก
บุคคลผูมีตบะ ฯ
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ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ เขาใหลาภ
สักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขายอมเมา ยอมลืมสติ ยอมถึงความเมาดวย
ลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น แมขอที่ผูมีตบะ ถือมั่นตบะ ยังลาภสักการะและความสรรเสริญ
ใหเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เมา ลืมสติ ถึงความเมา ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น นี้แล
ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ ยอมถึง
สวน ๒ ในโภชนะทั้งหลายวา สิ่งนี้ควรแกเรา สิ่งนี้ไมควรแกเรา ก็สิ่งใดแล ไมควรแกเขา
เขามุงละสิ่งนั้นเสีย แตสว นสิ่งใดควรแกเขา เขากําหนัด ลืมสติ ติดสิ่งนั้น ไมแลเห็นโทษ
ไมมีปญญาคิดสลัดออก บริโภคอยู แมขอนีแ้ ล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ ดวยคิดวา
พระราชา มหาอํามาตยของพระราชากษัตริย พราหมณ คฤหบดี เดียรถีย จักสักการะเรา
เพราะเหตุแหงความใครลาภสักการะและความสรรเสริญ แมขอ นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคล
ผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ยอมเปนผู รุกรานสมณะหรือ
พราหมณอื่นแตที่ไหนๆ วา ก็ไฉน ผูนี้เลี้ยงชีพดวยวัตถุหลาย อยาง กินวัตถุทกุ ๆ อยาง
คือพืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผลพืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนที่ครบ
หา ปลายฟนของผูนี้คมประดุจสายฟา คนทั้งหลายยอมจํากันไดดว ยวาทะวาเปนสมณะ แมขอ
นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแก
บุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะเห็นสมณะหรือ พราหมณอื่น
ที่เขาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาอยูในสกุลทั้งหลาย เขาดําริอยางนีว้ า คนทั้งหลายยอม
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา สมณะหรือพราหมณชื่อนีแ้ ล ผูเลี้ยงชีพดวยวัตถุหลายอยาง
ในสกุลทั้งหลาย แตไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชาเราผูมีตบะ เลี้ยงชีพดวยวัตถุ
เศราหมอง เขาเปนผูใหความริษยาและความตระ หนี่เกิดขึ้นในสกุลทัง้ หลาย ดังนี้ แมขอ
นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบคุ คลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ เปนผูนั่งในที่ เปนทางทีค่ น
แลเห็น แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบคุ คลผูมีตบะ ฯ
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ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ยอมเทีย่ วแสดง ตนไปใน
สกุลทั้งหลายวา กรรมแมนอี้ ยูในตบะของเรา กรรมแมนอี้ ยูในตบะของเรา แมขอนี้แล ยอม
เปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะยอมเสพโทษอัน ปกปดบางอยาง
เขาถูกผูอื่นถามวา โทษนี้ควรแกทานหรือ กลาวโทษที่ไมควรวาควร กลาวโทษที่ควรวาไมควร
เขาเปนผูกลาวเท็จทั้งรูอยู ดังนี้ แมขอนี้แล ยอมเปน อุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ เมื่อพระตถาคต หรือสาวก
ของพระตถาคตแสดงธรรมอยู ยอมไมผอนตามปริยายซึ่งควรจะผอนตาม อันมีอยู แมขอนี้แล
ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะเปนผูมักโกรธ มักผูกโกรธ
แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะเปนผูมีความ ลบหลู ตีเสมอ
ริษยา ตระหนี่ โออวด มีมารยา กระดาง ถือตัวจัด เปนผูม ี ความปรารถนาลามก ไปสูอํานาจ
แหงความปรารถนาอันลามก เปนมิจฉาทิฐิ ประกอบดวยทิฐิอันดิ่งถึงทีส่ ุด เปนผูลูบคลําทิฐิ
เอง เปนผูถือมั่น สละคืนไดยาก แมขอนีแ้ ล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ ทานจะพึงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การหนายบาปดวย ตบะเหลานี้
เปนอุปกิเลสหรือไมเปนอุปกิเลส ฯ
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ การหนายบาปดวยตบะ เหลานี้ เปน
อุปกิเลสแนแท ไมเปนอุปกิเลสหามิได บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ พึงเปน ผูประกอบดวยอุปกิเลส
เหลานี้มีครบทุกอยาง ขอนีแ้ ล เปนฐานะทีจ่ ะมีได จะปวย กลาวไปไยถึงอุปกิเลสเพียงบางขอๆ ฯ
[๒๕] ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ ยอมถือมั่นตบะ เขาเปนผู ไมดีใจ ไมมี
ความดําริบริบูรณ ดวยตบะนัน้ ขอที่ผูมีตบะ ถือมั่นตบะ ไมดีใจ ไมมคี วามดําริบริบูรณ ดวยตบะ
นั้น อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ เขายอม
ไมยกตน ไมขม ผูอื่น ดวยตบะนั้น ... อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ ในฐานะนัน้ ฯ
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ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ เขายอม
ไมเมา ไมลืมสติ ยอมไมถึงความเมา ดวยตบะนั้น ... อยางนี้ เขายอม เปนผูบริสุทธิ์ในฐานะ
นั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ เขาใหลาภ
สักการะและความสรรเสริญ เกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขาเปนผูไ มดีใจ ไมมีความดําริบริบูรณดว ย
ลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น ... อยางนี้ เขายอม เปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ เขาใหลาภ
สักการะและความสรรเสริญ เกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขายอมไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยลาภ
สักการะและความสรรเสริญนั้น ... อยางนี้ เขาเปนผูบริสุทธิ์ ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ ยอมไมถึง
สวน ๒ ในโภชนะทั้งหลายวา สิ่งนี้ควรแกเรา สิ่งนี้ไมควรแกเรา ก็สิ่งใดแลไมควรแกเขา
เขาไมมงุ ละสิ่งนั้นเสีย สวนสิ่งใดควรแกเขา เขาไม กําหนัด ไมลืมสติ ไมติดสิ่งนั้น แลเห็น
โทษ มีปญญาคิดสลัดออก บริโภค อยู อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ แตเขาไม
คิดวา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา กษัตริย พราหมณ คฤหบดี เดียรถีย จักสักการะ
เรา เพราะเหตุแหงความใครลาภสักการะและความสรรเสริญ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ใน
ฐานะนัน้ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ไมเปนผูรกุ รานสมณะหรือ
พราหมณอื่นวา ก็ไฉน ผูนี้เลีย้ งชีพดวยวัตถุหลายอยาง กินวัตถุทุกๆ อยาง คือ พืชเกิดแต
เงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนที่ครบหา ปลายฟน
ของผูนี้คมประดุจสายฟา คนทั้งหลายยอม จํากันไดดว ยวาทะเปนสมณะ อยางนี้ เขายอมเปนผู
บริสุทธิ์ในฐานะนัน้ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ เห็นสมณะ หรือพราหมณอื่น
ที่เขาสักการะเคารพนับถือบูชาอยูในสกุลทั้งหลาย เขาไมดําริ อยางนี้วา คนทั้งหลายยอมสักการะ
เคารพนับถือ บูชาสมณะหรือพราหมณชื่อนี้แล ผูเลี้ยงชีพดวยวัตถุหลายอยางในสกุลทั้งหลาย
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แตไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชาเราผูมีตบะ เลี้ยงชีพดวยวัตถุเศราหมอง เขาไมให
ความริษยาและความตระหนี่เกิดขึ้นในสกุลทั้งหลาย ดังนี้ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ใน
ฐานะนัน้ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ เปนผูไมนงั่ ในที่เปนทางที่คน
แลเห็น อยางนี้ เขายอมเปนผูบ ริสุทธิ์ในฐานะนัน้ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ยอมไมเทีย่ วแสดงตนไปใน
สกุลทั้งหลายวา กรรมแมนอี้ ยูในตบะ ของเรา กรรมแมนี้อยูในตบะ ของเรา อยางนี้ เขา
ยอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ยอมไมเสพโทษอันปกปด
บางอยาง เขาถูกผูอื่นถามวา โทษนี้ควรแกทานหรือ กลาวโทษที่ ไมควรวาไมควร กลาวโทษที่
ควรวาควร เขาเปนผูไมกลาวเท็จทั้งรูอยู ดังนี้ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ เมื่อพระตถาคต หรือสาวก
ของพระตถาคตแสดงธรรมอยู ยอมผอนตามปริยายซึ่งควรผอนตามอันมี อยูอยางนี้ เขายอมเปนผู
บริสุทธิ์ในฐานะนัน้ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ไมเปนผูมกั โกรธ ไมมักผูก
โกรธ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอ ีก บุคคลผูมีตบะ ไมเปนผูมคี วาม ลบหลู ไมตี
เสมอ ไมริษยา ไมตระหนี่ ไมโออวด ไมมมี ารยา ไมกระดาง ไมถือตัวจัด ไมเปนผูมี
ความปรารถนาลามก ไมไปสูอํานาจแหงความปรารถนา อันลามก ไมเปนมิจฉาทิฐิ ไมประกอบ
ดวยทิฐิอันดิ่งถึงที่สุด ไมเปนผูลูบคลําทิฐิเอง ไมเปนผูถือมั่น สละคืนไดงาย อยางนี้ เขา
ยอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้ การ หนายบาป
ดวยตบะ จะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ ฯ
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การหนายบาปดวย
ตบะเหลานี้บริสุทธิ์แนแท ไมบริสุทธิ์หามิได เปนกิริยาทีถ่ ึงยอดและ ถึงแกน พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรนิโครธะ การหนายบาปดวยตบะ ดวยเหตุ เพียงเทานี้ เปนกิริยาที่ถึงยอดถึง
แกน หามิได ที่แท เปนกิรยิ าที่ถึงเสก็ดเทานั้น ฯ
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[๒๖] นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การหนายบาปดวยตบะ
เปนกิริยาที่ถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพียงเทาไร ขอประทาน พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาค
จงใหขาพระองคถึงยอดถึงแกนแหงการหนายบาป ดวยตบะเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ เปนผู สังวรแลวดวย
สังวร ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน
ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้
๑. ไมฆาสัตว ไมใชผูอื่นใหฆาสัตว เมือ่ ผูอื่นฆาสัตว ไมเปนผูดีใจ ฯ
๒. ไมถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดให ไมใชใหผูอนื่ ถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดให
เมื่อผูอื่นถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให ไมเปนผูด ีใจ ฯ
๓. ไมพูดเท็จ ไมใชผูอื่นใหพูดเท็จ เมื่อผูอื่นพูดเท็จ ไมเปนผูดีใจ ฯ
๔. ไมเสพกามคุณ ไมใชใหผูอื่นเสพกามคุณ เมื่อผูอื่นเสพกามคุณไมเปนผูดีใจ ฯ
ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะเปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการอยางนี้ ดูกรนิโครธะ เพราะวา
บุคคลผูมีตบะเปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ ขอที่จะกลาวตอไปนี้ จึงเปนลักษณะ
ของเขา เพราะเปนผูมีตบะ เขารักษายิ่งซึ่งศีล ไมเวียนมาเพื่อเพศอันเลว เขาเสพเสนาสนะอัน
สงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ําในภูเขา ปาชา ปาชัด ที่แจง ลอมฟาง ใน
ปจฉาภัต เขากลับ จากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวจําเพาะหนา เขาละ
ความเพงเล็งในโลกเสียแลว มีใจปราศจากความเพงเล็ง ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก ความเพง
เล็งได ละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมพยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้ง
ปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือ พยาบาทได ละถีนมิทธะแลว เปนผู
ปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยู ที่แสงสวาง มีสติ มีสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตให
บริสุทธิ์จากถีนมิทธะไดละอุทธัจจกุกกุจจะ เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระ
จิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจกิ ิจฉา เปนผูขามวิจิกจิ ฉา ไมมีความสงสัย ในกุศลธรรม
ทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉาได เขาละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันเปนอุปกิเลส
แหงใจที่ทําใหปญญาถอยกําลัง มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศทีส่ อง ทิศที่
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สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก
ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หา
ประมาณมิได ไม มีเวร ไมมคี วามเบียดเบียนอยู เขามีใจประกอบดวยกรุณา แผไปตลอดทิศหนึ่ง
อยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทัง้ เบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทกุ สถานดวยใจอันประกอบ ดวยกรุณา อันไพบูลย ถึง
ความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ เบียดเบียนอยู เขามีใจประกอบดวยมุทติ า
แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศทีส่ อง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้อง
ลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยมุทิตา
อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน อยู เขามีใจ
ประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตาม
นัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอด โลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน
ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี
ความเบียดเบียนอยู ฯ
ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้ การ หนายบาป
ดวยตบะ จะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ ฯ
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การหนายบาปดวย
ความเพียร บริสุทธิ์แนแท ไมบริสุทธิ์หามิได เปนกิริยาทีถ่ ึงยอด และถึงแกน พระผูมพี ระภาค
ตรัสวา ดูกรนิโครธะ การหนายบาปดวยตบะ ดวย เหตุเพียงเทานี้ เปนกิริยาที่ถึงยอดหรือถึง
แกนหามิได ทีแ่ ท เปนกิรยิ าที่ถึงเปลือก เทานั้น ฯ
[๒๗] นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การหนาย บาปดวยตบะ
เปนกิริยาที่ถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพียงเทาไร ขอประทาน พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาค
จงใหขาพระองคถึงยอดถึงแกนแหงการหนายบาป ดวยตบะเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ เปนผู สังวรแลวดวย
สังวร ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน ฯลฯ ดูกรนิโครธะ เพราะ วา บุคคลผูมีตบะ เปนผู
สังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ ขอที่จะกลาวตอไปนี้ จึงเปนลักษณะของเขา เพราะเปนผูมีตบะ
เขารักษายิ่งซึ่งศีล ไมเวียนมาเพื่อเพศ อันเลว เขาเสพเสนาสนะอันสงัด ฯลฯ เขาละนิวรณ ๕
เหลานี้ อันเปนอุปกิเลส แหงใจ ที่ทําใหปญ
 ญาถอยกําลัง มีใจประกอบดวยเมตตา แผไป
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ตลอดทิศหนึ่ง อยู ฯลฯ เขายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึง่ บาง
สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง ฯลฯ สิบชาติบาง ยี่สิบ ชาติบาง สามสิบ
ชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติ บาง แสนชาติบาง ตลอด
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอัน มากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมาก
บางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้นมีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลวไดไปเกิดในภพ
โนน แมในภพ นั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยาง
นั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดมา
เกิดในภพนี้ เขายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวย
ประการฉะนี้ ฯ
ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้ การ หนายบาป
ดวยตบะ จะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ ฯ
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การหนายบาปดวย
ตบะ บริสุทธิ์แนแท ไมบริสทุ ธิ์หามิไดเปนกิริยาที่ถึงยอดและถึงแกน พระผูมีพระภาคตรัส
วา ดูกรนิโครธะการหนายบาปดวยตบะ ดวยเหตุเพียง เทานี้ เปนกิรยิ าทีถ่ ึงยอดหรือถึงแกนหามิ
ได ที่แท เปนกิริยาที่ถึงกะพี้เทานั้น ฯ
[๒๘] นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การหนาย บาปดวยตบะ
เปนกิริยาที่ถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพียงเทาไร ขอประทาน พระวโรกาส ขอพระผูมีพระ
ภาคจงใหขาพระองคถึงยอดถึงแกนแหงการหนายบาป ดวยตบะเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ เปนผู สังวรแลวดวย
สังวร ๔ ประการ ฯลฯ เขายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สอง
ชาติบาง ฯลฯ เขาระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประ
การฉะนี้ เขาเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวย ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม
กรรม วา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน
มิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขา
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
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ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือ การกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึง สุคติโลกสวรรค ดังนี้ เขายอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวง
จักษุ ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรนิโครธะ ทาน
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้ การหนายบาปดวยตบะ จะบริสุทธิ์หรือไม
บริสุทธิ์ ฯ
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การหนายบาปดวย
ตบะ บริสุทธิ์แนแท ไมบริสทุ ธิ์ หามิได เปนกิริยาที่ถึงยอดและ ถึงแกน ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ การหนายบาปดวยตบะ เปนกิริยาที่ถึงยอดและ
ถึงแกน ดวยเหตุเพียงเทานี้ ดูกรนิโครธะ ทานไดกลาวกะเราอยางนีว้ า ธรรมของพระผูมีพระ
ภาค สําหรับทรงแนะนําสาวกนั้นชื่ออะไร ธรรมชื่อ อะไรสําหรับรูแจงชัดอาทิพรหมจรรย อัน
เปนที่อาศัยอยูแ หงพระสาวกที่พระผูมีพระภาคทรงแนะนําแลว ถึงความยินดี ดูกรนิโครธะ
ฐานะทีย่ ิ่งกวาและประณีตกวา ดังนี้ แล เปนธรรมสําหรับเราแนะนําสาวก เปนธรรมสําหรับรูแจง
ชัดอาทิพรหมจรรย อันเปนที่อาศัยอยูแ หงพระสาวกที่เราแนะนําแลว ถึงความยินดี เมื่อพระผูม ี
พระ ภาคตรัสอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานั้น ไดเปนผูมีเสียงดังลั่นอึกทึกวา พวก เรากับ
อาจารยยังไมเห็นในคัมภีรมคี ัมภีรอเจลกเปนตนนี้ พวกเรากับอาจารยยงั ไม เห็นในบาลีมีบาลี
อเจลกเปนตนนี้ พวกเรายังไมรูชัด การบรรลุคุณวิเศษทีย่ งิ่ ไป
กวานี้ ฯ
[๒๙] ในกาลที่สันธานคฤหบดีไดทราบวา บัดนี้ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานี้ตั้ง
ใจฟง เงีย่ โสตสดับ ตั้งจิตเพือ่ รูถึงภาษิตของพระผูมีพระภาคโดย แทแล จึงไดกลาวกะนิโครธ
ปริพาชกวา ดูกรทานนิโครธะ ทานไดกลาวกะเรา อยางนี้แลวา เอาเถิด คฤหบดี ทานพึงรู
พระสมณโคดมจะทรงเจรจากับใคร จะถึงการสนทนาดวยใคร จะถึงความเปนผูฉลาดดวยพระ
ปญญากวาใคร พระปญญาของพระสมณโคดมฉิบหายเสียในเรือนอันสงัด พระสมณโคดมไม
กลาเสด็จ เทีย่ วไปในบริษทั ไมสามารถเพื่อจะทรงเจรจา พระองคทานทรงเสพที่อันสงัด ณภาย
ในอยางเดียว อุปมาเหมือนแมโคบอดเที่ยววนเวียน เสพทีอ่ ันสงัด ณ ภาย ใน ฉะนั้น เอา
เถิด คฤหบดี พระสมณโคดมพึงเสด็จมาสูบ ริษัทนี้ พวกขาพเจา พึงสนทนากะพระองคทาน
ดวยปญหาขอเดียวเทานั้น เห็นจะพึงบีบรัดพระองค ทาน เหมือนบุคคลบีบรัดหมอเปลา ฉะนั้น
ดูกรทานนิโครธะ บัดนี้ พระผูมี พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นเสด็จถึงแลว ณ ที่
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นี้ ก็พวกทานจง ทําพระองคทานไมใหกลาเสด็จเที่ยวไปในบริษัท จงทําใหเปนเหมือนแมโคบอด
เที่ยววนเวียน จงสนทนากะพระองคทานดวยปญหาขอเดียวเทานั้น เห็นจะบีบรัด พระองคทาน
เหมือนบุคคลบีบรัดหมอเปลา ฉะนั้น เมื่อสันธานคฤหบดีกลาว อยางนี้แลว นิโครธปริพาชก
เปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมมีปฏิภาณ ฯ
[๓๐] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคทรงทราบซึ่งนิโครธปริพาชกเปนผูน ิ่ง เกอเขิน คอตก
กมหนา ซบเซา ไมมีปฏิภาณ จึงตรัสกะนิโครธปริพาชกวา ดูกรนิโครธะ วาจานี้ทานกลาวจริง
หรือ นิโครธปริพาชกทูลวา ขาแตพระองคผู เจริญ วาจานี้ ขาพระองคกลาวจริง ดวยความ
เปนคนเขลา คนหลง ไมฉลาด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน ทานเคยไดยินปริพาชกผูเฒาผูแก เปนอาจารยและปาจารยกลาววากระไร พระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ไดมแี ลวในอดีตกาล พระผูมีพระภาคทั้งหลายเหลานั้น ประชุม
พรอมกันแลว มีเสียงดังลั่นอึกทึก ขวนขวายติรัจฉานกถาตางเรื่องอยู คือ ขวนขวายเรื่องพระราชา
เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญ และความเสื่อม ดวย ประการนั้นๆ เหมือนทานกับอาจารยใน
บัดนี้ อยางนี้หรือ หรือวา พระผูมีพระภาคทั้งหลายเหลานั้น ยอมทรงเสพราวไพรในปา
เสนาสนะอันสงัด ซึ่งมีเสียง นอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากลมแตชนผูเดินเขาออก
สมควรแกการทํากรรม อันเรนลับแหงมนุษย สมควรแกการหลีกเรน เหมือนเราในบัดนี้
นิโครธปริพาชก กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเคยไดยนิ ปริพาชกผูเฒาผูแก เปน
อาจารยและปาจารยกลาววา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายไดมแี ลวใน อดีตกาล พระผูมี
พระภาคทั้งหลายนั้น ประชุมพรอมกันแลว มีเสียงดังลั่นอึกทึก ขวนขวายติรัจฉานกถาตางเรื่อง
อยูอยางนี้ คือ ขวนขวายเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญและความเสือ่ ม ดวย
ประการนั้นๆ เหมือนขาพระองคกับ อาจารยในบัดนี้ อยางนี้ หามิได พระผูมีพระภาคทั้งหลาย
เหลานั้น ยอมทรงเสพ
ราวไพรในปา เสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย
ปราศจาก ลมแตชนผูเดินเขาออก สมควรแกการทํากรรมอันเรนลับแหงมนุษย สมควรแกการหลีก
เรน เหมือนพระผูมีพระภาคในบัดนี้ อยางนี้แล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ ทาน
แลเปนผูรู เปนผูแก ไมไดดําริวา พระผูมีพระภาคนัน้ เปน พระพุทธะ ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อ
ความตรัสรู พระผูมีพระภาคนั้น เปนผูฝกแลว ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อความฝก พระผูมีพระ
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ภาคนั้นเปนผูสงบระงับแลว ยอมทรง แสดงธรรมเพื่อความสงบระงับ พระผูมีพระภาคนั้นเปนผู
ขามไดแลว ยอมทรง แสดงธรรมเพื่อความขาม พระผูมีพระภาคนัน้ เปนผูดับแลว ยอมทรง
แสดงธรรม เพื่อความดับ ฯ
[๓๑] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นิโครธปริพาชกไดกราบทูล พระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงํา ขาพระองคซึ่งเปนคนเขลา คนหลง ไมฉลาด จึง
ไดกลาวกะพระผูมีพระภาคอยางนี้ ขอพระผูมีพระภาค จงทรงรับทราบความผิดของขาพระองคนนั้
โดยเปนความผิด เพื่อสํารวมตอไป พระผูม ีพระภาคตรัสวา จริง จริง นิโครธะ ความผิดได
ครอบงําทาน ซึ่งเปน คนเขลา คนหลง ไมฉลาด จึงไดกลาวกะเราอยางนี้ เราขอรับทราบความ
ผิดของ ทาน เพราะทานไดเห็นความผิดโดยเปนความผิดแลวสารภาพตามเปนจริง ก็การที่บุคคล
เห็นความผิดโดยเปนความผิดจริง แลวสารภาพตามเปนจริง รับสังวรตอไปนี้ เปนความเจริญ
ในพระวินยั ของพระอริยเจาแล ดูกรนิโครธะ ก็เรากลาว อยางนี้วา บุรษุ ผูรู ไมโออวด ไมมี
มารยา มีชาติตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูตามคําสั่งสอน
จักทําใหแจงซึง่ ประโยชนอนั ยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดย
ชอบตองการ อัน อันเปนทีส่ ุดแหงพรหมจรรย ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบนั เขาถึงอยู
ตลอด เจ็ดป ดูกรนิโครธะ เจ็ดปจงยกไว บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรง จงมา
เถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูตามคําสั่งสอน จักทํา ใหแจงซึ่งประโยชน
อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ อันเปนที่สุด
แหงพรหมจรรย ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอดหกป ... หาป ... สี่ป ...
สามป ... สองป ... ปหนึ่ง ดูกรนิโครธะ ปหนึ่ง จงยกไว บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมีมารยา
มีชาติตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูอยางนัน้ ตามคําสั่งสอนจักทําใหแจง
ซึ่ง
ประโยชนอันยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปน บรรพชิตโดยชอบตองการ อัน
เปนที่สุดแหงพรหมจรรย ดวยปญญาอันยิง่ ดวยตนเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู ตลอดเจ็ดเดือน
ดูกรนิโครธะ เจ็ดเดือนจงยกไว บุรุษผูรู
ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรง จงมาเถิด เราจะ
สั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูอยางนั้นตามคําสั่งสอน จักทําใหแจงซึ่งประโยชนอนั
ยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ อันเปนที่สุดแหง
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พรหมจรรย ดวยปญญาอันยิง่ ดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอดหกเดือน ... หาเดือน ...
สี่เดือน ... สามเดือน ... สองเดือน ... เดือนหนึ่ง ... กึ่งเดือน ดูกรนิโครธะ กึ่งเดือนจงยกไว
บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรงจงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขา
ปฏิบัติอยูตามคําสั่งสอน จักทําใหแจงประโยชนอนั ยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือน
บวช เปนบรรพชิตโดยชอบตองการ อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ดวยปญญา อันยิง่ ดวยตนเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู ตลอดเจ็ดวัน ดูกรนิโครธะ แตบางทีทานจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณ
โคดมตรัสอยางนี้ เพราะใครไดอันเตวาสิก ขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้ ผูใดเปนอาจารยของ
ทานไดอยางนี้ ผูนั้นแหละจงเปน อาจารยของทาน ดูกรนิโครธะ แตบางทีทานจะพึงดําริอยางนี้
วา พระสมณโคดม ปรารถนาจะใหเราเคลือ่ นจากอุเทศ [เสื่อมจากการเลาเรียน] จึงตรัสอยางนี้
ขอนั้น ทานไมพึงเห็นอยางนัน้ อุเทศใดของทานไดอยางนี้ อุเทศนั้นแหละจงเปนอุเทศของ
ทาน ดูกรนิโครธะ แตบางทีทานจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดม ปรารถนาจะใหเราเคลื่อน
จากอาชีวะ จึงตรัสอยางนี้ ขอนั้นทานไมพงึ เห็นอยางนั้น ก็อาชีวะของทานนั้นแหละ จงเปน
อาชีวะของทาน ดูกรนิโครธะ แตบางทีทาน จะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดมปรารถนาจะให
เรากับอาจารยตั้งอยูในอกุศลธรรม ซึ่งเปนสวนอกุศล จึงตรัสอยางนี้ ขอนั้น ทานไมพึงเห็น
อยางนั้น อกุศลธรรม เหลานั้นแหละ จงเปนสวนอกุศลของทานกับอาจารย ดูกรนิโครธะ แต
บางที ทานจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดมปรารถนาจะใหเรากับอาจารยหางจากกุศลธรรม ซึ่ง
เปนสวนกุศล จึงตรัสอยางนี้ ขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนัน้ กุศลธรรม เหลานั้นแหละ จงเปน
สวนกุศลของทานกับอาจารย ดูกรนิโครธะ ดวยประการ ดังนี้แล เรากลาวอยางนี้ เพราะใครได
อันเตวาสิก หามิได เราปรารถนาจะให ทานเคลื่อนจากอุเทศ จึงกลาวอยางนี้ ก็ไมใช ปรารถนา
จะใหเคลื่อนจากอาชีวะ จึงกลาวอยางนี้ ก็ไมใช ปรารถนาจะใหทานกับอาจารยตั้งอยูในอกุศลธรรม
ซึ่ง เปนสวนอกุศล จึงกลาวอยางนี้ ก็ไมใช ปรารถนาจะใหทานกับอาจารยหางจาก กุศลธรรม
ซึ่งเปนสวนกุศล จึงกลาวอยางนี้ ก็ไมใช ดูกรนิโครธะ ก็อกุศลธรรม อันเปนเครื่องเศราหมอง
มีปรกติทําภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนผลเปนปจจัยแหงชาติชรามรณะตอไป
ซึ่งทานยังละไมได มีอยู ที่เราจะแสดงธรรม เพื่อละเสีย ธรรมเปนเครื่องเศราหมอง อันทาน
ปฏิบัติแลวอยางไร จักละไดธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความผองแผว จักเจริญยิ่ง ทานจักทําใหแจง
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ซึ่งความบริบูรณ แหงมรรคปญญาและความไพบูลยแหงผลปญญา ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานั้น เปนผูนิ่ง เกอ
เขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมมีปฏิภาณ เหมือนถูกมารดลใจ ฉะนัน้ ฯ
[๓๒] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคทรงดําริวา พวกโมฆบุรุษเหลานี้ แมทั้งหมด ถูกมาร
ดลใจแลว ในพวกเขาแมสักคนหนึ่ง ไมมใี ครคิดอยางนี้วา เอาเถิด พวกเราจะพฤติ
พรหมจรรยในพระสมณโคดม เพื่อความรูท ั่วถึงบาง เจ็ดวันจักทําอะไร ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรง
บันลือสีหนาท ในปริพาชการาม ของพระนางอุทุมพริกาแลว เหาะขึ้นสูเวหาส ปรากฏอยูบนภูเขา
คิชฌกูฏ สันธานคฤหบดีเขาไปสูพระนครราชคฤหในขณะนัน้ เอง ดังนี้แล ฯ
จบ อุทุมพริกสูตร ที่ ๒
_______________
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๓. จักกวัตติสูตร (๒๖)
_________________
[๓๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เมืองมาตุลาในแควนมคธ ณ ที่ นั้นแล พระผูมี
พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสดังนี้วา
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พงึ่
จงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง อยามีสงิ่ อื่นเปนที่พึ่งอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีตน
เปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมสี ิ่งอื่นเปนที่พงึ่ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมสี ิ่งอื่นเปน
ที่พึ่ง เปนไฉน
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ
๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ
๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก เสียได ฯ
๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุมตี นเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง มีธรรม
เปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู อยางนี้แล ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เธอทั้ง
หลายจงเทีย่ วไปในโคจรซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ เธอทั้ง
หลายเที่ยวไปในโคจร ซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดา ของตน มารจักไมไดโอกาส มารจักไมได
อารมณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญนี้ เจริญขึ้นอยางนี้ เพราะเหตุถือมั่นธรรมทั้งหลายอันเปนกุศล ฯ
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[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว มีพระราชาจักรพรรดิ์ พระนามวา ทัลหเนมิ
ผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรง
ชํานะแลว มีราชอาณาจักรมัน่ คง สมบูรณ ดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มา
แกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกว เปนที่ ๗ พระราชบุตรของพระองคมี
กวาพัน ลวน กลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองค
ทรงชํานะโดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตราครอบครองแผนดิน มีสาคร เปนขอบเขต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น โดยลวงไปหลายป หลายรอยป หลาย พันป ทาวเธอตรัสเรียก
บุรุษคนหนึ่งมารับสั่งวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานเห็นจักรแกว อันเปนทิพยถอยเคลื่อนจากที่ในกาลใด
พึงบอกแกเราในกาลนัน้ ทีเดียว ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระราชดํารัสของทาวเธอ
แลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยลวงไปอีกหลายป หลายรอยป หลายพันป บุรุษนั้นไดเห็นจักรแกว
อันเปนทิพยถอยเคลื่อนจากที่ จึงเขาไปเฝาทาวเธอถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะพระ
พุทธเจาขา ขอพระองคพึงทรงทราบ จักรแกวอันเปนทิพยของพระองคถอย เคลื่อนจากที่แลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลําดับนั้น ทาวเธอตรัสเรียกพระกุมารองคใหญมา รับสั่งวา ดูกรพอ
กุมาร ไดยนิ วา จักรแกวอันเปนทิพยของพอถอยเคลื่อนจากที่แลว ก็พอ ไดสดับมาดังนี้วา
จักรแกวอันเปนทิพยของพระเจาจักรพรรดิอ์ งคใด ถอยเคลื่อนจากที่ พระเจาจักรพรรดิพ์ ระองค
นั้น พึงทรงพระชนมอยูไ ดไมนานในบัดนี้ ก็กามทั้งหลายอันเปนของมนุษย พอไดบริโภคแลว
บัดนี้เปนสมัยที่จะแสวงหากามทั้งหลายอันเปนทิพยของพอ มาเถิดพอกุมาร พอจงปกครองแผน
ดิน อันมีสมุทรเปนขอบเขตนี้ ฝายพอจักปลงผมและหนวด นุงหมผายอมน้ําฝาด ออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลําดับนั้น ทาวเธอทรงสั่งสอนพระกุมารองคใหญ ในราชสมบัติเรียบ
รอยแลว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผายอม น้ําฝาด เสด็จออกจากเรือน ทรง
ผนวชเปนบรรพชิตแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพระราชฤาษี ทรงผนวชได ๗ วัน จักรแกว
อันเปนทิพยอนั ตรธานไปแลว ฯ
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[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น ราชบุรุษคนหนึ่งเขาไปเฝาพระราชา ผูเปนกษัตริย
ซึ่งไดมูรธาภิเษกแลว ถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธเจาขา พระองค
พึงทรงทราบเถิด จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลวดูกรภิกษุท้งั หลาย ลําดับนั้น เมื่อ
จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว ทาวเธอไดทรงเสียพระทัยและทรงเสวยแตความเสีย
พระทัย ทาวเธอเสด็จเขาไป หาพระราชฤาษีถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธ
เจาขา พระองคพึงทรงทราบวาจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
ทาวเธอกราบทูลอยางนี้แลว พระราชฤาษีจงึ ตรัสกะทาวเธอวา ดูกรพอ พอ อยาเสียใจ และ
อยาเสวยแตความเสียใจไปเลย ในเมื่อจักรแกวอันเปนทิพย อันตรธานไปแลว ดูกรพอ ดวย
วาจักรแกวอันเปนทิพยหาใชสมบัติสืบมาจาก บิดาของพอไม ดูกรพอ เชิญพอประพฤติใน
จักกวัตติวัตรอันประเสริฐเถิด ขอนี้ เปนฐานะที่จะมีไดแล เมื่อพอประพฤติในจักกวัตติวัตรอัน
ประเสริฐ จักรแกวอันเปนทิพยซึ่งมีกําพันหนึ่ง มีกง มีดมุ บริบูรณดวยอาการทุกอยาง จัก
ปรากฏมี แกพอ ผูสระพระเศียร แลวรักษาอุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ในวัน
อุโบสถ ๑๕ ค่ํา ฯ
ร. พระพุทธเจาขา ก็จักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น เปนไฉน ฯ
ราช. ดูกรพอ ถาเชนนั้น พอจงอาศัยธรรมเทานั้น สักการะธรรม ทําความเคารพ
ธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธงชัย มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปน
ใหญ จงจัดการรักษาปองกันและคุมครองอันเปนธรรมในชนภายใน ในหมูพล ในพวกกษัตริย
ผูเปนอนุยนต ในพวกพราหมณและ คฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบททั้งหลาย ในพวกสมณ
พราหมณ ในเหลาเนื้อ และนก ดูกรพอ การอธรรมอยาใหมีไดในแวนแควนของพอเลย ดูกร
พอ อนึ่ง บุคคลเหลาใดในแวนแควนของพอ ไมมีทรัพย พอพึงใหทรัพยแกบุคคลเหลานั้น ดวย
ดูกรพอ อนึ่ง สมณพราหมณเหลาใด ในแวนแควนของพอ งดเวนจาก ความเมาและความ
ประมาท ตั้งมั่นอยูในขันติและโสรัจจะ ฝกตนแตผูเดียว สงบตนแตผูเดียว ใหตนดับกิเลส
อยูแตผูเดียว พึงเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้น โดยกาลอันควร แลวไตถามสอบถามวา ทาน
ขอรับ กุศลคืออะไร ทานขอรับ อกุศลคืออะไร กรรมมีโทษคืออะไร กรรมไมมีโทษคืออะไร
กรรมอะไรควรเสพ กรรมอะไรไมควรเสพ กรรมอะไรอันขาพเจากระทําอยู พึงมีเพื่อไมเปน
ประโยชน เพื่อทุกข สิ้นกาลนาน หรือวากรรมอะไรทีข่ าพเจากระทําอยู พึงมีเพื่อประโยชน
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เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน พอไดฟงคําของสมณพราหมณเหลานัน้ แลว สิ่งใด เปนอกุศล พึงละ
เวนสิ่งนัน้ เสีย สิ่งใดเปนกุศลพึงถือมั่นสิ่งนั้นประพฤติ ดูกรพอ นี้แล คือจักกวัตติวตั รอัน
ประเสริฐนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ทาวเธอรับสนองพระดํารัสพระราชฤาษีแลว ทรง ประพฤติในจักกวัตติวัตร
อันประเสริฐ เมื่อทาวเธอทรงประพฤติจักกวัตติวัตรอัน ประเสริฐอยู จักรแกวอันเปนทิพยซึ่งมี
กําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดว ย
อาการทุกอยาง ปรากฏมีแกทาวเธอผูสระพระเศียร ทรง
รักษาอุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ทาวเธอทอดพระเนตร
เห็นแลว มีพระดําริวา ก็เราไดสดับมาวา จักรแกวอันเปนทิพย มีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม
บริบูรณดวยอาการทุกอยาง ปรากฎมีแกพระราชาผูเปนกษัตริยพ ระองคใด ผูไดมูรธาภิเษก สระ
พระเศียร ทรงรักษาอุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา พระ
ราชาพระองคน้นั เปนพระเจาจักรพรรดิ์ เราไดเปน พระเจาจักพรรดิ์หรือหนอ ฯ
[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอเสด็จลุกจากพระที่แลว ทรงทําผาอุตตราสงค
เฉวียงพระอังสาขางหนึ่ง จับพระเตาดวยพระหัตถซาย ทรง ประคองจักรแกวดวยพระหัตถขวา
แลวตรัสวา ขอจักรแกวอันประเสริฐ จงเปน ไปเถิด ขอจักรแกวอันประเสริฐ จงชนะโลกทั้ง
ปวงเถิด ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ขณะนัน้ จักรแกวนั้นก็เปนไปทางทิศบูรพา พระเจา จักรพรรดิ
พรอมดวยจตุรงคินีเสนา ก็เสด็จติดตามไป ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ฝายพระเจาแผนดินทีอ่ ยู ณ ทิศบูรพาพากันเสด็จ เขาไปเฝาพระเจา
จักรพรรดิ์ ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเชิญเสด็จมาเถิด มหาราชเจา พระองคเสด็จมาดีแลว
ราชอาณาจักรเหลานี้ เปนของพระองคทั้งสิ้น ขอ พระองคพระราชทานพระบรมราโชวาทเถิด
มหาราชเจา ทาวเธอจึงตรัสอยางนีว้ า
พวกทานไมพึงฆาสัตว
ไมพงึ ถือเอาของที่เจาของไมไดให
ไมพงึ ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย
ไมพงึ กลาวคําเท็จ
ไมพงึ ดื่มน้ําเมา
จงบริโภคตามเดิมเถิด
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พวกพระเจาแผนดินที่อยู ณ ทิศบูรพาไดพากันตาม เสด็จทาวเธอไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น จักรแกวนัน้ ก็ลงไปสูสมุทร ดานบูรพา แลวโผลขึ้นไปลงที่
สมุทรดานทักษิณ แลวโผลขึ้นไปสูทิศปจฉิมทาวเธอพรอมดวยจตุรงคินเี สนาก็เสด็จติดตาม
ไป ดูกรภิกษุทงั้ หลาย จักรแกวประดิษฐานอยู ณ ประเทศใด ทาวเธอก็เสด็จเขาไปพักอยู ณ
ประเทศนั้น พรอมดวยจตุรงคินีเสนา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ฝายพระเจาแผนดินทีอ่ ยู ณ ทิศปจฉิมก็พากันเสด็จ เขาไปเฝาทาวเธอ
ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเชิญเสด็จมาเถิด มหาราชเจา พระองคเสด็จมาดีแลว มหาราชเจา
อาณาจักรเหลานี้เปนของพระองคทั้งสิ้น มหาราชเจา ขอพระองคพระราชทานพระบรมราโชวาท
เถิด ทาวเธอจึงตรัสอยางนี้วา
พวกทานไมพึงฆาสัตว
ไมพงึ เอาสิ่งของที่เจาของไมไดให
ไมพงึ ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย
ไมพงึ กลาวคําเท็จ
ไมพงึ ดื่มน้ําเมา
จงบริโภคตามเดิมเถิด
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พวกพระเจาแผนดินที่อยู ณ ทิศอุดร ไดพากันตาม เสด็จทาวเธอไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น จักรแกวนัน้ ไดชนะวิเศษยิ่งซึ่ง แผนดินมีสมุทรเปนขอบเขตไดแลว
จึงกลับคืนสูราชธานีนั้น ไดหยุดอยูที่ประตู พระราชวังของทาวเธอ ปรากฏเหมือนเครื่องประดับ
ณ มุขสําหรับทําเรื่องราว สวางไสวอยูทวั่ ภายในพระราชวังของทาวเธอ ฯ
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิ์องคที่ ๒ ก็ดี องคที่ ๓ ก็ดี องคที่ ๔ ก็ดี
องคที่ ๕ ก็ดี องคที่ ๖ ก็ดี องคที่ ๗ ก็ดี โดยกาลลวงไป หลายป หลายรอยป หลายพันป
ไดตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งวา ดูกรบุรุษ ผูเจริญ ทานเห็นจักรแกวอันเปนทิพย ถอย
เคลื่อนจากที่ในกาลใด พอพึงบอกแกเราในกาลนั้นทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษนัน้ ทูล
สนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยลวงไปอีกหลายป หลายรอยป
หลายพันป บุรุษนั้นไดแลเห็นจักรแกวอันเปนทิพยถอยเคลื่อนจากที่ จึงเขาไปเฝาทาวเธอถึงที่
ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธเจาขา ขอพระองคพึงทรงทราบ จักรแกวอัน
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เปนทิพยของพระองคถอยเคลื่อนจากที่แลว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลําดับ นั้น ทาวเธอตรัสเรียก
พระกุมารองคใหญมารับสั่งวา ดูกรพอกุมาร ไดยินวา จักรแกวอันเปนทิพยของพอถอยเคลื่อนจากที่
แลว ก็พอไดสดับมาดังนีว้ า จักร แกวอันเปนทิพยของพระเจาจักรพรรดิ์พระองคใด ถอย
เคลื่อนออกจากที่ พระเจาจักรพรรดิ์พระองคนั้นพึงทรงพระชนมอยูไดไมนาน ในบัดนี้ ก็กาม
ทั้งหลาย อันเปนของมนุษย พอไดบริโภคแลว บัดนีเ้ ปนสมัยที่จะแสวงหากามทั้งหลาย อันเปน
ทิพยของพอ มาเถิดพอกุมาร พอจงปกครองแผนดินอันมีสมุทรเปน ขอบเขตนี้ ฝายพอจะปลง
ผมและหนวด นุงหมผายอมน้ําฝาด ออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ลําดับนั้น ทาวเธอทรงสั่งสอนพระกุมารองค ใหญในราชสมบัติเรียบรอยแลว ทรงปลงพระเกศา
และพระมัสสุ ทรงครองผา ยอมน้ําฝาด เสด็จออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิตแลว ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพระราชฤาษี ทรงพระผนวชได ๗ วัน จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธาน ไปแลว ฯ
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งเขาไปเฝาพระราชา ผูกษัตริย ซึ่งได
มูรธาภิเษกแลวถึงที่ประทับ ครั้นแลว ไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธเจาขา พระองคพึงทรง
ทราบเถิด จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลวดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอเมื่อ
จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว ไดทรงเสียพระทัย และไดทรงเสวยแตความเสียพระทัย
แตไมไดเสด็จเขาไป เฝาพระราชฤาษี ทูลถามจึงจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ นัยวาทาวเธอทรงปกครอง
ประชาราษฎร ตามพระมติของพระองคเอง ประชาราษฎรก็ไมเจริญตอไป เหมือนเกากอน เหมือน
เมื่อกษัตริยพ ระองคกอนๆ ซึ่งไดทรงประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้น คณะอํามาตยขาราชบริพารโหราจารยและมหาอํามาตย นายกองชาง นายกองมา เปน
ตน จนคนรักษาประตู และคนเลี้ยงชีพดวยปญญา ไดประชุมกันกราบทูลทาวเธอวา พระพุทธ
เจาขา ไดยินวาเมื่อพระองคทรงปกครอง ประชาราษฎรตามพระมติของพระองคเอง ประชาราษฎร
ไมเจริญเหมือนเกากอน เหมือนเมื่อกษัตริยพระองคกอ นๆ ซึ่งไดทรงประพฤติในจักกวัตติวัตร
อันประเสริฐ
อยู พระพุทธเจาขา ในแวนแควนของพระองคมีอํามาตยขาราชบริพาร โหราจารย
และมหาอํามาตย นายกองชาง นายกองมา เปนตน จนคนรักษาประตู และคน เลี้ยงชีพดวย
ปญญา อยูพรอมทีเดียว ขาพระพุทธเจาทัง้ หลาย คือขาพระพุทธเจา ทั้งหลายดวยและประชา
ราษฎร เหลาอื่นดวย จําทรงจักกวัตติวัตรอันประเสริฐไดอยู ขอเชิญพระองคโปรดตรัสถามถึง
จักกวัตติวัตรอันประเสริฐเถิด พวกขาพระพุทธ เจาอันพระองคตรัสถามแลว จักกราบทูลแก
จักกวัตติวัตรอันประเสริฐถวายพระองคฯ
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[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอโปรดใหประชุมอํามาตยราช บริพารโหราจารย
และมหาอํามาตย นายกองชาง นายกองมาเปนตน จนคนรักษา ประตู และคนเลี้ยงชีพดวย
ปญญา แลวตรัสถามจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ เขา เหลานั้นอันทาวเธอตรัสถามจักกวัตติวัตร
อันประเสริฐแลว จึงกราบทูลแกถวาย ทาวเธอ ทาวเธอไดฟงคําทูลแกของพวกเขาแลว จึงทรง
จัดการรักษาปองกัน และคุม ครอง อันชอบธรรม แตไมไดพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมี
ทรัพย เมื่อไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสนจึงไดถึงความแพรหลาย
เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย บุรุษคนหนึ่งจึงขโมยทรัพยของคนอื่น ไป เขาชวยกันจับ
บุรุษนั้นไดแลว แสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุรุษคนนี้ขโมย
เอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ เขาพากันกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัส
คํานี้กะบุรุษผูน ั้นวา พอบุรุษ ได ยินวา เธอขโมยเอาทรัพยของคนอืน่ ไปจริงหรือ ฯ
บุ. จริง พระพุทธเจาขา ฯ
ร. เพราะเหตุไร ฯ
บุ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงพระราชทานทรัพยใหแกเขา แลวรับสั่งวา พอ
บุรุษ เธอจงเลี้ยงชีพ จงเลีย้ งมารดาบิดา จงเลี้ยงบุตรภรรยา จงประกอบการงานทั้งหลาย จงตั้ง
ทักษิณาที่มีผลในเบื้องบน อันเกื้อกูลแกสวรรค มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ในสมณพราหมณ
ทั้งหลายดวยทรัพยนี้เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขาไดสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมบุรษุ อีกคนหนึ่งก็ไดขโมยทรัพยของคนอื่นไป เขาชวยกันจับ
บุรุษนั้นไดแลวจึงแสดงแกทา วเธอพรอมดวยกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุรุษผูนี้ขโมยเอา
ทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ เขาพากันกราบทูล อยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัส
คํานี้กะบุรุษผูน ั้นวา พอบุรุษ ไดยินวา เธอขโมย เอาทรัพยของคนอื่นไป จริงหรือ ฯ
บุ. จริงพระพุทธเจาขา ฯ
ร. เพราะเหตุไร ฯ
บุ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงพระราชทานทรัพยใหแกเขา แลวรับสั่งวา พอบุรุษ
เธอจงเลี้ยงชีพ จงเลี้ยงชีพมารดาบิดา จงเลี้ยงบุตรภรรยา จงประกอบการงานทัง้ หลาย จงตั้ง
ทักษิณาที่มีผล ในเบื้องบน อันเกื้อกูลแก สวรรค มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ใน
สมณพราหมณทั้งหลายดวยทรัพย นี้เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขาไดสนองพระราชดํารัสของ
ทาวเธอแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มนุษยทั้งหลายไดฟงมาวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ไดยนิ วา
คนขโมยทรัพยของคนพวกอื่นไป พระเจาแผนดินยังทรงพระราชทาน ทรัพยใหอีก เขาไดยนิ มา
จึงพากันคิดเห็นอยางนีว้ า อยากระนั้นเลย แมเราทั้งหลายก็ควรขโมยเอาทรัพยของคนอื่นบาง ฯ
[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพยของ คนอื่นไป เขาชวย
กันจับบุรุษนั้นไดแลว จึงแสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุรุษผูนี้ขโมย
เอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ เขาพากันกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัส
คํานี้กะบุรุษผูน ั้นวา พอบุรุษ ได ยินวา เธอขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไปจริงหรือ ฯ
บุ. จริง พระพุทธเจาขา ฯ
ร. เพราะเหตุไร ฯ
บุ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงทรงพระดําริอยางนีว้ า ถาเราจักใหทรัพยแกคน
ที่ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นเสมอไป อทินนาทานนี้จกั เจริญทวี ขึ้นดวยประการอยางนี้ อยา
กระนั้นเลย เราจะใหคุมตัวบุรุษผูนี้ใหแข็งแรง จะทํา การตัดตนตอ ตัดศีรษะของบุรุษนั้นเสีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอ
ตรัสสั่งบังคับราชบุรุษทั้งหลายวา แนะ พนาย ถาเชนนัน้
ทานจงเอาเชือก เหนียวๆ มัดบุรุษนี้ใหมือไพลหลังใหแนน เอามีดโกนๆ ศีรษะใหโลน แลว
พาตระเวนตามถนน ตามตรอก ดวยบัณเฑาะวเสียงกราว ออกทางประตู ดานทักษิณ จงคุมตัว
ใหแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะบุรุษนั้นเสีย นอก พระนครทิศทักษิณ ราชบุรุษทั้งหลาย
รับพระราชดํารัสของเธอแลว จึงเอาเชือก เหนียวมัดบุรุษนั้นใหมือไพลหลังใหแนน เอามีด
โกนๆ ศีรษะใหโลน แลวพา ตระเวนตามถนน ตามตรอก ดวยบัณเฑาะวเสียงกราว ออก
ทางประตูดานทักษิณ คุมตัวใหแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะบุรษุ นั้น นอกพระนคร
ทิศทักษิณแลว ฯ
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[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยทั้งหลายไดฟงมาวา ดูกรทานผูเจริญ ทั้งหลาย ไดยินวา
พระเจาแผนดินใหคุมตัวบุคคลผูขโมยเอาทรัพยของคนอื่น อยางแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะ
พวกเขาเสีย เพราะไดฟงมา พวกเขา จึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา อยากระนั้นเลย แมพวกเรา
ควรใหชางทําศัสตรา อยางคม ครั้นแลวจะคุมตัวบุรุษที่เราจักขโมยเอาทรัพยใหแข็งแรง จักทําการ
ตัด ตนตอ ตัดศีรษะพวกมันเสีย พวกเขาจึงใหชางทําศัสตราอยางคม ครั้นแลว จึงเริ่มทําการปลน
บานบาง ปลนนิคมบาง ปลนพระนครบาง ปลนตามถนน หนทางบาง คุมตัวบุคคลที่พวกเขาจัก
ขโมยเอาทรัพยไวอยางแข็งแรง ทําการตัด ตนตอ ตัดศีรษะบุคคลนั้นเสีย ฯ
[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหากษัตริยไมพระ
ราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพร หลาย เมื่อความขัดสนถึง
ความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตรา
ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อศัสตราถึงความแพรหลาย ปาณาติบาตก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อ
ปาณาติบาตถึงความแพร หลาย มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมุสาวาทถึงความแพรหลาย
แมอายุ ของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจาก อายุบาง
เสื่อมถอยจากวรรณบาง บุตรของมนุษยทมี่ ีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลง เหลือ ๔๐,๐๐๐ ป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป บุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป
เขาชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลว จึงแสดง แกพระราชาผูก ษัตริย ซึ่งไดมูรธาภิเษกพรอมดวย
กราบทูลวา พระพุทธเจาขา
บุรุษผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
เมื่อเขาพากันกราบทูลอยาง นี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษนั้นวา พอบุรุษ ไดยนิ วา เธอขโมย
เอาทรัพยของ คนอื่นไปจริงหรือ บุรุษนั้นไดกราบทูล คําเท็จทั้งรูอยูวา ไมจริงเลยพระพุทธเจาขา ฯ
[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหากษัตริยไม
พระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อความขัดสน
ถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลาย
ศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อศัสตราถึงความแพรหลาย ปาณาติบาตก็ไดถึงความแพรหลาย
เมื่อปาณาติบาตถึงความแพร หลาย มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมุสาวาทถึงความ
แพรหลาย แมอายุ ของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อม
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ถอยจาก อายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป ก็มี อายุ
๒๐,๐๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป บุรุษคนหนึ่งขโมย เอาทรัพยของ
คนอื่นไป บุรษุ อีกคนหนึ่งจึงกราบทูลแกพระราชาผูกษัตริยซึ่งได มูรธาภิเษกเปนการสอเสียดวา
พระพุทธเจาขา บุรุษชื่อนี้ ขโมยเอาทรัพย ของคนอื่นไป ฯ
[๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหากษัตริยไม
พระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อความขัดสน
ถึงความแพรหลาย ปสุณาวาจาก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อปสุณาวาจาถึงความแพรหลาย
แมอายุของสัตวเหลานัน้ ก็เสือ่ มถอย แม วรรณก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง
เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๑๐,๐๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐,๐๐๐ ป สัตวบางพวกมีวรรณะดี สัตวบางพวก
มีวรรณะไมดี ในสัตวทั้งสองพวกนั้น สัตวพวกที่มวี รรณะไมดี ก็เพงเล็งสัตวพวกทีม่ ีวรรณดี
ถึงความประพฤติลวงในภรรยาของคนอื่น ฯ
[๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหา กษัตริยไม
พระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพร หลาย เมื่อความขัดสน
ถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลาย
กาเมสุมิจฉาจารก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อ กาเมสุมิจฉาจารถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตว
เหลานั้นก็เสื่อมถอย แม วรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจาก
วรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๑๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๕,๐๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๕,๐๐๐ ป ธรรม ๒ ประการคือ ผรุสวาจาและ
สัมผัปปลาปะก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อธรรม ๒ ประการถึงความ แพรหลาย แมอายุของสัตว
เหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจาก
วรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๕,๐๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒,๕๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒,๐๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๒,๕๐๐ ป อภิชฌาและพยาบาท ก็ไดถึงความ
แพรหลาย เมื่ออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพรหลาย แมอายุของ สัตวเหลานัน้ ก็เสื่อมถอย
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แมวรรณะก็เสือ่ มถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุ บาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของ
มนุษยที่มีอายุ ๒,๕๐๐ ป ก็มีอายุถอยลง เหลือ ๑,๐๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑,๐๐๐ ป มิจฉาทิฐิก็ไดถึงความ แพรหลาย
เมื่อมิจฉาทิฐถิ ึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสือ่ มถอย
เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะ บาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๑,๐๐๐ ป
ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๕๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๕๐๐ ป ธรรม ๓ ประการคือ อธรรมราคะ
วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ไดถึงแกความแพรหลาย เมื่อธรรม ๓ ประการถึงความแพรหลาย
แมอายุของสัตวเหลานัน้ ก็เสือ่ มถอย แมวรรณะก็ เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง
เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตร ของมนุษยที่มีอายุ ๕๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒๕๐ ป บางพวกมี
อายุ ๒๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๒๕๐ ป ธรรมเหลานี้คือ ความ ไมปฏิบัติชอบ
ในมารดา ความไมปฏิบัติชอบในบิดา ความไมปฏิบัติชอบในสมณะ ความไมปฏิบัติชอบใน
พราหมณ ความไมออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล ก็ได ถึงความแพรหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหากษัตริยไม พระราชทาน
ทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงแกความแพรหลาย เมื่อความขัดสนถึงความ
แพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อ อทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตราก็ได
ถึงความแพรหลาย เมื่อศัสตราถึงความ แพรหลาย ปาณาติบาตถึงความแพรหลาย เมื่อ
ปาณาติบาตถึงความแพรหลาย มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมุสาวาทถึงความแพรหลาย
ปสุณาวาจาก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อปสุณาวาจาถึงความแพรหลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ได
ถึงความ
แพรหลาย เมื่อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพรหลาย ธรรม ๒ ประการคือ ผรุสวาจา
และสัมผัปปลาปะก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อธรรม ๒ ประการถึงความแพรหลาย อภิชฌาและ
พยาบาทก็ไดถงึ ความแพรหลาย เมื่ออภิชฌาและพยาบาทถึงความ แพรหลาย มิจฉาทิฐิก็ไดถึง
ความแพรหลาย เมื่อมิจฉาทิฐถิ ึงความแพรหลาย ธรรม ๓ ประการคือ อธรรมราคะ วิสมโลภ
มิจฉาธรรม ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อธรรม ๓ ประการถึงความแพรหลาย ธรรมเหลานี้
คือ ความไมปฏิบัติชอบใน มารดา ความไมปฏิบัติชอบในบิดา ความไมปฏิบัติชอบในสมณะ
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ความไมปฏิบัติ ชอบในพราหมณ ความไมออนนอมตอผูใหญในตระกูล ก็ไดถึงความแพรหลาย
เมื่อธรรมเหลานี้ถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แม วรรณะก็เสื่อมถอย
เมื่อสัตวเหลานั้นเสื่อมถอยจากอายุบาง เสือ่ มถอยจากวรรณะ บาง บุตรของมนุษยทมี่ ีอายุ ๒๕๐ ป
ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๑๐๐ ป ฯ
[๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักมีสมัยทีม่ นุษยเหลานีม้ ีบุตรอายุ ๑๐ ป ใน เมื่อมนุษยมีอายุ
๑๐ ป เด็กหญิงมีอายุ ๕ ป จักสมควรมีสามีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมือ่ มนุษยมีอายุ
๑๐ ป รสเหลานี้คือเนยใส เนยขน น้ํามัน น้าํ ผึ้ง น้ําออย และเกลือ จักอันตรธานไปสิ้น
ดูกรภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย มีอายุ ๑๐ ป หญากับแก จักเปนอาหารอยางดี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายเปรียบเหมือนขาวสุก ขาวสาลีระคนกับเนื้อสัตว จักเปนอาหารอยางดี ในบัดนี้
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมอี ายุ ๑๐ ป หญากับแกก็จักเปนอาหารอยางดี ฉันนั้น
เหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป กุศลกรรมบถ ๑๐ จักอันตรธานไป
หมดสิ้น อกุศลกรรมบถ ๑๐ จักรุงเรืองเหลือเกิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป
แมแตชื่อวากุศลก็จักไมมี และคนทํากุศลจักมีแตไหน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมี
อายุ ๑๐ ป คนทั้งหลายจักไมปฏิบัติชอบในมารดา จักไมปฏิบัติชอบในบิดา จักไมปฏิบัติชอบใน
สมณะ จักไมปฏิบัติชอบในพราหมณ จักไม ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล เขา
เหลานั้นก็จักไดรับการบูชา และ ไดรับการสรรเสริญ เหมือนคนปฏิบัติชอบในมารดา ปฏิบัติชอบ
ในบิดา ปฏิบัติ ชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญใน
ตระกูล ในบัดนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป เขาจักไมมีจิตคิดเคารพยําเกรงวา
นี่แม นีน่ า นี่พอ นี่อา นี่ปา นีภ่ รรยาของอาจารย หรือวานีภ่ รรยา ของทานที่เคารพทัง้ หลาย
สัตวโลกจักถึงความสมสูปะปนกันหมด เปรียบเหมือน แพะ ไก สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก ฉะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป สัตวเหลานัน้ ตางก็จกั เกิดความอาฆาต ความ
พยาบาท ความคิดราย ความ คิดจะฆาอยางแรงกลาในกันและกัน มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับ
มารดาก็ดี บิดากับ บุตรก็ดี บุตรกับบิดาก็ดี พี่ชายกับนองหญิงก็ดี นองหญิงกับพี่ชายก็ดี จักเกิด
ความ อาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย ความคิดจะฆากันอยางแรงกลา นายพรานเนื้อเห็นเนื้อ
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เขาเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย ความคิดจะฆา อยางแรงกลาฉันใด ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯ
[๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป จักมีสัตถันตรกัปสิ้น ๗ วัน
มนุษยเหลานัน้ จักกลับไดความสําคัญกันเองวาเปนเนื้อ ศัสตราทั้ง หลายอันคมจักปรากฏมีในมือของ
พวกเขา พวกเขาจะฆากันเองดวยศัสตราอันคม นั้นโดยสําคัญวา นี้เนื้อ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้น สัตวเหลานั้น บางพวกมี
ความคิดอยางนีว้ า พวกเราอยาฆาใครๆ และใครๆ ก็อยา
ฆาเรา อยากระนั้น เลย เราควรเขาไปตามปาหญาสุมทุมปาไม ระหวางเกาะ หรือซอกเขา
มีรากไมและผลไมในปาเปนอาหารเลี้ยงชีวติ อยู เขาพากันเขาไปตามปาหญาสุมทุมปาไม ระหวาง
เกาะหรือซอกเขา มีรากไมและผลไม ในปาเปนอาหารเลี้ยงชีวิตอยูตลอด ๗ วัน เมื่อลวง ๗ วันไป
เขาพากันออกจากปาหญาสุมทุมปาไม ระหวางเกาะ ซอกเขา แลวตางสวมกอดกันและกัน
จักขับรองดีใจอยางเหลือเกินในที่ประชุม วา สัตวผูเจริญ เราพบเห็นกันแลว ทานยังมีชีวิตอยู
หรือๆ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลําดับนั้น สัตวเหลานั้น จักมีความคิดอยางนีว้ า เรา ถึงความ
สิ้นญาติอยางใหญเห็นปานนี้ เหตุเพราะสมาทานธรรมที่เปนอกุศล อยากระนั้นเลยเราควร
ทํากุศล ควรทํากุศลอะไร เราควรงดเวนปาณาติบาต ควรสมาทาน กุศลธรรมนี้แลว
ประพฤติ เขาจักงดเวนจากปาณาติบาต จักสมาทานกุศลธรรมนี้แลวประพฤติ เพราะเหตุที่
สมาทานกุศลธรรม เขาจักเจริญดวยอายุบาง จักเจริญดวยวรรณะบาง เมื่อเขาเจริญดวยอายุบาง
เจริญดวยวรรณะบาง บุตรของมนุษยทั้งหลายที่มีอายุ ๑๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลําดับนั้นสัตวเหลานั้นจักมีความคิดอยางนีว้ า เรา เจริญดวยอายุบาง
เจริญดวยวรรณะบาง เพราะเหตุที่สมาทานกุศลธรรม อยา กระนั้นเลย เราควรทํากุศลยิ่งๆ
ขึ้นไป ควรทํากุศลอะไร เราควรงดเวนจาก อทินนาทาน ควรงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร
ควรงดเวนจากปสุณาวาจา ควรงดเวน จากผรุสวาจา ควรงดเวนจากสัมผัปปลาปะ ควรละอภิชฌา
ควรละพยาบาท ควรละมิจฉาทิฐิ ควรละธรรม ๓ ประการ คืออธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม
อยากระนั้นเลยเราควรปฏิบตั ิชอบในมารดา ควรปฏิบัติชอบในบิดา ควรปฏิบัติชอบในสมณะ
ควรปฏิบัติชอบในพราหมณ ควรประพฤติออนนอมตอทานผูใหญใน ตระกูล ควรสมาทาน
กุศลธรรมนี้แลวประพฤติ เขาเหลานั้นจักปฏิบัติชอบในมารดาปฏิบัติชอบในบิดา ปฏิบัติชอบ
ในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ ประพฤติ ออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล จักสมาทาน
กุศลธรรมนี้แลวประพฤติ เพราะ เหตุทสี่ มาทานกุศลธรรมเหลานั้น เขาเหลานั้นจักเจริญดวย
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อายุบาง จักเจริญดวย วรรณะบาง เมื่อเขาเหลานั้นเจริญดวยอายุบาง เจริญดวยวรรณะบาง
บุตรของคน ผูมีอายุ ๒๐ ป จักมีอายุเจริญขึน้ ถึง ๔๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๔๐ ป จักมีอายุเจริญ
ขึ้นถึง ๘๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๘๐ ป จักมีอายุเจริญขึน้ ถึง ๑๖๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ
๑๖๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๓๒๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๓๒๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๖๔๐ ป
บุตรของคนผูมีอายุ ๖๔๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๒,๐๐๐ ป
จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔,๐๐๐ ป บุตร ของคนผูมีอายุ ๔,๐๐๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๘,๐๐๐ ป
บุตรของคนมีอายุ ๘,๐๐๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒๐,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป
จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔๐,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป จักมีอายุเจริญ ขึ้นถึง ๘๐,๐๐๐ ป ฯ
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป เด็กหญิงมี อายุ ๕๐๐ ป
จึงจักสมควรมีสามีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมอี ายุ ๘๐,๐๐๐ ป จักเกิดมีอาพาธ
๓ อยาง คือ ความอยากกิน ๑ ความไมอยากกิน ๑ ความแก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อ
มนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ชมพูทวีปนีจ้ ัก มั่งคั่งและรุงเรือง มีบานนิคมและราชธานีพอชั่วไก
บินตก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมอี ายุ ๘๐,๐๐๐ ป ชมพูทวีปนีป้ ระหนึ่งวาอเวจีนรก
จักยัดเยียดไป ดวยผูคนทั้งหลาย เปรียบเหมือนปาไมออ หรือปาสาลพฤกษฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป เมืองพาราณสีนี้ จัก เปนราชธานี
มีนามวา เกตุมดี เปนเมืองที่มงั่ คั่งและรุงเรืองมีพลเมืองมาก มีผูคน คับคั่ง และมีอาหาร
สมบูรณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมอี ายุ ๘๐,๐๐๐ ป ในชมพูทวีปนี้จกั มีเมือง
๘๔,๐๐๐ เมือง มีเกตุมดีราชธานีเปนประมุข ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป จักมีพระเจาจักรพรรดิ์ทรงพระนาม
วา พระเจาสังขะ ทรงอุบัติขึ้น ณ เกตุมดีราชธานี เปนผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม
เปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว มีราชอาณาจักรมัน่ คง
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือจักรแกว ๑ ชางแกว ๑ มาแกว ๑ แกวมณี ๑ นางแกว ๑
คฤหบดีแกว ๑ ปริณายกแกวเปน ที่ ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ
มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย
สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดย
ธรรมมิตองใชอาชญา มิตอง ใชศัสตรา ครอบครองแผนดินมีสาครเปนขอบเขต ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป พระผูมีพระภาคทรง พระนามวา
เมตไตรย จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองคเปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอม
ดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงโลก เปนสารถี ฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผี ูอื่น
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย เปนผู เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม
เหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแลวในโลกในบัดนี้ เปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ ไปดีแลว รูแจง โลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิง่ กวา เปนศาสดาของเทวดา
และมนุษย ทัง้ หลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระผูมีพระภาคพระนามวาเมตไตรย
พระองคนั้น จักทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให แจงชัดดวยพระปญญา
อันยิ่งดวยพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยให
รูตาม เหมือนตถาคตในบัดนี้ ทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย
ปญญาอันยิ่งดวยตถาคตเองแลว สอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย
ใหรูตามอยู พระผูมีพระภาคพระนามวา เมตไตรยพระองคนั้นจักทรงแสดงธรรม งามใน
เบื้องตน งามในทามกลาง งาม ในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง บริบูรณสิ้นเชิง พระผูมีพระภาคพระนามวาเมตไตรยพระองคนนั้
จักทรงบริหาร ภิกษุสงฆหลายพัน เหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆหลายรอย ในบัดนี้ฉะนัน้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ พระเจาสังขะจักทรงใหยกขึ้นซึ่งปราสาทที่ พระเจามหาปนาทะ
ทรงสรางไว แลวประทับอยู แลวจักทรงสละ จักทรงบําเพ็ญ ทาน แกสมณพราหมณ คนกําพรา
คนเดินทาง วณิพก และยาจกทั้งหลาย จัก ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผา
กาสาวพัสตร เสด็จออกจากเรือน ทรง ผนวชเปนบรรพชิต ในสํานักของพระผูมีพระภาคพระ
นามวา เมตไตรยอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา ทาวเธอทรงผนวชอยางนีแ้ ลว ทรงปลีกพระองคอยู
แตผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว ไมชานักก็จกั ทรงทําใหแจงซึ่งประโยชน อัน
ยอดเยี่ยมทีก่ ุลบุตรทั้งหลาย พากันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ ตองการ อันเปนที่สุด
แหงพรหมจรรย ดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเอง ในทิฐธรรมเทียว เขาถึงอยู ฯ
[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปน
ที่พึ่ง จงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ
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ผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พงึ่ ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมี
สิ่งอื่นเปนที่พงึ่ อยู อยางไรเลา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ทั้งหลายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก เสียได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มี ความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก เสียได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุมตี นเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่ พึ่ง มีธรรม
เปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูอยางนีแ้ ล ฯ
[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเทีย่ วไปในโคจร ซึ่งเปนวิสัย อันสืบเนื่องมา
จากบิดาของตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในโคจร ซึง่ เปนวิสัยอันสืบมาจาก
บิดาของตน จักเจริญทั้งดวยอายุ จักเจริญทั้งดวยวรรณะ จักเจริญทั้งดวยสุข จักเจริญทั้งดวย
โภคะ จักเจริญทั้งดวยพละ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเรื่องอายุของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทะสมาธิปธาน สังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบ
ดวยวิริยะสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท
ประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธาน สังขาร เธอนั้น เพราะเจริญอิทธิบาท ๔ เหลานี้ เพราะกระทํา
ใหมากซึ่งอิทธิบาท
๔ เหลานี้ เมื่อปรารถนาก็พึงตั้งอยูไดถึงกัป ๑ หรือเกินกวากัป ๑ ดูกร
ภิกษุ
ทัง้ หลาย นีแ้ ลเปนอธิบายในเรือ่ งอายุของภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเรื่องวรรณะของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศลี สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร
มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทาน ศึกษาอยูใ นสิกขาบททัง้ หลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้แลเปนอธิบายในเรื่องวรรณะ ของภิกษุ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเรื่องสุขของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุใน
พระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ
และสุข เกิดแกวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มี ความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุด
ขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิ ละสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขา
มีสติ มี สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลาย
สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ
บริสุทธิ์อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบายใน เรื่องสุขของภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเรื่องโภคะของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ มีจิตประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศ ๑ อยูทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่
๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยจิตประกอบดวยเมตตาอัน
ไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณ มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปตลอดโลก
ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุก สถาน ดวยมีจติ ประกอบดวยกรุณา แผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศที่ ๒
ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบือ้ งลาง เบื้องขวาง ดวยจิต ประกอบ
ดวยกรุณาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี ความเบียดเบียน แผ
ไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยมีจิต ประกอบดวยมุทิตา แผไปตลอดทิศ ๑
อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบือ้ งบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
ดวยจิตประกอบดวยมุทิตา อันไพบูลย ถึงความเปนใหญหาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ
เบียดเบียน แผ ไปตลอดโลก ทั่วสัตวทกุ เหลา ในที่ทกุ สถาน ดวยมีจิตประกอบดวยอุเบกขา
แผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้ง เบื้องบน
เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยจิตประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความ เปนใหญ หาประมาณ
มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบายในเรื่องโภคะ ของภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเรื่องพละของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตแิ ละปญญาวิมตุ ิ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป

พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาที่ 60
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในทิฐธรรมเทียว เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบายใน
เรื่องพละของภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราไมเล็งเห็นแมกําลังสักอยางหนึ่งอื่น อันขมได แสนยาก เหมือน
กําลังของมารนี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญนี้จะเจริญขึ้นได อยางนี้ เพราะเหตุถือมั่นกุศลธรรม
ทั้งหลาย ฯ
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นยินดีชื่นชม พระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคแลวดังนี้แล ฯ
จบ จักกวัตติสูตร ที่ ๓
____________
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๔. อัคคัญญสูตร
[๕๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารบุพพาราม เปนปราสาท ของนาง
วิสาขามิคารมารดา เขตพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนัน้ แล วาเสฏฐ สามเณรกับภารทวาชสามเณร
เมื่อจํานงความเปนภิกษุอยู อยูอบรมในสํานักภิกษทั้งหลาย เย็นวัน
หนึ่ง พระผูมพี ระภาคเสด็จออกจากทีห่ ลีกเรน เสด็จลงจาก ปราสาทแลว ทรงจงกรมอยู ณ ที่
แจงในรมเงาปราสาท วาเสฏฐสามเณรไดเห็น พระผูมพี ระภาค เสด็จออกจากทีห่ ลีกเรน เสด็จ
ลงจากปราสาทกําลังเสด็จจงกรม อยูในทีแ่ จง ในรมเงาปราสาทในเวลาเย็น ครั้นแลวจึงเรียก
ภารทวาชสามเณรมาพูดวา ดูกรภารทวาชะผูมีอายุ นี้พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากทีห่ ลีกเรนใน
เวลา เย็น เสด็จลงจากปราสาททรงจงกรมอยู ณ ที่แจงในรมเงาปราสาท เรามาไปกัน เถิด พากันเขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ บางทีเราจะไดฟงธรรมีกถา เฉพาะพระพักตรของพระองคบางเปน
แมนมั่น สวนภารทวาชสามเณรรับคําของ วาเสฏฐสามเณรแลว ทันใดนั้น วาเสฏฐสามเณร
กับภารทวาชสามเณร พากัน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมี
พระภาค แลว ชวนกันเดินตามเสด็จพระองคผูกําลังเสด็จจงกรมอยู ครัง้ นั้นแล พระผูม ีพระภาค
ตรัสเรียกวาเสฏฐสามเณรมาแลวตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทั้งสอง มีชาติเปน
พราหมณ มีตระกูลเปนพราหมณ ออกบวชจากตระกูลพราหมณ ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ
พวกพราหมณไมดาวาเธอทั้งสองบางดอกหรือ ฯ
สามเณรทั้งสองนั้นจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกพราหมณ พากันดาวาขา
พระองคทั้ง ๒ ดวยคําเหยียดหยามอยางสมใจ อยางเต็มที่ ไมมีลดหยอนเลย พระผูมี
พระภาคจึงตรัสถามตอไปวา ก็พวกพราหมณพากันดาวาเธอ ทั้งสองดวยถอยคําอันเหยียดหยาม
อยางสมใจ อยางเต็มที่ ไมมีลดหยอนอยางไร เลา สามเณรทั้งสองกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พวกพราหมณพากันวา อยางนีว้ า พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะที่ประเสริฐที่สุด วรรณะ
อื่นเลวทราม พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะขาว พวกอืน่ เปนวรรณะดํา พราหมณพวกเดียว
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บริสุทธิ์ พวกอื่นนอกจากพราหมณหาบริสุทธิ์ไม พวกพราหมณเปนบุตรเกิดจาก อุระ เกิดจาก
ปากของพรหม มีกําเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ้น เปนทายาท ของพรหม เจาทั้งสองคนมา
ละวรรณะที่ประเสริฐที่สุดเสียแลว ไปเขารีดวรรณะที่เลวทราม คือ พวกสมณะที่มีศีรษะโลน
เปนพวกคฤหบดี เปนพวกดํา เปน พวกเกิดจากเทาของพรหม เจาทั้งสองคนมาละพวกที่ประ
เสริฐที่สุดใดเสีย ไป เขารีดวรรณะเลวทราม คือพวกสมณะที่มีศีรษะโลน เปนพวกคฤหบดี
เปนพวกดํา เปนพวกเกิดจากเทาของพรหม ขอนั้นไมดี ไมสมควรเลย ขาแตพระองคผูเจริญ
พวกพราหมณพากันดาวาขาพระองคทั้งสองดวยถอยคําที่เหยียดหยาม อยางสมใจอยางเต็มที่
ไมมีลดหยอนเลยอยางนีแ้ ล พระองคจึงตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกพราหมณ
ระลึกถึงเรื่องเกาของพวกเขาไมได จึงพากันพูดอยางนี้ พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะที่ประเสริฐ
ที่สุด วรรณะอืน่ เลวทราม พราหมณ พวกเดียวเปนวรรณะขาว พวกอืน่ เปนวรรณะดํา พราหมณ
พวกเดียวบริสุทธิ์ พวกอืน่ นอกจากพราหมณหาบริสุทธิ์ไม พวกพราหมณเปนบุตรเกิดจากอุระ
เกิด จากปากของพรหม มีกาํ เนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ้น เปนทายาทของพรหม ดังนี้
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ตามที่ปรากฎอยูแล คือ นางพราหมณี ทั้งหลายของพวกพราหมณ
มีระดูบาง มีครรภบาง คลอดอยูบาง ใหลูกกินนม อยูบา ง อันที่จริง พวกพราหมณเหลานั้น
ก็ลวนแตเกิดจากชองคลอดของนาง พราหมณีทั้งนั้น พากันอวดอางอยางนี้วา พราหมณพวกเดียว
เปนวรรณะทีป่ ระเสริฐ
ที่สุด วรรณะอื่นเลวทราม พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะขาว พวกอืน่
เปน วรรณะดํา พราหมณพวกเดียวบริสุทธิ์ พวกอื่นนอกจากพราหมณหาบริสุทธิ์ไม พวก
พราหมณเปนบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม มีกําเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ้น
เปนทายาทของพรหม เขาเหลานั้นกลาวตูพ รหม และพูดเท็จ ก็จะประสบแตบาปเปนอันมาก ฯ
[๕๒] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ วรรณะเหลานี้ มีอยูสี่คือ กษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร ก็กษัตริยบางพระองคในโลกนี้ มีปรกติฆาสัตว มีปรกติลกั ทรัพย มีปรกติ
ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ละโมบ
มาก คิดปองรายผูอื่น มีความเห็นผิด ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังที่กลาวมานี้
แล ธรรมเหลาใดเปนอกุศล นับวาเปนอกุศล เปนธรรมมีโทษ นับวาเปนธรรมมีโทษ เปน
ธรรมไมควรเสพ นับวาเปนธรรมไมควรเสพ ไมควรเปนอริยธรรม นับวาไมควรเปนอริยธรรม
เปนธรรมดํา มีวิบากดํา วิญูชนติเตียน อกุศลธรรมเหลานั้น มีปรากฏอยูแม ในกษัตริยบาง
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พระองคในโลกนี้ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมพราหมณบางคน ในโลกนี้ ฯลฯ แมแพศย
บางคนในโลกนี้ ฯลฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมศูทรบางคนในโลกนี้ มีปรกติฆาสัตว มีปรกติลักทรัพย
มีปรกติประพฤติผิดในกามทั้งหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
ละโมภมาก คิดปองรายผูอ่นื มีความเห็นผิด ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังที่
กลาวมานีแ้ ล ธรรมเหลาใดเปนอกุศล นับวาเปนอกุศล เปนธรรมมีโทษ นับวาเปนธรรมมี
โทษ เปนธรรมไมควรเสพ นับวาเปนธรรมไมควรเสพ ไมควรเปนอริยธรรม นับวาไมควร
เปนอริยธรรม เปนธรรมดํา มีวิบากดํา วิญูชนติเตียน ธรรมเหลานั้นมีปรากฎอยูแมใน
ศูทร บางคนในโลกนี้ ฯ
[๕๓] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ฝายกษัตริยบางพระองคในโลกนี้ เปนผูเวนขาด
จากการฆาสัตว เปนผูเวนขาดจากการลักทรัพย เปนผูเวนขาดจาก การประพฤติผิดในกาม เปนผู
เวนขาดจากการพูดเท็จ เปนผูเวนขาดจากการพูด สอเสียด เปนผูเวนขาดจากการพูดคําหยาบ
เปนผูเวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไม
ละโมภมาก ไมคิดปองรายผูอื่น มีความเห็นชอบ ดูกร
วาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังที่กลาวมานีแ้ ล ธรรมเหลาใดเปนกุศล นับวาเปนกุศล
เปนธรรม ไมมีโทษ นับวาเปนธรรมไมมีโทษ เปนธรรมที่ควรเสพ นับวาเปนธรรมที่ ควรเสพ
ควรเปนอริยธรรม ควรนับวาเปนอริยธรรม เปนธรรมขาว มีวิบากขาว วิญูชนสรรเสริญ
ธรรมเหลานั้นมีปรากฏอยูแมในกษัตริยบางพระองคในโลกนี้ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม
พราหมณบางคนในโลกนี้ ฯลฯ แมแพศยบางคน ในโลกนี้ ฯลฯ แมศูทรบางคนในโลกนี้ เปน
ผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ ไม ละโมภมาก ไมคิดปองรายผูอื่น มีความเห็นชอบ ดวยประการ
ดังที่กลาวมานีแ้ ล ธรรมเหลาใดที่เปนกุศล นับวาเปนกุศล เปนธรรมไมมีโทษ นับวาเปนธรรม
ไมมี โทษ เปนธรรมที่ควรเสพ นับวาเปนธรรมที่ควรเสพ ควรเปนอริยธรรม นับวา ควรเปน
อริยธรรม เปนธรรมขาว มีวิบากขาว วิญูชนสรรเสริญ ธรรมเหลานั้น มีปรากฏอยูแมในศูทร
บางคนในโลกนี้
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็เมื่อวรรณะ ทั้งสี่เหลานี้แล รวมเปนบุคคลสองจําพวก
คือพวกที่ตั้งอยูในธรรมดํา วิญูชนติเตียนจําพวกหนึ่ง พวกที่ตั้งอยูในธรรมขาว วิญูชนสรร
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เสริญจําพวกหนึ่ง เชนนี้ ไฉนพวกพราหมณจึงพากันอวดอางอยูอยางนี้วา พราหมณพวกเดียว
เปนวรรณะทีป่ ระเสริฐที่สุด วรรณะอืน่ เลวทราม พวกพราหมณเปนวรรณะขาว พวกอื่นเปน
วรรณะดํา พราหมณพวกเดียวบริสุทธิ์ พวกอื่นนอกจากพราหมณหาบริสุทธิ์ไม พราหมณพวก
เดียวเปนบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม มี กําเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ้น เปน
ทายาทของพรหม ดังนี้เลา ทานผูรู ทั้งหลายยอมไมรับรองถอยคําของพวกเขา ขอนัน้ เพราะเหตุ
ไร ดูกรวาเสฏฐะและ ภารทวาชะ เพราะวา บรรดาวรรณะทั้งสี่เหลานั้น ผูใดเปนภิกษุสิ้น
กิเลสและอาสวะแลว อยูจ บพรหมจรรยแลว มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ไดวางภาระเสีย แลว
ลุถึงประโยชนของตนแลว สิน้ เครื่องเกาะเกี่ยวในภพแลว หลุดพนไปแลวเพราะรูโดยชอบ
ผูนั้นปรากฏวาเปนผูเลิศกวาคนทั้งหลายโดยชอบธรรมแท มิได ปรากฎโดยไมชอบธรรมเลย ดวย
วาธรรมเปนของประเสริฐที่สุดในหมูชน ทั้งใน เวลาที่เห็นอยู ทั้งในเวลาภายหนา ดูกรวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ โดยบรรยาย นี้แล เธอทั้งสองพึงทราบเถิดวา ธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐที่
สุดในหมูชน ทั้งในเวลาที่เห็นอยู ทั้งในเวลาภายหนา ฯ
[๕๔] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระเจาปสเสนทิโกศล ทรงทราบ แนชัดวา
พระสมณโคดมผูยอดเยีย่ มไดทรงผนวชจากศากยตระกูล ดังนี้ ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็
พวกศากยตระกูลยังตองเปนผูโดยเสด็จพระเจาปสเสน ทิโกศลอยูทุกๆ ขณะและพวกเจาศากยะ
ตองทําการนอบนอม กราบไหว ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมในพระเจาปสเสนทิโกศล
อยู ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังที่กลาวมานี้แล พวกเจาศากยะยังตองกระทําการ
นอบนอม กราบไหว ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมอันใดอยูในพระเจาปสเสนทิโกศล
แตงถึงกระนัน้ กิริยาที่นอบนอม กราบไหว ตอนรับ อัญชลี กรรม และสามีจิกรรมอันนั้น
พระเจาปสเสนทิโกศลก็ยังทรงกระทําอยูใ นตถาคต ดวยทรงถือวา พระสมณโคดมเปนผูมีพระชาติ
สูง เรามีชาติต่ํากวา พระสมณ โคดมเปนผูมีพระกําลัง เรามีกําลังนอยกวา พระสมณ
โคดมเปนผูมีคุณนาเลื่อมใส
เรามีคุณนาเลื่อมใสนอยกวา พระสมณโคดมเปนผูสูงศักดิ์ เราเปน
ผูต่ําศักดิ์กวา ดังนี้ แตทแี่ ท พระเจาปสเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไหว
ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ในตถาคตอยูดวยอาการอยางนี้ ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ
โดยปริยายนี้แล เธอทั้งสองพึงทราบเถิดวา ธรรม เทานั้นเปนของประเสริฐที่สุดในหมูชน ทั้ง
ในเวลาที่เห็นอยู ทั้งในเวลาภายหนา ฯ
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[๕๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสตอไปวา ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทั้งสองคนมี
ชาติก็ตางกัน มีชื่อก็เพี้ยนกัน มีโคตรก็แผกกัน มีตระกูลก็ผิดกัน พากันทิ้งเหยาเรือนเสีย มา
บวชเปนบรรพชิต เมื่อจะมีผูถามวา ทานทั้งสองนี้เปน พวกไหน เธอทั้งสองพึงตอบเขาวา
ขาพเจาทั้งสองเปนพวกพระสมณศากยบุตร ดังนี้เถิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ผูใดแล
มีศรัทธาตั้งมั่นเกิดขึ้นแลวแต รากแกวคืออริยมรรค ประดิษฐานมั่นคง อันสมณพราหมณ เทวดา
มาร พรหม หรือผูใดผูหนึง่ ในโลก ไมพรากไปได ควรเรียกผูนั้นวา เปนบุตรเกิดแตพระอุระ
เกิดแตพระโอฐของพระผูมีพระภาค เปนผูเกิดแตพระธรรม เปนผูที่พระธรรม เนรมิตขึ้น เปนผู
รับมรดกพระธรรม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคําวา ธรรมกาย ก็ดี วาพรหมกาย ก็ดี วาธรรมภูต ก็ดี วา
พรหมภูต ก็ดี เปนชื่อของตถาคต ฯ
[๕๖] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครั้งบางคราว โดยลวง ระยะกาลยืดยาว
ชานานที่โลกนี้จะพินาศ เมือ่ โลกกําลังพินาศอยู โดยมากเหลา สัตวยอมเกิดในชั้นอาภัสสร
พรหม สัตวเหลานั้นไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง
สัญจรไปไดในอากาศ อยูใ นวิมานอันงาม สถิต อยูในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวชานาน ดูกรวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ มีสมัยบางครั้ง บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวชานาน ที่โลกนี้จะกลับเจริญ
เมื่อโลกกําลังเจริญ อยูโดยมาก เหลาสัตวพากันจฺตจิ ากชั้นอาภัสสรพรหมลงมาเปนอยางนี้ และ
สัตวนั้น ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ
อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวชานาน ก็แหละ สมัยนั้นจักรวาลทั้งสิ้นนี้
แลเปนน้ําทั้งนัน้ มืดมนแลไมเห็นอะไร ดวงจันทรและ ดวงอาทิตยกย็ ังไมปรากฎ ดวงดาวนักษัตร
ทั้งหลายก็ยังไมปรากฎ กลางวันกลาง คืนก็ยังไมปรากฎ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ยังไมปรากฎ
ฤดูและปกย็ ังไมปรากฎ เพศชายและเพศหญิงก็ยงั ไมปรากฎ สัตวทงั้ หลาย ถึงซึ่งอันนับเพียงวา
สัตวเทา นั้น ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นตอมา โดยลวงระยะกาลยืดยาวชานาน เกิด
งวนดินลอยอยูบนน้ําทัว่ ไป ไดปรากฎแกสัตวเหลานั้นเหมือนนมสดที่บุคคลเคี่ยว ใหงวด แลว
ตั้งไวใหเย็นจับเปนฝาอยูขางบน ฉะนั้นงวนดินนัน้ ถึงพรอมดวยสี กลิ่น รส มีสีคลายเนยใส
หรือเนยขนอยางดี ฉะนั้น มีรสอรอยดุจรวงผึ้ง เล็กอันหาโทษมิได ฉะนัน้ ฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอมามีสัตวผูหนึ่งเปนคนโลนพูดวา ทาน ผูเจริญทั้งหลาย
นี่จักเปนอะไร แลวเอานิว้ ชอนงวนดินขึ้นลองลิ้มดู เมื่อเขาเอา นิ้วชอนงวนดินขึ้นลองลิ้มดูอยู
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งวนดินไดซาบซานไปแลว เขาจึงเกิดความอยาก ขึ้น ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมสัตว
พวกอืน่ ก็พากันกระทําตามอยางสัตวนนั้ เอานิ้วชอนงวนดินขึ้นลองลิม้ ดู เมื่อสัตวเหลานั้นพากัน
เอานิ้วชอนงวนดินขึ้นลอง ลิ้มดูอยู งวนดินไดซาบซานไปแลว สัตวเหลานั้นจึงเกิดความอยากขึน้
ตอมาสัตว เหลานั้นพยายามเพื่อจะปน งวนดินใหเปนคําๆ ดวยมือแลวบริโภค ดูกรเสฏฐะและ
ภารทวาชะ ในคราวที่พวกสัตวพยายามเพือ่ จะปนงวนดินใหเปนคําๆ ดวยมือแลวบริโภคอยู
นั้น เมื่อรัศมีกายของสัตวเหลานั้นก็หายไปแลว ดวงจันทรและดวง อาทิตยก็ปรากฏ เมื่อดวงจันทรและ
ดวงอาทิตยปรากฏแลว ดวงดาวนักษัตรทัง้ หลาย ก็ปรากฏ เมื่อดวงดาวนักษัตรปรากฏ
แลว กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏ เมื่อ กลางคืนและกลางวันปรากฏแลว
เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏ เมื่อเดือนหนึ่ง และกึ่งเดือนปรากฏอยู ฤดูและปก็ปรากฏ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวย เหตุเพียงเทานีแ้ ล โลกนี้จึงกลับเจริญขึ้นมาอีก ฯ
[๕๗] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นตอมาสัตวเหลานัน้ พากันบริ โภคงวนดิน
รับประทานงวนดิน มีงว นดินเปนอาหาร ดํารงอยูไดสิ้นกาลชานาน ดวยเหตุที่สัตวเหลา
นั้นมัวเพลินบริโภคงวนดินอยู รับประทานงวนดิน มีงว นดิน เปนอาหาร ดํารงอยูไดสิ้นกาลชา
นาน สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลาขึ้นทุกที ทั้ง ผิวพรรณก็ปรากฏวาแตกตางกันไป สัตว
บางพวกมีผวิ พรรณงาม สัตวบางพวกมี ผิวพรรณไมงาม ในสัตวทั้งสองพวกนั้น สัตวพวกที่มี
ผิวพรรณงามนั้นพากันดูหมิน่ สัตวพวกที่มีผิวพรรณไมงามวา พวกเรามีผิวพรรณดีกวาพวกทาน
พวกทานมีผิวพรรณเลวกวาพวกเรา ดังนี้ เมื่อสัตวทั้งสองพวกนั้นเกิดมีการไวตวั ดูหมิน่ กัน
ขึ้น เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเปนปจจัย งวนดินก็หายไป เมื่องวนดินหายไป แลว
สัตวเหลานั้นจึงพากันจับกลุม ครั้นแลว ตางก็บนถึงกันวา รสดีจริง รส ดีจริง ดังนี้ ถึงทุกวันนี้
ก็เหมือนกัน คนเปนอันมากไดของที่มีรสดีอยางใดอยาง หนึ่ง มักพูดกันอยางนีว้ า รสอรอยแทๆ
รสอรอยแทๆ ดังนี้ พวกพราหมณ ระลึกไดถึงอักขระ ทีร่ ูกันวาเปนของดี เปนของโบราณนั้นเทานั้น
แตไมรูชัดถึง เนื้อความแหงอักขระนั้นเลย ฯ
[๕๘] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นตอมา เมื่องวนดินของสัตว เหลานั้นหายไปแลว
ก็เกิดมีกระบิดนิ ขึ้น กระบิดนิ นั้นปรากฏลักษณะคลายเห็ด กระบิดนิ นั้นถึงพรอมดวยสี กลิ่น
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รส มีสีเหมือนเนยใส หรือเนยขนอยางดีฉะนั้น ไดมีรสอรอยดุจรวงผึ้งเล็กอันหาโทษมิไดฉะนั้น
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตวเหลานัน้ พยายามจะบริโภคกระบิดิน สัตวเหลานั้น
บริโภคกระบิดินอยู รับประทานกระบิดิน มีกระบิดนิ เปนอาหาร ดํารงอยูไดสิ้นกาลนาน ดูกร
วาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยประการที่สัตวเหลานัน้ บริโภคกระบิดินอยู รับประทานกระบิดิน
มีกระบิดินเปนอาหาร ดํารงอยูไดสิ้นกาลชานาน สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลา ขึ้นทุกที
ทั้งผิวพรรณก็ปรากฏวาแตกตางกันไป สัตวบางพวกมีผิวพรรณงาม สัตว บางพวกมีผิวพรรณไมงาม
ในสัตวทั้งสองจําพวกนั้น สัตวพวกที่มีผิวพรรณงาม พากันดูหมิ่นสัตวพวกที่มีผวิ พรรณไมงามวา
พวกเรามีผวิ พรรณดีกวาพวกทาน พวกทานมีผิวพรรณเลวกวาพวกเรา ดังนี้ เมื่อสัตวทั้งสอง
พวกนั้น เกิดมีการไวตวั ดู หมิ่นกันขึ้น เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเปนปจจัย กระบิดินก็
หายไป เมื่อกระบิ ดินหายไปแลว ก็เกิดมีเครือดินขึ้น เครือดินนั้นปรากฏคลายผลมะพราว
ทีเดียว เครือดินนั้น ถึงพรอมดวยสี รส กลิ่น มีสีคลายเนยใส หรือเนยขนอยางดี ฉะนั้น
ไดมีรสอรอยดุจรวงผึ้งเล็กอันหาโทษมิไดฉะนั้น ฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตวเหลานัน้ พยายามจะบริโภค เครือดิน
สัตวเหลานั้นบริโภคเครือดินอยู รับประทานเครือดิน มีเครือดินเปน อาหาร ดํารงมาไดสิ้นกาล
ชานาน โดยประการที่สัตวเหลานั้นบริโภคเครือดินอยู รับประทานเครือดิน มีเครือดินนั้นเปนอาหาร
ดํารงมาไดสิ้นกาลชานาน สัตวเหลานัน้ จึงมีรางกายแข็งกลาขึ้นทุกที ทั้งผิวพรรณก็ปรากฏวาแตก
ตางกันไป สัตวบางพวกมีผิวพรรณงาม สัตวบางพวกมีผิวพรรณไมงาม ในสัตวทั้งสองพวกนัน้
สัตวพวกที่มีผิวพรรณงาม พากันดูหมิ่นพวกที่มีผิวพรรณไมงามวา พวกเรามี ผิวพรรณดีกวาพวกทาน
พวกทานมีผิวพรรณเลวกวาพวกเรา ดังนี้ เมื่อสัตวทั้งสอง พวกนั้นเกิดมีการไวตวั ดูหมิน่ กัน
เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเปนปจจัย เครือดิน ก็หายไป เมื่อเครือดินหายไปแลว สัตวเหลา
นั้นก็พากันจับกลุม ครั้นแลวตางก็
บนถึงกันวา เครือดินไดเคยมีแกพวกเราหนอ เดี๋ยวนี้
เครือดินของพวกเราไดสูญหายเสียแลวหนอ ดังนี้ ถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกัน คนเปนอันมาก
พอถูกความระทมทุกขอยางใดอยางหนึ่งมากระทบ ก็มกั บนกันอยางนีว้ า สิ่งของของเราทั้งหลาย
ไดเคยมีแลวหนอ แตเดีย๋ วนี้ สิ่งของของเราทั้งหลายไดมาสูญหายเสียแลวหนอ ดังนี้ พวก
พราหมณระลึกไดถึงอักขระที่รูกันวาเปนของดีเปนของโบราณนั้นเทานั้นแตไมรูชัดถึงเนื้อความ
แหงอักขระนัน้ เลย ฯ
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[๕๙] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นตอมา เมื่อเครือดินของสัตว เหลานั้นหายไป
แลว ก็เกิดมีขาวสาลีขึ้นเองในที่ที่ไมตองไถ เปนขาวไมมีรํา ไมมี แกลบ ขาวสะอาด กลิ่นหอม
มีเมล็ดเปนขาวสาร ตอนเย็นสัตวเหลานั้นนําเอา ขาวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเย็น
ตอนเชาขาวสาลีชนิดนั้นที่มเี มล็ดสุกก็ งอกขึ้นแทนที่ ตอนเชาเขาพากันไปนําเอาขาวสาลีใดมา
เพื่อบริโภคในเวลาเชา ตอนเย็นขาวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกแลวก็งอกขึ้นแทนที่ ไมปรากฏวาบก
พรอง ไปเลย ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น พวกสัตวบริโภคขาวสาลีที่เกิด ขึ้นเอง
ในที่ที่ไมตองไถ พากันรับประทานขาวสาลีนั้น มีขาวสาลีนั้นเปนอาหาร ดํารงมาไดสิ้นกาล
ชานาน ก็โดยประการที่สัตวเหลานั้นบริโภคขาวสาลีอันเกิดขึ้นเองอยู รับประทานขาวสาลีนั้น
มีขาวสาลีนั้นเปนอาหาร ดํารงมาไดสิ้นการชานาน สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลาขึ้นทุกที
ทั้งผิวพรรณก็ปรากฏวาแตกตาง กันออกไป สตรีก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏ
นัยวา สตรีก็ เพงดูบุรุษอยูเ สมอ และบุรุษก็เพงดูสตรีอยูเสมอ เมื่อคนทั้งสองเพศ ตางก็เพง
ดูกันอยูเสมอ ก็เกิดความกําหนัดขึ้น เกิดความเรารอนขึน้ ในกาย เพราะความเรารอนเปนปจจัย
เขาทั้งสองจึงเสพเมถุนธรรมกัน ฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็โดยสมัยนั้นแล สัตวพวกใดเห็นพวก อื่นเสพเมถุน
ธรรมกันอยู ยอมโปรยฝุนใสบาง โปรยเถาใสบาง โยนมูลโคใสบาง พรอมกับพูดวา
คนชาติชั่ว จงฉิบหาย คนชาติชั่ว จงฉิบหาย ดังนี้ แลวพูดตอไปวา ก็ทําไมขึ้นชื่อวาสัตว
จึงทําแกสัตวเชนนี้เลา ขอที่วามานั้น จึงได เปนธรรมเนียมมาจนถึงทุกวันนี้ ในชนบทบางแหง
คนทั้งหลาย โปรยฝุนใส บาง โปรยเถาใสบาง โยนมูลโคใสบาง ในเมือ่ เขาจะนําสัตวที่ประพฤติ
ชั่วราย ไปสูต ะแลงแกง พวกพราหมณมาระลึกถึงอักขระที่รูกันวาเปนของดี อันเปนของ โบราณนั้น
เทานั้น แตพวกเขาไมรูชัดถึงเนื้อความแหงอักขระนั้นเลย ฯ
[๖๐] ดูกรวาเสฏฐะและภารวาชะ ก็สมัยนั้นการโปรยฝุนใสกันเปนตน นั้นแล
สมมติกันวาไมเปนธรรม มาในบัดนี้ สมมติกันวาเปนธรรมขึ้น ก็สมัยนั้น สัตวพวกใด เสพ
เมถุนกัน สัตวพวกนั้นเขาบานหรือนิคมไมได สิ้นสองเดือนบาง สามเดือนบาง ดูกรวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ เมื่อใดแล สัตวทั้งหลายพา กันเสพอสัทธรรมนั่นอยูเสมอ เมื่อนั้น จึงพยายาม
สรางเรือนกันขึ้น เพื่อเปนที่ กําบังอสัทธรรมนั้น ครั้งนั้น สัตวผูหนึ่ง เกิดความเกียจครานขึ้น จึงได
มีความ เห็นอยางนีว้ า ดูกรทานผูเจริญ เราชางลําบากเสียนี่กระไร ที่ตองไปเก็บขาวสาลี มา ทั้งใน
เวลาเย็นสําหรับอาหารเย็น ทัง้ ในเวลาเชาสําหรับอาหารเชา อยากระ นัน้ เลย เราควรไปเก็บเอาขาว
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สาลีมาไวเพื่อบริโภคทั้งเย็นทั้งเชาเสียคราวเดียวเถิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอแตนั้นมา
สัตวผูนั้นก็ไปเก็บเอาขาวสาลีมาไว เพื่อบริโภคทั้งเย็นทั้งเชาเสียคราวเดียวกัน ฉะนี้แล ดูกร
วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตวผูหนึ่งเขาไปหาสัตวผูนั้นแลวชวนวา ดูกรสัตวผูเจริญ
มาเถิด เรา จักไปเก็บขาวสาลีกัน สัตวผูนนั้ ตอบวา ดูกรสัตวผูเจริญ ฉันไปเก็บเอาขาวสาลี
มาไวเพื่อบริโภคพอทั้งเย็นทั้งเชาเสียคราวเดียวแลว ตอมา สัตวผูนั้นถือตามแบบ อยางของสัตว
ผูนั้น จึงไปเก็บเอาขาวสาลีมาไวคราวเดียวเพื่อสองวัน แลวพูดวา ไดยินวา แมอยางนี้ก็ดีเหมือน
กันทานผูเจริญ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอ มาสัตวอีกผูหนึ่ง เขาไปหาสัตวผูนนั้ แลวชวน
วา ดูกรสัตวผูเจริญ มาเถิด เรา จักไปเก็บขาวสาลีกัน สัตวผูนั้นตอบวา ดูกรสัตวผูเจริญ
ฉันไปเก็บเอาขาวสาลี มาไวเพื่อบริโภคพอทั้งเย็นทั้งเชาเสียคราวเดียวแลว ฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวผูนั้นถือตามแบบอยางของ สัตวนั้น
จึงไปเก็บเอาขาวสาลีมาไวคราวเดียว เพื่อสี่วัน แลวพูดวา แมอยางนี้ ก็ดีเหมือนกัน ทานผูเจริญ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอมาสัตวอกี ผูหนึ่งเขาไปหาสัตวผูนั้น แลวชวนวา ดูกรสัตวผู
เจริญ มาเถิด เราจักไปเก็บขาวสาลี กัน สัตวผูนั้นตอบวา ดูกรสัตวผูเจริญ ขาพเจาไดไปเก็บ
ขาวสาลีมาไวคราวเดียว เพือ่ สี่วันแลว ครัง้ นั้นแล สัตวผนู ั้น ถือตามแบบอยางของสัตวนั้น
จึงไปเก็บ ขาวสาลีมาไวคราวเดียว เพื่อแปดวัน แลวพูดวา แมอยางนี้กด็ ีเหมือนกันทานผูเจริญ
เมื่อใด สัตวทั้งหลายเหลานัน้ พยายามเก็บขาวสาลีสะสมไวเพื่อบริโภคกัน ขึ้น เมื่อนั้นแล
ขาวสาลีนั้นจึงกลายเปนขาวมีรําหอเมล็ดบาง มีแกลบหุมเมล็ด บาง ตนที่ถูกเกี่ยวแลวก็ไมกลับ
งอกแทน ปรากฏวาขาดเปนตอนๆ (ตั้งแตนั้นมา) จึงไดมีขาวสาลีเปนกลุมๆ ฯ
[๖๑] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในครั้งนั้น สัตวเหลานัน้ พากันมาจับกลุม ครั้น
แลวตางก็มาปรับทุกขกันวา ดูกรทานผูเจริญ เดี๋ยวนี้ เกิดมีธรรม ทั้งหลายอันเลวทรามปรากฏขึ้น
ในสัตวทั้งหลายแลว ดวยวา เมื่อกอนพวกเราได เปนผูส ําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมี
ซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในวิมานนัน้ สิ้นกาล
ยืดยาวชานาน บาง ครั้งบางคราวโดยระยะยืดยาวชานาน เกิดงวนดินลอยขึ้นบนน้ํา ทั่วไปแกเรา
ทุกคน งวนดินนั้นถึงพรอมดวยสี กลิ่น รส พวกเราทุกคนพยายามปน งวนดินกระทําใหเปน
คําๆ ดวยมือทัง้ สองเพื่อจะบริโภค เมื่อพวกเราทุกคน พยายามปนงวนดินกระ ทําใหเปนคําๆ
ดวยมือทั้งสองเพื่อจะบริโภคอยู รัศมีกายก็หายไป เมื่อรัศมีกาย หายไปแลว ดวงจันทรดวงอาทิตย
ก็ปรากฏขึ้น เมื่อดวงจันทรดวงอาทิตยปรากฏขึ้น แลว ดาวนักษัตรทั้งหลายก็ปรากฏขึ้น เมื่อดวง
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ดาวนักษัตรทัง้ หลายปรากฏขึ้นแลว กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏขึ้น เมื่อกลางคืนและกลางวัน
ปรากฎขึ้นแลว เดือน หนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏขึ้น เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนปรากฏขึ้นแลว
ฤดูและ ปก็ปรากฏ
พวกเราทุกคนบริโภคงวนดินอยู รับประทานงวนดิน มีงว นดินเปน อาหารดํารงชีพอยู
ไดสิ้นกาลชานาน เพราะมีธรรมทั้งหลายที่เปนอกุศลชั่วชาปรากฏ ขึ้นแกพวกเรา งวนดินจึงหายไป
เมื่องวนดินหายไปแลว จึงมีกระบิดินปรากฏขึ้น ระบิดินนั้นถึงพรอมดวยสี กลิ่น รส
พวกเราทุกคนบริโภคระบิดนิ เมื่อพวกเราทุกคนบริโภคระบิดินนัน้ อยู รับประทานระบิดิน
มีระบิดินเปนอาหาร ดํารงอยูไดสิ้นกาลชานาน เพราะมีธรรมทั้งหลายที่เปนอกุศลชั่วชาปรากฏ
ขึ้นแกพวกเรา
ระบิดนิ จึงหายไป เมือ่ ระบิดินหายไปแลว จึงมีเครือดินปรากฏขึ้น เครือดิน
นั้น ถึงพรอมดวยสี กลิน่ รส พวกเราทุกคนพยายามบริโภคเครือดิน เมื่อพวกเรา ทุกคนบริโภค
เครือดินนั้นอยู รับประทานเครือดิน มีเครือดินเปนอาหาร ดํารงอยู ไดสิ้นกาลชานาน เพราะมี
ธรรมทั้งหลายที่เปนอกุศลชัว่ ชาปรากฏขึ้นแกพวกเรา เครือดินจึงหายไป
เมื่อเครือดินหายไปแลว จึงมีขาวสาลีปรากฏขึ้นเองในที่ไมตองไถ เปนขาวที่ไมมีรํา ไมมี
แกลบ ขาวสะอาด กลิ่นหอม มีเมล็ดเปนขาว สาร ตอนเย็นพวกเราทุกคนไปนําเอาขาวสาลีชนิดใด
มาเพื่อบริโภคในเวลาเย็น ตอนเชาขาวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกก็งอกขึ้นแทนที่ ตอนเชาพวกเรา
ทุกคนไปนําเอาขาวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเชา ตอนเย็น ขาวสาลีชนิดนั้นทีม่ ีเมล็ด สุกก็
งอกขึ้นแทนที่ ไมปรากฏวาบกพรองไปเลย เมื่อพวกเราทุกคนบริโภคขาวสาลี ซึ่งเกิดขึ้นเองในที่
ไมตองไถอยู รับประทานขาวสาลีนั้น มีขาวสาลีนั้นเปนอาหาร ดํารงอยูไดสิ้นกาลชานาน เพราะมี
ธรรมทั้งหลายที่เปนอกุศลชัว่ ชาปรากฏขึ้นแก พวกเรา ขาวสาลีนั้นจึงกลายเปนขาวมีรําหุมเมล็ดบาง
มีแกลบหอเมล็ดไวบาง แมตนที่เกีย่ วแลวก็ไมงอกขึ้นแทนที่ ปรากฏวาขาดเปนตอนๆ จึงไดมี
ขาวสาลี เปนกลุมๆ อยากระนั้นเลย พวกเราควรมาแบงขาวสาลีและปกปนเขตแดนกัน เสียเถิด
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นแลว สัตวทั้งหลายจึงแบงขาวสาลี ปกปนเขตแดนกัน ฯ
[๖๒] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวผูหนึ่งเปนคน โลภ สงวนสวน
ของตนไว ไปเก็บเอาสวนอื่นที่เขาไมไดใหมาบริโภค สัตว ทั้งหลายจึงชวยกันจับสัตวผูนั้น
ครั้นแลว ไดตกั เตือนอยางนีว้ า แนะสัตว ผูเจริญ ก็ทานกระทํากรรมชัว่ ชานัก ที่สงวนสวนของ
ตนไว ไปเก็บเอาสวนอื่นที่ เขาไมไดใหมาบริโภค ทานอยาไดกระทํากรรมชั่วชาเห็นปานนี้
อีกเลย ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวผูนั้นแล รับคําของสัตวเหลานั้นแลว แมครั้ง ที่ ๒
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... แมครั้งที่ ๓ สัตวนั้นสงวนสวนของตนไว ไปเก็บเอาสวนอื่นที่เขาไมได ใหมาบริโภค สัตว
เหลานั้นจึงชวยกันจับสัตวผนู ั้น ครั้นแลว ไดตักเตือนวา แนะ สัตวผูเจริญ ทานทํากรรมอันชั่ว
ชานัก ที่สงวนสวนของตนไว ไปเอาสวน ที่เขาไมไดใหมาบริโภค ทานอยาไดกระทํากรรมอัน
ชั่วชาเห็นปานนี้อีกเลย สัตว พวกหนึ่งประหารดวยฝามือ พวกหนึ่งประหารดวยกอนดินบาง พวก
หนึ่งประหาร ดวยทอนไม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมีเหตุเชนนัน้ เปนตนมา การ
ถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหจึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกลาวเท็จ จึงปรากฏ การถือ
ทอนไมจึงปรากฏ ครั้งนั้นแล พวกสัตวที่เปนผูใหญจึงประชุม กัน ครั้นแลว ตางก็ปรับทุกขกันวา
พอเอย ก็การถือเอาสิ่งของที่เจาของไมได ใหจกั ปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ
การถือทอนไมจัก ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหลาใด บาปธรรมเหลานั้นเกิดปรากฏแลวในสัตว
ทั้งหลาย อยากระนั้นเลย พวกเราจักสมมติสัตวผูหนึ่งใหเปนผูวากลาวผูท ี่ควร วากลาวไดโดยชอบ
ใหเปนผูติเตียนผูที่ควรติเตียนไดโดยชอบ ใหเปนผูขับไล ผูที่ควรขับไลไดโดยชอบ สวนพวก
เราจักแบงสวนขาวสาลีใหแกผูนั้น ดังนี้ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นแลว สัตวเหลานัน้
พากันเขาไปหาสัตวที่ สวยงามกวา นาดูนาชมกวา นาเลื่อมใสกวา และนาเกรงขามมากกวา
สัตวทุกคน แลว จึงแจงเรื่องนี้วา ขาแตสัตวผูเจริญ มาเถิดพอ ขอพอจงวากลาวผูที่ควรวากลาว
ไดโดยชอบ จงติเตียนผูที่ควรติเตียนไดโดยชอบ จงขับไลผูที่ควรขับไลได โดยชอบเถิด สวน
พวกขาพเจาจักแบงสวนขาวสาลีใหแกพอ ดูกรวาเสฏฐะและ ภารทวาชะ สัตวผูนั้นแลรับคําของ
สัตวเหลานั้นแลว จึงวากลาวผูที่ควรวากลาวได โดยชอบ ติเตียนผูทคี่ วรติเตียนไดโดยชอบ
ขับไลผูที่ควรขับไลไดโดยชอบ สวนสัตวเหลานั้นก็แบงสวนขาวสาลีใหแกสัตวที่เปนหัวหนานั้น ฯ
[๖๓] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุผูที่เปนหัวหนาอัน มหาชนสมมติ ดังนี้แล
อักขระวา มหาชนสมมติ จึงอุบัติขึ้นเปนอันดับแรก เพราะเหตุผูที่เปนหัวหนา เปนใหญยิ่ง
แหงเขตทั้งหลาย ดังนีแ้ ล อักขระวา
กษัตริย กษัตริย จึงอุบัติขึ้นเปนอันดับที่สอง เพราะ
เหตุที่ผูเปนหัวหนายังชน เหลาอื่นใหสุขใจไดโดยธรรม ดังนี้แล อักขระวา ราชา ราชา จึงอุบัติ
ขึ้นเปน อันดับที่สาม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังนี้แล การบังเกิดขึ้น แหงพวก
กษัตริยน ั้น มีขนึ้ ได เพราะอักขระที่รูกันวาเปนของดี เปนของโบราณ อยางนี้แล เรื่องของสัตว
เหลานั้น จะตางกันหรือเหมือนกัน จะไมตางกันหรือ ไมเหมือนกัน ก็ดวยธรรมเทานั้น ไมใช
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นอกไปจากธรรม ดูกรวาเสฏฐะและ ภารทวาชะ ความจริง ธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐสุด
ในประชุมชนทั้งในเวลา ที่เห็นอยู ทั้งในเวลาภายหนา ฯ
[๖๔] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวบางจําพวกไดมี ความคิดขึ้น
อยางนี้วา พอเอย การถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหจักปรากฏ การ ติเตียนจักปรากฏ การกลาว
เท็จจักปรากฏ การถือทอนไมจักปรากฏ การขับไล จักปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหลาใด บาปธรรม
เหลานั้นเกิดปรากฏแลวในสัตว ทั้งหลาย อยากระนั้นเลย พวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมที่ชั่ว
ชากันเถิด สัตว เหลานัน้ พากันลอยอกุศลธรรมที่ชั่วชาแลว ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ
เพราะ เหตุทสี่ ัตวเหลานั้นพากันลอยอกุศลธรรมที่ชั่วชาอยู ดังนีแ้ ล อักขระวา พวก พราหมณๆ
จึงอุบัติขึ้นเปนอันดับแรก พราหมณเหลานั้นพากันสรางกระทอมซึ่ง มุงและบังดวยใบไมใน
ราวปา เพงอยูใ นกระทอมซึง่ มุงและบังดวยใบไม พวกเขา ไมมีการหุงตม และไมมีการตําขาว
เวลาเย็น เวลาเชา ก็พากันเที่ยวแสวงหา อาหารตามคามนิคมและราชธานี เพื่อบริโภคในเวลาเย็น
เวลาเชา เขาเหลานั้น ครั้นไดอาหารแลว จึงพากันกลับไปเพงอยูในกระทอมซึ่งมุงและบังดวย
ใบไมใน
ราวปาอีก คนทั้งหลายเห็นพฤติการณของพวกพราหมณนั้นแลวพากันพูดอยางนี้วา
พอเอย สัตวพวกนีแ้ ลพากันมาสรางกระทอมซึ่งมุงและบังดวยใบไมในราวปา แลวเพงอยูใน
กระทอมซึ่งมุงและบังดวยใบไม ไมมีการหุงตม ไมมีการตําขาว เวลาเย็นเวลาเชา ก็พากันเที่ยว
แสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานี เพื่อ บริโภคในเวลาเย็นเวลาเชา เขาเหลานัน้ ครั้นได
อาหารแลวจึงพากันกลับไปเพงอยู
ในกระทอมซึ่งมุงและบังดวยใบไมในราวปาอีก ฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุนั้นแล อักขระวา พวกเจริญฌาน พวกเจริญ
ฌาน ดังนี้ จึงอุบัติขึ้นเปนอันดับที่สอง บรรดาสัตวเหลานัน้ แล สัตวบางพวกเมื่อไมอาจสําเร็จ
ฌานได ที่กระทอมซึ่งมุงและบังดวยใบไมในราวปา จึงเที่ยวไปยังคามและนิคมที่ใกลเคียงแลว
ก็จัดทําพระคัมภีรมาอยู คนทั้งหลายเห็น พฤติการณของพวกพราหมณนนี้ ั้นแลว จึงพูด
อยางนี้วา พอเอย ก็สัตวเหลานี้ ไมอาจสําเร็จฌานไดทกี่ ระทอมซึ่งมุงและบังดวยใบไมในทวาชะ
ราวปา เที่ยวไปยังบาน และนิคมที่ใกลเคียง จัดทําพระคัมภีรไปอยู ดูกรวาเสฏฐะและภาร
ทวาชะ บัดนี้พวกชนเหลานี้ไมเพงอยู บัดนี้ พวกชนเหลานี้ไมเพงอยู ดังนี้แล อักขระวา
อชฺฌายิกา อชฺฌายิกา จึงอุบตั ิขึ้นเปนอันดับที่สาม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็สมัยนั้น
การทรงจํา การสอน การบอกมนต ถูกสมมติวาเลว มาในบัดนี้ สมมติวาประเสริฐ ดวยประการ
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ดังกลาวมานีแ้ ล การอุบัติขึ้นแหงพวกพราหมณ นัน้ มีขึ้นได เพราะอักขระที่รูกันวาเปนของดีเปน
ของโบราณอยางนี้แล เรื่องของ สัตวเหลานั้นจะตางกันหรือเหมือนกันจะไมตางกันหรือไม
เหมือนกัน ก็ดว ยธรรม
เทานั้น ไมใชนอกไปจากธรรม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริง
ธรรม เทานั้นเปนของประเสริฐสุดในประชุมชน ทั้งในเวลาที่เห็นอยู ทั้งในเวลา ภายหนา ฯ
[๖๕] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตวเหลานั้นแล สัตวบาง จําพวกยึดมัน่
เมถุนธรรม แลวประกอบการงานเปนแผนกๆ เพราะเหตุที่สัตว เหลานั้นยึดมั่นเมถุนธรรม
แลวประกอบการงานเปนแผนกๆ นั้นแล อักขระวา เวสฺสา เวสฺสา ดังนี้ จึงอุบัติขึ้น
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการ ดังที่กลาวมานี้ การอุบัติขึ้นแหงพวกแพศยนั้นมีขึ้นได
เพราะอักขระที่รูกันวาเปน ของดี เปนของโบราณ อยางนี้แล เรื่องของสัตวเหลานัน้ จะตางกัน
หรือเหมือนกัน
จะไมตางกันหรือไมเหมือนกัน ก็ดวยธรรมเทานั้น ไมใชนอกไปจากธรรม ฯลฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังที่กลาวมานีแ้ ล การอุบัติขึ้นแหงพวก ศูทรนั้นมี
ขึ้นได เพราะอักขระที่รูกันวาเปนของดี เปนของโบราณ อยางนี้แล เรื่องของสัตวเหลานั้นจะตาง
กันหรือเหมือนกัน จะไมตางกันหรือไมเหมือนกัน ก็ดวยธรรมเทานั้น ไมใชนอกไปจากธรรม
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความ จริง ธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งใน
เวลาที่เห็นอยู ทั้งใน
เวลาภายหนา ฯ
[๖๖] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยอยู ที่กษัตริยบาง พราหมณ บาง แพศยบาง
ศูทรบาง ตําหนิธรรมของตน จึงไดออกจากเรือนบวชเปน บรรพชิต ดวยประสงควา เราจักเปน
สมณะ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวก สมณะจะเกิดมีขึ้นได จากวรรณะทั้งสี่ นี้แล เรื่องของ
สัตวเหลานั้นจะตางกัน
หรือเหมือนกัน จะไมตางกันหรือไมเหมือนกัน ก็ดวยธรรมเทานั้น ไม
ใช
นอกไปจากธรรม ความจริงธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐที่สุดในประชุมชน ทั้งใน เวลาที่เห็นอยู
ทั้งในเวลาภายหนา ฯ
[๖๗] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก ็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศยก็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ
มิจฉาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เปนเหตุเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ทั้งสิ้น ฯ
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[๖๘] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก ็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศยก็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวย
อํานาจสัมมาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เปนเหตุ เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
[๖๙] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก ็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศยก็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สมณะก็ดี ... มีปรกติกระทํากรรมทั้งสอง [คือสุจริตและทุจริต] ดวย กาย มีปรกติกระทํากรรม
ทั้งสองดวยวาจา มีปรกติกระทํากรรมทั้งสองดวยใจ มี ความเห็นปนกัน ยึดถือการกระทําดวย
อํานาจความเห็นปนกัน เพราะยึดถือการ กระทําดวยอํานาจความเห็นปนกันเปนเหตุ เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก ยอม เสวยสุขบาง ทุกขบาง ฯ
[๗๐] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก ็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศยก็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อาศัยการเจริญโพธิปกขิยธรรม ทั้ง ๗ แลว ยอมปรินิพพาน
ในปจจุบนั นี้ทเี ดียว ฯ
[๗๑] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็บรรดาวรรณะทั้งสี่นี้ วรรณะใด เปนภิกษุ สิ้น
อาสวะแลว มีพรหมจรรยอยูจ บแลว มีกิจทีค่ วรทํา ทําเสร็จแลววางภาระเสียไดแลว ลุถึงประโยชน
ของตนแลว หมดเครื่องเกาะเกี่ยวในภพแลว หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ วรรณะนัน้ ปรากฏวา
เปนผูเลิศกวาคนทั้งหลาย โดยธรรมแทจริง มิใชนอกไปจากธรรมเลย ดูกรวาเสฏฐะและภาร
ทวาชะ ความ จริงธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐที่สุดในประชุมชน ทั้งในเวลาเห็นอยู ทั้งใน
เวลาภายหนา ฯ
[๗๒] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมสนังกุมารพรหมก็ไดภาษิต
คาถาไววา
กษัตริยเปนประเสริฐทีส่ ุด ในหมูชนผูรังเกียจ
ดวยโคตร ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
เปนประเสริฐที่สุดในหมูเทวดาและมนุษย ฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็คาถานีส้ นังกุมารพรหมขับถูกไมผิด ภาษิต ไวถกู ไมผิด
ประกอบดวยประโยชน มิใชไมประกอบดวยประโยชน เราเห็น ดวย ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ถึงเราก็กลาวอยางนี้วา
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กษัตริยเปนประเสริฐทีส่ ุดในหมูชนผูรังเกียจ
ดวยโคตร ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
เปนประเสริฐที่สุดในหมูเทวดาและมนุษย ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนแลว วาเสฏฐะและภารทวาชะยินดี ชื่นชมพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคแลวแล ฯ
จบ อัคคัญญสูตร ที่ ๔
____________
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๕. สัมปสาทนียสูตร (๒๘)
___________
[๗๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวงของปาวาริกเศรษฐี เขตเมือง
นาลันทา ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาค
อยางนี้วา ทั้งอดีต อนาคต และปจจุบนั ไมมีสมณะหรือ
พราหมณอื่นทีจ่ ะมี ความรูย ิ่งไปกวาพระผูมพี ระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร เธอกลาวอาสภิวาจานี้ประเสริฐแทเธอบันลือ
สีหนาทซึ่งเธอถือเอาโดยเฉพาะวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค เลื่อมใสในพระผูมีพระภาค
อยางนี้วา ทั้งอดีต อนาคต และปจจุบัน ไมมีสมณะ หรือพราหมณอนื่ ที่จะมีความรูยิ่งไปกวา
พระผูมีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ ฯ
[๗๔] ดูกรสารีบุตร เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูซึ่งพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาทั้งหมด ซึ่งไดมแี ลวในอดีต วาพระผูมีพระภาคเหลานั้น ไดมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้
มีพระปญญาอยางนี้ มีวิหารธรรมอยางนี้ มีวิมุตติ อยางนี้ ไดละหรือ ฯ
สา. ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรสารีบุตร ก็เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูซึ่งพระผูมีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา
ทั้งหมด ซึ่งจักมีในอนาคตวา พระผูมีพระภาคเหลานั้น จักมีศีล อยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีพระ
ปญญาอยางนี้ มีวิหารธรรมอยางนี้ มีวิมุตติอยางนี้ ไดละหรือ ฯ
ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรสารีบุตร ก็เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูเราผูเปนพระอรหันตสัมมา สัมพุทธเจาอยู ณ
บัดนี้วา พระผูม ีพระภาคมีศลี อยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีพระปญญา อยางนี้ มีวิหารธรรมอยางนี้
มีวิมุตติอยางนี้ ไดละหรือ ฯ
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ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรสารีบุตร ก็เธอไมมีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาที่มีในอดีต อนาคต
และปจจุบนั เหลานั้น เหตุไฉน เธอจึงหาญกลาวอาสภิวาจาอัน ประเสริฐนี้ บันลือสีหนาทซึ่ง
เธอถือเอาโดยเฉพาะวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางนีว้ า
ทั้งอดีต อนาคต และปจจุบนั ไมมี สมณะหรือพราหมณอื่น ที่จะมีความรูยิ่งไปกวาพระผูมี
พระภาคในทางพระสัม โพธิญาณ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงวาขาพระองคจะไมมีเจโตปริยญาณในพระอรหันต สัมมา
สัมพุทธเจาที่มีในอดีต อนาคต และปจจุบนั ก็จริง แตขาพระองคก็ทราบ อาการที่เปนแนวของ
ธรรมได เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชา มีปอม แนนหนา มีกําแพงและเชิงเทินมั่นคง
มีประตูๆ เดียว คนยามเฝาประตูที่เมือง นั้นเปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญ
 ญา คอยหามคน
ที่ตนไมรูจัก ยอมใหแตคนทีร่ ูจักเขาไป เขาเที่ยวตรวจดูทางแนวกําแพงรอบๆ เมืองนั้น
ไมเห็นที่ตอหรือชอง
กําแพง โดยทีส่ ุดแมพอแมวลอดออกมาได จึงคิดวา สัตวที่มีรางใหญ
จะเขามาสู
เมืองนี้หรือจะออกไป สัตวทั้งหมดสิ้น จะตองเขาออกทางประตูนี้เทานั้น ฉันใด
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคก็ทราบอาการที่เปนแนวของธรรมได ฉันนั้นพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาที่ไดมีแลวในอดีตทั้งสิ้น ลวนทรงละนิวรณ ๕ อันเปนเครื่องเศราหมองใจ
ทอนกําลังปญญา ลวนมีพระมนัสตั้งมั่นแลวใน สติปฏฐาน ๔ เจริญสัมโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง
จึงไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งจักมีใน
อนาคตทั้งสิ้นก็จักตองทรงละนิวรณ ๕ อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทอนกําลังปญญา จักมี พระมนัส
ตั้งมั่นแลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญสัมโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงจะได ตรัสรูพระอนุตร
สัมมาสัมโพธิญาณ ถึงแมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ณ บัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ ๕
อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทอนกําลังปญญา มี พระมนัสตั้งมั่นแลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญ
สัมโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงได
ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ขาพระองคเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
เพื่อฟงธรรม พระองคทรงแสดงธรรมอยางยอดเยีย่ ม ประณีตยิ่งนัก
ทั้งฝายดํา ฝายขาว พรอมดวยอุปมาแกขาพระองค พระองคทรงแสดงธรรมอยางยอดเยี่ยม
ประณีตยิ่งนัก ทั้งฝายดําฝายขาว พรอมดวยอุปมาดวยประการใดๆ ขาพระองคก็รู ยิ่งในธรรมนั้น
ดวยประการนัน้ ๆ ไดถึงความสําเร็จธรรมบางสวนในธรรมทั้งหลายแลว จึงเลื่อมใสในพระองควา
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พระผูมีพระภาคเปนผูตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว
พระสงฆเปนผูปฏิบัติชอบแลว ฯ
[๗๕] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมที่เยี่ยม คือพระผูมี
พระภาคทรงแสดงธรรมในฝายกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งไดแกกุศลธรรม เหลานี้ คือ สติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค ประกอบดวยองค ๘
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญา อันยิ่งเองในปจจุบัน นีก้ ็เปนขอธรรมที่เยี่ยมในกุศลธรรมทั้งหลาย
พระผูมีพระภาค ยอมทรงรูยิ่งธรรมขอนั้นไดหมดสิ้น เมื่อทรงรูยิ่งธรรมขอนั้นไดหมดสิ้น ก็ไมมี
ธรรม ขออื่นที่จะทรงรูยิ่งขึน้ ไป ซึ่งสมณะหรือพราหมณอื่นรูยิ่งแลวจะมีความรูย ิ่งไปกวา พระองค
ในฝายกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ
[๗๖] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมที่เยี่ยม คือพระผูมี
พระภาคทรงแสดงธรรมในฝายบัญญัติอายตนะ อันไดแกอายตนะภายใน และอายตนะภายนอก
อยางละ ๖ เหลานี้ คือ จักษุกับรูป โสตกับเสียง ฆานะ กับกลิ่น ชิวหากับรส กายกับโผฏฐัพพะ
มนะกับธรรมารมณ นี้ก็เปนขอธรรมที่เยี่ยม ในฝายบัญญัติอายตนะ พระผูมีพระภาคยอมทรงรูยงิ่
ธรรมขอนั้นไดหมดสิ้น เมื่อ ทรงรูยิ่งธรรมขอนั้นไดหมดสิ้น ก็ไมมธี รรมขออื่นที่จะทรงรูยิ่งขึ้นไป
ซึ่งสมณะ หรือพราหมณอื่นรูยิ่งแลวจะมีความรูยิ่งไปกวาพระองค ในฝายบัญญัติอายตนะ ฯ
[๗๗] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง เปนขอธรรมที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงธรรมในการกาวลงสูครรภ การกาวลงสูครรภ ๔ เหลานี้ คือ
สัตวบางชนิดในโลกนี้ ไมรูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา ไมรูสึกตัวอยูใน ครรภมารดา
ไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภขอที่ ๑ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง สัตวบางชนิดในโลกนี้ รูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดาอยาง เดียว แตไม
รูสึกตัวอยูในครรภมารดา ไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการ กาวลงสูครรภขอที่ ๒ ฯ
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ยังอีกขอหนึ่ง สัตวบางชนิดในโลกนี้ รูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา รูสึก ตัวอยูในครรภ
มารดา แตไมรสู ึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภ
ขอที่ ๓ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง สัตวบางชนิดในโลกนี้ รูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา รูสึกตัวอยูใน
ครรภมารดา รูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภ
ขอที่ ๔ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้ก็เปนขอธรรมที่เยี่ยม ในการกาวลงสูครรภ ฯ
[๗๘] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงธรรมในวิธีแหงการดักใจคน วิธแี หงการดักใจคน ๔ อยางเหลานี้ คือ
คนบางคนในโลกนี้ ดักใจไดดว ยนิมิตวา ใจของทานอยางนี้ ใจของทาน เปนอยางนี้
จิตของทานเปนดังนี้ เขาดักใจไดมากอยางทีเดียววา เรื่องนั้นตองเปน เหมือนอยางนัน้ แนนอน
เปนอยางอื่นไปไมได นีว้ ิธีแหงการดักใจคนขอที่ ๑ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง บางคนในโลกนี้ มิไดดกั ใจไดดวยนิมิต ตอไดฟงเสียงของมนุษย
หรืออมนุษย หรือเทวดาทั้งหลายแลว จึงดักใจไดวา ใจของทาน อยางนี้ ใจของทานเปนอยางนี้
จิตของทานเปนดังนี้ เขาดักใจไดมากอยางทีเดียว วา เรื่องนั้นตองเปนเหมือนอยางนั้นแนนอน
เปนอยางอื่นไปไมได นีว้ ิธีแหงการ ดักใจคนขอที่ ๒ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง คนบางคนในโลกนี้ มิไดดักใจไดดว ยนิมิต ทั้งมิไดฟงเสียง ของมนุษย
หรืออมนุษยหรือเทวดาทั้งหลายดักใจไดเลย ตอไดฟงเสียงละเมอของผูวิตก วิจาร
จึงดักใจไดวา ใจของทานอยางนี้ ใจของทานเปนอยางนี้ จิตของทานเปน ดังนี้ เขาดักใจไดมาก
อยางทีเดียววา เรื่องนั้นตองเปนเหมือนอยางนั้นแนนอน เปนอยางอืน่ ไปไมได นี้วธิ ีแหงการ
ดักใจคนขอที่ ๓ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง คนบางคนในโลกนี้ มิไดดักใจไดดว ยนิมิต มิไดฟงเสียง ของมนุษยหรือ
อมนุษยหรือเทวดาทั้งหลาย ดักใจไดเลย ทั้งมิไดฟงเสียงละเมอของ ผูวิตกวิจารดักใจไดเลย
แตยอมกําหนดรูใจของผูไดสมาธิซึ่งยังมีวิตกวิจารดวยใจ ไดวา มโนสังขารของทานผูนี้ตั้งอยูดว ย
ประการใด เขาจะตองตรึกถึงวิตกชื่อนี้ ในลําดับจิตขณะนี้ ดวยประการนั้น เขาดักใจไดมาก
อยางทีเดียววา เรื่องนั้นตอง เปนเหมือนอยางนั้นแนนอน เปนอยางอื่นไปไมได นีว้ ิธีแหงการ
ดักใจคนขอที่ ๔ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้ก็เปนขอธรรมที่เยี่ยม ในวิธีแหงการดักใจคน ฯ
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[๗๙] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมที่เยี่ยม คือ พระผูมี
พระภาคทรงแสดงธรรมในทัศนสมาบัติ ทัศนสมาบัติ ๔ อยางเหลานี้ คือ
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียร
ที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแลว
ไดบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมพิจารณา
กายนีแ้ หละ แตพนื้ เทาขึน้ ไป แตปลายผม
ลงมา มีหนังหอหุมโดยรอบ เต็มไปดวย
ของไมสะอาดมีประการตางๆ วามีอยูใ นกายนี้ คือ
ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ
เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด
ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี เสลด น้ําเหลือง เลือด เหงื่อ
มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร นี้ทัศนสมาบัติ ขอที่ ๑ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียร เครื่องเผากิเลส
อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ ไมประมาท อาศัยมนสิการ
โดยชอบแลวไดบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมพิจารณากายนี้แหละ แตพื้นเทาขึ้นไป
แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดย รอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา มีอยู
ในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ
ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี เสลด น้ําเหลือง
เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เธอพิจารณาเห็น กระดูก
กาวลวงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสีย นี้ทัศนสมาบัติขอที่ ๒ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียร เครื่องเผากิเลส
อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ ไมประมาท อาศัยมนสิการ
โดยชอบแลวไดบรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว
ยอมพิจารณากายนี้แหละ แตพนื้ เทา
ขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา
มีอยูในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม
หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอ ย อาหารใหม อาหารเกา น้าํ ดี เสลด น้ําเหลือง
เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เธอพิจารณาเห็นกระดูก
กาวลวง ผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสีย และยอมรูกระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแลวโดย
สวนสอง คือทั้งที่ตั้งอยูในโลกนี้ ทั้งที่ตั้งอยูใ นปรโลกได นี้ทัศนสมาบัติ ขอที่ ๓ ฯ
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ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียร เครื่องเผากิเลส
อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ ไมประมาท อาศัยมนสิการ
โดยชอบ แลวไดบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมพิจารณาเห็นกายนีแ้ หละ แตพื้นเทา
ขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดย รอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา
มีอยูในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ
ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม
หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอ ย อาหารใหม อาหารเกา น้าํ ดี เสลด
น้ําเหลือง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้าํ มูก ไขขอ มูตร เธอยอม
พิจารณา เห็นกระดูก กาวลวง ผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสีย และยอมรูกระแสวิญญาณ
ของบุรุษ ซึ่งขาดแลวโดยสวนสอง คือทั้งที่ไมตั้งอยูในโลกนี้ ทั้งที่ไมตั้งอยูใน ปรโลก นี้ทัศน
สมาบัติขอที่ ๔ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยมในทัศนสมาบัติ ฯ
[๘๐] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงธรรมในฝายบุคคลบัญญัติ บุคคล ๗ พวกเหลานี้ คือ อุภโตภาควิมุตติ ๑ ปญญา
วิมุตติ ๑ กายสักขิ ๑ ทิฏฐิปตตะ ๑ สัทธาวิมตุ ติ ๑ธรรมานุสารี ๑ สัทธานุสารี ๑ ขาแต
พระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยม ในฝาย
บุคคลบัญญัติ ฯ
[๘๑] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมที่เยี่ยม คือพระผูมี
พระภาคทรงแสดงธรรมในฝายธรรม เปนที่ตั้งมั่น โพชฌงค ๗ เหลานี้ คือ สติสัมโพชฌงค ๑
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ๑ วิริยสัมโพชฌงค ๑ ปติ สัมโพชฌงค ๑ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ๑
สมาธิสัมโพชฌงค ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยมในฝาย
ธรรมที่ตั้งมั่น ฯ
[๘๒] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงธรรมในฝายปฏิปทา ปฏิปทา ๔ เหลานี้ คือ
๑. ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติลําบาก ทั้งรูไดชา ฯ
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๒. ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติลําบาก แตรูไดเร็ว ฯ
๓. สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติไดสะดวก แตรูไดชา ฯ
๔. สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติไดสะดวก ทั้งรูไดเร็ว ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ในปฏิปทา ๔ นั้น ปฏิปทาที่ปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชา นี้ นับวาเปน
ปฏิปทาที่ทราม เพราะประการทั้งสอง คือ เพราะปฏิบัติลําบากและเพราะรูไดชา อนึ่ง
ปฏิปทาที่ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็วนี้ นับวาเปนปฏิปทาที่ทราม เพราะปฏิบัติลําบาก ปฏิปทาที่
ปฏิบัติไดสะดวกแตรูไดชานี้ นับวาเปนปฏิปทาที่ทราม เพราะรูไดชา สวนปฏิปทาที่ปฏิบัติสะดวก
ทั้งรูไดเร็วนี้ นับวาเปนปฏิปทาประณีต เพราะประการทั้งสอง คือ เพราะปฏิบัติสะดวกและเพราะ
รูไดเร็ว ขาแตพระองค
ผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยมในฝายปฏิปทา ฯ
[๘๓] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงธรรมในฝายภัสสสมาจาร (มรรยาทเกีย่ วดวยคําพูด) คน บางคนในโลกนี้ ไมกลาว
วาจาเกี่ยวดวยมุสาวาท ไมกลาววาจาสอเสียด อันทํา ความแตกราวกัน ไมกลาววาจาอันเกิดแต
ความแขงดีกัน ไมมุงความชนะ กลาวแตวาจา ซึ่งไตรตรองดวยปญญา อันควรฝงไวในใจ
ตามกาลอันควร ขาแตพระองค
ผูเจริญ นี้เปนขอธรรมที่เยี่ยมในฝายภัสสสมาจาร ฯ
[๘๔] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมที่เยี่ยม คือพระผูมี
พระภาคทรงแสดงธรรมในฝายศีลสมาจารของบุรุษ คนบางคนในโลกนี้ เปนคนมีสัจจะ มีศรัทธา
ไมเปนคนพูดหลอกลวง ไมพูดเลียบเคียง ไมพูด หวานลอม ไมพูดและเล็ม ไมแสวงหาลาภดวยลาภ
เปนผูคุมครองทวารในอินทรีย ทั้งหลาย รูจักประมาณในโภชนะ ทําความสม่ําเสมอ
ประกอบชาคริยานุโยค ไม เกียจคราน ปรารภความเพียร เพงฌาน มีสติ พูดดี และมีปฏิภาณ
มีคติ มี ปญญาทรงจํา มีความรู ไมติดอยูในกาม มีสติ มีปญญารักษาตน เที่ยวไป ขาแต
พระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยมในฝายศีลสมาจารของบุรุษ ฯ
[๘๕] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอกี ขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงธรรมในฝายอนุสาสนวิธี อนุสาสนวิธี ๔ อยางเหลานี้ คือ
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๑. พระผูมพี ระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองควา บุคคลนี้
เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักเปนพระโสดาบัน มีอันไม ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะ
ตรัสรูในเบื้องหนา เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป ฯ
๒. พระผูมพี ระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่นดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองควา
บุคคลนี้ เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักเปนพระสกทาคามี จักมาสูโลก นี้อีกคราวเดียวเทานั้น
แลวจักทําที่สุดแหงทุกข เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และ เพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง ฯ
๓. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองควา
บุคคลนี้ เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักเปนพระอนาคามีผูเปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในภพที่เกิดนั้น
ไมตองกลับมาจากโลกนั้น เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป ฯ
๔. พระผูมพี ระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองควา
บุคคลนี้ เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักไดบรรลุเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป จักทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยมในฝายอนุสาสนวิธี ฯ
[๘๖] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงธรรมในฝายวิมุตติญาณของบุคคลอื่น คือ
๑. พระผูมพี ระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองควา
บุคคลนี้จักเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะตรัสรูใน
เบื้องหนา เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป ฯ
๒. พระผูมพี ระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองควา
บุคคลนี้จักเปนพระสกทาคามี จักมาสูโลกนี้อีกคราวเดียวเทานั้น แลว จักทําที่สุดแหงทุกข
เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และเพราะราคะโทสะและโมหะ เบาบาง ฯ
๓. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองควา
บุคคลนี้จักเปนพระอานาคามีผูอุปปาติกะปรินิพพานในภพที่เกิดนัน้ ไม ตองกลับมาจากโลกนั้น
เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป ฯ
๔. พระผูมพี ระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบ เฉพาะพระองควา
บุคคลนี้จักไดบรรลุเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
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จักทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ เองในปจจุบนั เขาถึงอยู ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยม
ในฝายวิมุตติญาณของบุคคลอื่น ฯ
[๘๗] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงธรรมในฝายสัสสตวาทะ สัสสตวาทะ ๓ เหลานี้ คือ
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียร
ที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัย มนสิการโดยชอบ
แลวบรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมตามระลึกถึง ขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนได
หลายประการ คือตามระลึกชาติได หนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง
สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พัน
ชาติบาง แสนชาติบาง หลายรอยชาติบาง หลายพันชาติบาง หลายแสนชาติบางวาในภพ โนน
เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดไปเกิดในภพโนน แมใน
ภพนัน้ เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข
เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุ เพียงเทานั้น ครั้นจุตจิ ากภพนั้นแลว ไดมาบังเกิดในภพนี้
ยอมตามระลึกถึงขันธ
ที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ
ดวย ประการฉะนี้ เขากลาวอยางนี้วา ขาพเจารูกาลที่เปนอดีตไดวา โลกพินาศแลวหรือเจริญ
ขึ้นแลว อนึ่ง ขาพเจารูกาลทีเ่ ปนอนาคตไดวา โลกจักพินาศ หรือจัก เจริญขึ้น อัตตาและโลก
เที่ยงคงที่ ตั้งอยูมั่นดุจยอดภูเขา ตั้งอยูมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้นยอมแลนไป
ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งที่ เที่ยงเสมอ คงมีอยูแท นี้เปนสัสสตวาทะขอที่ ๑ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลก นี้ อาศัย
ความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ เนืองๆ อาศัยความไม
ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิที่ เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมตามระลึกขันธ
ที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนได
สังวัฏกัปวิวัฏกัปหนึ่งบาง สองบาสามบาง สี่บาง หาบาง สิบบางวาในภพโนน
เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนัน้ เสวยสุขเสวยทุกข
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อยางนั้นๆ มีกาํ หนด อายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตาม
ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวย
ประการฉะนี้ เขากลาวอยางนี้วา ขาพเจารูกาลที่เปนอดีตไดวา โลกพินาศแลว หรือเจริญ
ขึ้นแลว อนึ่ง ขาพเจารูกาลทีเ่ ปนอนาคตไดวา โลกจักพินาศ หรือจัก เจริญขึ้น อัตตาและ
โลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยูมั่นดุจภูเขา ตั้งอยูมั่นดุจเสาระเนียด สวน เหลาสัตวนั้นยอมแลนไป
ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งที่เที่ยงเสมอ คงมีอยูแท นี้เปนสัสสตวาทะขอที่ ๒ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัย
ความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม
ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลวยอมตามระลึกถึงขันธ
ที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนหลายประการ คือตามระลึก ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดสิบ
สังวัฏกัปวิวัฏกัปบาง ยี่สิบบาง สามสิบบาง สี่สิบบางวา ในภพโนนเราไดมีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนัน้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ ๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติ จากภพนั้นแลว ไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคย
อาศัยอยูในกาล กอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เขา กลาว
อยางนี้วา ขาพเจารูกาลที่เปนอดีตไดวา โลกพินาศแลว หรือเจริญขึ้นแลว อนึ่ง ขาพเจารูกาล
ที่เปนอนาคตไดวา โลกจักพินาศ หรือจักเจริญขึ้น อัตตาและ
โลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยูมั่น
ดุจยอดภูเขา ตัง้ อยูมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตว นั้น ยอมแลนไป ยอมเที่ยวไป
ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งที่เที่ยงเสมอ คงมี
อยูแท นีเ้ ปนสัสสตวาทะขอที่ ๓ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยม ในฝายสัสสตวาทะ ฯ
[๘๘] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงธรรมในฝายบุพเพนิวาสานุสติญาณ ขาแตพระองคผูเจริญ สมณะหรือพราหมณบางคน
ในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความ เพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ
อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการ โดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมตาม
ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัย อยูในกาลกอนไดหลายประการ คือตามระลึกไดหนึ่งชาติบาง สอง
ชาติบาง สามชาติ บาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง
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สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติ บาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบา ง แสนชาติบา ง
หลายสังวัฏกัป บาง หลายวิวัฏกัปบาง หลายสังวัฎวิวัฏกัปบางวา ในภพโนน เราไดมีชื่อ
อยาง นั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข อยางนั้นๆ
มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนัน้
เราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มี อาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น ครั้น จุติจากภพนัน้ แลว ไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตาม
ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวย
ประการฉะนี้ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ สัตวทั้งหลายทีม่ ีชาติอันไมอาจนับไดดวยวิธีคํานวณ หรือวิธีนับ
ก็ยังมีอยู แมภพซึ่งเปนที่ๆ เขาเคยอาศัยอยู คือรูปภพ อรูปภพ สัญญีภพ อสัญญีภพ
เนวสัญญีนาสัญญีภพ [ที่ไมอาจนับได] ก็ยงั มี ยอมตามระลึก ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอน
ไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ
นี้เปนธรรมที่เยี่ยม ในฝายบุพเพนิวาสานุสติญาณ ฯ
[๘๙] ขาแตพระองคผเู จริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงธรรมในฝายรูจุตแิ ละอุปบัติของสัตวทั้งหลาย ขาแตพระองคผูเจริญ สมณะหรือ
พราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผา กิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัย
ความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท
อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ
ที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว เขายอมเห็นหมู
สัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี
ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่ง
หมูสัตว ผูเปน ไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ติเตียน พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เบื้องหนาแตตาย เพราะ
กายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ
สัมมาทิฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม เขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เขายอมเห็น
หมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกตาย ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
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ตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ขา แตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยมในฝายรูจตุ ิและอุปบัติของ
สัตวทั้งหลาย ฯ
[๙๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ
พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงธรรมในฝายอิทธิวธิ ี อิทธิวิธี ๒ อยางเหลานี้ คือ
๑. ฤทธิ์ที่ประกอบดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธิ ไมเรียกวาเปนของ พระอริยะ มีอยู ฯ
๒. ฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ เรียกวาเปนของพระอริยะ มีอยู ฯ
๑. ขาแตพระองคผูเจริญ ฤทธิ์ที่ประกอบดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธิ ที่ไมเรียกวา
เปนของพระอริยะนัน้ เปนไฉน คือสมณะหรือพราหมณบางคนใน โลกนี้ อาศัยความเพียร
เครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความ
ประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท
อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโต สมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว เขาไดบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ
คือคนเดียวเปนหลาย คนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฎก็ได ทําใหหายไปก็ได
ทะลุฝา กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือน
ในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ เหมือนนกก็ได
ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์ มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอด
พรหมโลกก็ได ขาแตพระองคผูเจริญ นี้ฤทธิ์ที่ประกอบ ดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธิ
ไมเรียกวาเปนของพระอริยะ ฯ
๒. สวนฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ ที่เรียกวาเปนของพระอริยะ นัน้
เปนไฉน คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ถาหวังอยูวาเราพึงมีสัญญาในสิ่งปฏิกูล วาไมปฏิกูลอยู
ก็ยอมเปนผูมสี ัญญาในสิ่งปฏิกูลนั้นวาไมปฏิกูลอยู ถาหวังอยูว า เราพึงมีสัญญาในสิ่งไมปฏิกูลวา
เปนสิ่งปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในสิ่งไม ปฏิกลู นั้นวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ถาหวังอยูว า
เราพึงมีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม ปฏิกูล วาไมปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูล
และไมปฏิกูลนั้น วาไม ปฏิกูลอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีสัญญาในสิ่งทั้งปฏิกูลและไมปฏิกูล
วาเปนสิ่งปฏิกลู อยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไมปฏิกลู นั้นวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู
ถา หวังอยูว า เราพึงละวางสิง่ ที่เปนปฏิกูลและไมเปนปฏิกูลทั้ง ๒ นั้นเสีย แลววางเฉยมีสติ
สัมปชัญญะ ก็ยอมเปนผูวางเฉยในสิ่งนัน้ ที่เปนปฏิกูลและไมเปนปฏิกูล นั้นเสีย มีสติสัมปชัญญะ
อยู นี้ฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ ที่เรียกวา เปนของพระอริยะ ขาแตพระองคผูเจริญ
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นี้เปนขอธรรมที่เยี่ยมในฝายอิทธิวิธี พระผูมีพระภาคยอมทรงรูขอธรรมนั้นไดทั้งสิ้น เมื่อทรงรู
ขอธรรมนั้นไดทั้งสิ้น ก็ ไมมีขอธรรมอื่นที่จะตองทรงรูยิ่งขึ้นไปกวานั้น ซึ่งไมมีสมณะหรือพราหมณ
อื่นที่รูยิ่ง
แลว จะมีความรูยิ่งขึ้นไปกวาพระองคในฝายอิทธิวิธี ฯ
[๙๑] ขาแตพระองคผูเจริญ สิ่งใดอันกุลบุตรผูมีศรัทธาปรารภความเพียร มีความ
เพียรมั่น จะพึงถึงดวยเรีย่ วแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความ บากบั่นของบุรุษ
ดวยความเอาธุระของบุรุษ สิ่งนั้นอันพระผูมีพระภาคไดบรรลุ เต็มที่แลว อนึ่ง พระผูมีพระภาค
ไมทรงประกอบความพัวพันดวยความสุขในกามซึ่งเปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน
ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน และไมทรงประกอบการทําตนใหลําบากเปนทุกข
ไมใชของพระ อริยะ ไมประกอบดวยประโยชน อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงไดฌาน ๔ อันลวง
กามาวจรจิตเสีย ใหอยูสบายในปจจุบนั ไดตามประสงค ไดไมยาก ไมลําบาก
ถาเขาถามขาพระองคอยางนีว้ า ดูกรทานสารีบุตร สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นที่ ไดมี
ในอดีต ทานทีม่ ีความรูเยีย่ มยิง่ กวาพระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม
เมื่อเขาถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวาไมมี ถาเขาถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอื่น
ที่จักมีในอนาคต ทานที่มีความรูเยี่ยมยิ่งกวาพระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณจัก มีไหม เมื่อเขา
ถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวา ไมมี ถาเขาถามวา สมณะ หรือพราหมณเหลาอื่นที่มีอยูใน
ปจจุบัน ทานที่มีความรูเสมอเทากับพระผูม ีพระภาค ในสัมโพธิญาณมีอยูไหม เมือ่ เขาถามอยางนี้
ขาพระองคก็พงึ ตอบวาไมมี ถาเขา
ถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นที่ไดมใี นอดีต ทานทีม่ ี
ความรูเสมอเทากับ
พระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม เมือ่ เขาถามอยางนี้ ขาพระองค
พึงตอบวามีอยู ถาเขาถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นที่จักมีในอนาคต ทานที่มีความรู
เสมอเทากับพระผูมีพระภาค ในสัมโพธิญาณจักมีไหม เมือ่ เขาถามอยางนี้ ขา พระองคพึง
ตอบวา มีอยู ถาเขาถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นที่มีอยูใน ปจจุบัน ทานทีม่ ีความรูเสมอ
เทากับพระผูมพี ระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม เมื่อเขา ถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวา ไมมี
ก็ถาเขาถามขาพระองควา เหตุไรทานจึงตอบ รับเปนบางอยาง ปฏิเสธเปนบางอยาง เมื่อเขาถาม
อยางนี้ ขาพระองคพึงตอบเขาวา
นี่แนทาน ขอนี้ ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะพระพักตร ไดรับ
เรียนมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาควา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายในอดีต เปน
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ผูมีความรู เสมอเทากับเราในสัมโพธิญาณ ขอนี้ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะพระพักตร ไดรับเรียนมา
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ในอนาคต จักเปนผูมี
ความรูเสมอเทากับเราในสัมโพธิญาณ ขอนี้ขาพเจาไดสดับมา เฉพาะพระพักตร ไดรับเรียนมา
เฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาควา ขอที่พระ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค จะเกิด
พรอมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส นั่นเปนฐานะที่จะมีไมได ฯ
[๙๒] ขาแตพระองคผเู จริญ เมื่อขาพระองคถูกเขาถามอยางนี้ ตอบ อยางนี้ จะนับวา
เปนผูกลาวตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไวแลวแล ไม ชื่อวากลาวตูพ ระผูมีพระภาค
ดวยคําไมจริงแลหรือ ชื่อวาแกไปตามธรรมสมควรแก ธรรมแลหรือ ทั้งการโตตอบอันมีเหตุ
อยางไรๆ มิไดมาถึงสถานะอันควรติเตียน แลหรือ ฯ
ถูกแลวสารีบุตร เมื่อเธอถูกเขาถามอยางนี้ แกอยางนีน้ ับวาเปนผูกลาวตามพุทธพจน
ที่เรากลาวแลวทีเดียว ไมชื่อวากลาวตูเราดวยคําไมจริง ชื่อวาแก ไปตามธรรมสมควรแกธรรม
ทั้งการโตตอบอันมีเหตุอยางไรๆ ก็มิไดมาถึงสถานะ อันควรติเตียน ฯ
[๙๓] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา มีอยูแก
พระตถาคตผูทรงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ แตไมทรงแสดงพระองคใหปรากฎ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ถาพวกอัญญเดียรถียป ริพาชก ไดเห็น ธรรมแมสักขอหนึ่งจากธรรมของพระองคนี้ใน
ตนแลว พวกเขาจะตองยกธงเที่ยว ประกาศ ดวยเหตุเพียงเทานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ
นาอัศจรรยนกั ไมเคยมี
มา ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลามีอยูแกพระตถาคตผูทรงมี
ฤทธิ์ มีอานุภาพมากอยางนี้ แตไมทรงแสดงพระองคใหปรากฏ ฯ
ดูกรอุทายี เธอจงดูความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลาของตถาคต ผูมีฤทธิ์มี
อานุภาพมากอยางนี้ แตไมแสดงตนใหปรากฏ เพราะเหตุนั้นถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก
ไดเห็นธรรมแมสักขอหนึ่งจากธรรมของเรานี้ในตน แลว พวกเขาจะตองยกธงเที่ยวประกาศ ดวย
เหตุเพียงเทานัน้ ดูกรอุทายี เธอ จงดูความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลาของตถาคต
ผูมีฤทธิ์มีอานุภาพ มากอยางนี้ แตไมแสดงตนใหปรากฏ ฯ
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ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค ตรัสกะทานพระสารีบุตรวา เพราะเหตุนนั้ แล สารีบุตร
เธอพึงกลาวธรรมปริยายนี้เนืองๆ แกภกิ ษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้ง หลายในธรรมวินัยนี้
ดูกรสารีบุตรความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตซึ่งจัก ยังมีอยูบางแกโมฆบุรุษทั้งหลาย
พวกเขาจักละเสียได เพราะไดฟงธรรมปริยายนี้ ฯ
ทานพระสารีบุตร ไดประกาศความเลื่อมใสของตนนี้ เฉพาะพระพักตร พระผูมพี ระภาค
ดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น คําไวยากรณนี้ จึงมีชื่อวา "สัมปสาทนียะ" ดังนี้แล ฯ
จบ สัมปสาทนียสูตร ที่ ๕
___________
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๖. ปาสาทิกสูตร (๒๙)
[๙๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทปี่ ราสาทในสวนอัมพวันของพวก ศากยะ มีนามวา
เวธัญญา ในสักกชนบท ก็สมัยนั้นแล นิครณฐนาฏบุตร ทํากาละแลวที่เมืองปาวาไมนานนัก
เพราะกาลกิรยิ าของนิครณฐนาฏบุตรนั้น พวกนิครณฐแตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก เกิดบาด
หมางกัน เกิดทะเลาะวิวาทกัน ขึ้น เสียดแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยูว า ทานไมรูทั่วถึงธรรม
วินัยนี้ ขาพเจา รูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ทานจักรูทั่วธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจา
ปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควร จะกลาวกอน
ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยช่ําชองมาผัน
แปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจา
ขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย
มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ คงมีแต ความตายเทานัน้ จะเปนไปในพวกสาวกของนิครณฐ
นาฏบุตร พวกสาวกของ
นิครณฐนาฏบุตรแมเหลาใด ที่เปนคฤหัสถผูนุงขาวหมขาว พวกสาวก
แมเหลานัน้
มีอาการเบื่อหนาย คลายความรัก รูสกึ ทอถอย ในพวกสาวกของนิครณฐนาฏบุตร
โดยเหตุที่ธรรมวินัยอันนิครณฐนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรม ที่จะนําผู
ปฏิบัติใหออกจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมที่ทาน ผูเปนสัมมาสัมพุทธะ
ประกาศไว เปนธรรมวินัยมีที่พํานักอันทําลายเสียแลว เปนธรรมวินัยไมมีที่พึ่งพาอาศัย ฯ
[๙๕] ครั้งนั้น สามเณรจุนทะอยูจําพรรษาในเมืองปาวา ไดเขาไปหา ทานพระอานนทซึ่ง
อยูในสามคาม ครั้นกราบไหวทานพระอานนทแลว ไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ได
กลาวกะทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ นิครณฐนาฏบุตร ทํากาละแลวทีเ่ มืองปาวาไมนาน
นัก เพราะกาลกิริยาของนิครณฐ นาฏบุตรนั้น พวกนิครณฐแตกกันแลว เกิดแยกกันเปนสอง
พวก ฯลฯ โดยเหตุ ที่ธรรมวินัยอันนิครณฐนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรม
วินัยที่ จะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได ไมเปนไปเพือ่ ความสงบระงับ ไมใชธรรมวินัยที่ ทานผู
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เปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว เปนธรรมวินัยมีทพี่ ํานักอันทําลายเสียแลว เปนธรรมวินัยไมมีที่
พึ่งพาอาศัย ฯ
เมื่อสามเณรจุนทะกลาวแลวอยางนี้ ทานพระอานนทไดกลาวกะสามเณรจุนทะวา อาวุโส
จุนทะ มีมูลเหตุแหงถอยคํานี้ เพื่อเฝาพระผูม ีพระภาคเจาละ อาวุโส จุนทะ มาเถิด เราจักเขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาค ณ ทีป่ ระทับ ครั้นแลว พึงทูลบอกเรื่องนี้ แดพระผูมีพระภาค สามเณร
จุนทะรับคําของทานพระอานนท แลว
ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทและสามเณรจุนทะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ สามเณรจุนทะนี้ ไดบอก
อยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ นิครณฐนาฏ บุตรทํากาละแลวที่เมืองปาวาไมนานนัก เพราะกาล
กิริยาของนิครณฐนาฏบุตรนัน้ พวกนิครณฐนาฏบุตรแตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก ฯลฯ
โดยเหตุที่ธรรมวินัย อันนิครณฐนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยทีจ่ ะนํา
ผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพือ่ ความสงบระงับ ไมใชธรรมวินัยทีท่ านผูเปน สัมมาสัม
พุทธะประกาศไว เปนธรรมวินัยมีทพี่ ํานักอันทําลายเสียแลว เปนธรรมวินัยไมมีที่พงึ่ พาอาศัย
ดังนี้ ฯ
[๙๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจุนทะ ขอนีย้ อมมีไดอยางนัน้ ใน ธรรมวินัยที่
ศาสดากลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยทีจ่ ะนําผู ปฏิบัตใิ หออกไปจากทุกขได ไม
เปนไปเพื่อความสงบระงับ ไมใชธรรมวินยั ที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว อยางนี้แล
ดูกรจุนทะ ศาสดาในโลกนี้ไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมก็เปนธรรมอันศาสดานัน้ กลาวไว
ไมดี ประกาศ ไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความ
สงบระงับ ไมใชธรรมที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตสาวกไม เปนผูปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม ไมเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตามธรรม และยอมประพฤติหลีก
เลี่ยงจากธรรมนั้น สาวกนั้นเปนผูอันใครๆ พึงกลาว อยางนี้วา ดูกรอาวุโส เปนลาภของทาน
นั้นละ ทานนัน้ ไดดแี ลว ศาสดาของทานไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมเลาก็เปนธรรมที่
ศาสดานั้นกลาวไวไมดี ประกาศ ไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไม
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เปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตทานไมเปนผู
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตามธรรมและ ยอม
ประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น ดวยเหตุดงั นี้แล จุนทะ แมศาสดาก็เปนผูควร ติเตียนในธรรม
นั้น แมธรรมก็ควรติเตียนในธรรมนั้น สวนสาวกควรสรรเสริญใน ธรรมนั้นอยางนี้ ดูกรจุนทะ
ผูใดแลพึงกลาวกะสาวกเห็นปานนั้นอยางนี้วา ทาน จงมาปฏิบัติตามธรรมที่ศาสดาของทานแสดง
แลว บัญญัติไวแลวเถิด ผูที่ชักชวน ผูทถี่ ูกชักชวนแลวยอมปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น
คนทั้งหมดนัน้ จะประสบสิ่งที่ ไมใชบญ
ุ เปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวา
ขอนี้ยอมมีใน ธรรมวินัยที่ศาสดากลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยที่จะนําผูปฏิบัติให
ออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมวินัยที่ทานผูเปน สัมมาสัมพุทธะ
ประกาศไว อยางนี้แล ฯ
[๙๗] ดูกรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกนี้ไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และ ธรรมเลาก็เปน
ธรรมอันศาสดานั้นกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะ นําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกข
ได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมที่ทาน ผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว และสาวก
ก็เปนผูปฏิบัติสมควรแกธรรม เปนผู ปฏิบัติชอบยิ่ง เปนผูประพฤติตามธรรม ยอมสมาทานธรรม
นั้นประพฤติ สาวก นั้นเปนผูอันใครๆ พึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส ไมเปนลาภของทานนั้น
ทานนั้นไดไมดีแลว ดวยวา ศาสดาของทานไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมเลาก็เปนธรรมที่
ศาสดานั้นกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติ ใหออกไปจากทุกขได ไม
เปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมที่ทานผูเปนสัมมา สัมพุทธะประกาศไว ทั้งตัวทานก็เปนผู
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง เปนผูประพฤติตามธรรม ยอมสมาทานธรรมนั้น
ประพฤติ ดวยเหตุดังนีแ้ ล จุนทะ แมศาสดาก็เปนผูควรติเตียนในธรรมนั้น แมธรรม
ก็ควรติเตียนในธรรมนั้น แมสาวกก็เปนผูควรติเตียนในธรรมนั้น อยางนี้ ดูกรจุนทะ ผูใดแล
พึงกลาวกะสาวกเห็นปานนัน้ อยางนีว้ า ทานเปนผูปฏิบัติเพื่อธรรมอันควรรู จักยังธรรมอันควร รู
ใหสําเร็จไดโดยแท ผูที่สรรเสริญ ผูท่ไี ดรับสรรเสริญ ผูที่ไดรับสรรเสริญแลว ปรารภความเพียร
โดยประมาณยิง่ คนทั้งหมดนั้น จะประสบสิ่งที่ไมใชบุญเปนอัน มาก ขอนั้นเพราะเหตุไร
ดูกรจุนทะ เพราะวาขอนีย้ อมมีในธรรมวินัยที่ศาสดากลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัย
ที่จะนําผูปฏิบตั ิใหออกไปจากทุกข ได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมวินัยที่ทานผูเปน
สัมมาสัมพุทธะ ประกาศไว อยางนี้แล ฯ
[๙๘] ดูกรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกนี้เปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรม เลาก็เปนธรรม
อันศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมที่จะนําผู ปฏิบตั ิใหออกไปจากทุกขได
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เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมที่ทานผูเปน สัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตสาวกไมเปนผู
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตามธรรม ยอมประพฤติ
หลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น
สาวกนั้นเปนผูอันใครๆ พึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส ไมเปนลาภ
ของทานนั้น
ทานนั้นไดไมดีแลว ดวยวาศาสดาของทานเปนพระสัมมาสัมพุทธะ และธรรม
เลาก็เปนธรรมอันพระศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมที่จะ นําผูปฏิบัติให
ออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมที่ทานผู เปนพระสัมมาสัมพุทธะประกาศไว
แตวาตัวทานไมเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแก ธรรม ไมเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตาม
ธรรม และยอมประพฤติหลีก เลี่ยงจากธรรมนั้น ดวยเหตุดังนี้แล จุนทะ แมศาสดาก็ควร
สรรเสริญในธรรมนั้น แมธรรมก็ควรสรรเสริญในธรรมนั้น แตวาสาวกควรติเตียนในธรรมนั้น
อยางนี้ ดูกรจุนทะ ผูใดแลพึงกลาวกะสาวกเห็นปานนั้นอยางนี้วา ทานจงมาปฏิบัติตามธรรมที่
พระศาสดาของทานแสดงแลว บัญญัติแลวเถิด ผูที่ชักชวน ผูที่ถูกชักชวน ผูที่ถูกชักชวนแลว
ยอมปฏิบัติเพือ่ ความเปนอยางนั้น คนทั้งหมดนั้น จะประสบ บุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุ
ไร ดูกรจุนทะ เพราะวาขอนีย้ อมมีในธรรมวินัย ที่ศาสดากลาวไวดแี ลว ประกาศไวดีแลว
เปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไป จากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมที่ทานผู
เปนพระสัมมาสัมพุทธะ ประกาศไวอยางนี้แล ฯ
[๙๙] ดูกรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกนี้เปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมเลาก็เปนธรรม
อันศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมที่จะนําผู ปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได
เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมอันทานผูเปน สัมมาสัมพุทธะประกาศไว ทั้งสาวกก็เปนผู
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง เปนผูประพฤติตามธรรม ยอมสมาทานธรรม
นั้นประพฤติ สาวก นั้นเปนผูอันใครๆ พึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส เปนลาภอยางยิ่งของ
ทานนั้น ทานนั้นไดดีแลว ดวยวาพระศาสดาของทานก็เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระธรรมเลาก็เปนธรรมอันพระศาสดานัน้ กลาวไวดแี ลว ประกาศไวดแี ลว เปนธรรมที่จะนําผู
ปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรม ที่ทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธะ
ประกาศไว ทัง้ ตัวทานก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควร แกธรรม เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง เปนผูประพฤติ
ตามธรรม ยอมสมาทานธรรมนั้น ประพฤติ ดวยเหตุดังนี้แล จุนทะ แมศาสดาก็ควรไดรับ
สรรเสริญในธรรมนั้น แมธรรมก็ควรไดรบั สรรเสริญในธรรมนั้น แมสาวกเลาก็ควรไดรับ
สรรเสริญใน ธรรมนั้นอยางนี้ ดูกรจุนทะ ผูใดแลพึงกลาวกะสาวกเห็นปานนั้นอยางนี้วา ทาน
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เปนผูปฏิบัติเพือ่ ธรรมอันควรรู จักยังธรรมอันควรรูใหสําเร็จไดโดยแท ผูที่สรร เสริญ ผูที่ได
รับสรรเสริญ ผูที่ไดรับสรรเสริญแลวยอมปรารภความเพียรโดย ประมาณยิ่ง คนทั้งหมดนัน้ จะ
ประสบบุญเปนอันมาก ขอนัน้ เพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวาขอนี้ยอมมีในธรรมวินัยที่
ศาสดากลาวไวดีแลว ประกาศไวดแี ลว เปน ธรรมที่จะนําผูปฏิบัตใิ หออกไปจากทุกขได เปนไป
เพื่อความสงบระงับ เปนธรรม ที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว อยางนี้แล ฯ
[๑๐๐] ดูกรจุนทะ ศาสดาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นแลว ในโลกนี้ และ
ธรรมอันพระศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดแี ลว เปนธรรมที่ นําผูปฏิบัติใหออกไปจาก
ทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมที่ทานผู เปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตวาสาวก
ทั้งหลายของศาสดานั้น เปนผูไมรูแจง อรรถในพระสัทธรรมและพรหมจรรยอนั บริบูรณสิ้นเชิง
เปนปาพจนอันศาสดาของ สาวกเหลานัน้ ทําใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไว
พรอมแลวทําใหมีปาฏิหาริยพ อที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไดดวยดีแกสาวกเหลานั้น ครั้น
ตอมา ความอันตรธานยอมมีแกศาสดาของสาวกเหลานัน้ ดูกรจุนทะ ศาสดาเห็น ปานนี้แล
เปนผูทํากาละแลว ยอมเปนเหตุเดือดรอนในภายหลังแกสาวกทั้งหลาย ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะวาศาสดาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะไดเกิดแลว ในโลก และธรรมเลาก็เปนธรรม
อันศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมที่นําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปน
ไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรม ที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตวาเราทั้งหลายไมได
เปนผูรูแจงอรรถใน พระสัทธรรม และพรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิง ไมไดเปนปาพจนอันเราทั้ง
หลาย ทําใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมีปาฏิหาริย พอที่
เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไดดว ยดี ครัน้ ตอมา ความอันตรธานยอมมีแก ศาสดาของเราทั้งหลาย
ดูกรจุนทะ ศาสดาเห็นปานนี้แล ทํากาละแลวยอมเปนเหตุเดือดรอนในภายหลังแกสาวกทั้งหลาย ฯ
[๑๐๑] ดูกรจุนทะ อนึง่ พระศาสดาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ เกิดขึ้นแลวใน
โลกนี้ และธรรมเลาก็เปนธรรมอันพระศาสดานั้นกลาวไวดีแลวเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออก
ไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมที่ทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธะประกาศไว
และสาวกทั้งหลายของศาสดานั้นเปนผูรูแจงอรรถในสัทธรรม และพรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิง
เปนปาพจนอัน ศาสดานั้นทําใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไวพรอมแลว ทํา

พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาที่ 96
ใหมีปาฏิหาริย พอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไดดวยดี แกสาวกเหลานั้น ครั้นตอมา
ความอันตรธานยอมมีแกศาสดาของสาวกเหลานั้น ดูกรจุนทะ ศาสดา เห็นปานนี้แล ทํากาละ
แลว ยอมไมเปนเหตุเดือดรอนในภายหลังแกสาวกทั้งหลาย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา
แมศาสดาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็เกิดขึ้น แลวในโลก และธรรมเลาก็เปนธรรมอันพระ
ศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไว ดีแลว เปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปน
ไปเพื่อความสงบระงับ
เปนธรรมอันทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว และเราทั้งหลายก็ได
เปนผูรูแจง อรรถในสัทธรรม ทั้งพรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิง ก็เปนปาพจนอันเราทั้งหลายทํา
ใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมี ปาฏิหาริย พอที่เทพดา
มนุษยทั้งหลายประกาศไดดว ยดี ครัน้ ตอมา ความอันตรธาน ยอมมีแกศาสดา ดูกรจุนทะ
ศาสดาเห็นปานนี้แล ทํากาละแลว ยอมไมเปน เหตุเดือดรอนในภายหลังแกสาวกทั้งหลาย ฯ
[๑๐๒] ดูกรจุนทะ แมถาพรหมจรรย ประกอบดวยองคเหลานี้ คือ ศาสดาไมได
เปนเถระ ไมเปนผูรูราตรีนาน ไมเปนผูบวชนาน ไมเปนผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับแลว
อยางนี้ พรหมจรรยนั้นยอมไมบริบูรณดวยองคนั้น ดูกร จุนทะ เมื่อใดแล แมถาพรหมจรรย
ประกอบดวยองคเหลานี้ คือศาสดาเปนเถระ เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูล วงกาล
ผานวัยมาโดยลําดับ อยางนี้
พรหมจรรยนั้น บริบูรณดว ยองคนนั้ เมื่อนั้น ฯ
[๑๐๓] ดูกรจุนทะ แมถาพรหมจรรย ประกอบดวยองคเหลานี้ คือศาสดา เปนเถระ
เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ แตวาภิกษุทั้งหลายผูเปน
สาวกของศาสดานั้นไมเปนเถระ ไมเปนผูเชี่ยวชาญ ไม เปนผูไดรับแนะนํา ไมเปนผูแกลวกลา
และไมบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ ไมสามารถเพื่อจะกลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ ไม
สามารถเพื่อแสดงธรรมใหมี ปาฏิหาริยขมขี่ปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแลวไดดวยดี โดยชอบธรรม
พรหมจรรยนนั้ ยอมไมบริบูรณดวยองคนั้น อยางนี้ ดูกรจุนทะ ในกาลใดแล แมถาพรหมจรรย
ประกอบดวยองคเหลานี้ คือศาสดาเปนเถระ เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวง
กาล ผานวัยมาโดยลําดับแลว และภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดา นั้น ก็เปนเถระ เปนผู
เชี่ยวชาญ เปนผูไดรับแนะนําแลว เปนผูแ กลวกลา และ เปนผูบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจาก
โยคะแลว สามารถเพื่อจะกลาวพระสัทธรรมได โดยชอบ สามารถเพื่อแสดงธรรมใหมีปาฏิหาริย
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ขมขี่ปรับปวาทที่เกิดขึ้นแลวดวยดี โดยชอบธรรม อยางนี้ พรหมจรรยนั้นยอมบริบูรณดวยองค
นั้น ฯ
[๑๐๔] ดูกรจุนทะ แมถาพรหมจรรยประกอบดวยองคเหลานี้คือ ศาสดา เปนเถระ
เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ และภิกษุทั้งหลายผูเปน
สาวกของศาสดานั้นก็เปนเถระ เปนผูเชี่ยวชาญ เปนผูได รับแนะนําแลว เปนผูแ กลวกลา
เปนผูบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะแลว สามารถเพื่อจะกลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ
สามารถเพื่อแสดงธรรมใหมี ปาฏิหาริยขมขี่ปรัปปวาทอันบังเกิดขึ้นแลวดวยดี โดยชอบธรรม
แตภกิ ษุทั้งหลาย ที่เปนสาวกของศาสดานั้นที่เปนผูปานกลางไมมี หรือภิกษุทั้งหลายที่เปนสาวกผู
ปานกลางมีอยู แตภกิ ษุทั้งหลายที่เปนสาวกของศาสดานั้นที่เปนผูใหมไมมี ภิกษุณีทั้งหลายผู
เปนสาวิกาของศาสดานั้นเปนผูใหมมีอยู แตภิกษุณีทั้งหลายที่เปนสาวิกา ของศาสดานั้นที่เปนเถรี
ไมมี หรือภิกษุณีทั้งหลายทีเ่ ปนสาวิกาของศาสดานั้นที่เปน เถรีมีอยู แตภกิ ษุณีทั้งหลายที่เปน
สาวิกาของศาสดานั้นที่เปนผูปานกลางไมมี หรือ ภิกษุณีทั้งหลายผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นที่เปน
ผูปานกลางมีอยู แตภิกษุณีทั้งหลาย ผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นที่เปนผูใหมไมมี หรือภิกษุณีทั้ง
หลายผูเปนสาวิกาของ ศาสดานั้นที่เปนผูใหมมีอยู แตอุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดานั้น
ที่เปน คฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยไมมี หรืออุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดา
นั้น ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยมีอยู แตอุบาสก ทั้งหลายผูเปนสาวกของ
ศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภคกามไมมี หรืออุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของ
ศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภค กามมีอยู แตอุบาสิกาทั้งหลายผูเปนสาวิกาของ
ศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยไมมี หรืออุบาสิกาทั้งหลายที่เปน
สาวิกาของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยมีอยู แตอุบาสิกาทั้งหลาย
ผูเปน สาวิกาของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภคกามมีอยู แตพรหมจรรย ของ
ศาสดานั้น มิไดเปนพรหมจรรยสําเร็จผลแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมาก รูได เปนปกแผน
พอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไดดวยดี หรือพรหมจรรยของศาสดานั้น เปนพรหมจรรยสําเร็จ
ผลแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมากรูไดเปนปกแผนพอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศได
ดวยดี แตพรหมจรรยนั้นไมเปน
พรหมจรรยถึงความเลิศดวยลาภ เลิศดวยยศอยางนี้ พรหม
จรรยนั้นยอมไม บริบูรณดว ยองคนนั้
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ดูกรจุนทะ เมือ่ ใดแล พรหมจรรยประกอบดวยองคเหลานี้ คือศาสดาเปนเถระ เปน
ผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล ผานวัยมา โดยลําดับ ภิกษุทั้งหลาย ผูเปนสาวก
ของศาสดานั้นก็เปนเถระเชีย่ วชาญ ไดรับ แนะนําแลว แกลวกลา บรรลุธรรมเปนแดนเกษม
จากโยคะแลว สามารถเพื่อจะ กลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ สามารถเพื่อแสดงธรรมใหมีปาฏิ
หาริยขมขี่ปรัป ปวาทที่เกิดขึ้นแลวเสียไดดวยดี โดยชอบธรรม ภิกษุทงั้ หลายที่เปนสาวกของ
ศาสดานั้น ที่เปนผูปานกลางก็มีอยู ภิกษุทงั้ หลายผูเปนสาวกของศาสดานั้น ที่ เปนผูใ หมก็มีอยู
ภิกษุณีทั้งหลายผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นที่เปนเถรีก็มีอยู ภิกษุณีทั้งหลายผูเปนสาวิกาของศาสดา
นั้นที่เปนผูใหมก็มีอยู อุบาสกทั้งหลายที่เปนสาวกของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว
ประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู อุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว
บริโภคกามก็มีอยู อุบาสิกาทั้งหลายที่เปนสาวิกาของ ศาสดานั้นทีเ่ ปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว
ประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู อุบาสิกาทั้งหลาย ผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว
บริโภคกามก็มีอยู และ พรหมจรรยของศาสดานั้นก็เปนปาพจนสําเร็จแพรหลายกวางขวาง ชน
เปนอันมาก รูไ ด เปนปกแผนพอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไดดว ยดี และถึงความ เลิศดวย
ลาภ เลิศดวยยศแลวอยางนี้ พรหมจรรยนนั้ ยอมบริบูรณดวยองคนั้น เมื่อนั้น ฯ
[๑๐๕] ดูกรจุนทะ ก็บดั นี้ เราแลเปนศาสดาผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ เกิดขึน้ แลว
ในโลก ธรรมเลาก็เปนธรรมอันเรากลาวดีแลว ประกาศดีแลว เปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออก
จากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมอันเราผูเปนสัมมาสัมพุทธะ ประกาศไวแลว
สาวกทั้งหลายของเราเลา ก็เปนผู รูแจงอรรถในสัทธรรม และพรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิงเลา
ก็เปนพรหมจรรย อันเราทําใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมี
ปาฏิหาริยพอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไดดว ยดีแกเหลาสาวกแลว ดูกรจุนทะ ก็บัดนี้
เราแลเปนศาสดาผูเถระ ผูรูราตรีนาน ผูบวชนาน ผูลวงกาลผานวัยมา โดยลําดับ ฯ
[๑๐๖] ดูกรจุนทะ ก็บดั นี้ ภิกษุสาวกของเราเปนเถระ เปนผูเชี่ยวชาญ ไดรับแนะนํา
แลว เปนผูแ กลวกลา บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะแลว สามารถเพื่อจะกลาวพระสัทธรรม
ไดโดยชอบ สามารถเพื่อจะแสดงธรรมใหมี ปาฏิหาริยขมขี่ปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแลวเสียไดดว ยดี
โดยชอบธรรมมีอยู ดูกรจุนทะ บัดนี้ ภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผูเปนเถระก็มีอยู ผูปานกลาง
ก็มีอยู ผูใหมกม็ ีอยู ดูกรจุนทะ บัดนี้ ภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผูเปนเถรีก็มีอยู ผูปานกลาง
ก็มีอยู ผูใหมก็มีอยู ดูกรจุนทะ อุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผูเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว
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ประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู บริโภคกามก็มีอยู ดูกรจุนทะ บัดนี้ อุบาสิกา สาวิกาทั้งหลายของเรา
ผูเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู บริ
โภคกามก็มีอยู ดูกรจุนทะ อนึ่ง
ในบัดนี้ พรหมจรรยของเราก็สําเร็จผลแพรหลาย กวางขวาง ชนเปนอันมากรูได เปนปกแผน
พอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไว ดวยดีแลว ฯ
[๑๐๗] ดูกรจุนทะ เทาที่ศาสดาทั้งหลายเกิดขึ้นแลวในโลก ในบัดนี้ เราไมพจิ ารณาเห็น
ศาสดาอื่นสักผูหนึ่งผูถึงความเลิศดวยลาภ เลิศดวยยศเหมือน เรา ดูกรจุนทะ อนึ่ง เทาที่สงฆ
หรือคณะเกิดขึ้นแลวในโลกในบัดนี้ เราไม พิจารณาเห็นสงฆหรือคณะสักหมูห นึ่งหรือคณะหนึ่ง
ซึ่งถึงความเลิศดวยลาภ เลิศ
ดวยยศเหมือนภิกษุสงฆเลย ดูกรจุนทะ บุคคลเมือ่ กลาวโดยชอบ
พึงกลาว พรหมจรรยนั้นใดวา เปนพรหมจรรยสมบูรณดว ยอาการทัง้ ปวง บริบูรณดวยอาการทั้งปวง
ไมหยอนไมยงิ่ อันศาสดากลาวไวดีแลว บริบูรณสิ้นเชิง ประกาศไว
ดีแลว ดังนี้ บุคคลเมื่อ
กลาวโดยชอบ พึงกลาวพรหมจรรยนั้นนี้แหละวา เปน พรหมจรรยสมบูรณดวยอาการทั้งปวง
บริบูรณดวยอาการทั้งปวง ไมหยอนไมยิ่ง อันศาสดากลาวไวดีแลว บริบูรณสิ้นเชิง ประกาศ
ไวดแี ลว ดังนี้ ฯ
ดูกรจุนทะ ไดยินวา อุทกดาบสรามบุตรกลาววาจาอยางนี้วา บุคคลเห็น อยู ชื่อวายอม
ไมเห็น บุคคลเห็นอยูซึ่งอะไร จึงชื่อวายอมไมเห็น บุคคลเห็นพื้น แหงมีดโกนอันลับดีแลว
แตจะไมเห็นคมแหงมีดโกนนั้น ดูกรจุนทะ ขอนี้อันอุทกดาบสรามบุตรกลาววา บุคคลเห็นอยู
ชื่อวายอมไมเห็น ดูกรจุนทะ ก็คํานี้
นั้นแล อันอุทกดาบสรามบุตรกลาวแลว เปนคําเลว เปน
ของชาวบาน เปนของ ปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน เพราะหมายเอา
มีดโกน เทานั้น ดูกรจุนทะ บุคคลเมื่อกลาวโดยชอบพึงกลาวคํานั้นใดแลวา บุคคลเห็นอยู
ชื่อวายอมไมเห็นดังนี้ บุคคลเห็นอยูซึ่งอะไร จึงชื่อวายอมไมเห็น บุคคลเห็นอยูอยางนี้วา
พรหมจรรยอนั สมบูรณดวยอาการทั้งปวง บริบูรณดวย อาการทั้งปวง ไมหยอนไมยิ่ง อันศาสดา
กลาวไวดีแลว บริบูรณสิ้นเชิง เปน พรหมจรรยอันทานผูเ ปนศาสดาประกาศไวดแี ลว ดังนี้
ดวยเหตุดังนี้แล ในคํานั้น บุคคลพึงนําคํานี้วา บุคคลยอมไมเห็นนั้น ออกเสีย บุคคลเห็นอยู
ซึ่งพรหมจรรย นั้นอยางนี้วา พรหมจรรยทบี่ ริสุทธิ์กวา พึงมี ดังนี้ ดวยเหตุดังนีแ้ ล บุคคลพึง นํา
คํานี้วา บุคคลยอมไมเห็นนัน้ เขาไวในคํานั่น บุคคลเห็นอยูซึ่งพรหมจรรยนั้น อยางนี้วา พรหมจรรย
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ที่บริสุทธิ์กวาพึงมี ดังนี้ ดวยเหตุดังนีแ้ ล บุคคลชื่อวา ยอมไมเห็นพรหมจรรยนนั่ นีแ้ หละเรียก
วา บุคคลเห็นอยู ชื่อวายอมไมเห็น ดูกรจุนทะ บุคคลเมื่อกลาวโดยชอบ พึงกลาวพรหมจรรย
อันสมบูรณดวยอาการ ทั้งปวง บริบรู ณดว ยอาการทั้งปวง ไมหยอนไมยิ่ง อันศาสดากลาวไวดีแลว
บริบูรณสิ้นเชิง เปนพรหมจรรยอันศาสดาประกาศดีแลวดังนี้ บุคคลเมื่อกลาวโดย ชอบพึงกลาว
พรหมจรรยนนั่ นี้วา พรหมจรรยอันสมบูรณดว ยอาการทัง้ ปวง บริบูรณ ดวยอาการทั้งปวง ไมหยอน
ไมยิ่ง อันศาสดากลาวไวดแี ลว บริบูรณสิ้นเชิง เปนพรหมจรรยอันศาสดาประกาศดีแลว ดังนี้ ฯ
[๑๐๘] เพราะเหตุดังนีน้ ั่นแหละ จุนทะ ธรรมทั้งหลายเหลานั้นใด อัน เราแสดงแลวดวยปญญา
อันยิ่ง บริษัททัง้ หมดเทียว พึงพรอมเพรียงกันประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะ
ดวยพยัญชนะ ในธรรมเหลานั้น
โดยวิธีที่พรหมจรรยนี้จะพึงเปนไปตลอดกาลยืดยาว ตั้งมั่นอยู
สิ้น
กาลนาน พรหมจรรยนนั้ จะพึงเปนไปเพือ่ เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพือ่ ความสุขแกชน
เปน อันมาก เพื่อความอนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความ สุขแกเทพดา
และมนุษยทั้งหลาย ดูกรจุนทะ ก็ธรรมทั้งหลายเหลานัน้ อันเรา แสดงแลวดวยความรูยิ่งเปนไฉน
ที่บริษัททั้งหมดเทียว พึงพรอมเพรียงกันประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะดวย
พยัญชนะ โดยวิธีที่พรหมจรรย นี้จะพึงตั้งอยูตลอดกาลยืดยาวตั้งมั่นอยูส ิ้นกาลนาน พรหมจรรย
นั้นจะพึงเปนไป
เพื่อเกือ้ กูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห
แกชาวโลก เพือ่ ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย คืออะไรบาง
คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค
มีองค ๘ ดูกรจุนทะ ธรรมทัง้ หลายเหลานีแ้ ล อันเราแสดง แลวดวยความรูยิ่ง ซึ่งเปนธรรมที่
บริษัททั้งหมดเทียว พึงพรอมเพรียงกันประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะดวย
พยัญชนะ โดยวิธีที่พรหมจรรย นี้จะพึงตั้งอยูตลอดกาลยืดยาว ตั้งมัน่ อยูสิ้นกาลนาน พรหมจรรย
นั้นจะพึงเปนไป เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหแก
ชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๑๐๙] ดูกรจุนทะ ก็บริษัทเหลานั้นแล พึงพรอมเพรียงกัน ชืน่ บานกัน ไมววิ าทกัน
ศึกษาเถิด สพรหมจารีสงฆผูใดผูหนึ่งพึงกลาวธรรม หากวาในภาษิต ของสพรหมจารีนั้น คํา
อยางนี้พึงมีแกเธอทั้งหลายวา อาวุโส ทานผูมีอายุนี้แล ถือเอาอรรถนั่นแหละผิด และยกขึน้ ซึ่ง
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พยัญชนะทั้งหลายผิด ดังนี้ เธอทั้งหลายไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานตอสพรหมจารีนั้น ครั้นแลว
สพรหมจารีนนั้ อันพวกเธอ พึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส พยัญชนะเหลานี้หรือพยัญชนะเหลานั้น
ของอรรถนี้ เหลาไหนจะสมควรกวากัน อรรถนี้หรืออรรถนั่นของพยัญชนะเหลานี้ อยางไหน
จะสมควรกวากัน หากวาสพรหมจารีนั้นพึงกลาวอยางนีว้ า อาวุโส พยัญชนะ เหลานี้แหละ
ของอรรถนี้สมควรกวา และอรรถนี้แหละของพยัญชนะเหลานี้สมควร กวา สพรหมจารีนั้นอัน
พวกเธอไมพึงยินดี ไมพึงรุกราน ครั้นแลวสพรหมจารี นัน้ แหละ อันพวกเธอพึงใหรดู วยดี
เพื่อไตรตรองอรรถนั้นและพยัญชนะเหลา นั้น ฯ
[๑๑๐] ดูกรจุนทะ ถาสพรหมจารีสงฆแมอื่นอีก พึงกลาวธรรม หาก วาในภาษิตของ
สพรหมจารีนนั้ คําอยางนี้พงึ มีแกเธอทั้งหลายวา ทานผูมอี ายุนี้แล ถือเอาอรรถเทานั้นผิด ยกขึน้ ซึ่ง
พยัญชนะทั้งหลายชอบ ดังนี้ เธอทั้งหลายไมพึง ยินดี ไมพึงคัดคานตอสพรหมจารีนนั้ ครั้นแลว
สพรหมจารีนนั้ อันพวกเธอพึงกลาว อยางนี้วา อาวุโส อรรถนี้หรืออรรถนั่นของพยัญชนะ
เหลานี้อยางไหนจะสมควกวากัน หากวาสพรหมจารีนนั้ พึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส อรรถนี้แหละ
ของ พยัญชนะเหลานี้สมควรกวา สพรหมจารีนั้น อันพวกเธอไมพึงยกยอง ไมพึง รุกราน
ครั้นแลวสพรหมจารีนั้นแหละ อันพวกเธอพึงใหรูดว ยดี เพื่อไตรตรอง อรรถนั้น ฯ
[๑๑๑] ดูกรจุนทะ ถาสพรหมจารีสงฆแมอื่นอีก พึงกลาวธรรม หากวา ในภาษิตของ
สพรหมจารีนนั้ คําอยางนี้พงึ มีแกเธอทั้งหลายวา ทานผูมอี ายุนี้แล ถือเอาอรรถเทานั้นชอบ
ยกขึ้นซึ่งพยัญชนะทั้งหลายผิด ดังนี้ พวกเธอทั้งหลาย ไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานตอสพรหมจารีนนั้
สพรหมจารีนนั้ อันพวกเธอพึงกลาว อยางนี้วา อาวุโส พยัญชนะเหลานี้เทียว หรือวาพยัญชนะ
เหลานั้นของอรรถนี้ เหลาไหนจะสมควรกวากัน หากวาสพรหมจารีนั้นพึงกลาวอยางนีว้ า พยัญชนะ
เหลานี้แหละ ของอรรถนี้แล สมควรกวา สพรหมจารีนั้นอันพวกเธอไมพึงยก ยอง ไมพึงรุกราน
ครั้นแลวสพรหมจารีนั้นแหละ อันพวกเธอพึงใหรูดว ยดี เพื่อไตรตรองพยัญชนะเหลานั้นนั่นเทียว ฯ
[๑๑๒] ดูกรจุนทะ ถาสพรหมจารีสงฆแมอื่นอีก พึงกลาวธรรม หากวา ในภาษิตของ
สพรหมจารีนนั้ คําอยางนี้พงึ มีแกเธอทั้งหลายวา ทานผูมอี ายุนี้แล ถือเอาอรรถนั่นแหละชอบ
ยกขึ้นซึ่งพยัญชนะทั้งหลายก็ชอบ ดังนี้ เธอทั้งหลายพึงชืน่ ชม พึงอนุโมทนาภาษิตของสพรหม
จารีนั้นวา ดีแลว สพรหมจารีนั้น อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส เปนลาภของเราทั้งหลาย
อาวุโส พวกเราไดดีแลวที่จักระลึกถึงทานผูมีอายุ ผูเปนสพรหมจารีเชนทาน ผูเขาถึงอรรถ
ผูเขา ถึงพยัญชนะอยางนี้ ดังนี้ ฯ
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[๑๑๓] ดูกรจุนทะ เราไมแสดงธรรมเพื่อเปนเครื่องปดกั้นอาสวะ ทั้งหลายที่เปนไป
ในปจจุบนั แกพวกเธออยางเดียวเทานั้น ดูกรจุนทะ อนึ่ง เราไมได แสดงธรรมเพื่อเปนเครื่อง
กําจัดอาสวะทัง้ หลาย ที่เปนไปในสัมปรายภพอยางเดียว เทานั้น ดูกรจุนทะ แตเราแสดงธรรมเพื่อ
เปนเครื่องปดกั้นอาสวะทั้งหลายที่เปน ไปในปจจุบันดวย เพื่อเปนเครื่องกําจัดอาสวะทั้งหลายที่
เปนไปในสัมปรายภพดวย ดูกรจุนทะ เพราะฉะนั้นแล จีวรใดอันเราอนุญาตแลวแกพวกเธอ
จีวรนั้นควร แกพวกเธอ เพียงเพื่อเปนเครื่องบําบัดหนาว บําบัดรอน บําบัดสัมผัสแหงเหลือบ
ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน เพียงเพื่อเปนเครื่องปกปดอวัยวะอันยังความ ละอายใหกําเริบ
บิณฑบาตใดอันเราอนุญาตแลวแกพวกเธอ บิณฑบาตนัน้ ควร แกพวกเธอ เพียงเพื่อความตั้งอยูได
แหงกายนี้ เพือ่ ยังกายนี้ใหเปนไปได เพื่อ จะใหความลําบากสงบ เพื่อจะอนุเคราะหพรหมจรรย
ดวยคิดวา เราจักบรรเทาเวทนาแก จักไมยงั เวทนาใหมใหเกิดขึน้ ดวยประการดังนี้ และความ
เปนไป แหงชีวิต ความเปนผูไมมีโทษและความอยูสําราญ จักมีแกเรา เสนาสนะใด อันเราอนุญาต
แลวแกพวกเธอ เสนาสนะนัน้ ควรแกพวกเธอ เพียงเพื่อเปนเครื่องบําบัดหนาว บําบัดรอน
บําบัดสัมผัสเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน เพียงเพื่อเปนเครื่องบรรเทาอันตราย
อันเกิดแตฤดู เพื่อความยินดีในการหลีกออก เรนอยู คิลานปจจัยเภสัชบริขารใดอันเราอนุญาต
แลวแกพวกเธอ คิลานปจจัย เภสัชบริขารนั้น ควรแกพวกเธอ เพียงเพื่อเปนเครื่องกําจัดเวทนา
ทั้งหลายอันเกิด แตอาพาธตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นแลว เพื่อความเปนผูไมมีความลําบากเปนอยางยิ่ง
ดังนี้ ฯ
[๑๑๔] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะทีจ่ ะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึง
กลาวอยางนี้วา พวกสมณศากยบุตรเปนผูขวนขวายในการประกอบตนใหติดเนื่องในความ
สุขอยู ดังนี้ ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูกลาว อยูอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาว
อยางนี้วา ดูกรอาวุโส การประกอบตนใหตดิ เนื่อง ในความสุขนั้นเปนไฉน เพราะวา
แมการประกอบตนใหตดิ เนือ่ งในความสุขมี มากหลายอยางตางๆ ประการกัน ดูกรจุนทะ
การประกอบตนใหตดิ เนื่องในความ สุข ๔ อยางเหลานี้ เปนของเลว เปนของชาวบาน
เปนของปุถุชน มิใชของ พระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อ
ความคลาย กําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
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เพื่อพระนิพพาน ๔ อยางเปนไฉน ดูกรจุนทะ คนพาลบางคนในโลกนี้ ฆาสัตวแลว ยังตน
ใหถึงความสุข ใหเอิบอิ่มอยู ขอนี้ เปนการประกอบตนใหติดเนื่องในความสุขขอที่ ๑ ดูกรจุนทะ
ขออื่นยังมีอีก คนพาลบางคนในโลกนี้ถือเอาสิ่งของ ที่เจาของไมไดใหแลว ยังตนใหถึงความสุข
ใหเอิบอิ่มอยู ขอนี้ เปนการประกอบ ตนใหตดิ เนื่องในความสุขขอที่ ๒ ดูกรจุนทะขออื่นยังมีอีก
คนพาลบางคนในโลก นี้ กลาวเท็จแลว ยังตนใหถึงความสุขใหเอิบอิม่ อยู ขอนี้เปนการประกอบ
ตนให ติดเนือ่ งในความสุขขอที่ ๓ ดูกรจุนทะ ขออื่นยังมีอีก คนพาลบางคนในโลกนี้ เปนผู
เพรียบพรอมพรั่งพรอมบําเรออยูดว ยกามคุณทั้ง ๕ ขอนี้ เปนการประกอบตน ใหตดิ เนื่องในความ
สุขขอที่ ๔ ดูกรจุนทะ การประกอบตนใหติดเนื่องในความสุข ๔ ประการเหลานี้ เปน
ของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน มิใชของพระอริยะไมประกอบดวยประโยชน ไมเปน
ไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง
เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพาน ฯ
[๑๑๕] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะทีจ่ ะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึง
กลาวอยางนี้วา พวกสมณศากยบุตรเปนผูขวนขวายในการประกอบตนใหติดเนื่องในความสุข ๔
อยางเหลานี้อยู ดังนี้ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานัน้ อันพวกเธอพึงกลาววาพวกทานอยา
กลาวอยางนี้เลย พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเ หลานั้น เมื่อจะกลาวโดยชอบพึงกลาวกะพวกเธอ
หามิได พวกปริพาชกอัญญ เดียรถียเ หลานั้นพึงกลาวตูพ วกเธอดวยสิ่งที่ไมมีไมเปนจริงก็หามิได
ดูกรจุนทะ การประกอบตนใหตดิ เนื่องในความสุข ๔ ประการเหลานี้ ยอมเปนไปเพื่อความ
หนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
เพื่อพระนิพพานโดยสวนเดียว ๔ ประการเปนไฉน ดูกรจุนทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วกอยู ขอนี้
เปนการประกอบตนใหตดิ เนื่อง ในความสุขขอที่ ๑ ดูกรจุนทะ ขออื่นยังมีอีก ภิกษุบรรลุทุติยฌาน
มีความผองใส แหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ขอนี้เปนการประกอบตนใหตดิ เนื่องในความสุข ขอที่ ๒ ดูกร
จุนทะ ขออื่นยังมีอีก ภิกษุมีอเุ บกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข ดวยกายเพราะปติสิ้นไป
บรรลุตติยฌานที่พระอริยะเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูได ฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขอยู
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ขอนี้เปนการประกอบตนใหติดเนื่อง ในความสุข ขอที่ ๓ ดูกรจุนทะ ก็ขอ อื่นยังมีอีก ภิกษุบรรลุ
จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขา
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ขอนี้เปนการประกอบตนใหติดเนื่องในความสุขขอที่ ๔ ดูกรจุนทะ
การประกอบตนใหตดิ เนื่องในความสุข ๔ ประการเหลานี้แล ยอมเปน ไปเพื่อความหนาย เพื่อ
ความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อ
พระนิพพานโดยสวนเดียว ดูกรจุนทะ ก็ฐานะ
นีแ้ ลยอมมีได คือการที่พวกปริพาชกอัญญ
เดียรถีย พึงกลาวอยางนีว้ า พวกสมณ ศากยบุตรเปนผูขวนขวาย ในการประกอบตนใหติดเนื่อง
ในความสุข ๔ ประการ เหลานี้แล ดังนี้ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น เมื่อจะกลาว
กะพวกเธอ พึงกลาวไดโดยชอบพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น พึงกลาวตูพวกเธอ
ดวยสิ่งไมมจี ริงไมเปนจริง หามิได ฯ
[๑๑๖] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะทีจ่ ะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชก อัญญเดียรถียพึง
กลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ก็เมื่อพวกทานประกอบตนใหติดเนื่อง ในความสุข ๔ ประการ
เหลานี้อยู ผลกี่ประการ อานิสงสกี่ประการ อันทาน ทั้งหลายพึงหวังได ดูกรจุนทะ พวก
ปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้ อันพวก เธอพึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส เมื่อพวกเรา
ประกอบตนใหติดเนื่องในควาสุข ๔ ประการเหลานี้แลอยู ผล ๔ ประการ อานิสงส ๔ ประการ
อันพวกเราพึง หวังได ๔ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนีจ้ ะเปนพระโสดาบัน มี
อันไมตองตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงมีอันจะตรัสรูในภายหนาเพราะสังโยชน สามสิ้นไป
ขอนี้เปนผลประการที่ ๑ เปนอานิสงสประการที่ ๑ ดูกรอาวุโส ขออื่น ยังมีอีก ภิกษุจะเปน
พระสกทาคามี มาสูโลกนี้คราวเดียวเทานั้น แลวจะทําที่สุด แหงทุกข เพราะสังโยชนสามสิ้นไป
และเพราะความที่ ราคะ โทสะ โมหะ เบาบางขอนี้เปนผลประการที่ ๒ เปนอานิสงสประการ
ที่ ๒ ดูกรอาวุโส ขออื่น
ยังมีอีก ภิกษุจะเปนอุปปาติกะ [เปนพระอนาคามี] ผูจ ะปรินิพพาน
ในภพนั้น เปนผูไมตองกลับมาจากโลกนัน้ เปนธรรมดา เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ทั้ง ๕ สิ้นไป
ขอนี้เปนผลประการที่ ๓ เปนอานิสงสประการที่ ๓ ดูกรอาวุโส ขออื่นยังมีอีก ภิกษุทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
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ในปจจุบนั เขาถึงอยู ขอนี้เปนผลประการที่ ๔ เปนอานิสงสประการที่ ๔ ดูกรอาวุโส เมื่อ
พวกเราเปนผูป ระกอบตนใหติดเนื่องใน
ความสุข ๔ ประการเหลานี้แลอยู ผล ๔ ประการ
อานิสงส ๔ ประการเหลานี้ อันพวกเราพึงหวังได ดังนี้ ฯ
[๑๑๗] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะทีจ่ ะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชก อัญญเดียรถียพึง
กลาวอยางนี้วา พวกสมณศากยบุตรเปนผูมธี รรมไมตั้งมั่นแลวอยู ดังนี้ ดูกรจุนทะ พวกปริพา
ชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาว
อยางนี้วา มีอยูแลอาวุโส ธรรมทั้งหลาย
อันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น ผูเปน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ทรงบัญ
ญัติแลว แกสาวกทั้งหลาย เปนธรรมอันพวกสาวกไมควรกาวลวงตลอดชีวิต ดูกรอาวุโส เสา
เขื่อนหรือ เสาเหล็กมีรากอันลึก อันบุคคลปกไวดแี ลวเปนของไมหวั่นไหว ไมสะเทื้อน แมฉันใด
ดูกรอาวุโส ธรรมทั้งหลายอันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น ผูเปน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแสดงแลว ทรงบัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย เปนธรรมอันพวกสาวกไมควรกาวลวงตลอดชีวติ
ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรอาวุโสภิกษุนั้นใด เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยแลว
มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว มีประโยชนของตนอันถึงที่แลวโดยลําดับ มีสัง
โยชน ในภพหมดสิ้นแลว เปนผูพนพิเศษแลวเพราะรูชอบ ภิกษุนั้นเปนผู ไมควรเพื่อประพฤติลวง
ฐานะ ๙ ประการ ดูกรอาวุโส ภิกษุผูเปนขีณาสพเปนผู ไมควรเพื่อจงใจปลงสัตวจากชีวิต
เปนผูไมควรเพื่อถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให ซึ่งนับวาเปนสวนขโมย เปนผูไมควรเพื่ออันเสพ
เมถุนธรรม เปนผูไมควรเพื่ออัน กลาวคําเท็จทั้งรู เปนผูไมควรเพื่ออันบริโภคกามที่ทําความสั่งสม
เหมือนอยางทีต่ น เปนผูครองเรือนในกาลกอน เปนผูไ มควรเพื่ออันถึงฉันทาคติ เปนผูไมควร
เพื่อ อันถึงโทสาคติ เปนผูไมควรเพื่ออันถึงโมหาคติ เปนผูไมควรเพื่ออันถึงภยาคติ ดูกรอาวุโส
ภิกษุนั้นใด เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจ ที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
ปลงภาระไดแลว มีประโยชนของตนอันถึงแลวโดยลําดับ มีสังโยชนในภพหมดสิ้นแลว เปนผู
พนพิเศษแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นเปนผู อันไมควรแทเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการ
เหลานี้ ฯ
[๑๑๘] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะทีจ่ ะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึง
กลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมปรารถกาลนานที่เปนอดีต บัญญัติญาณ ทัสนะอันไมมีฝง แตหา
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ไดปรารภกาลนานที่เปนอนาคต บัญญัติญาณทัสนะที่ไม มีฝงไม การที่ทรงบัญญัติเชนนั้น เปน
เพราะเหตุไร การที่ทรงบัญญัติเชนนั้น
เปนอยางไรเลา พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานัน้
ยอมสําคัญสิ่งที่พึงบัญญัติอันไม ใชญาณทัสนะ ซึ่งเปนอยางอื่น ดวยญาณทัสนะซึ่งเปนอยาง
อื่น เหมือนคนพาลทั้งหลายผูไมเชี่ยวชาญฉะนั้น ดูกรจุนทะ สตานุสาริญาณปรารภกาลนานที่เปน
อดีตแล ยอมมีแกตถาคต ตถาคตนั้นยอมระลึกไดตลอดกาลมีประมาณเทาที่ตน จํานงและญาณ
อันเกิดแตความตรัสรู ยอมเกิดขึ้นแกตถาคต เพราะปรารภกาลนาน ทีเ่ ปนอนาคตวา ชาตินี้เปน
ชาติมีในที่สุด บัดนี้ภพใหมยอ มไมมี ดังนี้ ฯ
[๑๑๙] ดูกรจุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนอดีต ไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบ
ดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณสิ่งนัน้ ดูกรจุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนอดีต เปนของจริง
เปนของแท แตไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณ แมสิ่งนั้น ดูกรจุนทะ แมหาก
วาสิ่งที่เปนอดีต เปนของจริง เปนของแท ประกอบดวยประโยชน ตถาคตยอมเปนผูร ูกาล
ในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณปญหานั้น
ดูกรจุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนอนาคตไมเปนจริง ไมแท
ไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณสิ่งนัน้ ดูกรจุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนอนาคต
เปนของจริง
เปนของแท แตไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณแมสิ่งนั้น
ดูกรจุนทะ แมหากวาสิ่งทีเ่ ปนอนาคต เปนของจริง เปนของแท ประกอบดวยประโยชน
ตถาคตยอมเปนผูรูกาลในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณปญหานั้น ดูกรจุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนปจจุบัน
ไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตยอมไม พยากรณสิ่งนั้น ดูกรจุนทะ แม
หากวาสิ่งที่เปนปจจุบัน เปนของจริง เปนของแท
แตไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไม
พยากรณแมสงิ่ นั้น ดูกรจุนทะ แมหากวา สิ่งที่เปนปจจุบัน เปนของจริง เปนของแท ประกอบ
ดวยประโยชน ตถาคตยอมเปนผูรูกาลในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณปญหานั้น ดวยเหตุดังนี้แล
จุนทะ ตถาคต
เปนกาลวาที เปนสัจจวาที เปนภูตวาที เปนอัตถวาที เปนธรรมวาที เปนวินยั
วาที ในธรรมทั้งหลายทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เพราะฉะนั้น ชาวโลก จึงเรียกวาตถาคโต
ดวยประการดังนี้แล ฯ
[๑๒๐] ดูกรจุนทะ ก็สงิ่ ใดแล อันโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก อัน
หมูสัตวพรอมสมณพราหมณ เทพดามนุษย เห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว บรรลุแลว
แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ สิ่งนัน้ ตถาคตไดตรัสรูยิ่งแลวโดยชอบ เพราะฉะนั้น
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ชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคโต ดูกรจุนทะ ตถาคตยอมตรัสรูอนุตรสัมโพธิญาณ ในราตรีใดก็ดี
ยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใดก็ดี ตถาคตยอมกลาว ยอมรองเรียก ยอมแสดง
ซึ่งสิ่งใด
ในระหวางนี้ สิ่งนั้นทั้งหมดยอมเปนอยางนั้นทีเดียว ยอมไมเปนโดยประการอื่น เพราะฉะนัน้
ชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคโต ดูกรจุนทะ ตถาคตเปนผูกลาว อยางใดทําอยางนั้น เปนผูทําอยาง
ใดกลาวอยางนั้น ดวยเหตุดงั นี้ ตถาคตชื่อวา
เปนผูก ลาวอยางใดทําอยางนั้น หรือเปนผูทําอยางใด
กลาวอยางนั้น เพราะฉะนั้น
ชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคโต ตถาคตเปนผูเปนใหญยงิ่ ไมมีผูเปน
ใหญยิ่งกวา
เปนผูเห็นถองแท เปนผูกุมอํานาจในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา มนุษย เพราะเหตุนั้น ชาวโลกจึงเรียกวาตถาคโต ดังนี้ ฯ
[๑๒๑] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะทีจ่ ะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญ เดียรถียพึง
กลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอมมี สิ่งนี้แหละ จริง สิ่งอื่นเปลา
หรือหนอแล ดังนี้ ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผ ูมี
วาทะอยางนีแ้ ล อันพวกเธอพึง
กลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคมิได
ทรงพยากรณไววา เบื้องหนาแตมรณะ
สัตวยอมมี สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะทีจ่ ะมีไดแล คือการที่พวกปริ
พาชกอัญญเดียรถียพึงกลาว อยางนี้วา ดูกรอาวุโส ก็เบือ้ งหนาแตมรณะ สัตวยอมไมมี สิ่งนี้
แหละจริง สิ่งอื่นเปลาหรือ ดังนี้ ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้
อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส แมขอนี้ พระผูม ีพระภาคก็มไิ ดทรง พยากรณไววา
เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอมไมมี สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะทีจ่ ะ
มีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาว อยางนี้วา ดูกรอาวุโส ก็เบือ้ งหนาแตมรณะ
สัตวยอมมีดว ย ยอมไมมดี วย สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลาหรือ ดังนี้ ดูกรจุนทะ พวกปริพา
ชกอัญญเดียรถีย ผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส แมขอนี้พระผูมี
พระภาค ก็มิไดทรงพยากรณไววา เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอมมีดว ย ยอมไมมดี วย สิ่งนี้
แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชก อัญญเดียรถีย
พึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ก็เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอม มีหามิได ยอมไมมกี ็หาไม
สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลาหรือ ดังนี้ ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้
อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส แมขอนี้พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงพยากรณไววา เบื้อง
หนาแตมรณะ สัตวยอม
มีก็หามิได ยอมไมมีกห็ าไม สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ ฯ
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[๑๒๒] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะทีจ่ ะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึง
กลาวอยางนี้นา ดูกรอาวุโส ก็เพราะเหตุไร ขอนี้พระสมณโคดม จึงไมไดทรงพยากรณไวเลา
ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียมวี าทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส
เพราะวาขอนีไ้ มประกอบดวยอรรถไมประกอบดวยธรรม ไมเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ไมเปน
ไปเพื่อความหนายเพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง
เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพาน ฉะนัน้ ขอนั้นพระผูมีพระภาคจึงมิไดทรงพยากรณไว ดูกรจุนทะ
ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาว พระสมณโคดม
ทรงพยากรณไวอยางไรเลา ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย อยางนี้วา ดูกรอาวุโสผูมีวาทะอยาง
นี้ อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นี้ทกุ ข ดูกรอาวุโส พระ
ผูมี
พระภาคทรงพยากรณ ไววา นี้ทุกขสมุทัย ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นี้ทกุ ข
นิโรธ ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดังนี้แล ฯ
ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย พึงกลาวอยาง
นี้วา ดูกรอาวุโส ก็เพราะเหตุไร ขอนี้พระสมณโคดมจึงไดทรง พยากรณไวเลา ดูกรจุนทะ
พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอ พึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส เพราะวา
ขอนี้เปนสิ่งที่ประกอบดวยอรรถ ประกอบ ดวยธรรม ขอนี้เปนเบือ้ งตนแหงพรหมจรรย ยอม
เปนไปเพื่อความหนาย เพื่อ
ความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู
ยิ่ง เพื่อความ
ตรัสรู เพื่อพระนิพพานโดยสวนเดียว ฉะนัน้ ขอนัน้ พระผูมีพระภาคจึงไดทรง
พยากรณไวดังนี้ ฯ
[๑๒๓] ดูกรจุนทะ ทิฐนิ ิสัยแมเหลาใด อันประกอบดวยสวนเบื้องตน ทิฐินิสัย
แมเหลานัน้ แล เราไดพยากรณไวแลว ทิฐนิ สิ ัยเหลานั้น เราพึงพยากรณ ดวยประการใด และ
เราไมพึงพยากรณดวยประการใด ไฉนเราจักพยากรณทิฐิ นิสัยเหลานั้นกะพวกอัญญเดียรถีย
เหลานั้นในขอนั้นเลา ดูกรจุนทะ ทิฐินิสยั แม เหลาใด อันประกอบดวยสวนเบื้องปลาย
ทิฐินิสัยแมเหลานั้น เราไดพยากรณแลวกะพวกเธอ ทิฐนิ สิ ัยเหลานั้น เราพึงพยากรณดว ย
ประการใด และเราไมพึง พยากรณดว ยประการใด ไฉนเราจักไมพยากรณทิฐินิสัยเหลานั้น
กะพวกเธอ ใน ขอนั้นเลา ดูกรจุนทะ ทิฐนิ ิสัยทั้งหลายอันประกอบดวยสวนเบื้องตน ที่เราได
พยากรณกะพวกเธอ โดยประการที่เราพึงพยากรณ และโดยประการทีเ่ ราไมพึง พยากรณเปนไฉน
ดูกรจุนทะ มีสมณพราหมณบางพวก ผูมวี าทะอยางนี้ ผูม ี ทิฐิอยางนีว้ า อัตตาและโลก
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ไมเที่ยง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ... อัตตาและโลกเที่ยงดวยไมเทีย่ งดวย ... ... อัตตาและโลก
เที่ยงก็หามิไดไมเที่ยงก็หามิได ….อัตตาและโลก สัตวทําไดเอง ... ... อัตตาและโลกผูอื่นทําให ... ...
อัตตาและโลก สัตว ทําไดเองดวย ผูอนื่ ทําใหดว ย ... ... อัตตาและโลก สัตวมิไดทําเอง และ
ผูอื่นมิไดทํา เกิดขึ้นลอยๆ ... ... สุขและทุกขเที่ยง ... ... สุขและทุกขไมเที่ยง ... ... สุขและทุกข
เที่ยงดวยไมเทีย่ งดวย ... ... สุขและทุกขเทีย่ งก็หามิได ไมเที่ยงก็หามิได ... ... สุขและทุกข สัตว
ทําไดเอง ... ... สุขและทุกข ผูอื่นทําให ... ... สุขและทุกข สัตวทําไดเองดวย ผูอื่นทําใหดว ย สุข
และทุกขสัตวมิไดทําเองดวย ผูอื่นมิไดทํา ใหดว ย เกิดขึ้นลอยๆ สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา
ดังนี้ ฯ
[๑๒๔] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณเหลาใด ผูมีวาทะอยางนี้
ผูมีทิฐิอยางนี้วา อัตตาและโลกเที่ยง สิ่งนีแ้ หละจริง สิ่งอื่น เปลา ดังนี้ เราเขาไปหา
สมณพราหมณเหลานัน้ แลว กลาวอยางนีว้ า ดูกร อาวุโส มีอยูหรือหนอแล คํานี้อันทานทั้งหลาย
กลาววา อัตตาและโลกเที่ยง ดังนี้ และสมณพราหมณเหลานั้นไดกลาวคําใดอยางนีว้ า สิ่งนี้
แหละจริง สิ่งอื่น
เปลา ดังนี้ เรายอมไมคลอยตามคํานั้นของสมณพราหมณเหลานั้น ขอนั้น
เพราะ เหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวา ในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวจาํ พวกหนึ่งแมเปนผูมี
สัญญาเปนอยางอื่นมีอยู ดูกรจุนทะ ดวยบัญญัติแมนี้แล เราไมพิจารณาเห็นผูสม่ําเสมอตนเลย
ผูยิ่งกวาจักมีแตที่ไหน เราผูเดียวเปนผูยิ่งในบัญญัติที่เปน อธิบัญญัตินี้โดยแทแล ฯ
[๑๒๕] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณเหลาใด เปนผูมวี าทะ
อยางนี้ เปนผูม ีทิฐิอยางนีว้ า อัตตาและโลกไมเที่ยง สิ่งนีแ้ หละจริง สิง่ อื่นเปลา ... ... อัตตา
และโลกเที่ยงดวย ไมเทีย่ งดวย ... ... อัตตาและโลกเที่ยงก็ หามิไดไมเที่ยงก็หามิได ... ... อัตตาและ
โลก อันสัตวทาํ ไดเอง ... ... อัตตาและโลก ผูอื่นทําให ... ... อัตตาและโลกสัตวทําไดเองดวยผูอื่นทํา
ให
ดวย ... ... อัตตาและโลก สัตวมิไดทําเอง และผูอื่นมิไดทาํ ใหเกิดขึ้นลอยๆ ... ... สุขและทุกขเที่ยง
... ... สุข และทุกขไมเที่ยง ... ... สุขและทุกขเที่ยงดวยไมเที่ยงดวย ... ... สุขและทุกขเทีย่ งก็ หามิได
ไมเที่ยงก็หามิได ... ... สุขและทุกข สัตวทาํ ไดเอง ... ... สุขและทุกขผูอนื่ ทําให ... ... สุขและทุกขสัตว
ทําไดเองดวย ใหผูอื่นทําใหดวย ... ... สุขและทุกข สัตวมิไดทําเองดวย ผูอื่นมิไดทาํ ใหดว ย เกิด
ขึ้นลอยๆ สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่น เปลา เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลว กลาวอยางนี้
วา มีอยูห รือหนอแล
คํานี้อันทานทัง้ หลายกลาววา สุขและทุกข สัตวมิไดทําเองดวย ผูอนื่ มิ
ไดทําให ดวย เกิดขึน้ ลอยๆ และสมณพราหมณเหลานั้นไดกลาวคําใดแลอยางนี้วา สิ่งนี้ แหละ
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จริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ เรายอมไมคลอยตามคํานั้น ของสมณพราหมณ เหลานั้น ขอนัน้ เพราะ
เหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวาในสมณพราหมณเหลานัน้ สัตวจําพวกหนึ่ง แมเปนผูมสี ัญญา
เปนอยางอื่นมีอยู ดูกรจุนทะ ดวยบัญญัติ แมนี้แล เราไมพิจารณาเห็นผูสม่ําเสมอตนเลย ผูยิ่ง
กวาจักมีแตทไี่ หน เราผูเดียว เปนผูยิ่งในบัญญัติที่เปนอธิบัญญัติโดยแทแล ฯ
ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบื้องตนเหลานี้แล ที่เราได พยากรณกะพวก
เธอ โดยประการที่เราพึงพยากรณ และโดยประการที่เราไมพึง พยากรณ ไฉนเราจักพยากรณ
ทิฐินิสัยเหลานั้นกะพวกเธอ ในขอนั้นเลา ฯ
[๑๒๖] ดูกรจุนทะ ทิฐนิ ิสัยทั้งหลายอันประกอบดวยสวนเบื้องปลาย ที่เราไดพยากรณ
กะพวกเธอ โดยประการที่เราพยากรณแลว และโดยประการที่ เราไมพึงพยากรณ เปนไฉน
ดูกรจุนทะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ผูมีวาทะ อยางนี้ ผูมีทิฐิอยางนี้วา เบื้องหนาแตมรณะ
อัตตามีรูป หาโรคมิได สิ่งนี้
แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ ดูกรจุนทะ มีสมณพราหมณพวก
หนึ่ง ผูมีวาทะ อยางนี้ ผูมีทิฐอิ ยางนี้วา เบื้องหนาแตมรณะ อัตตาไมมีรปู ... ... อัตตามีรูปดวย
ไมมีรูปดวย ... ... อัตตามีรูปก็หามิได ไมมรี ูปก็หามิได ... ... อัตตามีสัญญา ... ... อัตตาไมมีสัญญา
... ... อัตตามีสัญญาดวยไมมสี ัญญาดวย ... ... อัตตามีสัญญาก็หา มิได ไมมีสัญญาก็หามิได ... ... อัตตา
ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี สิ่งนี้ แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ ดูกรจุนทะ ในสมณ
พราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด เปนผูมีวาทะอยางนี้ เปนผูมที ิฐิอยางนีว้ า เบื้องหนา
แตมรณะ อัตตามีรูป หาโรคมิได สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ เราเขาไปหา สมณ
พราหมณเหลานั้นแลว กลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส มีอยูหรือหนอแล คํานี้อันทานทัง้ หลาย
กลาววา เบื้องหนาแตมรณะ อัตตามีรูป หาโรคมิได และ สมณพราหมณเหลานัน้ กลาวคําใด
แล อยางนีว้ า สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ เรายอมไมคลอยตามคํานั้น ของสมณพราหมณ
เหลานั้น ขอนัน้ เพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวา ในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวพวก
หนึ่งแมเปน ผูม ีสัญญาเปนอยางอื่นมีอยู ดูกรจุนทะ ดวยบัญญัติแมนี้แล เราไมพิจารณาเห็น ผู
สม่ําเสมอตนเลย ผูยิ่งกวาจักมีแตที่ไหน เราผูเดียวเปนผูยงิ่ ในบัญญัติที่เปน อธิบัญญัตินี้
โดยแทแล ฯ
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[๑๒๗] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณเหลาใด เปนผูมวี าทะ
อยางนี้ เปนผูม ีทิฐิอยางนีว้ า เบื้องหนาแตมรณะ อัตตาไมมีรูป ... อัตตามีรูปดวย ไมมีรูป
ดวย ... อัตตามีรูปก็หามิได ไมมีรูปก็หามิได ... อัตตามี สัญญา ... อัตตามีสัญญาดวย ไมมีสัญญา
ดวย ... อัตตามีสัญญาก็หามิได ไมมี สัญญาก็หามิได ... เบื้องหนาแตมรณะ อัตตายอมขาดสูญ ยอม
พินาศ ยอมไมมี สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลว
กลาว อยางนี้วา ดูกรอาวุโส มีอยูหรือหนอแล คํานี้อันทานทั้งหลายกลาววา เบื้องหนาแตมรณะ
ตนยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี และสมณพราหมณ เหลานัน้ กลาวคําใดแลอยางนีว้ า
สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ เราไมคลอย ตามคํานั้นของสมณพราหมณเหลานั้น ขอนั้น
เปนเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวา ในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวพวกหนึ่งแมเปนผูมี
สัญญาเปนอยางอื่น มีอยู ดูกรจุนทะ ดวยบัญญัติแมนแี้ ล เราไมพิจารณาเห็นผูสม่ําเสมอตนเลย
ผูยิ่งกวาจักมีแตที่ไหน เราผูเดียวเปนผูยิ่งในบัญญัติที่เปนอธิบัญญัตินี้ โดยแทแล ดูกรจุนทะ
ทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบื้องปลายเหลานี้แล ที่เราไดพยากรณ กะพวกเธอ โดยประการ
ที่เราพึงพยากรณ และโดยประการที่เราไมพึงพยากรณ เพราะฉะนั้น ไฉนเราจักพยากรณทิฐิ
นิสัยเหลานัน้ กะพวกเธอในขอนั้นเลา ฯ
[๑๒๘] ดูกรจุนทะ สติปฏฐาน ๔ ประการ อันเราแสดงแลว บัญญัติ แลวอยางนี้
เพื่อละ เพื่อกาวลวงซึ่งทิฐินสิ ัย อันประกอบดวยสวนเบื้องตน เหลานีด้ วย ซึ่งทิฐนิ ิสัยอัน
ประกอบดวยสวนเบื้องปลาย เหลานีด้ วย ๔ ประการ เปนไฉน ดูกรจุนทะ ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ได ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ อยู มี
ความเพียร มี สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็น
จิตในจิตเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลก
เสียได ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ดูกรจุนทะ สติปฏฐาน ๔ ประการเหลานี้ อันเรา
แสดงแลว บัญญัติแลวอยางนี้เพื่อละ เพื่อกาวลวงซึ่งทิฐินสิ ัยอันประกอบดวยสวนเบื้องตน
เหลานี้ดว ย ซึ่ง
ทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบื้องปลายเหลานี้ดว ย ดังนีแ้ ล ฯ
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[๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระอุปทานะผูมีอายุ ยืนถวายอยูงานพัด พระผูมีพระภาค ณ
เบื้องพระปฤษฎางค ครั้งนั้นแล พระอุปทานะผูมีอายุ ได กราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา นา
อัศจรรยพระเจาขา ไมเคยมีแลว พระเจาขา ธรรมปริยายนี้ นาเลื่อมใสนัก พระเจาขา ธรรม
ปริยายนี้ นาเลื่อมใสดีนัก พระเจาขา ธรรมปริยายนี้มนี ามวากระไร พระเจาขา พระผูมพี ระภาค
จึงตรัสวา
ดูกรอุปทานะ เพราะฉะนั้นแล เธอจงทรงจําธรรมปริยายนีไ้ วเถิดวา "ปาสาทิกะ"
ดังนี้เทียว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว พระอุปทานะผูมีอายุ ยินดี ชืน่ ชมพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคแลว ดังนี้แล ฯ
จบ ปาสาทิกสูตร ที่ ๖
___________
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๗. ลักขณสูตร (๓๐)
[๑๓๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ ทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระมหาบุรุษผูสมบูรณดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการเหลานี้ ยอมมีคติ
เปนสองเทานัน้ ไมเปนอยางอื่น คือ ถาครองเรือน จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม
เปน พระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะ แลว มีราช
อาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชาง แกว มาแกว แกวมณี
นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกวเปนที่ ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ
มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม โดยเสมอ
มิตองใช ศัสตรา มิตองใชอาชญา มิไดมีเสนียด ครอบครองแผนดิน มีสาครเปน ขอบเขต มิได
มีเสาเขื่อน มิไดมีนิมิต ไมมีเสี้ยนหนาม สําเร็จ แพรหลาย มีความเกษม สําราญ ถาเสด็จ
ออกผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา คือ กิเลสอันเปด
แลวในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการนั้น เปนไฉน ซึ่งพระมหา
บุรุษประกอบแลวยอม มีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือ ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ ฯลฯ อนึ่ง ถาพระมหาบุรุษนั้น เสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะ ไดเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ดูกร ภิกษุทั้งหลาย พระมหาบุรุษในโลกนี้
๑. มีพระบาทประดิษฐานเปนอันดี ภิกษุทั้งหลาย การที่พระมหาบุรุษ มีพระบาท
ประดิษฐานเปนอันดี นีเ้ ปนมหาปุริสลักษณะของมหาบุรษุ ฯ
๒. ณ พืน้ ภายใตฝาพระบาท ๒ ของพระมหาบุรุษ มีจกั รเกิดขึ้น มีซกี่ ํา ขางละพัน
มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทั้งปวง ภิกษุทั้งหลาย แมการที่พื้นภายใตฝาพระบาททั้ง ๒

พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาที่ 114
ของพระมหาบุรุษ มีจักรเกิดขึ้น มีซี่กําขางละพัน มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทั้งปวง นี้ก็
มหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษ ฯ
๓. มีสนพระบาทยาว ฯ
๔. มีพระองคุลียาว ฯ
๕. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม ฯ
๖. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายดุจตาขาย ฯ
๗. มีพระบาทเหมือนสังขคว่ํา ฯ
๘. มีพระชงฆรีเรียวดุจแขงเนื้อทราย ฯ
๙. เสด็จสถิตยืนอยูมไิ ดนอ มลง เอาฝาพระหัตถทั้งสองลูบคลําไดถึง พระชาณุทั้งสอง ฯ
๑๐. มีพระคุยหะเรนอยูใ นฝก ฯ
๑๑. มีพระฉวีวรรณดุจวรรณะแหงทองคํา คือ มีพระตจะ ประดุจหุม
ดวยทอง ฯ
๑๒. มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียด ธุลีละอองจึงมิติดอยูใ น พระกายได ฯ
๑๓. มีพระโลมชาติเสนหนึ่งๆ เกิดในขุมละเสนๆ ฯ
๑๔. มีพระโลมชาติมีปลายขึ้นชอยขึ้นขางบน มีสีเขียว มีสีเหมือนดอก อัญชัญ ขดเปน
กุณฑลทักษิณาวัฏ ฯ
๑๕. มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม ฯ
๑๖. มีพระมังสะเต็มในที่ ๗ สถาน ฯ
๑๗. มีกึ่งพระกายทอนบนเหมือนกึ่งกายทอนหนาของสีหะ ฯ
๑๘. มีระหวางพระอังสะเต็ม ฯ
๑๙. มีปริมณฑลดุจไมนิโครธ วาของพระองคเทากับพระกายของพระองค พระกายของ
พระองคก็เทากับวาของพระองค ฯ
๒๐. มีลําพระศอกลมเทากัน ฯ
๒๑. มีปลายเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันดี ฯ
๒๒. มีพระหนุดุจคางราชสีห ฯ
๒๓. มีพระทนต ๔๐ ซี่ ฯ
๒๔. มีพระทนตเรียบเสมอกัน ฯ
๒๕. มีพระทนตไมหาง ฯ
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๒๖. มีพระทาฐะขาวงาม ฯ
๒๗. มีพระชิวหาใหญ ฯ
๒๘. มีพระสุรเสียงดุจเสียงแหงพรหม ตรัสมีสําเนียงดังนกกรวิก ฯ
๒๙. มีพระเนตรดําสนิท [ดําคม] ฯ
๓๐. มีดวงพระเนตรดุจตาแหงโค ฯ
๓๑. มีพระอุณณาโลมบังเกิด ณ ระหวางพระขนง มีสีขาวออน ควร เปรียบดวยนุน ฯ
๓๒. มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตร ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมการที่พระมหาบุรษุ มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตรนี้
ก็เปนมหาปุรสิ ลักษณะของพระมหาบุรุษนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการเหลานี้แล ที่มหาบุรุษ ประกอบแลว
ยอมเปนเหตุใหมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือ ถาครอง เรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ์
ฯลฯ อนึ่งถาพระมหาบุรุษนัน้ ออกจากเรือนทรง ผนวชเปนบรรพชิต จะเปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอัน เปดแลวในโลก ภิกษุทั้งหลาย พวกฤาษีแมเปนภายนอก
ยอมทรงจํามหาปุริส ลักษณะของพระมหาบุรุษ ๓๒ เหลานี้ได แตฤาษีทั้งหลายนัน้ ยอมไมทราบวา
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก สัตวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนี้อันตนทําสั่งสม
พอกพูนไพบูลย สัตวที่บําเพ็ญกุศลกรรมนั้น ยอมครอบงําเทวดา ทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค โดย
สถาน ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณทิพย ความสุข ทิพย ยศทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย
เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย
และโผฏฐัพพทิพย ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสูความ
เปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะ ซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ ฯ
[๑๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน
เปนผูมีสมาทานมั่นในกุศลธรรม มีสมาทานไมถอยหลังในกายสุจริต ในวจีสุจริต ในมโนสุจริต
ในการบําเพ็ญทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษา อุโบสถ ในการปฏิบัติดีในมารดา ในการ
ปฏิบัติดีในบิดา ในการปฏิบตั ิดีในสมณะ ในการปฏิบัติดใี นพรหม ในความเปนผูเคารพตอ
ผูใหญในสกุลและในธรรมเปน อธิกุศลอื่นๆ ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้น อันตนทําสั่งสม พอกพูนไพบูลย ตถาคตยอมครอบงํา
เทวดา ทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณทิพย ความสุขทิพย ยศ

พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาที่ 116
ทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย และโผฏฐัพพทิพย ครั้น
จุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาถึงความเปนอยางนี้ ยอม ไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ ฯ
[๑๓๒] พระมหาบุรุษนั้น มีพระบาทตั้งอยูเฉพาะเปนอันดี คือทรง เหยียบพระบาทเสมอ
กันบนพืน้ ทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอกัน ทรงจดภาคพืน้ ดวย ฝาพระบาททุกสวนเสมอกัน
พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนัน้ ถาอยูครอง เรือนจะเปนพระเจาจักรพรรดิ์ดํารงอยูในธรรม
เปนอิสระในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชํานะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคง
สมบูรณดวยรตนะ ๗ ประการ คือ จักรรัตน หัสดีรัตน อัสวรัตน มณีรตั น อิตถีรัตน
คฤบดีรัตน ปริณายกรัตนเปนที่ ๗ และมีพระราชโอรสมากกวาพัน ลวนเปนผูแกลวกลา
มีพระรูปสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาแหงปรปกษ เสียได และพระมหาบุรุษนั้นทรงชนะ
โดยธรรมมิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตรา ปกครองแผนดินนี้มีสาครเปนขอบเขต มิไดมีเสา
เขื่อน มิไดมีนมิ ิต ไมมีเสี้ยน
หนาม มั่งคั่งแพรหลาย มีความเกษมสําราญ มิไดมีเสนียด เมื่อ
เปนพระราชาจะ ไดอะไร เมือ่ เปนพระราชาจะไดผลขอนี้ คือ ไมมีใครๆ ที่เปนมนุษย ซึ่งเปน
ขาศึกศัตรูจะพึงขมได อนึ่ง ถาพระมหาบุรษุ นั้นออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิต จะเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมือ่ เปนพระพุทธเจาจะได
อะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดผลขอนี้ คือ ไมมีเหลาขาศึกศัตรูภายในหรือภายนอก คือ
ราคะ โทสะ โมหะ หรือสมณพราหมณ เทวดา มาร พรหม ใครๆ ในโลกจะพึงขมได
พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความ นี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระ
ลักษณะนั้นวา ฯ
[๑๓๓] พระมหาบุรุษยินดีในวจีสัจ ในธรรม [กุศลกรรมบถ] ความฝกตน
ความสํารวม ความเปนผูสะอาด ศีลที่เปนอาลัย อุโบสถกรรม ความ
ไมเบียดเบียนเหลาสัตว และกรรมอันไม สาหัส สมาทานแลวมั่นคง ทรง
ประพฤติมาแลวอยางรอบคอบ เพราะกรรมนั้น พระมหาบุรุษจึงหลีกไปสู
ไตรทิพย เสวย ความสุขและสมบัติเปนที่เพลิดเพลินยินดี จุติจากไตร
ทิพยแลว เวียนมาในโลกนี้ เหยียบปฐพีดวยฝาพระบาทอันเรียบ พวก
พราหมณผูทํานายพระลักษณะมาประชุมกันแลวทํานายวา พระราชกุมารนี้
มีฝาพระบาทประดิษฐานเรียบ เปนคฤหัสถหรือ บรรพชิต ก็ไมมีใคร
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ขมได พระลักษณะนั้นยอมเปนนิมิตสอง เนื้อความนั้น พระราชกุมารนี้
เมื่ออยูครองฆราวาส ไมมีใคร สามารถขมได มีแตครอบงําพวกปรปกษ
เหลาศัตรูมิอาจย่ํายีได ใครๆ ที่เปนมนุษยในโลกนี้หาขมไดไม เพราะ
ผลแหงกุศล กรรมนั้น ถาพระราชกุมารเชนนั้น เขาถึงบรรพชา ทรง
ยินดี ยิ่งดวยความพอใจในเนกขัมมะ จะมีพระปรีชาเห็นแจมแจง เปน
อัครบุคคล ไมถึงความเปนผูอันใครๆ ขมได ยอมเปนผู สูงสุดกวา
นรชน อันนีแ้ ลเปนธรรมดาของพระกุมารนั้น ฯ
[๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน
ไดเปนผูนําความสุขมาใหแกชนเปนอันมาก บรรเทาภัยคือความ หวาดกลัวและความหวาดเสียว
จัดความรักษาปกครองปองกันโดยธรรม และ บําเพ็ญทานพรอมดวยวัตถุอันเปนบริวาร เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก ยอม เขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้นอันตนทําสั่งสม พอกพูน
ไพบูลย ฯ
ตถาคตยอมครอบงําเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรคโดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณ
ทิพย ความสุขทิพย ยศทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย
และโผฏฐัพพทิพย ครั้นจุตจิ ากโลกสวรรคนั้นแลว มาถึงความเปนอยางนี้ยอมไดเฉพาะซึ่งมหา
ปุริสลักษณะนี้ คือ ในฝาพระบาททั้ง ๒ มีจกั รเกิดเปนอันมาก มีซี่กําพันหนึ่ง มีกง มีดมุ
บริบูรณดวยอาการ ทั้งปวง มีระหวางอันกุศลกรรมแบงเปนอันดี พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษ
ณะนัน้ ถาอยูค รองเรือน จะเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อ
เปนพระราชาจะไดผลขอนี้ คือ มีบริวารมาก คือ มีบริวารเปนพราหมณ เปน คฤหบดี เปน
ชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปน กองทหาร เปนนายประตู เปน
อํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปน ราชกุมาร ถาพระมหาบุรษุ นั้นออกจากเรือน
ทรงผนวชเปนบรรพชิต จะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก
เมื่อเปนพระ พุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดผลขอนี้ คือ มีบริวารมาก คือ มี
บริวารเปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร
เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลาย จึงกลาว
คาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนัน้ วา
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[๑๓๕] พระมหาบุรุษเคยเปนมนุษยในชาติกอนๆ ผูน ําความสุขมา ใหแกชน
มาก บรรเทาภัยคือ ความหวาดกลัวและความหวาดเสียว ขวนขวายใน
ความคุมครองรักษาปองกัน เพราะกรรมนัน้ พระมหาบุรษุ จึงหลีกไปสู
ไตรทิพย เสวยความสุข และสมบัติเปนที่เพลิดเพลินยินดี ครั้นจุติ
จากไตรทิพยแลว เวียนมาในโลกนี้ ยอมไดลายจักรทั้งหลาย มีซี่กําพันหนึ่ง
มี กง มีดุม โดยรอบ ในฝาพระบาททั้ง ๒ พวกพราหมณผู ทํานาย
ลักษณะมาประชุมกันแลวเห็นพระราชกุมารมีลักษณะอัน เกิดดวยบุญ
เปนรอยๆ แลวทํานายวา พระราชกุมารนี้จกั มี บริวาร ย่ํายีเสียซึ่ง
ศัตรู เพราะจักรทั้งหลายมีกงโดยรอบอยาง นั้น ถาพระราชกุมารเชน
นั้นไมเขาถึงบรรพชา จะยังจักรให เปนไป และปกครองแผนดิน มี
กษัตริยที่มยี ศมากเปนอนุยนต ติดตามหอมลอมพระองค ถาและพระราช
กุมารเชนนั้นเขาถึง บรรพชา เปนผูยินดียิ่งดวยความพอใจในเนกขัมมะ
จะมีพระ ปรีชาเห็นแจมแจง พวกเทวดา มนุษย อสูร ทาวสักกะ
ยักษ คนธรรพ นาค วิหค และสัตว ๔ เทา ที่มียศมากจะ หอมลอม
พระองคผูไมมีใครยิ่งกวา อันเทวดาและมนุษยบูชาแลว ฯ
[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน
ละปาณาติบาตแลว เวนขาดจากปาณาติบาตแลว วางทัณฑะ วาง ศาตราแลว มีความละอาย
มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น
อันตนทําสั่งสมพอกพูนไพบูลย ตถาคตยอมครอบงํา
เทวดาทั้งหลายอื่นในโลก สวรรค โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณทิพย ความสุขทิพย ยศทิพย
ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย และโผฏฐัพพ ทิพย ครั้นจุติจาก
โลกสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่ง
มหาปุริสลักษณะ ๓ ประการ คือ
สนพระบาทยาว ๑ มีนวิ้ พระหัตถและนิว้ พระบาท ยาว ๑ มีพระกายตรงดังวากายแหงพรหม ๑
พระมหาบุรุษนั้นสมบูรณดว ยลักษณะ ทัง้ หลายนั้น ถาอยูครองเรือน จะเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯ
เมื่อเปนพระราชา จะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาไดผลขอนี้ คือ มีพระชนมายุยนื ดํารงอยูนาน
อภิบาลพระชนมายุยนื ยาว ไมมีใครๆ ที่เปนมนุษยซึ่งเปนขาศึกศัตรูสามารถปลง พระชนมชีพ
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ในระหวางได ถาพระมหาบุรษุ นั้นออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิต จะเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมือ่ เปนพระพุทธเจาจะไดอะไร
เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดผลขอนี้ คือ มีพระชนมายุ
ยืนดํารงอยูนาน ทรงอภิบาลพระชนมายุ
ยืนยาว ไมมีขาศึกศัตรูจะเปนสมณะ พราหมณ เทวดา พรหม มาร ใครๆ ในโลก
สามารถปลงพระชนมชีพในระหวางได พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนีไ้ ว พระโบราณกเถระ
ทั้งหลาย จึง กลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๓๗] พระมหาบุรุษทรงทราบวาการฆาอันเปนเหตุใหสัตวตายวาเปนภัยแกตน
ไดเปนผูเวนขาดแลว เบื้องหนาแตมรณะ ไดไปแลวสูสวรรค เพราะ
กรรมที่ทรงประพฤติดีแลวนั้น เสวยวิบากอันเปนผลแหงกรรมที่ทรง
ทําดีแลวจุติ [จากสวรรค] แลวเวียนมาในโลกนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่ง
ลักษณะ ๓ ในโลกนี้ คือ มีสนพระบาทยาวงาม ๑ พระกายเกิดดีตรง
สวยงาม ประหนึ่งวากายพรหม มีพระพาหางาม มีความเปนหนุม
ทรวดทรงสวยเปนสุชาต ๑ มีนิ้วพระหัตถและนิ้วพระบาทยาวออนดัง
ปุยฝาย ๑พระชนกเปนตนทรงบํารุงพระราชกุมาร เพื่อใหมีพระชนมายุ
เปนไปนาน เพราะพระองคทรงสมบูรณดวยปุริสลักษณะ ๓ประการ
ถาพระราชกุมารเปนคฤหัสถ ก็จะใหพระชนมชีพเปนไปนาน ถาทรง
ผนวชก็จะใหพระชนมชีพเปนไปนานกวานั้นเพื่อใหวสีและอิทธิ
เจริญไป พระลักษณะนั้นเปนนิมิต เพื่อความเปนผูมีชนมายุยืนดวย
ประการดังนี้ ฯ
[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน
เปนผูใหของทีค่ วรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตและมีรสอรอย และใหน้ําที่ควรซด
ควรดื่ม ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เพราะกรรมนัน้
อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ
ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสูความ
เปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริส ลักษณะนี้ คือมีมังสะอูมในที่ ๗ สถาน คือที่หลังพระหัตถ
ทั้ง ๒ ก็มีมังสะอูม ที่หลังพระบาททั้ง ๒ ก็มีมังสะอูม ที่บนพระอังสาทั้ง ๒ ก็มีมงั สะอูม
ที่ลําพระศอ ก็มีมังสะอูม พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนัน้ ถาอยูครองเรือน จะเปน
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พระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับ ผลขอนี้ คือ
ยอมเปนผูไดของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตและมี รสอรอย และไดน้ําที่ควรซด
ควรดื่ม ถาพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือนทรงผนวช เปนบรรพชิต จะเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมือ่ เปนพระพุทธเจาจะไดอะไร
เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรบั ผลขอนี้ คือ ทรงไดของที่ควรเคี้ยว และของที่ควรบริโภคอัน
ประณีต และมีรสอรอย และทรงไดน้ําทีค่ วรซดควรดืม่ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว
พระโบราณกเถระทั้งหลาย จึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนัน้ วา
[๑๓๙] พระมหาบุรุษอุดม เปนผูใหของที่ควรเคี้ยว และของที่ควร บริโภค และ
น้ําที่ควรซดควรดื่ม มีรสอันเลิศ เพราะกรรมที่ทรงประพฤติดีแลวนัน้
พระมหาบุรุษนั้น จึงบันเทิงใจอยูน านในสวนนันทวัน มาในโลกนี้
ยอมไดมังสะอูมเจ็ดแหง และไดพื้นพระหัตถและพระบาทออนนุม
บัณฑิตผูฉลาดในนิมิตแหงลักษณะ กลาวไวเพื่อความเปนผูไดของควร
เคี้ยวและโภชนะอันมีรส ลักษณะนั้น ใชวาจะสองอรรถ แมแก
พระมหาบุรุษผูเปนคฤหัสถเทานั้น ถึงพระมหาบุรุษทรงผนวช ก็ได
ขัชชโภชนาทิวัตถุนั้นเหมือนกัน พระองคเปนผูไดของควรเคี้ยวและ
โภชนะมีรสอันอุดม บัณฑิตทั้งหลายกลาวแลววาพระองคเปนผูตัด
กิเลสเปนเครื่องผูกของคฤหัสถทั้งปวงเสีย ฯ
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน
เปนผูสงเคราะหประชาชนดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ การให การกลาว คําเปนที่รัก การประพฤติ
ใหเปนประโยชน และความเปนผูมีตนเสมอ ตถาคต ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เพราะกรรมนัน้ อัน ตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจาก
โลกสวรรคนั้นแลวมาสูความ เปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ทั้ง ๒ นี้ คือ
พระหัตถและ พระบาทมีพื้นออนนุม ๑ และมีพระหัตถและพระบาทมีลายดังวารางขาย ๑ พระมหา
บุรุษสมบูรณดว ยลักษณะทั้ง ๒ นั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯ เมื่อเปน
พระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริวารชนอันพระองคทรง
สงเคราะหแลวเปนอยางดี บริวารชนที่พระองคทรง สงเคราะหเปนอยางดีนั้น เปนพราหมณ

พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาที่ 121
เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร
เปนนายประตู เปน อํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาพระมหา
บุรุษนั้น ออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา
คือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผล
ขอนี้ คือ มีบริวารชนอันพระองคทรงสงเคราะหแลวเปนอยางดี บริวารชนที่พระองคทรง
สงเคราะหเปนอยางดีนั้น เปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปน อุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา
เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคน ธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณ
กเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถา ประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๔๑] พระมหาบุรุษ ทําแลว ประพฤติแลว ซึ่งการให ๑ ซึ่งความเปนผู
ประพฤติใหเปนประโยชน ๑ ซึ่งความเปนผูกลาวคําเปนที่รัก ๑ ซึ่ง
ความเปนผูมีพระฉันทะเสมอกัน ๑ ใหเปนความสงเคราะหอยางดีแกชน
เปนอันมาก ยอมไปสูสวรรคดวยคุณอันตนมิไดดหู มิ่น จุติ [จาก
สวรรค] แลวเวียนมาในโลกนี้ เปนพระกุมารยังหนุมแนนงดงาม
ยอมไดเฉพาะซึ่งความเปนผูมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุมดวย
ซึ่งความเปนผูมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายเปนรางขายงามยิ่ง และ
มีสวนสวยนาชมดวย พระองคมาสูแผนดินนี้ มีบริวารชนอันพระองค
พึงตรวจตราและสงเคราะหดี ตรัสถอยคําเปนที่นารักแสวงหาผล
ประโยชนเกื้อกูลและความสุขให ทรงประพฤติความดีมากหลายที่
พระองคโปรดยิ่ง ถาพระองคทรงละความบริโภคกามารมณทั้งปวงเปน
พระชินะตรัสธรรมกถาแกประชุมชน ประชุมชนก็จะสนองคําของ
พระองค เลื่อมใสยิ่งนัก ครั้งฟงธรรมแลว ยอมจะพากันประพฤติธรรม
สมควรแกธรรม ฯ
[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน
เปนผูกลาววาจาประกอบดวยอรรถ ประกอบดวยธรรม แนะนําประชาชนเปนอันมาก เปนผูนํา
ประโยชนและความสุขมาใหแกสัตวทั้งหลาย เปนผูบูชาธรรมเปนปรกติ ตถาคตยอมเขาถึงสุคติ
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โลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนัน้ อันตนทํา สัง่ สม พอกพูน
ไพบูลย ฯลฯ จุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริส
ลักษณะ๒ ประการนี้ คือมีพระบาทดุจสังขคว่ํา ๑ มีพระโลมชาติลวนมีปลายชอนขึ้นขางบน
ทุกๆ เสน ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะทั้ง ๒ นัน้ ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ์ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรบั ผลขอนี้ คือ เปน
ผูเลิศประเสริฐ เปนประธานสูงสุด ดีกวาหมูชนที่บริโภคกาม ถาพระมหาบุรุษออกจากเรือน
ผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว
ในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมือ่ เปนพระพุทธเจาไดรับผลขอนี้ คือ เปน
ผูเลิศประเสริฐ เปนประธานสูงสุด ดีกวาสรรพสัตว พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๔๓] พระมหาบุรุษ พิจารณากอน จึงกลาวคําอันประกอบดวยอรรถและธรรม
แสดงแลวกะประชาชนเปนอันมาก เปนผูน ําประโยชนและความสุข
มาใหแกสัตวทั้งหลาย เปนผูไมตระหนีไ่ ดเสียสละบูชาธรรมแลว
พระองคยอมไปสูสุคติ บันเทิงอยูในสุคตินนั้ เพราะกรรมอันพระองค
ประพฤติดีแลว มาในโลกนี้ ยอมไดลักษณะ ๒ ประการ เพื่อ
ความเปนผูมีความสุขอันอุดม พระมหาบุรษุ นั่นนัน้ มีพระโลมชาติ
มีปลายชอนขึ้นขางบนและมีพระบาทดํารงอยูแลวเปนอันดี อันพระ
มังสะและโลหิตปดบัง อันหนังหุมหอแลว และมีพระเพลาเบื้องบน
งาม พระมหาบุรุษเชนนั้น ถาอยูครองเรือนจะถึงความเปนผูเลิศกวา
พวกที่บริโภคกาม ไมมีใครๆ ยิ่งกวาพระองคทรงครอบงําชมพูทวีป
เสียสิ้น อนึ่ง หากพระองคทรงผนวช ก็จะทรงพระวิริยะอยาง
ประเสริฐ ถึงความเปนผูเลิศกวาสรรพสัตว ไมมีใครๆ ยิ่งกวา พระองค
ได ทรงครอบงําโลกทั้งปวงอยู ฯ
[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน
เปนผูตั้งใจสอนศีลปะ วิชชา จรณะ [ขอที่ควรประพฤติ] หรือกรรม [ปญญาเปนเครื่องรู
วาสัตวมีกรรมเปนของตน] ดวยมนสิการวา ทําไฉนชนทั้งหลายนี้พึงรูเร็ว พึงสําเร็จเร็ว ไมพึง
ลําบากนาน ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะ
กรรมนั้น อันตนทํา สั่งสมพอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสู
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ความเปนอยางนี้ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีพระชงฆเรียวดังแขงแหงเนื้อทราย
พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนัน้ ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯเมื่อ
เปนพระราชาจะไดอะไร เมือ่ เปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ จะทรงไดเฉพาะซึ่งหัตถา
ทิวาหนะ อันคูค วรแกพระราชา ซึ่งเปนองคแหงเสนาของพระราชาโดยพลัน ฯลฯ ถาพระมหา
บุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือ
กิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะได
รับผลขอนี้ คือจะทรงไดเฉพาะซึ่งจีวราทิปจ จัยอันสมควรแกสมณะ และจตุบริษัทอันเปนองค
ของสมณะ และทรงไดบริขารเปนสมณูปโภคอันสมควรแกสมณะโดยพลัน พระผูมพี ระภาค
ตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนใี้ นพระลักษณะนั้นวา
[๑๔๕] พระมหาบุรุษปรารถนาอยูวา ทําไฉน พวกศึกษาเหลานี้จะรูแ จมแจงเร็วใน
ศิลปะ ในวิชชา ในจรณะ และในกรรม และดวนบอกศิลปะที่ไมเปนไป
เพื่อจะเบียดเบียนแกใครๆ ดวยความตั้งใจวา ผูศึกษาจะไมลําบากนาน
ครั้นทํากุศลกรรมมีความสุขเปนผลนั้นแลว ยอมไดพระชงฆทั้งคูเปนที่
ชอบใจ มีทรวดทรงดี กลมกลอม เปนสุชาต เรียวไปโดยลําดับ
มีโลมชาติมีปลายชอยขึ้นขางบน มีหนังอันละเอียดหุมหอแลว บัณฑิต
ทั้งหลายชมพระมหาบุรุษนัน้ วา พระองคมีพระชงฆดังวาแขงแหง
เนื้อทราย และชมพระลักษณะ คือโลมชาติเสนหนึ่งๆ อันประกอบ
ดวยสมบัติทใี่ ครๆ ปรารถนา รวมเขาไวในที่นี้ พระมหาบุรุษเมื่อยัง
ไมทรงผนวช ก็ไดลักษณะนัน้ ในที่นี้ เร็วพลัน ถาพระมหาบุรุษเชนนั้น
เขาถึงบรรพชา ทรงยินดียิ่ง แลวดวยความพอพระทัยในเนกขัมมะ
มีพระปรีชาเห็นแจมแจงทรงพระวิรยิ ะยอดเยี่ยม จะทรงไดพระลักษณะ
เปนอนุโลมแกพระลักษณะที่สมควรเร็วพลัน ฯ
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน
เปนผูเขาหาสมณะหรือพราหมณแลวซักถามวา ขาแตทานผูเจริญกรรมสวนกุศลเปนอยางไร
กรรมสวนอกุศลเปนอยางไร กรรมสวนที่มีโทษเปน อยางไร กรรมสวนที่ไมมีโทษเปนอยางไร
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กรรมที่ควรเสพเปนอยางไร กรรมที่ไมควรเสพเปนอยางไร กรรมอะไรขาพเจาทําอยูพ ึงเปน
ไปเพื่อไมเปนประโยชน เพือ่ ทุกขตลอดกาลนาน อนึ่ง กรรมอะไรขาพเจาทําอยูพึงเปนไป
เพื่อเปนประโยชน
เพือ่ สุขตลอดกาลนาน ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแต
ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติ จาก
สวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีพระฉวีสุขุม
ละเอียด เพราะพระฉวีสุขุมและละเอียด ธุลีละอองมิติด พระกายได พระมหาบุรุษสมบูรณดวย
ลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปน พระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร
เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีปญญามาก ไมมีบรรดากามโภคีชนผูใดผูหนึง่ มีปญญา
เสมอ หรือ มีปญญาประเสริฐกวาพระองค ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต
จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อ เปน
พระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระปรีชามาก มีพระ
ปรีชากวางขวาง มีพระปรีชาราเริง มีพระปรีชาวองไว มีพระปรีชา เฉียบแหลม มีพระปรีชา
ทําลายกิเลส ไมมีบรรดาสรรพสัตวผูใดผูหนึ่งมีปญญา เสมอ หรือมีปญญาประเสริฐกวาพระองค
พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทัง้ หลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระ
ลักษณะนั้นวา
[๑๔๗] พระมหาบุรุษ เคยเปนมนุษยในชาติกอนๆ ประสงคจะรูทวั่ ถึง เขาหา
บรรพชิต สอบถามตั้งใจฟงดวยดี มุงความเจริญอยูภายในไตรตรอง
กถาอันประกอบดวยอรรถ มาอุบัติเปนมนุษย มีพระฉวีละเอียด เพราะ
กรรมอันดําเนินไปเพื่อความไดเฉพาะซึ่งปญญา บัณฑิตผูฉลาดใน
ลักษณะและนิมิตทํานายวา พระราชกุมารเชนนี้จะทรงหยั่งทราบอรรถ
อันสุขุมแลวเห็นอยู ถาไมเขาถึงบรรพชาก็จะยังจักรใหเปนไป ปกครอง
แผนดิน ใน การสั่งสอนสิ่งที่เปนประโยชนและในการกําหนด ไมมใี คร
ประเสริฐหรือเสมอเทาพระองค ถาพระราชกุมารเชนนั้น เขาถึง
บรรพชายินดียงิ่ ดวยความพอพระทัยในเนกขัมมะ จะมีพระปรีชาเห็น
แจมแจง ทรงไดพระปรีชาอันพิเศษ อันยอดเยีย่ มบรรลุพระโพธิญาณ
ทรงพระปรีชาอันประเสริฐกวางขวางดังแผนดิน ฯ
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[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน
เปนผูไมมีความโกรธ ไมมีความแคนใจ แมถูกคนหมูมากวาเอาก็ไมขดั ใจ ไมโกรธ ไมปองราย
ไมจองผลาญ ไมทําความโกรธความเคืองและ ความเสียใจใหปรากฎ และเปนผูใหเครื่องลาดมี
เนื้อละเอียดออน และใหผา สําหรับนุงหม คือ ผาโขมพัสตรมีเนื้อละเอียด ผาฝายมีเนือ้
ละเอียด ผาไหมมี เนื้อละเอียด ผากัมพลมีเนื้อละเอียด ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เบื้องหนา แตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ
ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ
มีวรรณะดังทองคํา มีผิวหนังคลายทองคํา พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนัน้ ถาอยูครอง
เรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมือ่ เปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะได
รับผลขอนี้ คือ จะไดเครื่องลาดมีเนื้อละเอียดออน ทั้งไดผา สําหรับนุงหม คือ ผาโขมพัสตรมีเนื้อ
ละเอียด ผาฝายมีเนื้อละเอียด ผาไหมมีเนือ้ ละเอียด ผากัมพลมีเนื้อละเอียด ถาพระ
มหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา
คือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับ
ผลขอนี้ คือ ทรงไดเครื่องลาดมีเนื้อละเอียดออน ทรงไดผาสําหรับนุงหม คือ ผาโขมพัสตร
มีเนื้อละเอียด ผาฝายมีเนื้อละเอียด ผาไหมมีเนื้อละเอียด ผากัมพลมีเนื้อละเอียด พระผูม ี
พระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะ
นั้นวา
[๑๔๙] พระมหาบุรุษอธิษฐานความเปนผูไ มโกรธไว และไดใหทานคือผาเปน
อันมาก ลวนแตมีเนื้อละเอียดและมีสีดี เปนผูดํารงอยูในภพกอนๆ
ทรงเสียสละเหมือนฝนตกทั่วแผนดิน ครัน้ ทรงทํากุศลกรรมนั้นแลว
จุติจากมนุษยโลกเขาถึงเทวโลก เสวยวิบาก อันเปนผลกรรมที่ทําไวดี
มีพระฉวีเปรียบดวยทอง ดุจพระอินทรผูประเสริฐกวาสุรเทวดา ยอมลบ
ลนอยูในเทวโลกถาเสด็จครองเรือนยังไมประสงคที่จะทรงผนวช ก็จะ
ทรงปกครองแผนดินใหญ ทรงไดเฉพาะซึง่ สัตตรตนะ และความเปน
ผูมีพระฉวีสะอาดละเอียดงามลบลนประชุมชนในโลกนี้ ถาเขาถึง
บรรพชา ก็จะทรงไดซึ่งผาสําหรับทรงครอง เปนผาเครื่องนุงหมอยางดี
และเสวยผลกรรมที่เปนประโยชนดีที่ทรงทําไวในภพกอน ความหมดสิ้น
แหงผลกรรมที่พระองคทําแลว หามีไม ฯ
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[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอนกําเนิดกอน
เปนผูนําพวกญาติมิตรสหายผูมีใจดีที่สูญหายพลัดพรากไปนานใหกลับมาพบกัน นํามารดา
กับบุตรใหพบกัน นําบุตรกับมารดาใหพบกัน นําบิดากับบุตรใหพบกัน นําบุตรกับบิดา
ใหพบกัน นําบิดากับพี่นองใหพบกัน นําพี่ชายกับนองสาวใหพบกัน นํานองสาวกับ
พี่ชายใหพบกัน ครั้นทําเขาใหพรอมเพรียงกันแลว ก็ชื่นชม ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ
ครั้นจุติจากสวรรคแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุรสิ ลักษณะนี้ คือมีพระ
คุยหะเรนอยูใ นฝก พระมหาบุรุษสมบูรณดว ยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรบั ผลขอนี้ คือ มี
พระโอรสมาก พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญมีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย
สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะได
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจา
จะไดอะไร เมือ่ เปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระโอรสมาก พระโอรสของ
พระองคมีจํานวนหลายพันลวนเปนผูแ กลวกลา มีความเพียรเปนองคสมบัติ กําจัดปรเสนา
เสียได พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้
ในพระลักษณะนั้นวา
[๑๕๑] พระมหาบุรุษเปนมนุษยในชาติกอ นๆ ไดทรงนําพวกญาติมิตรสหายที่
สูญหายพลัดพรากไปนานใหกลับมาพบกัน ครั้นทําใหเขาพรอมเพรียงกันแลว
ก็ชื่นชม เพราะกุศลกรรมนัน้ พระองคจึงหลีกไปสูไตรทิพย เสวย
ความสุขและสมบัติเปนที่เพลิดเพลินยินดี จุติจากเทวโลกแลวเวียนมา
เกิดในโลกนี้ ยอมไดองคาพยพที่ปดบังดวยผาตั้งอยูในฝก พระมหาบุรุษ
เชนนั้นมีพระโอรสมาก พระโอรสของพระองคมากกวาพัน เปน
ผูกลาหาญ เปนวีรบุรุษ สามารถใหศัตรูพายไป ใหปติเกิดและทูล
ปยพจนแกพระมหาบุรุษทีย่ งั ทรงเปนคฤหัสถ เมื่อพระมหาบุรุษทรงผนวช
บําเพ็ญพรต มีพระโอรสมากกวานัน้ ลวนแตดําเนินตามพระพุทธพจน
พระลักษณะนัน้ ยอมเปนนิมติ สองความนัน้ สําหรับพระมหาบุรุษที่เปน
คฤหัสถหรือบรรพชิต ฯ
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[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน
เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห ยอมรูจ ักชนที่เสมอกัน รูจักเองรูจ กั บุรุษ รูจักบุรษุ พิเศษ
หยั่งทราบวาบุคคลนี้ควรแกสักการะนี้ บุคคลนี้ควรแกสกั การะนี้ ดังนี้ แลวทํากิจเปนประโยชนอัน
พิเศษ
ในบุคคลนั้นๆ ในกาลกอนๆตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะ
กรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรค
นั้นแลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการนี้ คือ มีพระกาย
เปนปริมณฑลดังวานิโครธพฤกษ ๑ เมื่อทรงยืนอยูไ มตองทรงนอมพระกายลง ยอมลูบคลํา
พระชาณุทั้ง ๒ ดวยฝายพระหัตถทั้ง ๒ ได ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณดว ยลักษณะทั้ง ๒ นั้น
ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯเมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปน
พระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูมั่งคั่งมีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่อง
อุปกรณนาปลืม้ ใจมากมีทรัพยและขาวเปลือกมาก มีคลังเต็มบริบูรณ ถาพระมหาบุรษุ นั้นออก
จากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอัน
เปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ
เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก ทรัพยของพระองคนั้นคือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ
สุตะ จาคะ ปญญา เปนทรัพยอยางหนึ่งๆพระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณ
กเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๕๓] พระมหาบุรุษ เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห พิจารณาแลว
สอดสองแลว คิดแลวหยั่งทราบวา บุคคลนี้ควรแกสักการะนี้ ดังนีแ้ ลว
ทํากิจพิเศษของบุรุษในบุคคลนั้นๆ ในกาลกอน ก็แหละพระมหาบุรุษ
ทรงยืนตรงไมตองนอมพระกายลง ก็ถูกตองพระชาณุทงั้ ๒ ดวย
พระกรทั้ง ๒ ได และมีพระกายเปนปริมณฑลดังวา ตนนิโครธที่งอกงาม
บนแผนดินดวยผลกรรมที่ประพฤติมาดีแลว ยังเปนสวนเหลือ
มนุษยทั้งหลาย ที่มีปญญาอันละเอียด รูจักลักษณะเปนนิมิตมากอยาง
ทํานายวา พระราชโอรสนี้เปนพระดรุณกุมาร ยังทรงพระเยาว ยอมได
เฉพาะซึ่งลักษณะอันคูควรแกคฤหัสถมากอยาง กามโภคะอันสมควรแก
คฤหัสถเปนอันมาก ยอมมีแกพระราชกุมารผูเปนใหญในแผนดิน ใน
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ฆราวาสวิสัยนี้ ถาพระราชกุมารนี้ทรงละกามโภคะทั้งปวง จะทรงได
อนุตตรธรรมอันเปนทรัพยอยางประเสริฐสูงสุด ฯ
[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอนกําเนิดกอน
เปนผูหวังประโยชน หวังความเกื้อกูล หวังความผาสุก หวังความเกษมจากโยคะ แกชนเปนอันมาก ดวย
มนสิการวา ทําไฉน ชนเหลานี้พึงเจริญดวยศรัทธา เจริญดวยศีล เจริญดวยสุตะ เจริญดวยพุทธิ
เจริญดวยจาคะเจริญดวยธรรม เจริญดวยปญญา เจริญดวยทรัพยและขาวเปลือก เจริญดวยนา
และสวน เจริญดวยสัตวสองเทาและสัตวสี่เทา เจริญดวยบุตรและภรรยา เจริญดวยทาสและ
กรรมกร เจริญดวยญาติ เจริญดวยมิตร เจริญดวยพวกพอง ดังนี้ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ
ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๓ ประการนี้
คือ มีสวนพระกายขางหนาดังวากึ่งกายขางหนาแหงราชสีห ๑ มีระหวางพระปฤษฎางคเต็มดี ๑
มีลําพระศอกลมเสมอกัน ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะ ๓ ประการนั้น ถาอยูค รองเรือน
จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผล
ขอนี้ คือ มีความไมเสื่อมเปนธรรมดา คือ ไมเสื่อมจากทรัพยและขาวเปลือก ไมเสื่อมจากนา
และสวน ไมเสื่อมจากสัตวสองเทาและสัตวสี่เทา ไมเสือ่ มจากบุตรและภรรยา ไมเสื่อมจากทาส
และกรรมกร ไมเสื่อมจากญาติ ไมเสื่อมจากมิตร ไมเสื่อมจากพวกพอง ไมเสื่อมจากสรรพ
สมบัติ ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมือ่ เปน
พระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีความไมเสื่อมเปนธรรมดา คือ ไมเสื่อมจากศรัทธา ไม
เสื่อมจากศีล ไมเสื่อมจากสุตะ ไมเสื่อมจากจาคะ ไมเสื่อมจากปญญา ไมเสื่อมจากสมบัติทั้งปวง พระผูมี
พระภาคตรัสเนื้อความนี้ไวพระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะ
เหลานั้นวา
[๑๕๕] พระมหาบุรุษยอมปรารถนาความเจริญกับดวยประชาชนเหลาอื่นวา ทํา
ไฉน พหุชนพึงไมเสื่อมจากศรัทธา ศีล สุตะ พุทธิจาคะ ธรรม คุณอัน
ใหประโยชนสําเร็จมาก ทรัพย ขาวเปลือกนา สวน บุตร ภรรยา
สัตวสองเทาและสัตวสี่เทา ญาติมิตร พวกพอง และพละ วรรณะ
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สุข ทั้ง ๒ ประการ ดังนี้ทั้งหวังความมั่งมีและความสําเร็จ พระมหา
บุรุษนั้นมีสวนพระกายขางหนาดํารงอยูเปนอันดี ดังวากึง่ กายขางหนา
แหงราชสีหและมีพระศอกลมเสมอกัน ทั้งมีระหวางพระปฤษฎางคเต็มดี
ลักษณะทั้ง ๓ นี้เปนบุพพนิมิต ไมเสื่อมปรากฏอยู เพราะกรรมที่
พระมหาบุรุษประพฤติดีแลว ทําแลวในกาลกอน พระมหาบุรุษแม
ดํารงอยูในคิหวิ ิสัย ยอมทรงเจริญดวยขาวเปลือกทรัพย บุตร ภรรยา
สัตวสองเทาและสัตวสี่เทา ถาทรงตัดกังวลเสีย ทรงผนวช ยอมทรง
บรรลุพระสัมโพธิญาณอันประเสริฐ มีความไมเสื่อมเปนธรรมดา ฯ
[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอนกําเนิดกอน
เปนผูไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลายดวยฝามือ กอนดิน ทอนไม หรือศัสตรา ตถาคตยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน
ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุรสิ
ลักษณะนี้ คือ มีเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันเลิศ กลาวคือ พระมหาบุรุษนั้นมีเสน
ประสาท มีปลายในเบื้องบนประชุมอยูที่ลาํ พระศอ สําหรับนํารสอาหารแผซานไปสม่ําเสมอ
ทั่วพระกาย พระองคสมบูรณดว ยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิฯลฯ
เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระโรคาพาธนอย
สมบูรณดวยพระเตโชธาตุอันยังอาหารใหยอยดีไมเย็นนัก ไมรอนนัก ถาออกจากเรือนผนวช
เปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก
เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระโรคาพาธนอย
มีความลําบากนอย สมบูรณดวยพระเตโชธาตุอันยังอาหารใหยอยดี ไมเย็นนัก ไมรอนนัก
อันควรแกพระปธานเปนปานกลาง พระผูม ีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลาย
จึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๕๗] พระมหาบุรุษไมเบียดเบียน ไมย่ํายีสัตวดวยฝามือ ดวยทอนไม ดวย
กอนดิน ดวยศัสตรา ดวยอันใหตายเองและอันบังคับใหฆา
ดวยอัน
จําจอง หรือดวยอันใหหวาดกลัว เพราะกรรมนั้น นั่นแหละ พระ
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มหาบุรุษไปจากมนุษยโลกจึงบันเทิงใจในสุคติทั้งหลาย และเพราะทํา
กรรมมีผลเปนสุขจึงไดสุขมาก และมีเสนประสาทสําหรับนํารสอาหาร
เพราะฉะนั้น พวกพราหมณผูฉลาดมีปญญาอันเห็นแจมแจงจึงทํานายวา
พระราชกุมารนี้จักมีความสุขมาก ลักษณะนั้นยอมสองอรรถนั้น
สําหรับพระราชกุมารผูยังดํารงอยูในคิหวิ ิสยั หรือผูทรงผนวช ฯ
[๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอนกําเนิดกอน
ไมถลึงตาดู ไมคอนตาดู ไมชําเลืองตาดู [พหุชน ดวยอํานาจความโกรธ] เปนผูตรง มีใจตรง
เปนปรกติแลดูตรงๆ และแลดูพหุชนดวยปยจักษุตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ
ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ
เหลานี้ คือ มีพระเนตรสีดําสนิท ๑ มีดวงพระเนตรดังวาตาแหงโค ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ
ดวยลักษณะ ๒ ประการนัน้ ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯเมื่อเปนพระราชา
จะไดอะไร เมือ่ เปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูอันชนเปนอันมากเห็นแลวรัก เปนที่
รักใครพอใจแหงพราหมณและคฤหบดี แหงชาวนิคม และชาวชนบท แหงโหราจารยและ
มหาอํามาตย แหงกองทหาร แหงนายประตู แหงอํามาตย แหงบริษัท แหงพวกเจา
แหงเศรษฐี แหงพระราชกุมารถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะได
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจา
จะไดอะไรเมือ่ เปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูที่ชนเปนอันมากเห็นแลวรัก เปนที่
รักใครพอใจแหงภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย อสูร นาคและคนธรรพ
พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระ
ลักษณะเหลานั้นวา
[๑๕๙] พระมหาบุรุษ ไมถลึงตาดู ไมคอนตาดู ไมชําเลืองดู [พหุชนดวยอํานาจ
ความโกรธ] เปนผูตรง มีใจตรงเปนปรกติ แลดูพหุชนดวยปยจักษุ
พระองคเสวยวิบากอันเปนผล บันเทิงอยูในสุคติทั้งหลาย มาในโลกนี้
มีดวงพระเนตรดังวาตาแหงโคและมีพระนัยนาคือพระเนตรมีสีดําสนิท
มีการเห็นแจมใส พวกมนุษยผูประกอบในลักษณศาสตร มีความ

พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาที่ 131
ละเอียด ผูฉลาดในลักษณะเปนนิมิตมีบทมาก ฉลาดในการตรวจเห็น
นัยนตามีสีดําสนิทและดวงตาเปนดังตาแหงโค จะชมเชยพระราชกุมาร
นั้นวา พระองคเปนที่เห็นนารัก พระมหาบุรุษดํารงอยูในคิหิวิสัยเปน
ที่เห็น ที่นารัก เปนที่รักของชนมาก ก็ถาพระองคทรงละคิหิวิสัยเปน
พระสมณะ ยอมเปนที่รักของพหุชน และยังชนเปนอันมากให
สรางโศก ฯ
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอ น ภพกอน กําเนิดกอน
เปนหัวหนาของพหุชนในธรรมทั้งหลายฝายกุศล เปนประธานของพหุชนดวยกายสุจริต ดวย
วจีสุจริต ดวยมโนสุจริต ในการบําเพ็ญทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในความ
ปฏิบัติดีในมารดา ในความปฏิบัติดีในบิดา ในความปฏิบัติดีในสมณะ ในความปฏิบตั ิดีใน
พราหมณ ในความเคารพตอเชฏฐชนในสกุล และในธรรมเปนอธิกุศลอื่นๆ ตถาคตยอมเขา
ถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม
พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะ
ซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือมีพระเศียรไดปริมณฑลดุจดังวาประดับดวยอุณหีส พระมหาบุรุษ
สมบูรณดวยลักษณะนัน้ ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิฯลฯ เมื่อเปนพระราชา
จะไดอะไร เมือ่ เปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนทีค่ ลอยตามของมหาชน ที่เปนพราหมณ
เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร
เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษ
นั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลส
อันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้
คือ เปนที่คลอยตามแหงมหาชน ที่เปนภิกษุ เปนภิกษุณีเปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา
เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณ
กเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนัน้ วา
[๑๖๑] พระมหาบุรุษ เปนหัวหนาในธรรมทั้งหลายที่เปนสุจริต ยินดียิ่งแลวใน
ธรรมจริยา เปนที่คลอยตามของพหุชน เสวยผลแหงบุญในสวรรค
ทั้งหลาย ครั้นเสวยผลแหงสุจริตแลว มาในโลกนี้ ไดถึงความเปน
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ผูมีพระเศียรดุจดังวาประดับดวยอุณหีส พวกผูรูที่ทรงจําลักษณะเปน
นิมิตอันปรากฏอยูทํานายวา พระราชกุมารนี้ จักเปนหัวหนาแหงพหุชน
หมูชนที่ชวยเหลือของพระองคในหมูมนุษยในโลกนี้ จักมีมาก แมใน
เบื้องตน [คราวที่พระองคทรงพระเยาว] ครั้งนั้น พวกพราหมณ
ก็พยากรณแกพระองควา พระราชกุมารนี้ ถาเปนกษัตริยจ ะเปนใหญใน
แผนดิน จะไดความชวยเหลือในชนมากโดยแท ถาพระองคจะทรง
ผนวช จะปราชญเปรื่อง มีความชํานาญวิเศษในธรรมทั้งหลาย และ
ชนเปนอันมาก จะเปนผูยินดียิ่งในคุณคือความสั่งสอนของพระองค
และจะคลอยตาม ฯ
[๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน
ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตยมีถอยคําเปนหลักฐาน
ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
เพราะกรรมนัน้ อันตนทํา สัง่ สม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสู
ความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุรสิ ลักษณะ ๒ ประการเหลานี้ คือ มีโลมชาติขุมละ
เสนๆ ๑ และมีอุณาโลมในระหวางคิว้ มีสีขาวออนเหมือนปุยฝาย ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ
ดวยลักษณะ ๒ ประการนัน้ ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชา
จะไดอะไร เมือ่ เปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนทีป่ ระพฤติตามของมหาชนที่เปน
พราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร
เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษ
นั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลส
อันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ
เปนที่ประพฤติตามของมหาชนที่เปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสกเปนอุบาสิกา เปนเทวดา
เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณ
กเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๖๓] ในชาติกอนๆ พระมหาบุรุษมีปฏิญญาเปนสัจจะ มีพระวาจาไมเปนสอง
เวนคําเหลวไหล ไมพูดใหเคลื่อนคลาดตอใครๆตรัสโดยคําจริง
คําแท คําคงที่ มีพระอุณาโลมสีขาวสะอาดออนดีดังปุยฝาย เกิดดีใน
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ระหวางพระโขนงและในขุมพระโลมาทั่วไป ไมมีโลมชาติเกิดเปน
สองเสน มีพระสรีระอันโลมชาติเสนหนึ่งๆ ขึ้นสะพรั่ง พวกผูรู
ลักษณะ ฉลาดในลักษณะเปนนิมิตที่ปรากฏ เปนจํานวนมากมา
ประชุมกัน แลวทํานายพระมหาบุรุษวา พระอุณาโลมตั้งอยูดี โดยนิมิต
บงวาพหุชนยอมประพฤติตาม พระมหาบุรุษแมดํารงอยูใ นคิหวิ ิสัย
มหาชนก็ประพฤติตาม เพราะกรรมที่ทรงทําดีมากในชาติกอน หมูชน
ยอมประพฤติตามพระมหาบุรุษผูตัดกังวลทรงผนวชเปนพระพุทธเจา
ผูประเสริฐ ฯ
[๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอนกําเนิดกอน
ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้
แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน สมานคน
ที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอม เพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดี
ในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน
ตถาคต ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอัน ตนทํา
สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมได
เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหลานี้ คือ มีพระทนต ๔๐ ซี่ ๑ มีพระทนตไมหาง ๑
พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะ ๒ ประการนั้นถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ
เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไรเมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริษทั ไมแตกกัน
บริษัทของพระองคที่ไมแตกกัน เปนพราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท
เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท
เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาออกจากเรือนผนวช เปนบรรพชิต จะไดเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะได
อะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริษัทไมแตก บริษัทของพระองคที่ไมแตกกัน เปน
ภิกษุ
เปนภิกษุณีเปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ
พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระ
ลักษณะเหลานั้นวา
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[๑๖๕] พระมหาบุรุษ ไมไดกลาวแลวซึ่งวาจาอันสอเสียด อันทําความแตกแก
พวกทีด่ ีกัน อันทําความวิวาทเปนเหตุใหความแตกกันมากไป อันทํากิจ
อันไมควรเปนเหตุใหความทะเลาะกันมากไปอันยังความแตกกันใหเกิด
แกพวกทีด่ ีกัน ไดกลาวแลวซึ่งวาจาดีอันทําความไมววิ าทกันให
เจริญไป อันยังความติดตอกันใหเกิดแกพวกที่แตกกัน บรรเทาความ
ทะเลาะของชน มีความสามัคคีกับหมูชน ยินดีเบิกบานอยูกับ
ประชุมชนทั้งหลาย ยอมเสวยวิบากอันเปนผลเบิกบานอยูใ นสุคติ
ทั้งหลาย มาในโลกนี้ ยอมมีพระทนตไมหา งเรียบดี และมีพระทนต
๔๐ ซี่เกิดอยูใ นพระโอษฐตงั้ อยูเปนอยางดี ถาพระองคเปนกษัตริย
เปนใหญในแผนดิน จะมีบริษัทไมแตกกัน หากพระองคเปนสมณะ
จะปราศจากกิเลส ปราศจากมลทิน บริษัทของพระองคจะดําเนินตาม
ไมมีความหวัน่ ไหว ฯ
[๑๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอ น ภพกอน กําเนิดกอน
ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนของ
ชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรค
นั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหลานี้ คือ มี
พระชิวหาใหญ ๑ มีพระสุรเสียงดังวาเสียงพรหม เมื่อตรัสมีกระแสเหมือนเสียงนกการะเวก ๑
พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะ ๒ ประการนั้น ถาอยูค รองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิฯลฯ
เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระวาจาอันพหุชน
พึงเชื่อถือ พหุชนที่เชื่อถือคําของพระองค เปนพราหมณ เปนคฤหบดีเปนชาวนิคม เปนชาว
ชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหารเปนนายประตู เปนอํามาตย เปนเจา
เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะได
อะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระวาจาอันพหุชนเชื่อถือ พหุชนที่เชื่อถือ
พระวาจาของพระองค เปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดาเปนมนุษย เปนอสูร
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เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไวพระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาว
คาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๖๗] พระมหาบุรุษ ไมไดกลาวแลวซึ่งวาจาหยาบอันทําความดา ความบาด
หมาง ความลําบากใจ ทําความเจ็บใจ เปนเครื่องย่ําเหยียบแกพหุชน
เปนคําชั่วราย ไดกลาวแลวซึง่ วาจาออนหวานไพเราะ อันมีประโยชนดี
กลาววาจาเปนที่รักแหงใจ อันไปสูหทัย อันสะดวกแกโสต เสวย
ผลบุญในสวรรคทั้งหลาย ครั้นเสวยผลแหงกรรมที่ประพฤติดีแลว มา
ในโลกนี้ ไดถึงแลวซึ่งความเปนผูมีเสียงดังวาเสียงแหงพรหม และมี
พระชิวหาไพบูลยกวางมีคําที่ตรัสอันพหุชนเชื่อถือ ผลนี้ยอมสําเร็จแก
พระองค แมเปนคฤหัสถตรัสอยูฉันใด ถาพระองคทรงผนวช เมื่อ
ตรัสคําที่ตรัสดีมากแกพหุชนคํานั้นพหุชนก็เชื่อถือ ฉันนั้นโดยแท ฯ
[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน
ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม
พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบประโยชนโดยกาลอันควร
ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา
สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมได
เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีพระหนุดังวาคางราชสีห พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น
ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปน
พระราชาไดรบั ผลขอนี้ คือ ไมมีใครๆ ที่เปนมนุษยเปนขาศึกศัตรูกําจัดได ถาออกจากเรือน
ผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจามีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว
ในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมือ่ เปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้คือไมมี
ขาศึกศัตรูภายในภายนอก คือ ราคะ โทสะ โมหะ หรือสมณะ พราหมณเทวดา มาร
พรหม ใครๆ ในโลกกําจัดได พระผูมีพระภาคตรัสคํานี้ไวพระโบราณกเถระทั้งหลาย
จึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนัน้ วา
[๑๖๙] พระมหาบุรุษ ไมกลาวคําเพอเจอ ไมกลาวคําปราศจากหลักฐาน มีคลอง
พระวาจาไมเหลวไหล ทรงบรรเทาเสียซึ่งคําที่ไมเปนประโยชน ตรัสแต
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คําที่เปนประโยชนและคําที่เปนสุขแกพหุชนครั้นทํากรรมนั้นแลวจุตแิ ลว
จากมนุษยโลก เขาถึงแลวซึ่งเทวโลกเสวยวิบากอันเปนผลแหงกรรม
ที่ทําดีแลว จุตแิ ลวเวียนมาในโลกนี้ ไดแลวซึ่งความเปนผูมีพระหนุดัง
วาคางราชสีหที่ประเสริฐกวาสัตวสี่เทา เปนพระราชาที่เปนใหญกวา
มนุษยแสนยากที่ใครจะกําจัดพระองคได พระองคเปนผูใ หญยิ่งของ
มวลมนุษย มีอานุภาพมากเปนผูเสมอดวยเทวดาผูประเสริฐในชั้น
ไตรทิพยและเปนเหมือนพระอินทรผูประเสริฐกวาเทวดาเปนผูมั่นคง
อันคนธรรพ อสูร ทาวสักกะและยักษผูกลาไมกําจัดไดโดยงายเลย
พระมหาบุรุษเชนนั้น ยอมเปนใหญทุกทิศในโลกนี้โดยแท ฯ
[๑๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน
ละมิจฉาอาชีวะแลว สําเร็จความเปนอยูดว ยสัมมาอาชีวะ เวนขาดจากการโกงดวยตาชั่ง การโกง
ดวยของปลอมและการโกงดวยเครื่องตวงวัด และการโกงดวยการรับสินบน การหลอกลวง
และตลบตะแลง เวนขาดจากการตัด การฆาการจองจํา การตีชิง การปลนและกรรโชก
ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา
สั่งสม พอกพูนไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะ
ซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ เหลานี้ คือ มีพระทนตเสมอกัน ๑ และมีพระทาฐะสีขาวงาม ๑ พระมหา
บุรุษนั้นสมบูรณดว ยลักษณะทั้ง ๒ นั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ
เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริวารสะอาด บริวาร
ของพระองคที่สะอาดนั้นเปนพราหมณและคฤหบดี เปนชาวนิคม และชาวชนบท เปนโหราจารย
และมหาอํามาตยเปนกองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี
เปนราชกุมาร ก็ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัม
มาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมือ่ เปน
พระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริวารสะอาดบริวารของพระองคที่สะอาดนั้น เปนภิกษุ
เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ
พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระ
ลักษณะเหลานั้นวา
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[๑๗๑] พระมหาบุรุษนั้น ละมิจฉาอาชีวะเสีย ยังความประพฤติใหเกิดแลวดวย
สัมมาอาชีวะอันสะอาด อันเปนไปโดยธรรม ละกรรมอันไมเปนประโยชน
ประพฤติแตกรรมที่เปนประโยชนและเปนสุขแกพหุชน ทํากรรมมีผล
ดีที่หมูสัตบุรุษผูมีปญญาอันละเอียด ผูฉลาดสรรเสริญแลว เสวยสุข
อยูในสวรรคเปนผูพรั่งพรอมดวยสมบัติ เปนที่ยินดีเพลิดเพลินอภิรมย
อยู เสมอดวยทาวสักกะผูประเสริฐในชั้นไตรทิพย จุตจิ ากสวรรคแลว
ไดภพเปนที่อยูแหงมนุษย ยังซ้ําไดเฉพาะซึ่งพระทนตทเี่ กิดในพระโอษฐ
สําหรับตรัสเรียบเสมอ และพระทาฐะสีขาวดีหมดจดสะอาด เพราะ
วิบากอันเปนผลแหงกรรมทีท่ ําดี พวกมนุษยผูทํานายลักษณะที่มีปญญา
อันละเอียดที่มหาชนยกยองเปนจํานวนมากมาประชุมกันแลว พยากรณ
วา พระราชกุมารนี้จะมีหมูชนที่สะอาดเปนบริวาร มีพระทนตที่เกิด
สองหนเสมอ และมีพระทาฐะมีสีขาวสะอาดงาม ชนเปนอันมากที่สะอาด
เปนบริวารของพระมหาบุรษุ ผูเปนพระราชาปกครองแผนดินใหญนี้ ไมกด
ขี่เบียดเบียนชาวชนบท ชนทั้งหลายตางประพฤติกิจเปนประโยชน
และเปนสุขแกชนมาก ถาพระองคทรงผนวชจะเปนสมณะ ปราศจาก
บาปธรรม มีกิเลสเปนดังธุลีระงับไป มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว
ปราศจากความกระวนกระวาย และความลําบาก จะทรงเห็นโลกนีแ้ ละโลกอื่น
และบรมธรรมโดยแท คฤหัสถเปนจํานวนมาก และพวกบรรพชิตที่ยัง
ไมสะอาด จะทําตามพระโอวาทของพระองค ผูกําจัดบาปธรรมที่บัณฑิต
ติเตียนเสียแลว พระองคจะเปนผูอันบริวารที่สะอาดผูกําจัดกิเลสเปน
มลทินเปนดังวาตออันใหโทษ หอมลอมแลว ฯ
พระมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุทั้งหลายนัน้ ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระ
ผูมีพระภาค ดังนี้แล ฯ
จบ ลักขณสูตร ที่ ๗
___________
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๘. สิงคาลกสูตร (๑๓)
[๑๗๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห สมัยนั้น สิงคาลกคฤหบดีบุตรลุกขึ้นแตเชา ออกจาก
กรุงราชคฤห มีผาชุม มีผมเปยก ประคองอัญชลี นอบนอมทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหนา
ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซายทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องบน ฯ
[๑๗๓] ครั้งนัน้ เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลวทรงถือบาตร
และจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห ไดทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกคฤหบดีบุตร ซึ่งลุก
ขึ้นแตเชา ออกจากกรุงราชคฤห มีผาชุม มีผมเปยกประคองอัญชลี นอบนอมทิศทั้งหลาย
คือ ทิศเบื้องหนา ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซาย ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องบนอยู
แลวไดตรัสถามวาดูกรคฤหบดีบุตร ทานลุกขึ้นแตเชา ออกจากกรุงราชคฤห มีผาชุม มีผม
เปยกประคองอัญชลีนอบนอมทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหนา ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง
ทิศเบื้องซาย ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องบนอยู เพราะเหตุอะไรหนอ ฯ
สิงคาลกคฤหบดีบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คุณพอของขาพระพุทธเจาเมื่อใกล
จะตายไดสั่งไวอยางนีว้ า ดูกรพอ เจาพึงนอบนอมทิศทั้งหลายขาพระพุทธเจาสักการะ เคารพ
นับถือ บูชาคําของคุณพอ จึงลุกขึ้นแตเชาออกจากกรุงราชคฤห มีผาชุม มีผมเปยก ประคอง
อัญชลี นอบนอมทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหนา ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซาย
ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องบนอยู ฯ
ภ. ดูกรคฤหบดีบุตร ในวินัยของพระอริยเจา เขาไมนอบนอมทิศ ๖ กันอยางนี้ ฯ
สิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในวินัยของพระอริยเจาทานนอบนอมทิศ ๖ กันอยางไร
ขอประทานโอกาส ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคตามที่ในวินยั ของพระ
อริยเจาทานนอบนอมทิศ ๖ กันนั้นเถิด ฯ
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[๑๗๔] ดูกรคฤหบดีบุตร ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงตั้งใจใหดี เราจักกลาว ฯ
สิงคาลกคฤหบดีบุตร ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค
ไดตรัสวา ดูกรคฤหบดีบุตร อริยสาวกละกรรมกิเลสทั้ง ๔ ไดแลว ไมทําบาปกรรมโดยฐานะ ๔
และไมเสพทางเสื่อมแหงโภคะ ๖ อริยสาวกนัน้ เปนผูปราศจากกรรมอันลามก ๑๔ อยางนี้
แลว ยอมเปนผูปกปดทิศ ๖ ยอมปฏิบัติเพือ่ ชํานะโลกทั้งสอง และเปนอันอริยสาวกนั้นปรารภแลว
ทั้งโลกนี้และโลกหนาเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก อริยสาวกนั้นยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
กรรมกิเลส ๔ เปนไฉน ที่อริยสาวกละไดแลว ดูกรคฤหบดีบุตร กรรมกิเลส
คือ ปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ กาเมสุมจิ ฉาจาร ๑ มุสาวาท ๑ กรรมกิเลส ๔ เหลานี้
ที่อริยสาวกนัน้ ละไดแลว ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ ลว จึงไดตรัสคาถาประพันธ
ตอไปอีกวา
[๑๗๕] ปาณาติบาต อทินนาทาน มุสาวาท และการคบหาภรรยาผูอื่น เรากลาววาเปน
กรรมกิเลส บัณฑิตไมสรรเสริญ ฯ
[๑๗๖] อริยสาวกไมกระทําบาปกรรมโดยฐานะ ๔ เปนไฉน ปุถุชนถึง ฉันทาคติ
ยอมทํากรรมอันลามก ถึงโทสาคติ ยอมทํากรรมอันลามก ถึงโมหาคติ ยอมทํากรรมอัน
ลามก
ถึงภยาคติ ยอมทํากรรมอันลามก ฯ
ดูกรคฤหบดีบตุ ร สวนอริยสาวกยอมไมถึงฉันทาคติ ยอมไมถึงโทสาคติ ยอมไมถึง
โมหาคติ ยอมไมถึงภยาคติ ทานยอมไมทาํ กรรมอันลามกโดยฐานะ ๔ เหลานี้ พระผูม ีพระภาค
ผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ ลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๗๗] ผูใดประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความกลัว ความหลง
ยศของผูนั้นยอมเสื่อม ดังดวงจันทรในขางแรม ผูใดไมประพฤติลวงธรรม
เพราะความรัก ความชัง ความกลัว ความหลง ยศยอมเจริญแกผูนั้น
ดุจดวงจันทรในขางขึ้น ฯ
[๑๗๘] อริยสาวกยอมไมเสพทางเสื่อมแหงโภคะ ๖ เปนไฉน ดูกรคฤหบดีบุตร
การประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เปนทาง
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เสื่อมแหงโภคะประการ ๑ การประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกตางๆ ในกลางคืน
เปนทางเสื่อมแหงโภคะประการ ๑ การเที่ยวดูมหรสพเปนทางเสื่อมแหงโภคะประการ ๑ การประ
กอบเนืองๆ ซึ่งการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เปนทางเสื่อมแหงโภคะประการ ๑
การประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่วเปนมิตร เปนทางเสื่อมแหงโภคะประการ ๑ การประกอบ
เนืองๆ ซึ่งความเกียจคราน เปนทางเสื่อมแหงโภคะประการ ๑ ฯ
[๑๗๙] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ําเมา คือ สุรา
และเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๖ ประการนี้ คือ ความเสื่อมทรัพยอันผูดื่มพึงเห็นเอง
๑ กอการทะเลาะวิวาท ๑ เปนบอเกิดแหงโรค ๑ เปนเหตุเสียชื่อเสียง ๑ เปนเหตุไมรจู ักละอาย
๑ มีบทที่ ๖ คือ เปนเหตุทอนกําลังปญญา ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบ
เนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ําเมาคือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเหลานี้แล ฯ
[๑๘๐] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกตางๆ
ในกลางคืน ๖ ประการเหลานี้ คือ ผูนั้นชื่อวาไมคุมครอง ไมรักษาตัว ๑ ไมคุมครอง ไมรักษา
บุตรภรรยา ๑ ไมคุมครอง ไมรักษาทรัพยสมบัติ ๑ เปนที่ระแวงของคนอื่น ๑ คําพูดอันไมเปนจริง
ในที่นั้นๆ ยอมปรากฏในผูนั้น ๑อันเหตุแหงทุกขเปนอันมากแวดลอม ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร
โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกตางๆ ในเวลากลางคืน
เหลานี้แล ฯ
[๑๘๑] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการเที่ยวดูมหรสพ ๖ ประการเหลานี้คือ รําที่ไหน
ไปที่นั่น ๑ ขับรองที่ไหนไปที่นั่น ๑ ประโคมที่ไหนไปทีน่ ั่น ๑ เสภาทีไ่ หนไปที่นนั่ ๑ เพลงที่ไหน
ไปที่นั่น ๑ เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น ๑ ดูกรคฤหบดีบุตรโทษ ๖ ประการในการเทีย่ วดูมหรสพ
เหลานี้แล ฯ
[๑๘๒] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท ๖ ประการเหลานี้ คือ ผูชนะยอมกอเวร ๑ ผูแพยอมเสียดายทรัพยที่เสียไป ๑ ความ
เสื่อมทรัพยในปจจุบัน ๑ ถอยคําของคนเลนการพนัน ซึ่งไปพูดในที่ประชุมฟงไมขึ้น ๑ ถูกมิตร
อมาตยหมิ่นประมาท ๑ ไมมใี ครประสงคจะแตงงานดวย เพราะเห็นวา ชายนักเลงเลนการพนัน
ไมสามารถจะเลี้ยงภรรยา ๑ ดูกรคฤหบดีบตุ ร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการ
พนันอันเปนทีต่ ั้งแหงความประมาทเหลานีแ้ ล ฯ
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[๑๘๓] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่วเปนมิตร ๖
ประการเหลานี้ คือ นําใหเปนนักเลงการพนัน ๑ นําใหเปนนักเลงเจาชู๑ นําใหเปนนักเลงเหลา ๑
นําใหเปนคนลวงผูอื่นดวยของปลอม ๑ นําใหเปนคนโกงเขาซึ่งหนา ๑ นําใหเปนคนหัวไม ๑ ดูกร
คฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่วเปนมิตรเหลานี้แล ฯ
[๑๘๔] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งความเกียจคราน ๖ ประการ
เหลานี้ คือ มักใหอางวาหนาวนัก แลวไมทาํ การงาน ๑ มักใหอางวารอนนัก แลวไมทาํ การงาน
๑ มักใหอางวาเวลาเย็นแลว แลวไมทําการงาน ๑ มักใหอา งวายังเชาอยู แลวไมทําการงาน ๑
มักใหอางวาหิวนัก แลวไมทาํ การงาน ๑มักใหอางวาระหายนัก แลวไมทําการงาน ๑ เมื่อเขา
มากไปดวยการอางเลศ ผลัดเพี้ยนการงานอยูอยางนี้ โภคะที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็
ถึงความสิ้นไป ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งความเกียจคราน
เหลานี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ ลว จึงไดตรัสคาถาประพันธ
ตอไปอีกวา
[๑๘๕] เพื่อนในโรงสุราก็มี เพื่อนกลาวแตปากวาเพื่อนๆ ก็มีสวนผูใด
เปนสหายในเมื่อความตองการเกิดขึ้นแลว ผูนั้นจัดวาเปนเพื่อนแท
เหตุ ๖ ประการ คือ การนอนสาย ๑ การเสพภรรยาผูอื่น ๑ ความ
ประสงคผูกเวร ๑ ความเปนผูทําแตสิ่งหาประโยชนมิได ๑ มิตรชั่ว ๑
ความเปนผูตระหนีเ่ หนียวแนนนัก๑ เหลานี้ ยอมกําจัดบุรุษเสียจาก
ประโยชนสุขที่จะพึงไดพึงถึงคนมีมิตรชั่ว มีเพื่อนชัว่ มีมรรยาทและการ
เที่ยวชัว่ ยอมเสื่อมจากโลกทั้งสอง คือ จากโลกนี้และจากโลกหนา เหตุ
๖ ประการ คือ การพนันและหญิง ๑ สุรา ๑ ฟอนรําขับรอง ๑ นอนหลับ
ในกลางวันบําเรอตนในสมัยมิใชการ ๑ มิตรชั่ว ๑ ความตระหนี่เหนียว
แนนนัก ๑ เหลานี้ ยอมกําจัดบุรุษเสียจากประโยชนสุข ที่จะพึงได
พึงถึง ชนเหลาใดเลนการพนัน ดื่ม สุรา เสพหญิงภรรยาที่รักเสมอ
ดวยชีวิตของผูอ ื่น คบแตคนต่ําชา และไมคบหาคนที่มีความเจริญ
ยอมเสื่อมเพียงดังดวงจันทรในขางแรม ผูใดดื่มสุรา ไมมีทรัพย หาการ
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งานทําเลี้ยงชีวติ มิได เปนคนขี้เมา ปราศจากสิ่งเปนประโยชน เขาจัก
จมลงสูหนี้เหมือนกอนหินจมน้ํา ฉะนั้น จักทําความอากูลแกตนทันที
คนมักมีการนอนหลับในกลางวัน เกลียดชังการลุกขึ้นในกลางคืน เปน
นักเลงขี้เมาเปนนิจ ไมอาจครอบครองเหยาเรือนใหดีได ประโยชน
ทั้งหลายยอมลวงเลยชายหนุม ที่ละทิ้งการงาน ดวยอางเลศวา หนาวนัก
รอนนัก เวลานี้เย็นเสียแลว ดังนี้เปนตน สวนผูใดไมสาํ คัญความหนาว
และความรอนยิ่งไปกวาหญา ทํากิจของบุรุษอยู ผูนั้นยอมไมเสื่อม
จากความสุขเลย ฯ
[๑๘๖] ดูกรคฤหบดีบุตร คน ๔ จําพวกเหลานี้ คือ คนนําสิ่งของๆ เพื่อนไป
ถายเดียว [คนปอกลอก] ๑ คนดีแตพดู ๑ คนหัวประจบ ๑ คนชักชวนในทางฉิบหาย ๑ ทาน
พึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตร ฯ
[๑๘๗] ดูกรคฤหบดีบุตร คนปอกลอก ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียม
มิตรโดยสถาน ๔ คือ เปนคนคิดเอาแตไดฝายเดียว ๑ เสียใหนอยคิดเอาใหไดมาก ๑ ไมรับทํากิจ
ของเพื่อนในคราวมีภยั ๑ คบเพื่อนเพราะเห็นแกประโยชนของตัว ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร
คนปอกลอก ทานพึงทราบวาไมใชมิตรเปนแตคนเทียมมิตร โดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ
[๑๘๘] ดูกรคฤหบดีบุตร คนดีแตพดู ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตร
โดยสถาน ๔ คือ เก็บเอาของลวงแลวมาปราศรัย ๑ อางเอาของที่ยังไมมาถึงมาปราศรัย ๑
สงเคราะหดว ยสิ่งหาประโยชนมิได ๑ เมื่อกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดของ [ออกปากพึ่งมิได] ๑
ดูกรคฤหบดีบตุ ร คนดีแตพดู ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔
เหลานี้แล ฯ
[๑๘๙] ดูกรคฤหบดีบุตร คนหัวประจบ ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียม
มิตรโดยสถาน ๔ คือ ตามใจเพื่อนใหทําความชั่ว [จะทําชัว่ ก็คลอยตาม] ๑ ตามใจเพื่อนใหทํา
ความดี [จะทําดีก็คลอยตาม] ๑ ตอหนาสรรเสริญ ๑ลับหลังนินทา ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร
คนหัวประจบ ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ
[๑๙๐] ดูกรคฤหบดีบุตร คนชักชวนในทางฉิบหาย ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแต
คนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ ชักชวนใหดมื่ น้ําเมา คือ สุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความ
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ประมาท ๑ ชักชวนใหเทีย่ วตามตรอกตางๆ ในเวลากลางคืน ๑ ชักชวนใหเทีย่ วดูการมหรสพ
๑ ชักชวนใหเลนการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร คนชักชวนใน
ทางฉิบหาย ทานพึงทราบวาไมใชมิตรเปนแตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ ลว จึงไดตรัสคาถาประพันธ
ตอไปอีกวา
[๑๙๑] บัณฑิตรูแจงมิตร ๔ จําพวกเหลานี้ คือ มิตรปอกลอก ๑ มิตรดีแตพูด ๑
มิตรหัวประจบ ๑ มิตรชักชวนในทางฉิบหาย ๑ วาไมใชมิตรแท ดังนีแ้ ลว
พึงเวนเสียใหหางไกล เหมือนคนเดินทางเวนทางที่มภี ัย ฉะนั้น ฯ
[๑๙๒] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตร ๔ จําพวกเหลานี้ คือ มิตรมีอุปการะ ๑ มิตรรวมสุข
รวมทุกข ๑ มิตรแนะประโยชน ๑ มิตรมีความรักใคร ๑ ทานพึงทราบวาเปนมิตรมีใจดี
[เปนมิตรแท] ฯ
[๑๙๓] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรมีอุปการะ ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔ คือ
รักษาเพื่อนผูประมาทแลว ๑ รักษาทรัพยสมบัติของเพื่อนผูประมาทแลว ๑ เมื่อมีภยั เปนที่พึ่งพํา
นักได ๑ เมื่อกิจที่จําตองทําเกิดขึ้นเพิ่มทรัพยใหสองเทา [เมื่อมีธุระชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออก
ปาก] ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรมีอุปการะ ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ
[๑๙๔] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรรวมสุขรวมทุกข ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔
คือ บอกความลับ [ของตน] แกเพื่อน ๑ ปดความลับของเพื่อน ๑ ไมละทิ้งในเหตุอันตราย ๑
แมชีวิตก็อาจสละเพื่อประโยชนแกเพื่อนได ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรรวมสุขรวมทุกข ทาน
พึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ
[๑๙๕] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรแนะประโยชน ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔
คือ หามจากความชั่ว ๑ ใหตงั้ อยูในความดี ๑ ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ๑ บอกทางสวรรคให
๑ ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรแนะประโยชน ทานพึงทราบวาเปนมิตรแท โดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ
[๑๙๖] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรมีความรักใคร ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔
คือ ไมยินดีดวยความเสื่อมของเพื่อน ๑ ยินดีดวยความเจริญของเพื่อน ๑ หามคนที่กลาวโทษ
เพื่อน ๑ สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อน ๑ ดูกรคฤหบดีบตุ ร มิตรมีความรักใคร ทานพึงทราบ
วาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ
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พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ ลว จึงไดตรัสคาถาประพันธ
ตอไปอีกวา
[๑๙๗] บัณฑิตรูแจงมิตร ๔ จําพวกเหลานี้ คือ มิตรมีอุปการะ ๑ มิตรรวมสุข
รวมทุกข ๑ มิตรแนะประโยชน ๑ มิตรมีความรักใคร ๑ วาเปน
มิตรแท ฉะนีแ้ ลว พึงเขาไปนัง่ ใกลโดยเคารพเหมือนมารดากับบุตร
ฉะนั้น บัณฑิตผูสมบูรณดวยศีล ยอมรุงเรืองสองสวางเพียงดังไฟ
เมื่อบุคคลออมโภคสมบัติอยูเหมือนแมลงผึง้ ผนวกรัง โภคสมบัติยอม
ถึงความสั่งสมดุจจอมปลวกอันตัวปลวกกอขึ้น ฉะนั้น คฤหัสถใน
ตระกูลผูสามารถ ครั้นสะสมโภคสมบัติไดอยางนี้แลว พึงแบง
โภคสมบัติออกเปนสี่สวน เขายอมสมานมิตรไวได พึงใชสอยโภค
สมบัติดวยสวนหนึ่ง พึงประกอบการงานดวยสองสวน พึงเก็บสวน
ที่สี่ไวดว ย หมายวาจักมีไวในยามอันตราย ดังนี้ ฯ
[๑๙๘] ดูกรคฤหบดีบุตร ก็อริยสาวกเปนผูปกปดทิศทั้ง ๖ อยางไร ทานพึงทราบ
ทิศ ๖ เหลานี้ คือ พึงทราบมารดาบิดาวาเปนทิศเบื้องหนา อาจารยเปนทิศเบื้องขวา บุตรและ
ภรรยาเปนทิศเบื้องหลัง มิตรและอํามาตยเปนทิศเบื้องซายทาสและกรรมกรเปนทิศเบือ้ งต่ํา
สมณพราหมณเปนทิศเบื้องบน ฯ
[๑๙๙] ดูกรคฤหบดีบุตร มารดาบิดาผูเปนทิศเบื้องหนา อันบุตรพึงบํารุงดวยสถาน
๕ คือ ดวยตั้งใจไววาทานเลีย้ งเรามา เราจักเลี้ยงทานตอบ ๑ จักรับทํากิจของทาน ๑ จักดํารง
วงศสกุล ๑ จักปฏิบัติตนใหเปนผูสมควรรับทรัพยมรดก ๑ก็หรือเมื่อทานละไปแลว ทํากาล
กิริยาแลว จักตามเพิ่มใหซึ่งทักษิณา ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบตุ ร มารดาบิดาผูเปนทิศเบื้องหนาอันบุตรบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว
ยอมอนุเคราะหบุตรดวยสถาน ๕ คือ หามจากความชัว่ ๑ ใหตั้งอยูใ นความดี ๑ ใหศกึ ษา
ศิลปวิทยา ๑ หาภรรยาที่สมควรให ๑ มอบทรัพยใหในสมัย ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบตุ ร มารดาบิดาผูเปนทิศเบื้องหนาอันบุตรบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว
ยอมอนุเคราะหบุตรดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบื้องหนานั้น ชื่อวาอันบุตรปกปดใหเกษมสําราญ
ใหไมมภี ัยดวยประการฉะนี้ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาที่ 145
[๒๐๐] ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารยผูเปนทิศเบื้องขวาอันศิษยพึงบํารุงดวยสถาน ๕ คือ
ดวยลุกขึ้นยืนรับ ๑ ดวยเขาไปยืนคอยรับใช ๑ ดวยการเชือ่ ฟง ๑ดวยการปรนนิบัติ ๑
ดวยการเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบตุ ร อาจารยผูเปนทิศเบื้องขวา อันศิษยบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว
ยอมอนุเคราะหศิษยดวยสถาน ๕ คือ แนะนําดี ๑ ใหเรียนดี ๑ บอกศิษยดวยดีในศิลปวิทยา
ทั้งหมด ๑ ยกยองใหปรากฏในเพื่อนฝูง ๑ ทําความปองกันในทิศทั้งหลาย ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบตุ ร อาจารยผูเปนทิศเบื้องขวาอันศิษยบํารุงดวยสถาน ๕ เหลา นี้แลว ยอม
อนุเคราะหศษิ ยดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบือ้ งขวานั้น ชื่อวาอันศิษยปกปดใหเกษมสําราญ
ใหไมมภี ัยดวยประการฉะนี้ ฯ
[๒๐๑] ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผูเปนทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบํารุงดวยสถาน ๕ คือ
ดวยยกยองวาเปนภรรยา ๑ ดวยไมดูหมิน่ ๑ ดวยไมประพฤตินอกใจ๑ ดวยมอบความเปนใหญ
ให ๑ ดวยใหเครื่องแตงตัว ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบตุ ร ภรรยาผูเปนทิศเบื้องหลังอันสามีบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว
ยอมอนุเคราะหสามีดวยสถาน ๕ คือ จัดการงานดี ๑ สงเคราะหคนขางเคียงของผัวดี ๑ ไม
ประพฤตินอกใจผัว ๑ รักษาทรัพยที่ผัวหามาได ๑ ขยันไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบตุ ร ภรรยาผูเปนทิศเบื้องหลังอันสามีบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว ยอม
อนุเคราะหสามีดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบือ้ งหลังนั้น ชื่อวาอันสามีปกปดใหเกษมสําราญ
ใหไมมภี ัยดวยประการฉะนี้ ฯ
[๒๐๒] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบื้องซายอันกุลบุตรพึงบํารุงดวยสถาน ๕ คือ
ดวยการใหปน ๑ ดวยเจรจาถอยคําเปนที่รัก ๑ ดวยประพฤติประโยชน ๑ ดวยความเปนผูมี
ตนเสมอ ๑ ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริง ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบตุ ร มิตรผูเปนทิศเบื้องซายอันกุลบุตรบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว
ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๕ คือ รักษามิตรผูประมาทแลว ๑ รักษาทรัพยของมิตรผูประมาท
แลว ๑ เมื่อมิตรมีภัยเอาเปนที่พึ่งพํานักได ๑ ไมละทิ้งในยามวิบัติ ๑ นับถือตลอดถึงวงศ
ของมิตร ๑ ฯ
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ดูกรคฤหบดีบตุ ร มิตรผูเปนทิศเบื้องซายอันกุลบุตรบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว
ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบื้องซายนั้น ชื่อวาอันกุลบุตรปกปดใหเกษม
สําราญ ใหไมมีภัยดวยประการฉะนี้ ฯ
[๒๐๓] ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบื้องต่ําอันนายพึงบํารุงดวยสถาน ๕
คือ ดวยจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง ๑ ดวยใหอาหารและรางวัล ๑ ดวยรักษาในคราว
เจ็บไข ๑ ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาดใหกิน ๑ดวยปลอยในสมัย ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบตุ ร ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบือ้ งต่ําอันนายบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว
ยอมอนุเคราะหนายดวยสถาน ๕ คือ ลุกขึ้นทําการงานกอนนาย ๑ เลิกการงานทีหลังนาย ๑
ถือเอาแตของที่นายให ๑ ทําการงานใหดีขนึ้ ๑นําคุณของนายไปสรรเสริญ ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบตุ ร ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบือ้ งต่ําอันนายบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว
ยอมอนุเคราะหนายดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบื้องต่ํานั้น ชื่อวาอันนายปกปดใหเกษมสําราญ
ใหไมมภี ัย ดวยประการฉะนัน้ ฯ
[๒๐๔] ดูกรคฤหบดีบุตร สมณพราหมณผูเปนทิศเบื้องบน อันกุลบุตรพึงบํารุงดวย
สถาน ๕ คือ ดวยกายกรรมประกอบดวยเมตตา ๑ ดวยวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ๑ ดวยมโนกรรม
ประกอบดวยเมตตา ๑ ดวยความเปนผูไมปด ประตู ๑ดวยใหอามิสทานเนืองๆ ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบตุ ร สมณพราหมณผูเปนทิศเบื้องบน อันกุลบุตรบํารุงดวยสถาน ๕
เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกลุ บุตรดวยสถาน ๖ คือ หามไมใหทําความชัว่ ๑ ใหตั้งอยูใ น
ความดี ๑ อนุเคราะหดว ยน้ําใจอันงาม ๑ ใหไดฟงสิ่งทีย่ งั ไมเคยฟง ๑ ทําสิ่งที่เคยฟงแลวให
แจมแจง ๑ บอกทางสวรรคให ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบตุ ร สมณพราหมณผูเปนทิศเบื้องบน อันกุลบุตรบํารุงดวยสถาน ๕
เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกลุ บุตรดวยสถาน ๖ เหลานี้ ทิศเบื้องบนนั้น ชื่อวาอันกุลบุตร
ปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัย ดวยประการฉะนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ ลว จึงไดตรัสคาถาประพันธ
ตอไปอีกวา
[๒๐๕] มารดาบิดาเปนทิศเบือ้ งหนา อาจารยเปนทิศเบื้องขวา บุตรภรรยาเปน
ทิศเบื้องหลัง มิตรอํามาตยเปนทิศเบื้องซาย ทาสกรรมกรเปนทิศเบื้องต่ํา
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สมณพราหมณเปนทิศเบื้องบน คฤหัสถในสกุลผูสามารถควรนอบนอมทิศ
เหลานี้ บัณฑิตผูถึงพรอมดวยศีลเปนคนละเอียดและมีไหวพริบ
มีความประพฤติเจียมตนไมดื้อกระดาง ผูเชนนั้นยอมไดยศ คนหมัน่
ไมเกียจครานยอมไมหวั่นไหว ในอันตรายทั้งหลาย คนมีความ
ประพฤติไมขาดสาย มีปญญา ผูเชนนั้นยอมไดยศ คนผูสงเคราะห
แสวงหามิตรที่ดี รูเทาถอยคําที่เขากลาว ปราศจากตระหนี่ เปนผู
แนะนําแสดงเหตุผลตางๆ เนืองๆ ผูเชนนัน้ ยอมไดยศ การให ๑
เจรจาไพเราะ ๑ การประพฤติใหเปนประโยชน ๑ ความเปนผูมีตน
เสมอในธรรมทั้งหลาย ในคนนั้นๆตามควร ๑ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ําใจในโลกเหลานี้แล เปนเหมือนสลักรถอันแลนไปอยู ถาธรรม
เครื่องยึดเหนี่ยวเหลานีไ้ มพึงมีไซร มารดาและบิดาไมพึงไดความนับถือ
หรือความบูชาเพราะเหตุแหงบุตร เพราะบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็น
ธรรมเครื่องยึดเหนีย่ วเหลานี้โดยชอบ ฉะนั้น บัณฑิตเหลานั้นจึงถึง
ความเปนใหญและเปนผูอันหมูชนสรรเสริญทั่วหนา ดังนี้ ฯ
[๒๐๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสฉะนี้แลว สิงคาลกคฤหบดีบุตรไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
เปรียบเหมือนหงายของที่คว่าํ เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด
ดวยคิดวา ผูมจี ักษุจกั เห็นรูป ฉันใดพระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้น
เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุ
สงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาวาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัย
เปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล ฯ
จบ สิงคาลกสูตร ที่ ๘
_____________
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๙. อาฏานาฏิยสูตร (๓๒)
_____________
[๒๐๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทาวมหาราชทัง้ ๔ ตั้งการรักษาไวทั้ง ๔ ทิศ ตั้งพลขันธไวทั้ง ๔ทิศ ตั้งผูตรวจตราไวทั้ง ๔ ทิศ
ดวยเสนายักษกองใหญ ดวยเสนาคนธรรพกองใหญดว ยเสนากุมภัณฑกองใหญ และดวย
เสนานาคกองใหญ เมื่อราตรีลวงปฐมยามไปแลว เปลงรัศมีงามยิ่ง ยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้นให
สวางไสว แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูม ีพระภาค แลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
ฝายยักษเหลานั้น บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
บางพวกไดปราศรัยกับพระผูม ีพระภาค ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับ แลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศชื่อและโคตร แลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดนั่งนิ่ง
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๐๘] ทาวเวสวัณมหาราช ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ยักษชั้นสูงบางพวกมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี
ยักษชนั้ สูงบางพวกทีเ่ ลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มยี ักษชั้นกลางบางพวกมิไดเลื่อมใสตอพระผูมี
พระภาคก็มี ยักษชั้นกลางบางพวกทีเ่ ลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษชั้นต่ําบางพวกมิได
เลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษชนั้ ต่ําบางพวกทีเ่ ลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ขาแต
พระองคผูเจริญโดยมากยักษมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเลย ขอนัน้ เหตุไร เพราะพระผูมี
พระภาคทรงแสดงธรรมเพื่องดเวนจากปาณาติบาต ทรงแสดงธรรมเพื่องดเวนจากอทินนาทาน
ทรงแสดงธรรมเพื่องดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ทรงแสดงธรรมเพื่องดเวนจากมุสาวาท ทรงแสดง
ธรรมเพื่องดเวนจากการดื่มน้าํ เมา คือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท แตโดยมาก
พวกยักษมิไดงดเวนจากปาณาติบาตมิไดงดเวนจากอทินนาทาน มิไดงดเวนจากกาเม
สุมิจฉาจาร มิไดงดเวนจากมุสาวาทมิไดงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้ง
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แหงความประมาทขอที่พระองคใหงดเวนนั้น จึงไมเปนที่รัก ไมเปนทีช่ อบใจของยักษ
เหลานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระสาวกของพระผูมพี ระภาค บางพวกยอมเสพราวไพร
ในปาเสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากลมแตชนผูเดินเขาออก
ควรแกการทํากรรมอันเรนลับของมนุษย ควรแกการหลีกเรน ยักษชั้นสูงบางพวกมักอยูในปานั้น
พวกใดมิไดเลือ่ มใสในปาพจนของพระผูม ีพระภาคนี้ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเรียนการรักษา
อันชื่อวาอาฏานาฏิยะเพื่อใหยักษพวกนั้นเลื่อมใส คุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน
เพื่ออยูสําราญของอุบาสกอุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณีทั้งหลายเถิด พระพุทธเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ ลําดับนั้น ทาวเวสวัณมหาราชทรงทราบการทรงรับ
ของพระผูมีพระภาค แลวไดทรงภาษิตอาฏานาฏิยรักขานีใ้ นเวลานั้นวา
[๒๐๙] ขอนอบนอมแดพระวิปสสีพุทธเจา ผูมีพระจักษุ มีพระสิริขอนอบนอม
แดพระสิขีพุทธเจา ผูทรงอนุเคราะหแกสัตวทั่วหนา ขอนอบนอมแด
พระเวสสภูพทุ ธเจา ผูทรงชําระกิเลสมีความเพียร ขอนอบนอมแด
พระกกุสันธพุทธเจา ผูทรงย่ํายีมารและเสนามาร ขอนอบนอมแดพระ
โกนาคมนพุทธเจา ผูมีบาปอันลอยแลว อยูจ บพรหมจรรย ขอนอบนอมแด
พระกัสสปพุทธเจา ผูพนพิเศษแลวในธรรมทั้งปวง ขอนอบนอมแดพระ
อังคีรสพุทธเจา ผูศากยบุตร ผูมีพระสิริ พระพุทธเจาพระองคใดไดทรง
แสดงธรรมนี้ อันเปนเครื่องบรรเทาทุกขทั้งปวง อนึ่งพระพุทธเจา
เหลาใด ผูดับแลวในโลก ทรงเห็นแจงแลวตามเปนจริง พระพุทธเจา
เหลานั้น เปนผูไมสอเสียด เปนผูยิ่งใหญ ปราศจากความครั่นคราม
เทวดาและมนุษยทั้งหลายนอบนอมพระพุทธเจาพระองคใด ผูโคตม
โคตร ทรงเกื้อกูลแกทวยเทพและมนุษย ทรงถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ เปนผูยิ่งใหญ ปราศจากความครั่นคราม พระสุริยาทิตย
มีมณฑลใหญอุทัยขึ้นแตทิศใดแล เมื่อพระอาทิตยอุทัยขึน้ ราตรี
ก็หายไปครั้นพระอาทิตยอทุ ัยขึ้น ยอมเรียกกันวากลางวัน แมนานน้ํา
ในที่พระอาทิตยอุทัยนัน้ เปนสมุทรลึก มีน้ําแผเต็มไป ชนทั้งหลายยอม
รูจักนานน้ํานัน้ ในที่นนั้ อยางนี้วา สมุทรมีน้ําแผเต็มไป ฯ
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[๒๑๐] แตที่นไี้ ป ทิศที่ชนเรียกกันวา ปุริมทิศ ที่ทาวมหาราชผูทรงยศเปนเจา
เปนใหญของพวกคนธรรพ ทรงนามวาทาวธตรฏฐ อันพวกคนธรรพ
แวดลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรําขับรอง ทรงอภิบาลอยู
ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาวเธอมีมากองค มีพระนามเดียวกัน
ทั้งเกาสิบเอ็ดองค มีพระนามวาอินทะ ทรงพระกําลังมาก ทั้งทาว
ธตรฏฐและโอรสเหลานั้นเห็นพระพุทธเจาผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุ
แหงพระอาทิตยพากันถวายบังคมพระพุทธเจา ซึ่งเปนผูยิ่งใหญ
ปราศจากความครั่นคราม แตที่ไกลวา ขาพระพุทธเจา
ขอนอบนอมแดพระองค พระอุดมบุรุษ ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแด
พระองคขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวยพระญาณอันฉลาด แมพวก
อมนุษยก็ถวายบังคมพระองค ขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดสดับมาอยางนัน้ เนืองๆ
ฉะนั้น จึงกลาวเชนนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลายถามเขาวา พวกทาน
ถวายบังคมพระชินโคดมหรือ เขาพากันตอบวา ถวายบังคมพระชิน
โคดม ขาพระพุทธเจาทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธเจา ผูถึงพรอม
ดวยวิชชาและจรณะชนทั้งหลายผูกลาวสอเสียด ผูกัดเนื้อขางหลัง
ทําปาณาติบาตลามก เปนโจร เปนคนตลบตะแลง ตายแลว
ชนทั้งหลายพากันกลาววา จงนําออกไปโดยทิศใด ฯ
[๒๑๑] แตนี้ไป ทิศที่ชนเรียกกันวา ทักขิณทิศที่ทาวมหาราชผูทรงยศ เปนเจา
เปนใหญของพวกกุมภัณฑ ทรงนามวา ทาววิรฬุ หะอันพวกกุมภัณฑ
แวดลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรําขับรอง ทรงอภิบาลอยู
ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาวเธอมีมากองค มีพระนามเดียวกัน
ทั้งเกาสิบเอ็ดองคมีพระนามวา อินทะ ทรงพระกําลังมาก ทั้งทาว
วิรุฬหะและโอรสเหลานั้นไดเห็นพระพุทธเจาผูเบิกบานแลว ผูเปน
เผาพันธุแหงพระอาทิตย พากันถวายบังคมพระพุทธเจา ซึ่งเปนผูยิ่งใหญ
ปราศจากความครั่นครามแตที่ไกลวา พระบุรุษอาชาไนย ขาพระ
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พุทธเจาขอนอบนอมแดพระองค พระบุรุษอุดม ขาพระพุทธเจา
ขอนอบนอมแดพระองค ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวยพระญาณ
อันฉลาด แมพวกอมนุษยก็ถวายบังคมพระองค ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ไดสดับมาอยางนั้นเนืองๆ ฉะนั้น จึงกลาวเชนนี้ ขาพระพุทธเจา
ทั้งหลายถามเขาวา พวกทานถวายบังคมพระชินโคดมหรือ เขาพากัน
ตอบวา ถวายบังคมพระชินโคดมขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ขอถวาย
บังคมพระพุทธโคดม ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ พระสุริยาทิตยมี
มณฑลใหญ อัสดงคตในทิศใด และเมื่อพระอาทิตยอัสดงคต กลางวัน
ก็ดับไปครั้นพระอาทิตยอัสดงคตแลว ยอมเรียกกันวากลางคืน แม
นานน้ําในที่พระอาทิตยอัสดงคตแลว เปนสมุทรลึก มีน้ําแผเต็มไป
ชนทั้งหลายยอมรูจักนานน้าํ นั้น ในทีน่ ้นั อยางนี้วาสมุทรมีน้ําแผ
เต็มไป ฯ
[๒๑๒] แตที่นไี้ ป ทิศที่มหาชนเรียกกันวา ปจฉิมทิศที่ทาวมหาราชผูทรงยศ
เปนเจาเปนใหญของพวกนาค ทรงนามวาทาววิรูปกษอนั พวกนาคแวด
ลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรํา ขับรอง ทรงอภิบาลอยู
ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาวเธอมีมากองค มีพระนามเดียวกัน
ทั้งเกาสิบเอ็ดองค มีพระนามวาอินทะทรงพระกําลังมาก ทั้งทาววิรูปกษและ
โอรสเหลานั้น ไดเห็นพระพุทธเจา ผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุ แหง
พระอาทิตยพากันถวายบังคมพระพุทธเจา ซึ่งเปนผูยิ่งใหญ ปราศจาก
ความครั่นคราม แตที่ไกลเทียววา พระบุรษุ อาชาไนย ขาพระพุทธเจา
ขอนอบนอมแดพระองค พระอุดมบุรุษ ขาพระพุทธเจาขอนอบนอม
แดพระองค ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชน ดวยพระญาณอันฉลาด
แมพวกอมนุษยก็ถวายบังคมพระองค ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ไดสดับมา
อยางนั้นเนืองๆ ฉะนั้น จึงกลาวเชนนี้ ขาพระพุทธเจาทัง้ หลายถาม
เขาวา พวกทานถวายบังคมพระชินโคดมหรือ เขาพากันตอบวา
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ถวายบังคมพระชินโคดมขาพระพุทธเจาทัง้ หลาย ขอถวายบังคม
พระพุทธโคดม ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ อุตตรกุรทุ วีปเปนรมณีย
สถาน มีภูเขาหลวงชื่อสิเนรุแลดูงดงาม ตั้งอยูทิศใด พวกมนุษยซึ่งเกิด
ในอุตตรกุรุทวีปนั้น ไมยึดถือสิ่งใดวาเปนของตน ไมหวงแหนกัน
มนุษยเหลานัน้ ไมตองหวานพืช และไมตอ งนําไถออกไถ หมูมนุษย
บริโภคขาวสาลี อันผลิตผลในที่ไมตองไถ ไมมีรํา ไมมีแกลบ บริสุทธิ์
มีกลิ่นหอม เปนเมล็ดขาวสาร หุง [ขาวนัน้ ] ในเตาอันปราศจากควัน
แลวบริโภคโภชนะแตทนี่ ั้นทําแมโคใหมีกบี เดียว แลวเทีย่ วไปสู
ทิศนอย ทิศใหญทําปศุสัตวใหมีกีบเดียว แลวเที่ยวไปสูทศิ นอยทิศ
ใหญ ทําหญิงใหเปนพาหนะ แลวเทีย่ วไปสูทิศนอยทิศใหญ ทําชาย
ใหเปนพาหนะ แลวเที่ยวไปสูทิศนอยทิศใหญ ทํากุมารีใหเปนพาหนะ
แลวเที่ยวไปสูท ิศนอยทิศใหญ ทํากุมารใหเปนพาหนะ แลวเที่ยวไปสู
ทิศนอยทิศใหญ บรรดานางบําเรอของพระราชานั้น ก็ขนึ้ ยานเหลานั้น
ตามหอมลอมไปทุกทิศดวย ยานชางยานมา ยานทิพย ปราสาท
และวอ ก็ปรากฏแกทาวมหาราชผูทรงยศ ฯ
และทาวมหาราชนั้น ไดทรงนิรมิตนครไวในอากาศ คือ อาฏานาฏานคร กุสินาฏานคร
ปรกุสินาฏานคร นาฏปริยานคร ปรกุสิตนาฏานคร ทางทิศอุดรมีกปวันตนคร และอีกนครหนึ่ง
ชื่อชโนฆะ อีกนครหนึ่งชื่อนวนวติยะ อีกนครหนึ่งชื่ออัมพรอัมพรวติยะ มีราชธานีนามวาอาฬก
มันทา ขาแตพระองคผูนิรทุกขก็ราชธานีของทาวกุเวรมหาราช ชื่อวิสาณา ฉะนัน้ มหาชนจึง
เรียกทาวกุเวรมหาราชวาทาวเวสวัณ
ยักษชื่อตโตลา ชื่อตัตตลา ชื่อตโตตลา ชื่อโอชสี ชื่อเตชสี ชื่อตโตชสี
ชื่อสุระ ชื่อราชา ชื่ออริฏฐะ ชื่อเนมิ ยอมปรากฏมีหนาทีค่ นละแผนก
ในวิสาณาราชธานีนั้น มีหว งน้ํา ชื่อธรณีเปนแดนทีเ่ กิดเมฆ เกิดฝนตก
ในวิสาณาราชธานีนั้นมีสภาชื่อภคลวดี เปนที่ประชุมของพวกยักษ ณ
ที่นั้น มีตนไมเปนอันมาก มีผลเปนนิจ ดารดาษดวยหมูน กตางๆ มีนกยูง
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นกกะเรียน นกดุเหวา อันมีเสียงหวานประสานเสียง มีนกรองวา
ชีวะชีวะ และบางเหลามีเสียงปลุกใจ มีไกปา มีปู และนกโปกขรสาตกะ
อยูในสระประทุม ในที่นั้นมีเสียงนกสุกะและนกสาลิกา และหมูน ก
ทัณฑมานวกะ [มีหนาเหมือนมนุษย]สระนฬินีของทาวกุเวรนัน้
งดงามอยูตลอดเวลาทุกเมื่อ ฯ
[๒๑๓] แตทิศนี้ไป ทิศที่ชนเรียกกันวาอุตตรทิศ ที่ทาวมหาราชผูทรงยศเปนเจา
เปนใหญของยักษทั้งหลาย ทรงนามวาทาวกุเวร อันยักษทั้งหลายแวด
ลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรํา ขับรอง ทรงอภิบาลอยู
ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาวเธอมีมากองคมีพระนามเดียวกัน
ทั้งเกาสิบเอ็ดพระองค มีพระนามวาอินทะทรงพระกําลังมาก ทั้งทาว
กุเวรและโอรสเหลานั้นไดเห็นพระพุทธเจา ผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุ
แหงพระอาทิตยพากันถวายบังคมพระพุทธเจาซึ่งเปนผูยงิ่ ใหญ ปราศจาก
ความครั่นครามแตที่ไกลวา พระบุรุษอาชาไนย ขาพระพุทธเจาขอนอบ
นอมแดพระองค พระอุดมบุรุษ ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแดพระองค
ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวยพระญาณอันฉลาด แมพวกอมนุษย
ก็ถวายบังคมพระองค ขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดสดับมาอยางนั้น
เนืองๆ ฉะนั้น จึงกลาวเชนนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลายถามเขาวา
พวกทานถวายบังคมพระชินโคดมหรือเขาพากันตอบวาถวายบังคม
พระชินโคดม ขาพระพุทธเจาทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมผูถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ ฯ
[๒๑๔] ขาแตพระองคผูนิรทุกข การรักษาอันชื่อวาอาฏานาฏิยะนีน้ ั้นแล ยอมเปนไป
เพื่อคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญของภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก และอุบาสิกา
ฉะนี้แล ฯ
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูใดผูหนึ่ง จักเรียนการรักษา
อันชื่อวาอาฏานาฏิยะนีใ้ หแมนยํา ใหบริบรู ณแลว ถาอมนุษยเปนยักษก็ตาม ยักษิณกี ต็ าม
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บุตรยักษก็ตาม ธิดายักษก็ตาม ยักษมหาอํามาตยก็ตามยักษบริษัทก็ตาม ยักษผูรับใชก็ตาม เปน
คนธรรพก็ตาม นางคนธรรพก็ตาม บุตรคนธรรพก็ตาม ธิดาคนธรรพก็ตาม คนธรรพมหาอํามาตย
ก็ตาม คนธรรพบริษัทก็ตามคนธรรพผูรับใชก็ตาม เปนกุมภัณฑก็ตาม นางกุมภัณฑก็ตาม
บุตรกุมภัณฑก็ตามธิดากุมภัณฑก็ตาม กุมภัณฑมหาอํามาตยก็ตาม กุมภัณฑบริษัทก็ตาม กุมภัณฑ
ผูรับใชก็ตาม เปนนาคก็ตาม นางนาคก็ตาม บุตรนาคก็ตาม ธิดานาคก็ตาม นาคมหาอํามาตย
ก็ตาม นาคบริษัทก็ตาม นาคผูรับใชก็ตาม ซึ่งมีจิตประทุษรายพึงเดินตาม ยืนใกล นั่งใกล
นอนใกล ภิกษุก็ดี ภิกษุณีกด็ ี อุบาสกก็ดี อุบาสิกาก็ดีซึ่งกําลังเดิน ยืน นั่ง นอนอยู ขาแตพระ
องคผูนิรทุกข อมนุษยนี้ไมพงึ ไดสักการะหรือเคารพ ในบาน หรือในนิคม ไมพึงไดเหยาเรือนหรือ
ที่อยู ในราชธานีซึ่งมีนามวาอาฬกมันทา ไมพึงไดเขาสูที่ประชุมของพวกยักษ อนึ่ง พวกอมนุษย
ทั้งหลายจะไมพึงทําอาวาหะวิวาหะกับมัน พึงบริภาษมัน ดวยคําบริภาษอยางเหยียดหยามเต็มที่
พึงคว่ําบาตรเปลาบนศีรษะมัน หรือพึงทุบศีรษะของมันใหแตกออก ๗ เสี่ยง ขาแตพระองคผู
นิรทุกข มีอยูบา ง ที่พวกอมนุษยที่ดุราย หยาบชา กลาแข็ง มันยอมไมเชือ่ ถือถอยคําของทาว
มหาราช ไมเชือ่ ถือถอยคําของราชบุรุษผูใหญแหงทาวมหาราช ไมเชื่อถือถอยคําของราชบุรุษที่เปน
ชั้นรองๆ แหงทาวมหาราชพวกมันนั้นเรียกไดวาเปนขาศึกของทาวมหาราช เปรียบเหมือนพวก
โจรในแวนแควนของพระเจามคธ พวกมันหาไดเชื่อถือถอยคําของพระเจามคธไม หาเชื่อถือถอยคํา
ของราชบุรุษผูใหญแหงพระเจามคธไม หาเชื่อถือถอยคําของพวกราชบุรษุ ที่เปนชั้นรองๆ ของพระ
เจามคธไม มหาโจรเหลานั้นๆ เรียกไดวาเปนขาศึกของพระเจามคธฉะนั้น ขาแตพระองคผู
นิรทุกข อมนุษยผูใดผูห นึ่งเปนยักษก็ตามยักษิณีก็ตาม บุตรยักษก็ตาม ธิดายักษก็ตาม ยักษมหา
อํามาตยก็ตาม ยักษบริษัทก็ตาม ยักษผูรับใชก็ตาม เปนคนธรรพก็ตาม นางคนธรรพก็ตาม บุตร
คนธรรพกต็ าม ธิดาคนธรรพก็ตาม คนธรรพมหาอํามาตยก็ตาม คนธรรพบริษัทก็ตาม คนธรรพผูรับ
ใชก็ตาม เปนกุมภัณฑก็ตาม นางกุมภัณฑก็ตาม บุตรกุมภัณฑก็ตามธิดากุมภัณฑก็ตาม กุมภัณฑ
มหาอํามาตยกต็ าม กุมภัณฑบริษัทก็ตาม กุมภัณฑผูรับใชก็ตาม เปนนาคก็ตาม นางนาคก็ตาม
บุตรนาคก็ตาม ธิดานาคก็ตามนาคมหาอํามาตยก็ตาม นาคบริษัทก็ตาม นาคผูรับใชก็ตาม มีจิต
ประทุษรายพึงเดินตาม ยืนใกล นั่งใกล นอนใกล ภิกษุก็ดี ภิกษุณีกด็ ี อุบาสกก็ดี อุบาสิกาก็ดี
ซึ่งกําลังเดิน ยืน นั่ง นอนอยู อันภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกานั้น พึงยกโทษ
พึงคร่ําครวญ พึงรองแกยกั ษ มหายักษ เสนาบดี มหาเสนาบดีวา ยักษตนนี้ยอมจับ ยักษตน
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นี้ยอมสิง ยักษตนนี้ยอมเบียดเบียน ยักษตนนี้ยอมบีบคั้น ยักษตนนีย้ อมทําใหลําบาก ยักษตนนี้
ยอมทําใหยาก ยักษตนนีย้ อมไมปลอย ดังนี้ ฯ
[๒๑๕] พวกยักษ มหายักษ เสนาบดี มหาเสนาบดี เปนไฉน คือ อินทะ ๑
โสมะ ๑ วรุณะ ๑ ภารทวาชะ ๑ ปชาบดี ๑ จันทนะ ๑ กามเสฏฐะ ๑
กินนุ ๑ ฆัณฑุ ๑ นิฆัณฑุ ๑ ปนาทะ ๑ โอปมัญญะ ๑ เทวสูตะ ๑
มาตลิ ๑ จิตตเสนะ ๑คันธัพพะ ๑ นโฬราชา ๑ ชโนสภะ ๑ สาตา
คิระ ๑ เหมวตะ ๑ ปุณณากะ ๑ กรติยะ ๑ คุละ ๑ สิวกะ ๑ มุจจลินทะ
๑ เวสสามิตตะ ๑ ยุคนั ธระ ๑ โคปาละ ๑ สุปปเคธะ ๑ หิริ ๑
เนตติ ๑ มันทิยะ ๑ ปญจาลจันทะ ๑ อาลวกะ ๑ ปชุณณะ ๑ สุมุขะ ๑
ทธิมุขะ ๑ มณิ ๑ มานิจระ ๑ ทีฆะ ๑ กับเสริสกะ ๑ ฯ
[๒๑๖] อันภิกษุเปนตนนั้น พึงยกโทษ พึงคร่ําครวญ พึงรองแกยกั ษ มหายักษ เสนา
บดี มหาเสนาบดี เหลานีว้ า ยักษตนนีย้ อมจับ ยักษตนนีย้ อ มสิงยักษตนนี้ยอมเบียดเบียน
ยักษตนนีย้ อมบีบคั้น ยักษตนนี้ยอมทําใหลําบาก ยักษตนนี้ยอมทําใหยาก ยักษตนนีย้ อมไมปลอย
ดังนี้ ฯ
[๒๑๗] ขาแตพระองคผูนิรทุกข การรักษาอันชื่อวาอาฏานาฏิยะนีน้ ั้นแล ยอมเปนไป
เพื่อความคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบา
สิกา ทั้งหลาย ฉะนี้ ฯ
ขาแตพระองคผูนิรทุกข และบัดนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย เปนผูมีกจิ มาก มีกรณียมาก
ขอทูลลาไป ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควร ณ บัดนีเ้ ถิด ฯ
[๒๑๘] ลําดับนั้นแล ทาวมหาราชทั้ง ๔ เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระผูมี
พระภาคแลว ทรงกระทําประทักษิณ แลวอันตรธานไปในที่นั้นแล ฝายยักษเหลานั้นก็พากันลุก
ขึ้นจากอาสนะ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณ แลวอันตรธานไปในที่
นั้นเอง บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
อันตรธานไปในที่นั้นเอง บางพวกประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับแลวอันตรธาน
ไปในที่นนั้ เอง บางพวกประกาศนามและโคตร แลวอันตรธานไปในทีน่ ั้นเอง บางพวกนิ่งอยู
แลวอันตรธานไปในทีน่ ั้นเอง ฯ
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[๒๑๙] ครั้งนัน้ แล พอลวงราตรีนั้นไปแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัส เรียกภิกษุทั้งหลาย
มารับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในราตรีนที้ าวมหาราชทัง้ ๔ ตั้งการรักษาไวทั้ง ๔ ทิศ ตั้งพลขันธ
ไวทั้ง ๔ ทิศ ตัง้ ผูตรวจตราไวทั้ง ๔ ทิศดวยเสนายักษกองใหญ ดวยเสนาคนธรรพกองใหญ
ดวยเสนากุมภัณฑกองใหญและดวยเสนานาคกองใหญ เมือ่ ราตรีลวงปฐมยามไปแลว ไดเปลง
รัศมีงามยิ่งยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงที่อยู ไหวเราแลวนัง่ ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนยักษเหลานั้น บางพวกไหวเราแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
บางพวกไดปราศรัยกับเรา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง บางพวกประนมอัญชลีมาทางที่เราอยู แลวนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศ
นามและโคตร แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกนิง่ เฉย แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวเวสวัณมหาราชประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกลาว
กะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ยักษชนั้ สูงบางพวกมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษชนั้
สูงบางพวกที่เลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษชนั้ กลางบางพวกมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาค
ก็มี ยักษชั้นกลางบางพวกทีเ่ ลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษชนั้ ต่ําบางพวกมิไดเลือ่ มใสตอ
พระผูมีพระภาคก็มี ยักษชั้นต่าํ บางพวกทีเ่ ลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี พระพุทธเจาขา แตโดย
มากยักษทั้งหลายมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระผูมีพระภาค
ทรงแสดงธรรมเพื่องดเวนจากปาณาติบาต ทรงแสดงธรรมเพื่องดเวนจากอทินนาทาน ทรงแสดง
ธรรมเพื่องดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ทรงแสดงธรรมเพื่องดเวนจากมุสาวาท ทรงแสดงธรรมเพื่อ
งดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท แตโดยมากพวกยักษ
มิไดงดเวนจากปาณาติบาตมิไดงดเวนจากอทินนาทาน มิไดงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร มิไดงด
เวนจากมุสาวาทมิไดงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนทีต่ ั้งแหงความประมาท
ขอที่พระองคใหงดเวนนัน้ จึงไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของยักษเหลานั้น ฯ
พระพุทธเจาขา ก็พระสาวกของพระผูมีพระภาคบางพวก ยอมเสพราวไพรในปา เสนา
สนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากลมแตชนผูเดินเขาออก ควรแกการทํา
กรรมอันเรนลับของมนุษย ควรแกการหลีกเรน ยักษชั้นสูงบางพวกมักอยูในปานั้น พวกใดมิได
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เลื่อมใสในปาพจนของพระผูมีพระภาคนี้ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเรียนการรักษาอันชื่อวาอาฏา
นาฏิยะ เพื่อใหยักษพวกนั้นเลื่อมใส เพื่อคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูส ําราญ
แหงภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลายเถิด พระพุทธเจาขา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดรับอาราธนาโดยดุษณีภาพแลว ลําดับนั้นทาวเวสวัณทราบวา
เรารับแลว ไดกลาวอาฏานาฏิยะรักษานี้ ในเวลานัน้ [ความวา] ฯ
[๒๒๐] ขอนอบนอมแดพระวิปสสีพุทธเจา ผูมีพระจักษุ มีพระสิริ ขอนอบ
นอมแดพระสิขีพุทธเจา ผูทรงอนุเคราะหแกสัตวทวั่ หนา ฯ ล ฯ
[บัณฑิตพึงใหพิสดาร เหมือนกับที่มีมาแลวในกอน] ฯ
ขาแตพระองคผูนิรทุกข การรักษาอันชื่อวาอาฏานาฏิยะนีแ้ ล ยอมเปนไปเพื่อคุมครอง
เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่อความอยูสาํ ราญแหงภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา
ทั้งหลาย ฉะนี้ ฯ
ขาแตพระองคผูนิรทุกข และบัดนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย เปนผูมีกจิ มาก มีกรณียมาก
ขอทูลลาไป เราไดกลาววา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควร ณ บัดนี้เถิด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวมหาราชทัง้ ๔ เสด็จลุกขึน้ จากอาสนะไหวเรา
ทําประทักษิณ แลวอันตรธานไปในทีน่ ั้นเอง ฝายยักษเหลานั้นก็พากันลุกขึ้นจากอาสนะ บาง
พวกไหวเรา ทําประทักษิณ แลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง บางพวกปราศรัยกับเรา
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว อันตรธานไปในทีน่ ั้นเอง บางพวกประนมอัญชลี
มาทางที่เราอยู แลวอันตรธานไปในทีน่ ั้นเอง บางพวกประกาศนามและโคตร แลวอันตรธาน
ไปในที่นนั้ เอง บางพวกนิ่งอยูแลวอันตรธานไปในทีน่ ั้นเอง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเลาเรียนการรักษาอันชือ่ วาอาฏานาฏิยะจงทรงไวซงึ่ การ
รักษาอันชื่อวาอาฏานาฏิยะ การรักษาอันชื่อวาอาฏานาฏิยะ ประกอบดวยประโยชน ยอมเปนไป
เพื่อคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ทั้งหลาย ดังนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจน นีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นยินดีชื่นชมพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล ฯ
จบ อาฏานาฏิยสูตร ที่ ๙
_______________
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๑๐. สังคีติสูตร (๓๓)
____________
[๒๒๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จเที่ยวจาริกไปในแควนมัลละ พรอมดวยพระภิกษุสงฆ
หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ไดเสด็จถึงนครของพวกมัลลกษัตริยอนั มีนามวา ปาวา ไดยินวา
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวงของนายจุนทกัมมารบุตร เขตนครปาวา ฯ
[๒๒๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ทองพระโรงหลังใหม อันมีนามวา อุพภตกะของพวกเจา
มัลละแหงนครปาวา สรางสําเร็จแลวไมนาน ยังไมทนั ทีส่ มณพราหมณหรือใครๆ ทีเ่ ปนมนุษย
จะไดอยูอาศัย พวกเจามัลละแหงนครปาวาไดสดับขาววาพระผูมีพระภาคไดเสด็จเทีย่ วจาริกไป
ในแควนมัลละ พรอมดวยพระภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครปาวาโดยลําดับ
กําลังประทับอยู ณ สวนมะมวงของนายจุนทกัมมารบุตร เขตนครปาวา ฯ
ครั้งนั้นแล พวกเจามัลละแหงนครปาวา ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ทองพระโรงหลังใหม อันมีนามวาอุพภตกะ ของพวกเจามัลละ
แหงนครปาวา สรางสําเร็จแลวไมนาน ยังไมทันที่สมณพราหมณหรือใครๆ ที่เปนมนุษยจะได
อยูอาศัย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จประทับ ณ ทองพระโรงนัน้ กอนเถิด
พระผูมีพระภาคเสด็จประทับกอนแลวภายหลังพวกเจามัลละแหงนครปาวาจึงจักใชสอย การ
เสด็จประทับกอนของพระผูมีพระภาคนัน้ พึงเปนไปเพื่อประโยชน เพือ่ เกื้อกูล เพื่อความสุข
แกพวกเจามัลละแหงนครปาวาสิ้นกาลนาน พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพแลว ฯ
ครั้นพวกเจามัลละแหงนครปาวา ไดทราบการทรงรับของพระผูมีพระภาคแลว จึงลุกจาก
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษิณแลว พากันไปยังทองพระโรง ครั้นแลวจึงปู
ลาดทองพระโรงใหพรอมสรรพ แตงตั้งอาสนะ ใหตั้งหมอน้ํา ตามประทีปน้ํามัน แลวพากัน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูม ีพระภาค ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
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ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทองพระโรงพวกขาพระองคปูลาดพรอม
สรรพแลวอาสนะก็แตงตั้งไวแลว หมอน้ําก็ใหตั้งไวแลว ประทีปน้ํามันก็ตามไวแลวพระเจาขา
พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้ ฯ
[๒๒๓] ลําดับนั้นแล พระผูมพี ระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวร
เสด็จไปยังทองพระโรง พรอมดวยภิกษุสงฆ ทรงลางพระบาทแลวเสด็จเขาไปยังทองพระโรง
ประทับนั่งพิงเสากลาง ผินพระพักตรไปทางทิศบูรพาแมพระภิกษุสงฆก็ลางเทาแลวพากันเขา
ไปยังทองพระโรง นั่งพิงฝาดานหลัง ผินหนาไปทางทิศบูรพา แวดลอมพระผูมีพระภาค แมพวก
เจามัลละแหงนครปาวาก็พากันลางเทาแลวเขาไปยังทองพระโรง นั่งพิงฝาดานบูรพา ผินหนา
ไปทางทิศปจฉิมแวดลอมพระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังพวกเจามัลละแหงนครปาวาใหเห็นแจงใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถาตลอดราตรีเปนอันมาก แลวทรงสงไปดวยพระดํารัสวา
ดูกรวาเสฏฐะทั้งหลาย ราตรีลวงมากแลว บัดนี้พวกทานจงสําคัญเวลาอันสมควรเถิด พวกเจา
มัลละแหงนครปาวาไดพรอมกันรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา แลวพา
กันลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ฯ
[๒๒๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค เมื่อพวกเจามัลละแหงนครปาวาหลีกไปแลว
ไมนาน ไดทรงเหลียวดูหมูภ กิ ษุผูนิ่งอยูแ ลวไดรับสั่งกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร ภิกษุ
สงฆปราศจากถีนะและมิทธะ สารีบุตรจงแสดงธรรมีกถาแกภกิ ษุทั้งหลาย เราเมื่อยหลัง ฉะนั้น
เราพึงพักผอน ทานพระสารีบุตรไดรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคดวยคําวา อยางนั้น พระเจาขา
ดังนี้ ลําดับนัน้ แล พระผูมีพระภาครับสั่งใหปูผาสังฆาฏิเปนสี่ชั้น แลวทรงสําเร็จสีหไสยา
โดยพระปรัศวเบื้องขวา ทรงเหลื่อมพระบาทดวยพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะทรงกระทําความ
หมายในอันทีจ่ ะเสด็จลุกขึ้นไวในพระทัย ฯ
[๒๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล นิครนถนาฏบุตรทํากาละแลวที่นครปาวาไมนานนัก เพราะกาล
กิริยาของนิครนถนาฏบุตรนั้น พวกนิครนถจึงแตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก เกิดบาดหมางกัน
เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น เสียดแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยูว า ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้
ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทวั่ ถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคํา
ของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง
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คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานช่ําชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับ
ผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลวทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย
ถาสามารถ ดังนี้ เห็นจะมีแตความตายอยางเดียวเทานัน้ จะเปนไปในพวกนิครนถ ผูเปนสาวก
ของนาฏบุตร ถึงพวกสาวกของนิครนถนาฏบุตรที่เปนคฤหัสถผูนุงขาวหมขาวก็มีอาการเบื่อหนาย
คลาย
ความรัก รูสึกทอถอยในพวกนิครนถผูเปนสาวกของนาฏบุตร ทั้งนี้เพราะธรรมวินัยอันนิครนถ
นาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได ไมเปน
ไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมที่ทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไว เปนธรรมวินัย
มีที่พํานักอันทําลายเสียแลว เปนธรรมวินัยไมมีที่พึ่งอาศัย ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเลากะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย นิครนถ
นาฏบุตรทํากาละแลวที่พระนครปาวาไมนานนัก เพราะกาลกิริยาของนิครนถนาฏบุตรนั้น พวก
นิครนถจึงแตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก เกิดบาดหมางกันเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น
เสียดแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยูว า ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทาน
จักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของ
ขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาว
ภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยช่าํ ชองมาผันแปรไปแลว
ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลวขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้น
จงแกไขเสีย ถาสามารถดังนี้ เห็นจะมีแตความตายอยางเดียวเทานั้นจะเปนไปในพวกนิครนถ
ผูเปนสาวกของนาฏบุตร ถึงพวกสาวกของนิครนถนาฏบุตรที่เปนคฤหัสถผูนุงขาวหมขาว ก็มี
อาการเบื่อหนาย คลายความรัก รูสึกทอถอยในพวกนิครนถ ผูเปนสาวกของนาฏบุตร ทั้งนี้
เพราะธรรมวินัยอันนิครนถนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติให
ออกจากทุกขได ไมเปนไปเพือ่ ความสงบระงับ มิใชธรรมที่ทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
ประกาศไว เปนธรรมวินัยมีที่พํานักอันทําลายเสียแลว เปนธรรมวินัยไมมีที่พึงอาศัย ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขอนี้ยอมเปนเชนดังกลาวมาสําหรับในธรรมวินยั ที่กลาวไวไมดี
ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขไดไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใช
ธรรมที่ทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไวผูมีอายุทั้งหลาย สวนธรรมนี้แล อัน
พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลาย ตรัสไวดแี ลว ประกาศไวดแี ลว เปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติให
ออกจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไวแลว
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พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนัน้ การที่พรหมจรรยนี้
จะพึงยั่งยืนตั้งอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความ
อนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ผูมีอายุท้งั หลาย ก็ธรรมอะไรเลาที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว ประกาศไวดแี ลว เปนธรรม
ที่จะนําผูปฏิบตั ิใหออกจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจา
ประกาศไวแลว พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น
การที่พรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยูน าน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพือ่ ความสุขแก
ชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพือ่ เกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๒๒๖] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมหนึ่ง ที่พระผูมีพระภาค ผูทรงรูเห็นเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแ ล พวกเราทั้งหมดดวยกัน
พึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนจี้ ะพึงยั่งยืนตั้งอยูน าน นั้นพึง
เปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อ
ประโยชน เพือ่ เกื้อกูลเพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมหนึ่งเปนไฉน
สัตวทั้งหมดตัง้ อยูไดเพราะอาหาร สัตวทั้งหมดตั้งอยูไ ดเพราะสังขาร ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
ธรรมหนึ่งนี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น
การที่พรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยูน าน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพือ่ ความสุข
แกชนมาก เพือ่ ความอนุเคราะหแกโลกเพือ่ ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๒๒๗] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรม ๒ ที่พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็นเปนพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแ ลพวกเราทั้งหมดดวยกัน พึง
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สังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนตั้งอยูน าน นั้น
พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลเพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๒ เปนไฉน
นามและรูป ๑อวิชชาและภวตัณหา ๑ ภวทิฐิและวิภวทิฐิ ๑ ความไมละอายและความ
ไมเกรงกลัว ๑ ความละอายและความเกรงกลัว ๑ ความเปนผูวายากและความเปนผูมีมติ รชั่ว ๑
ความเปนผูวางายและความเปนผูมีมิตรดี ๑ ความเปนผูฉ ลาดในอาบัตแิ ละความเปนผูฉลาดในการ
ออกจากอาบัติ ๑ ความเปนผูฉ ลาดในสมาบัติและความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาบัติ ๑ ความ
เปนผูฉลาดในธาตุและความเปนผูฉลาดในมนสิการ ๑ ความเปนผูฉลาดในอายตนะและความเปน
ผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ๑ ความเปนผูฉลาดในฐานะ [คือเหตุที่เปนได] และความเปนผูฉลาด
ในอัฏฐานะ [คือเหตุที่เปนไปไมได] ๑ การกลาววาจาออนหวานและการตอนรับ ๑ ความไม
เบียดเบียนและความสะอาด ๑ ความเปนผูม ีสติหลงลืมและความเปนผูไ มมีสัมปชัญญะ ๑ สติ
และสัมปชัญญะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย และความเปนผูไ มรูจัก
ประมาณในโภชนะ ๑ ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย และความเปนผูร ูจักประมาณ
ในโภชนะ ๑ กําลังที่เกิดแตการพิจารณาและกําลังที่เกิดแตการอบรม ๑ กําลังคือสติและกําลังคือ
สมาธิ ๑ สมถะและวิปสสนา ๑ นิมิตที่เกิดเพราะสมถะและนิมิตที่เกิดเพราะความเพียร ๑
ความเพียรและความไมฟุงซาน ๑ ความวิบตั ิแหงศีล และความวิบัตแิ หงทิฐิ ๑ ความถึง
พรอมแหงศีล และความถึงพรอมแหงทิฐิ ๑ ความหมดจดแหงศีลและความหมดจดแหงทิฐิ ๑
ความหมดจดแหงทิฐแิ ละความเพียรของผูมีทิฐิ ๑ ความสลดใจและความเพียรโดยแยบคาย
ของผูสลดใจแลวในธรรมเปนที่ตั้งแหงความสลดใจ ๑ความเปนผูไมสันโดษในธรรมอันเปนกุศล
และความเปนผูไมทอถอยในการตั้งความเพียร ๑ วิชชาและวิมุตติ ๑ ญาณในความสิน้ ไปและ
ญาณในความไมเกิด ๑ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๒ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาค
ผูทรงรูทรงเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมด
ดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนัน้ การที่พรหมจรรยนี้จะพึงยัง่ ยืนตั้งอยู
นาน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบ หมวด ๒
____________
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หมวด ๓
[๒๒๘] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๓ๆ ที่พระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมด
ดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนัน้ การที่พรหมจรรยนี้จะพึงยัง่ ยืนตั้งอยู
นาน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมากเพื่อความสุขแกชนมาก เพือ่ ความอนุเคราะห
แกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมมี
ประเภทละ ๓ๆ เปนไฉน
อกุศลมูล ๓ อยาง
๑. อกุศลมูล คือ โลภะ
๒. อกุศลมูล คือ โทสะ
๓. อกุศลมูล คือ โมหะ
กุศลมูล ๓ อยาง
๑. กุศลมูล คือ อโลภะ
๒. กุศลมูล คือ อโทสะ
๓. กุศลมูล คือ อโมหะ
ทุจริต ๓ อยาง
๑. กายทุจริต
[ความประพฤติชั่วทางกาย]
๒. วจีทจุ ริต
[ความประพฤติชั่วทางวาจา]
๓. มโนทุจริต
[ความประพฤติชั่วทางใจ]
สุจริต ๓ อยาง
๑. กายสุจริต
[ความประพฤติชอบทางกาย]
๒. วจีสจุ ริต
[ความประพฤติชอบทางวาจา]
๓. มโนสุจริต
[ความประพฤติชอบทางใจ]
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อกุศลวิตก ๓ อยาง
๑. กามวิตก
[ความตริในทางกาม]
๒. พยาปาทวิตก
[ความตริในทางพยาบาท]
๓. วิหิงสาวิตก
[ความตริในทางเบียดเบียน]
กุศลวิตก ๓ อยาง
๑. เนกขัมมวิตก
[ความตริในทางออกจากกาม]
๒. อัพยาปาทวิตก
[ความตริในทางไมพยาบาท]
๓. อวิหิงสาวิตก
[ความตริในทางไมเบียดเบียน]
อกุศลสังกัปปะ ๓ อยาง
๑. กามสังกัปปะ
[ความดําริในทางกาม]
๒. พยาปาทสังกัปปะ [ความดําริในทางพยาบาท]
๓. วิหิงสาสังกัปปะ
[ความดําริในทางเบียดเบียน]
กุศลสังกัปปะ ๓ อยาง
๑. เนกขัมมสังกัปปะ [ความดําริในทางออกจากกาม]
๒. อัพยาปาทสังกัปปะ [ความดําริในทางไมพยาบาท]
๓. อวิหิงสาสังกัปปะ [ความดําริในทางไมเบียดเบียน]
อกุศลสัญญา ๓ อยาง
๑. กามสัญญา
[ความจําไดในทางกาม]
๒. พยาปาทสัญญา
[ความจําไดในทางพยาบาท]
๓. วิหิงสาสัญญา
[ความจําไดในทางเบียดเบียน]
กุศลสัญญา ๓ อยาง
๑. เนกขัมมสัญญา
[ความจําไดในทางออกจากกาม]
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๒. อัพยาปาทสัญญา
[ความจําไดในทางไมพยาบาท]
๓. อวิหิงสาสัญญา
[ความจําไดในทางไมเบียดเบียน]
อกุศลธาตุ ๓ อยาง
๑. กามธาตุ
[ธาตุคือกาม]
๒. พยาปาทธาตุ
[ธาตุคือความพยาบาท]
๓. วิหิงสาธาตุ
[ธาตุคือความเบียดเบียน]
กุศลธาตุ ๓ อยาง
๑. เนกขัมมธาตุ
[ธาตุคอื ความออกจากกาม]
๒. อัพยาปาทธาตุ
[ธาตุคือความไมพยาบาท]
๓. อวิหิงสาธาตุ
[ธาตุคือความไมเบียดเบียน]
ธาตุอีก ๓ อยาง
๑. กามธาตุ
[ธาตุคือกาม]
๒. รูปธาตุ
[ธาตุคือรูป]
๓. อรูปธาตุ
[ธาตุคือสิ่งที่ไมมีรูป]
ธาตุอีก ๓ อยาง
๑. รูปธาตุ
[ธาตุคือรูป]
๒. อรูปธาตุ
[ธาตุคือสิ่งที่ไมมีรปู ]
๓. นิโรธธาตุ
[ธาตุคือความดับทุกข]
ธาตุอีก ๓ อยาง
๑. หีนธาตุ
[ธาตุอยางเลว]
๒. มัชฌิมธาตุ
[ธาตุอยางกลาง]
๓. ปณีตธาตุ
[ธาตุอยางประณีต]
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ตัณหา ๓ อยาง
๑. กามตัณหา
[ตัณหาในกาม]
๒. ภวตัณหา
[ตัณหาในภพ]
๓. วิภวตัณหา
[ตัณหาในปราศจากภพ]
ตัณหาอีก ๓ อยาง
๑. กามตัณหา
[ตัณหาในกาม]
๒. รูปตัณหา
[ตัณหาในรูป]
๓. อรูปตัณหา
[ตัณหาในสิ่งที่ไมมีรูป]
ตัณหาอีก ๓ อยาง
๑. รูปตัณหา
[ตัณหาในรูป]
๒. อรูปตัณหา
[ตัณหาในสิ่งที่ไมมีรูป]
๓. นิโรธตัณหา
[ตัณหาในความดับสูญ] [อุจเฉททิฏฐิ]
สัญโญชน ๓ อยาง
๑. สักกายทิฏฐิ
[ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน]
๒. วิจกิ ิจฉา
[ความลังเลสงสัย]
๓. สีลัพพตปรามาส
[ความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์ดวยอํานาจศีลพรต]
อาสวะ ๓ อยาง
๑. กามาสวะ
[อาสวะเปนเหตุอยากได]
๒. ภวาสวะ
[อาสวะเปนเหตุอยากเปน]
๓. อวิชชาสวะ
[อาสวะคือความเขลา]
ภพ ๓ อยาง
๑. กามภพ
[ภพที่เปนกามาวจร]
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[ภพที่เปนรูปาวจร]
[ภพที่เปนอรูปาวจร]

๒. รูปภพ
๓. อรูปภพ
เอสนา ๓ อยาง
๑. กาเมสนา
[การแสวงหากาม]
๒. ภเวสนา
[การแสวงหาภพ]
๓. พรหมจริเยสนา
[การแสวงหาพรหมจรรย]
วิธา การวางทา ๓ อยาง
๑. เสยโยหมสฺมีติวิธา [ถือวาตัวเราประเสริฐกวาเขา]
๒. สทิโสหมสฺมีติวิธา [ถือวาตัวเราเสมอกับเขา]
๓. หีโนหมสฺมีติวิธา
[ถือวาตัวเราเลวกวาเขา]
อัทธา ๓ อยาง
๑. อดีตอัทธา
[ระยะกาลที่เปนสวนอดีต]
๒. อนาคตอัทธา
[ระยะกาลที่เปนสวนอนาคต]
๓. ปจจุบันนอัทธา
[ระยะกาลที่เปนปจจุบัน]
อันตะ ๓ อยาง
๑. สักกายอันตะ
[สวนที่ถือวาเปนกายตน]
๒. สักกายสมุทยอันตะ [สวนที่ถือวาเปนเหตุกอใหเกิดกายตน]
๓. สักกายนิโรธอันตะ [สวนที่ถือวาเปนเครื่องดับกายตน]
เวทนา ๓ อยาง
๑. สุขเวทนา
[ความเสวยอารมณที่เปนสุข]
๒. ทุกขเวทนา
[ความเสวยอารมณที่เปนทุกข]
๓. อทุกขมสุขเวทนา [ความเสวยอารมณที่ไมใชทกุ ขไมใชสุข]
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ทุกขตา ๓ อยาง
๑. ทุกขทุกขตา
[ความเปนทุกขเพราะทุกข]
๒. สังขารทุกขตา
[ความเปนทุกขเพราะสังขาร]
๓. วิปริฌามทุกขตา
[ความเปนทุกขเพราะความแปรปรวน]
ราสี ๓ อยาง
๑. มิจฉัตตนิยตราสี
[กองคือความผิดที่แนนอน]
๒. สัมมัตตนิยตราสี
[กองคือความถูกที่แนนอน]
๓. อนิยตราสี
[กองคือความไมแนนอน]
กังขา ๓ อยาง
๑. ปรารภกาลที่ลวงไปแลวนานๆ แลวสงสัย เคลือบแคลง ไมเชื่อลงไปได ไมเลื่อมใส
๒. ปรารภกาลที่ยังไมมาถึงนานๆ แลว สงสัย เคลือบแคลง ไมเชื่อลงไปได
ไมเลื่อมใส
๓. ปรารภกาลปจจุบันทุกวันนี้แลว สงสัย เคลือบแคลง ไมเชื่อลงไปได ไมเลื่อมใส
ขอที่ไมตองรักษาของพระตถาคต ๓ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตมีกายสมาจารบริสุทธิ์ พระตถาคตมิไดมีความ
ประพฤติชั่วทางกายที่พระองคจะตองรักษาไวโดยตั้งพระทัยวา คนอื่นๆอยาไดรูถึงความประพฤติ
ชั่วทางกายของเรานี้ ดังนี้
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ พระตถาคตมิไดมีความ
ประพฤติชั่วทางวาจาที่พระองคจะตองรักษาไวโดยตั้งพระทัยวา คนอืน่ ๆ อยาไดรูถงึ ความประพฤติชั่ว
ทาง
วาจาของเรานี้ ดังนี้
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตมีมโนสมาจารบริสุทธิ์ พระตถาคตมิไดมีความ
ประพฤติชั่วทางใจที่พระองคจะตองรักษาไวโดยตั้งพระทัยวา คนอืน่ ๆอยาไดรูถึงความประพฤติ
ชั่วทางใจของเรานี้ ดังนี้
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กิญจนะ ๓ อยาง
๑. ราคกิญจนะ
[เครื่องกังวลคือราคะ]
๒. โทสกิญจนะ
[เครื่องกังวลคือโทสะ]
๓. โมหกิญจนะ
[เครื่องกังวลคือโมหะ]
อัคคี ๓ อยาง
๑. ราคัคคิ
[ไฟคือราคะ]
๒. โทสัคคิ
[ไฟคือโทสะ]
๓. โมหัคคิ
[ไฟคือโมหะ]
อัคคีอีก ๓ อยาง
๑. อาหุเนยยัคคิ
[ไฟคืออาหุเนยยบุคคล]
๒. ทักขิเณยยัคคิ
[ไฟคือทักขิเณยยบุคคล]
๓. คหปตัคคิ
[ไฟคือคฤหบดี]
รูปสังคหะ ๓ อยาง
๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆรูป
[รูปที่เปนไปกับดวยการเห็น ทั้งเปนไปกับดวยการกระทบ]
๒. อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป
[รูปที่ไมมีการเห็น แตเปนไปกับดวยการกระทบ]
๓. อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป
[รูปที่ไมเห็น ที่ไมกระทบ]
สังขาร ๓ อยาง
๑. ปุญญาภิสังขาร
[อภิสังขารคือบุญ]
๒. อปุญญาภิสังขาร
[อภิสังขารคือบาป]
๓. อเนญชาภิสังขาร
[อภิสังขารคืออเนญชา]
บุคคล ๓ อยาง
๑. เสกขบุคคล
[บุคคลผูยังตองศึกษา]
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๒. อเสกขบุคคล
[บุคคลผูไมตองศึกษา]
๓. เนวเสกขนาเสกขบุคคล
[บุคคลผูยังตองศึกษาก็ไมใช ผูไมตองศึกษาก็ไม
ใช]
เถระ ๓ อยาง
๑. ชาติเถระ
[พระเถระโดยชาติ]
๒. ธรรมเถระ
[พระเถระโดยธรรม]
๓. สมมติเถระ
[พระเถระโดยสมมติ]
ปุญญกิริยาวัตถุ ๓ อยาง
๑. ทานมัย
[บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน]
๒. สีลมัย
[บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล]
๓. ภาวนามัย
[บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา]
เหตุสําหรับโจทน ๓ อยาง
๑. ทิฏเน
[ดวยไดเห็น]
๒. สุเตน
[ดวยไดยินไดฟง]
๓. ปริสงฺกาย
[ดวยความรังเกียจ]
กามอุปบัติ ๓ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สัตวประเภทที่มกี ามปรากฏมีอยู สัตวเหลานั้น เมื่อกามปรากฏ
แลว ยอมยังอํานาจใหเปนไปในกามทั้งหลายเชนมนุษย เทพดาบางจําพวก และวินิบาตบาง
จําพวก ฉะนัน้ นี้เปนกามอุปบัติขอที่หนึ่ง
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สัตวประเภทที่นิรมิตกามไดมีอยู สัตวเหลานั้นนิรมิตแลวๆ
ยอมยังอํานาจใหเปนไปในกามทั้งหลาย เชนเทพดาเหลานิมมานรตีฉะนั้น นี้เปนกามอุปบัติ
ขอที่สอง
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สัตวประเภทที่ผูอนื่ นิรมิตกามใหมีอยู สัตวเหลานั้น ยอมยัง
อํานาจใหเปนไปในกามที่ผอู ื่นนิรมิตใหแลว เชนเทพดาเหลาปรนิมมิตวสวตี ฉะนั้น นี้เปนกาม
อุปบัติขอที่สาม
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สุขอุปบัติ ๓ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกทีย่ ังความสุขใหเกิดขึน้ ๆ แลวยอมอยูเ ปนสุขมีอยู
เชน พวกเทพเหลาพรหมกายิกา ฉะนั้น นีเ้ ปนสุขอุปบัติขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกที่อิ่มเอิบบริบูรณถูกตองดวยความสุขมีอยู สัตว
เหลานั้น บางครั้งบางคราว เปลงอุทานวา สุขหนอๆ ดังนี้ เชน พวกเทพเหลาอาภัสสรา
ฉะนั้น นีเ้ ปนสุขอุปบัติขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกที่อิ่มเอิบบริบูรณถูกตองดวยความสุขมีอยู สัตว
เหลานั้นสันโดษ เสวยความสุขทางจิตอันประณีตเทานัน้ เชน พวกเทพเหลาสุภกิณหา ฉะนัน้
นี้เปนสุขอุปบัติ ขอที่สาม ฯ
ปญญา ๓ อยาง
๑. เสกขปญญา
[ปญญาที่เปนของพระเสขะ]
๒. อเสกขปญญา
[ปญญาที่เปนของพระอเสขะ]
๓. เนวเสกขานาเสกขปญญา [ปญญาที่เปนของพระเสขะก็ไมใชของพระอเสขะ
ก็ไมใช] ฯ
ปญญาอีก ๓ อยาง
๑. จินตามยปญญา
[ปญญาสําเร็จดวยการคิด]
๒. สุตามยปญญา
[ปญญาสําเร็จดวยการฟง]
๓. ภาวนามยปญญา
[ปญญาสําเร็จดวยการอบรม] ฯ
อาวุธ ๓ อยาง
๑. สุตาวุธ
[อาวุธคือการฟง]
๒. ปวิเวกาวุธ
[อาวุธคือความสงัด]
๓. ปญญาวุธ
[อาวุธคือปญญา] ฯ
อินทรีย ๓ อยาง
๑. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย [อินทรียที่เกิดแกผูปฏิบัติดวยคิดวาเราจักรูธรรม
ที่
เรายังไมรู]
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๒. อัญญินทรีย
[อินทรียคือความตรัสรู]
๓. อัญญาตาวินทรีย
[อินทรียคือความรูทั่วถึง] ฯ
จักษุ ๓ อยาง
๑. มังสจักขุ
[ตาเนื้อ ตาปรกติ]
๒. ทิพพจักขุ
[จักษุทิพย]
๓. ปญญาจักขุ
[จักษุคือปญญา] ฯ
สิกขา ๓ อยาง
๑. อธิศีลสิกขา
[สิกขาคือศีลยิ่ง]
๒. อธิจิตตสิกขา
[สิกขาคือจิตยิ่ง]
๓. อธิปญญาสิกขา
[สิกขาคือปญญายิ่ง] ฯ
ภาวนา ๓ อยาง
๑. กายภาวนา
[การอบรมกาย]
๒. จิตตภาวนา
[การอบรมจิต]
๓. ปญญาภาวนา
[การอบรมปญญา] ฯ
อนุตตริยะ ๓ อยาง
๑. ทัสสนานุตตริยะ
[ความเห็นอยางยอดเยี่ยม]
๒. ปฏิปทานุตตริยะ
[ความปฏิบัติอยางยอดเยีย่ ม]
๓. วิมุตตานุตตริยะ
[ความพนอยางยอดเยีย่ ม] ฯ
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สมาธิ ๓ อยาง
๑. สวิตักกวิจารสมาธิ
[สมาธิที่ยังมีวติ กวิจาร]
๒. อวิตกั กวิจารมัตตสมาธิ [สมาธิที่ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร]
๓. อวิตักกวิจารสมาธิ
[สมาธิที่ไมมีวิตกวิจาร] ฯ
สมาธิอีก ๓ อยาง
๑. สุญญตสมาธิ
[สมาธิที่วางเปลา]
๒. อนิมิตตสมาธิ
[สมาธิที่หานิมิตมิได]
๓. อัปปณิหิตสมาธิ
[สมาธิที่หาที่ตั้งมิได] ฯ
โสเจยยะ ๓ อยาง
๑. กายโสเจยยะ
[ความสะอาดทางกาย]
๒. วจีโสเจยยะ
[ความสะอาดทางวาจา]
๓. มโนโสเจยยะ
[ความสะอาดทางใจ]
โมเนยยะ ๓ อยาง
๑. กายโมเนยยะ
[ธรรมที่ทําใหเปนมุนีทางกาย]
๒. วจีโมเนยยะ
[ธรรมที่ทําใหเปนมุนีทางวาจา]
๓. มโนโมเนยยะ
[ธรรมที่ทําใหเปนมุนีทางใจ] ฯ
โกสัลละ ๓ อยาง
๑. อายโกสัลละ
[ความเปนผูฉลาดในเหตุแหงความเจริญ]
๒. อปายโกสัลละ [ความเปนผูฉลาดในเหตุแหงความเสื่อม]
๓. อุปายโกสัลละ [ความเปนผูฉลาดในเหตุแหงความเจริญและความ
เสื่อม]
มทะ ความเมา ๓ อยาง
๑. อาโรคยมทะ
[ความเมาในความไมมีโรค]
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[ความเมาในความเปนหนุมสาว]
[ความเมาในชาติ] ฯ

๒. โยพพนมทะ
๓. ชาติมทะ
อธิปเตยยะ ๓ อยาง
๑. อัตตาธิปเตยยะ
[ความมีตนเปนใหญ]
๒. โลกาธิปเตยยะ
[ความมีโลกเปนใหญ]
๓. ธัมมาธิปเตยยะ
[ความมีธรรมเปนใหญ] ฯ
กถาวัตถุ ๓ อยาง
๑. ปรารภกาลสวนอดีตกลาวถอยคําวา กาลที่ลวงไปแลวไดมีแลวอยางนี้
๒. ปรารภกาลสวนอนาคตกลาวถอยคําวา กาลที่ยังไมมาถึงจักมีอยางนี้
๓. ปรารภกาลสวนที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาในบัดนี้ กลาวถอยคําวา กาลสวนที่เกิดขึ้น
เฉพาะหนาบัดนี้เปนอยูอยางนี้ ฯ
วิชชา ๓ อยาง
๑. บุพเพนิวาสานุสสติญาณวิชชา [วิชชาคือความรูจักระลึกชาติในกอนได]
๒. จุตูปปาตญาณวิชชา
[วิชชาคือความรูจักกําหนดจุติ และอุปบัติของ
สัตวทั้งหลาย]
๓. อาสวักขยญาณวิชชา
[วิชชาคือความรูจักทําอาสวะใหสิ้นไป] ฯ
วิหารธรรม ๓ อยาง
๑. ทิพยวิหาร
[ธรรมเปนเครื่องอยูของเทพดา]
๒. พรหมวิหาร [ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหม]
๓. อริยวิหาร
[ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะ] ฯ
ปาฏิหาริยะ ๓ อยาง
๑. อิทธิปาฏิหาริยะ
[ฤทธิ์เปนอัศจรรย]
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๒. อาเทสนาปาฏิหาริยะ
[ดักใจเปนอัศจรรย]
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริยะ
[คําสอนเปนอัศจรรย] ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๓ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรู
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมด
ดวยกันพึงสังคายนา ไมควรแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้ พึงยั่งยืนตั้งอยู
นาน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบหมวด ๓
____________
หมวด ๔
[๒๒๙] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๔ๆ ที่พระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น
เปนอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวยกัน
พึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น
พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
สติปฏฐาน ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา และโทมนัส ในโลกเสียได ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ
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[๒๓๐]
สัมมัปปธาน ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิดพยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความไมเกิดขึ้นแหงธรรมที่เปนบาปอกุศลที่ยังไมเกิด
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิดพยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อละธรรมที่เปนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความบังเกิดขึ้นแหงธรรมที่เปนกุศลที่ยังไมเกิด
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความตั้งมัน่ ไมเลือนลางจําเริญยิ่ง ไพบูลย เจริญ บริบูรณ
แหงธรรมที่เปนกุศลที่บังเกิดขึ้นแลว ฯ
[๒๓๑]
อิทธิบาท ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวย
ฉันทสมาธิปธานสังขาร
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวย
วิริยสมาธิปธานสังขาร
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวย
จิตตสมาธิปธานสังขาร
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวย
วิมังสาสมาธิปธานสังขาร ฯ
[๒๓๒]
ฌาน ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหง
จิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุข
เกิดแตสมาธิอยู
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๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะ
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ทีพ่ ระอริยทั้งหลายสรรเสริญวา ผูได
ฌานนี้ เปนผูมอี ุเบกขา มีสติอยูเปนสุข
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัส โทมนัสกอนๆ ไดมีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์อยู ฯ
[๒๓๓] สมาธิภาวนา ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาทีภ่ ิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อความอยูเ ปนสุขในทิฏฐธรรมมีอยู ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาทีภ่ ิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อความไดเฉพาะซึ่งญาณทัสสนะมีอยู ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาทีภ่ ิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อสติและสัมปชัญญะมีอยู ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาทีภ่ ิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายมีอยู ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอยางไหนที่ภกิ ษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปน
ไปเพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจาก
กาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู ดูกรผูมี
อายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรม
เอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิ ละสุขเกิดแตสมาธิอยู ดูกรผูมี
อายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยสรรเสริญวา เปนผูมีอุเบกขา ที่สติอยูเปนสุข ดูกร
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข
ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์อยู ดูกรผูมีอายุ
ทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้ อันภิกษุอบรมแลวทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุข
ในทิฏฐธรรม ฯ
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ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาทีภ่ ิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ความไดเฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ เปนไฉน ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มน
สิการอาโลกสัญญา ตั้งสัญญาวาเปนเวลากลางวันไว กลางวันอยางใด กลางคืนอยางนัน้ กลาง
คืนอยางใด กลางวันอยางนัน้ มีใจเปดเผยไมมีอะไรหุมหออบรมจิตใหมีแสงสวาง ดวยประการ
ฉะนี้ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้ อันภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ความไดเฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาที่ภกิ ษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ
สติสัมปชัญญะ เปนไฉน ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เวทนาทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
รูแจงแลว ยอมบังเกิดขึ้น ยอมตั้งอยู ยอมถึงความดับสัญญาทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้รูแจงแลว ยอมบังเกิดขึน้ ยอมตั้งอยูย อ มถึงความดับ วิตกทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้รูแจงแลว ยอมบังเกิดขึน้ ยอมตั้งอยู ยอมถึงความดับ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้อนั ภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพือ่
สติสัมปชัญญะ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาที่ภกิ ษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เปนไฉน ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีปรกติพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความ
เสื่อมไปในอุปาทานขันธหาวา ดังนี้รูป ดังนีค้ วามเกิดขึน้ แหงรูปดังนี้ความดับแหงรูป ดังนี้
เวทนา ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงเวทนา ดังนี้ความดับแหงเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกิดขึ้น
แหงสัญญา ดังนี้ความดับแหงสัญญาดังนี้สังขาร ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงสังขาร ดังนี้ความดับ
แหงสังขาร ดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ดังนี้ความดับแหงวิญญาณ ดูกรผูมี
อายุทั้งหลายสมาธิภาวนานี้ อันภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย ฯ
[๒๓๔]
อัปปมัญญา ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอด
ทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้อง
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ขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตวทั้งปวง ดวย
ใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียด
เบียนอยู ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยกรุณา แผไปตลอด
ทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตวทั้งปวง
ดวยใจอันประกอบดวยกรุณาอันไพบูลยถงึ ความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ
เบียดเบียนอยู ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยมุทิตา แผไปตลอด
ทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตวทั้งปวง
ดวยใจอันประกอบดวยมุทิตาอันไพบูลยถงึ ความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ
เบียดเบียนอยู ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทัง้ เบื้องบน เบื้อง
ลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทกุ เหลา ในที่ทกุ สถาน โดยความเปนตนในสัตว
ทั้งปวง ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ
[๒๓๕]
อรูป ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการ
ทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ
ดวยมนสิการวา อากาศหาทีส่ ุดมิได ดังนี้อยู ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะ
โดยประการทัง้ ปวง จึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สิ้นสุดมิได ดังนี้
อยู ฯ
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๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดย
ประการทั้งปวง จึงเขาถึงอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวานอยหนึ่งไมมี ดังนี้อยู ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทัง้ ปวง จึงเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู ฯ
[๒๓๖]
อปสเสนะ ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวเสพของอยางหนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวอดกลัน้ ของอยางหนึง่ ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวเวนของอยางหนึ่ง ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหนึ่ง ฯ
[๒๓๗]
อริยวงศ ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตาม
ได และมีปรกติกลาวสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดและยอมไมถึงการแสวงหาที่
ไมควร ไมเหมาะ เพราะเหตุแหงจีวร และไมไดจีวรก็ไมเดือดรอน และไดจวี รแลวก็ไมเกีย่ ว
เกาะ ไมหมกมุน ไมติดแนน มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคอยู
กับทั้งไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยความสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น ก็ภิกษุใดเปนผูข ยัน
ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในสันโดษดวยจีวรนั้น ดูกรผูมีอายุทั้งหลายภิกษุนี้แล
เรียกวา ผูตั้งอยูในอริยวงศของเกาอันยอดเยี่ยม ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุยอมเปนผูสนั โดษดวยบิณฑบาตตามมี
ตามได และมีปรกติกลาวสรรเสริญ ความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได และยอมไมถึง
การแสวงหาทีไ่ มควร ไมเหมาะ เพราะเหตุแหงบิณฑบาต และไมไดบณ
ิ ฑบาตก็ไมเดือดรอน
และไดบณ
ิ ฑบาตแลวก็ไมเกีย่ วเกาะ ไมหมกมุน ไมติดแนน มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเปน
เครื่องสลัดออกบริโภคอยู กับทั้งไมยกตน ไมขมผูอื่นดวยความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมี
ตามไดนั้น ก็ภกิ ษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นในสันโดษดวยบิณฑบาต
นั้น ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนแี้ ล เรียกวา ผูตั้งอยูในอริยวงศของเกาอันยอดเยีย่ ม ฯ
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๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุยอมเปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมี
ตามได และมีปรกติกลาวสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และยอมไมถึงการ
แสวงหาทีไ่ มควร ไมเหมาะ เพราะเหตุแหงเสนาสนะ และไมไดเสนาสนะก็ไมเดือดรอน และ
ไดเสนาสนะแลวก็ไมเกี่ยวเกาะ ไมหมกมุน ไมติดแนน มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่อง
สลัดออกบริโภคอยู กับทั้งไมยกตน ไมขมผูอื่นดวยความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได
นั้น ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีสมั ปชัญญะ มีสติมั่นในสันโดษดวยเสนาสนะนั้น
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนแี้ ล เรียกวา ผูตั้งอยูในอริยวงศของเกาอันยอดเยีย่ ม ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุยอมเปนผูมีปหานะเปนที่มายินดี ยินดี
แลวในปหานะ ยอมเปนผูมีภาวนาเปนที่มายินดี ยินดีแลวในภาวนากับทั้งไมยกตน ไมขมผูอื่น
เพราะความเปนผูมีปหานะเปนที่มายินดี เพราะความยินดีในปหานะ เพราะความเปนผูมีภาวนา
เปนที่มายินดี เพราะความยินดีในภาวนานัน้ ก็ภกิ ษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ
มีสติมั่นในปหานะและภาวนานั้น ผูมีอายุทงั้ หลาย ภิกษุนแี้ ล เรียกวา ผูตงั้ อยูในอริยวงศของ
เกาอันยอดเยีย่ ม ฯ
[๒๓๘]
ปธาน ๔ อยาง
๑. สังวรปธาน
[เพียรระวัง]
๒. ปหานปธาน
[เพียรละ]
๓. ภาวนาปธาน
[เพียรเจริญ]
๔. อนุรักขนาปธาน
[เพียรรักษา]
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็สังวรปธาน เปนไฉน ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจัก
ขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํา
นั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรียชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย
ฟงเสียงดวยโสตแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมโสติน
ทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น
ชื่อวารักษาโสตินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในโสตินทรีย ฯ
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ดมกลิ่นดวยฆานะแลว ไมถอื นิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวม
ฆานินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัส
ครอบงํานั้น ชื่อวารักษาฆานินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในฆานินทรีย ฯ
ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมชิว
หินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบ
งํานั้น ชื่อวารักษาชิวหินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในชิวหินทรีย ฯ
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อ
สํารวมกายินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและ
โทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษากายินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในกายินทรีย ฯ
รูแจงธรรมดวยใจแลว ไมถอื นิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวม
มนินทรีย ที่เมือ่ ไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบ
งํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ผูมีอายุทั้งหลาย นี้เรียกวา
สังวรปธาน ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็ปหานปธาน เปนไฉน ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ ยอมไมรับไวซึ่งกามวิตกที่เกิดขึน้ แลว ยอมละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นไป ใหถึง
ความไมมี ยอมไมรับไวซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลว ยอมละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นไป
ใหถึงความไมมี ยอมไมรับไว ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึน้ แลว ยอมละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นไป
ใหถึงความไมมี ยอมไมรับไวซึ่งธรรมที่เปนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลวๆ ยอมละเสีย บรร
เทาเสีย ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ผูมีอายุทั้งหลาย นี้เรียกวาปหานปธาน ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภาวนาปธาน เปนไฉน ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลายกําหนัด อาศัยความดับ
นอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลาย
กําหนัด อาศัยความดับอันนอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงคอันอาศัยความ
สงัด อาศัยความคลายกําหนัด อาศัยความดับ อันนอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญปติ
สัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลายกําหนัด อาศัยความดับ อันนอมไปเพื่อความ
สละลง ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลายกําหนัด อาศัย
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ความดับ อันนอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญปติสมาธิสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัย
ความคลายกําหนัด อาศัยความดับอันนอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
อันอาศัยความสงัดอาศัยความคลายกําหนัด อาศัยความดับ อันนอมไปเพื่อความสละลง
ผูมีอายุทั้งหลาย นี้เรียกวา ภาวนาปธาน ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อนุรกั ขนาปธาน เปนไฉน ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระ
ธรรมวินัยนี้ ยอมตามรักษาสมาธินิมิตอันเจริญที่บังเกิดขึ้นแลว คืออัฏฐิกสัญญา ปุฬุวกสัญญา
วินีลกสัญญา วิจฉิททกสัญญา อุทธุมาตกสัญญาผูมีอายุทั้งหลาย นี้เรียกวา อนุรกั ขนาปธาน ฯ
[๒๓๙]
ญาณ ๔ อยาง
๑. ธัมมญาณ
[ความรูในธรรม]
๒. อันวยญาณ
[ความรูในการคลอยตาม]
๓. ปริจเฉทญาณ
[ความรูในการกําหนด]
๔. สัมมติญาณ
[ความรูในสมมติ]
ญาณ ๔ อยาง
๑. ทุกขญาณ
[ความรูในทุกข]
๒. ทุกขสมุทยญาณ
[ความรูในทุกขสมุทยั ]
๓. ทุกขนิโรธญาณ
[ความรูในทุกขนิโรธ]
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานญาณ [ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา]
[๒๔๐]
องคของการบรรลุโสดา ๔ อยาง
๑. สัปปุริสสังเสวะ
[การคบสัตบุรุษ]
๒. สัทธัมมัสสวนะ
[การฟงพระสัทธรรม]
๓. โยนิโสมนสิการ
[การกระทําไวในใจโดยแยบคาย]
๔. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ [การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม]
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[๒๔๑]
องคแหงพระโสดาบัน ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความ
เลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนๆี้ พระผูมีพระภาคนั้น เปนพระ
อรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนนาย
สารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมผี ูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความ
เลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันผูไดบรรลุ
จะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรู
เฉพาะตน ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความ
เลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว
ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ คือคูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นั่นคือพระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาค เปนผูควรรับของบูชา เปนผูควรรับของตอนรับ เปนผูควรรับของทําบุญ
เปนผูควรทําอัญชลี เปนบุญเขตของชาวโลก ไมมีเขตอื่นยิ่งกวา ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยศีล ที่พระ
อริยเจาใครแลว อันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อัน
ตัณหาและทิฐิ ไมลูบคลําแลว เปนไปเพื่อสมาธิ ฯ
[๒๔๒]
สามัญญผล ๔ อยาง
๑. โสดาปตติผล
๒. สกทาคามิผล
๓. อนาคามิผล
๔. อรหัตตผล
[๒๔๓]
ธาตุ ๔ อยาง
๑. ปฐวีธาตุ
[ธาตุดิน]
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๒. อาโปธาตุ
[ธาตุน้ํา]
๓. เตโชธาตุ
[ธาตุไฟ]
๔. วาโยธาตุ
[ธาตุลม]
[๒๔๔]
อาหาร ๔ อยาง
๑. กวฬิงการาหาร
[อาหารคือคําขาวหยาบหรือละเอียด]
๒. ผัสสาหาร
[อาหารคือผัสสะ]
๓. มโนสัญเจตนาหาร
[อาหารคือมโนสัญเจตนา]
๔. วิญญาณาหาร
[อาหารคือวิญญาณ]
[๒๔๕]
วิญญาณฐิติ ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงซึ่งรูปเมื่อตั้งอยู ยอมตั้งอยูวิญญาณนั้นมี
รูปเปนอารมณ มีรูปเปนทีพ่ ํานัก เขาไปเสพซึ่งความยินดี ยอมถึงความเจริญ งอกงาม
ไพบูลย ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงซึ่งเวทนา เมื่อตัง้ อยู ยอมตั้งอยู วิญญาณ
นั้นมีเวทนาเปนอารมณ มีเวทนาเปนที่พํานัก เขาไปเสพซึ่งความยินดี ยอมถึงความเจริญ งอก
งามไพบูลย ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงซึ่งสัญญา เมื่อตั้งอยู ยอมตั้งอยู วิญญาณ
นั้นมีสัญญาเปนอารมณ มีสัญญาเปนที่พํานัก เขาไปเสพซึ่งความยินดี ยอมถึงความเจริญ งอก
งาม ไพบูลย ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงซึ่งสังขาร เมื่อตั้งอยู ยอมตั้งอยู วิญญาณ
นั้นมีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนที่พํานัก เขาไปเสพซึง่ ความยินดี ยอมถึงความเจริญ งอก
งาม ไพบูลย ฯ
[๒๔๖]
การถึงอคติ ๔ อยาง
๑. ถึงความลําเอียงเพราะความรักใครกัน
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๒. ถึงความลําเอียงเพราะความขัดเคืองกัน
๓. ถึงความลําเอียงเพราะความหลง
๔. ถึงความลําเอียงเพราะความกลัว
[๒๔๗]
ความเกิดขึน้ แหงตัณหา ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุแหงจีวร
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุแหงบิณฑบาต
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุแหงเสนาสนะ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุแหงความมียิ่งๆ
ขึ้นไป ฯ
[๒๔๘]
ปฏิปทา ๔ อยาง
๑. ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา
[ปฏิบัติลําบาก ทั้งรูไดชา]
๒. ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา [ปฏิบัติลําบาก แตรไู ดเร็ว]
๓. สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา
[ปฏิบัติสะดวก แตรูไดชา]
๔. สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา
[ปฏิบัติสะดวก ทั้งรูไดเร็ว]
[๒๔๙]
ปฏิปทาอีก ๔ อยาง
๑. อักขมา ปฏิปทา
[ปฏิบัติไมอดทน]
๒. ขมา ปฏิปทา
[ปฏิบัติอดทน]
๓. ทมา ปฏิปทา
[ปฏิบัติฝก]
๔. สมา ปฏิปทา
[ปฏิบัติระงับ]
[๒๕๐] ธรรมบท ๔ อยาง
๑. บทธรรมคือความไมเพงเล็ง
๒. บทธรรมคือความไมพยาบาท
๓. บทธรรมคือความระลึกชอบ
๔. บทธรรมคือความตั้งใจไวชอบ
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[๒๕๑] ธรรมสมาทาน ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ใหทุกขในปจจุบันและมีทุกขเปนวิบากตอ
ไปมีอยู
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ใหทุกขในปจจุบันแตมีสุขเปนวิบากตอ
ไปมีอยู
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ใหสุขในปจจุบนั แตมีทุกขเปนวิบากตอ
ไปมีอยู
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ใหสุขในปจจุบนั และมีสุขเปนวิบากตอ
ไปมีอยู ฯ
[๒๕๒] ธรรมขันธ ๔ อยาง
๑. ศีลขันธ
[หมวดศีล]
๒. สมาธิขันธ
[หมวดสมาธิ]
๓. ปญญาขันธ
[หมวดปญญา]
๔. วิมุตติขันธ
[หมวดวิมุติ]
[๒๕๓] พละ ๔ อยาง
๑. วิริยะพละ
[กําลังคือความเพียร]
๒. สติพละ
[กําลังคือสติ]
๓. สมาธิพละ
[กําลังคือสมาธิ]
๔. ปญญาพละ
[กําลังคือปญญา]
[๒๕๔] อธิฏฐาน ๔ อยาง
๑. ปญญาธิฏฐาน
[อธิษฐานคือปญญา]
๒. สัจจาธิฏฐาน
[อธิษฐานคือสัจจะ]
๓. จาคะธิฏฐาน
[อธิษฐานคือจาคะ]
๔. อุปสมาธิฏฐาน
[อธิษฐานคืออุปสมะ]
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[๒๕๕] ปญหาพยากรณ ๔ อยาง
๑. เอกังสพยากรณียปญหา ปญหาที่จะตองแกโดยสวนเดียว
๒. ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา ปญหาที่จะตองยอนถามแลวจึงแก
๓. วิภัชชพยากรณียปญหา ปญหาที่จะตองจําแนกแลวจึงแก
๔. ฐปนียปญหา ปญหาที่ควรงดเสีย ฯ
[๒๕๖] กรรม ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย กรรมเปนฝายดํา มีวิบากเปนฝายดํามีอยู
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย กรรมเปนฝายขาว มีวิบากเปนฝายขาวมีอยู
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย กรรมที่เปนทั้งฝายดําและฝายขาว มีวิบากทั้งฝายดําฝายขาวมีอยู
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย กรรมที่ไมดําไมขาว มีวิบากไมดาํ ไมขาว ยอมเปนไป
เพื่อความสิ้นกรรมมีอยู ฯ
[๒๕๗]
สัจฉิกรณียธรรม ๔ อยาง
๑. พึงทําใหแจงซึ่งขันธที่ตนเคยอยูอาศัยในกาลกอนดวยสติ
๒. พึงทําใหแจงซึ่งจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลายดวยจักษุ
๓. พึงทําใหแจงซึ่งวิโมกขแปดดวยกาย
๔. พึงทําใหแจงซึ่งความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายดวยปญญา
[๒๕๘]
โอฆะ ๔ อยาง
๑. กาโมฆะ
[โอฆะคือกาม]
๒. ภโวฆะ
[โอฆะคือภพ]
๓. ทิฏโฐฆะ
[โอฆะคือทิฐิ]
๔. อวิชโชฆะ
[โอฆะคืออวิชชา]
[๒๕๙]
โยคะ ๔ อยาง
๑. กามโยคะ
[โยคะคือกาม]
๒. ภวโยคะ
[โยคะคือภพ]
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๓. ทิฏฐิโยคะ
[โยคะคือทิฐิ]
๔. อวิชชาโยคะ
[โยคะคืออวิชชา]
[๒๖๐] วิสังโยคะ ๔ อยาง
๑. กามโยควิสังโยคะ
[ความพรากจากโยคะคือกาม]
๒. ภวโยควิสังโยคะ
[ความพรากจากโยคะคือภพ]
๓. ทิฏฐิโยควิสังโยคะ
[ความพรากจากโยคะคือทิฐิ]
๔. อวิชชาโยคะวิสังโยคะ
[ความพรากจากโยคะคืออวิชชา]
[๒๖๑]
คันถะ ๔ อยาง
๑. อภิชฌากายคันถะ
[เครื่องรัดกายคืออภิชฌา]
๒. พยาปาทกายคันถะ
[เครื่องรัดกายคือพยาบาท]
๓. สีลัพพตปรามาสกายคันถะ
[เครื่องรัดกายคือสีลัพพตปรามาส]
๔. อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ [เครื่องรัดกายคือความแนวาสิ่งนี้
เปนจริง] ฯ
[๒๖๒]
อุปาทาน ๔ อยาง
๑. กามุปาทาน
[ถือมั่นกาม]
๒. ทิฏุปาทาน
[ถือมั่นทิฐิ]
๓. สีลัพพตุปาทาน
[ถือมั่นศีลและพรต]
๔. อัตตวาทุปาทาน
[ถือมั่นวาทะวาตน]
[๒๖๓]
โยนิ ๔ อยาง
๑. อัณฑชโยนิ
[กําเนิดของสัตวที่เกิดในไข]
๒. ชลาพุชโยนิ
[กําเนิดของสัตวที่เกิดในครรภ]
๓. สังเสทชโยนิ
[กําเนิดของสัตวที่เกิดในเถาไคล]
๔. โอปปาติกโยนิ
[กําเนิดของสัตวที่เกิดผุดขึ้น] ฯ
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[๒๖๔]
การกาวลงสูครรก ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผูไมรสู ึกตัวกาวลงสูครรภมารดา
เปนผูไมรูสึกตัว อยูในครรภมารดา เปนผูไมรูสึกตัว คลอดจากครรภมารดา นี้การกาวลงสู
ครรภขอที่หนึง่ ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผูรูสึกตัวกาวลง
สูครรภมารดา แตเปนผูไมรูสกึ ตัวอยูในครรภมารดา เปนผูไ มรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา
นี้การกาวลงสูครรภมารดาขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผูรูสึกตัวกาวลง
สูครรภมารดา เปนผูรูสึกตัวอยูในครรภมารดา แตเปนผูไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้การ
กาวลงสูครรภขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผูรูสึกตัวกาวลงสู
ครรภมารดา เปนผูรูสึกตัวอยูในครรภมารดา เปนผูรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นีก้ ารกาวลง
สูครรภขอที่สี่ ฯ
[๒๖๕]
การไดอัตภาพ ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย การไดอัตภาพที่ตรงกับความจงใจของตนอยางเดียว ไมตรง
กับความจงใจของผูอื่นมีอยู ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย การไดอัตภาพที่ตรงกับความจงใจของผูอื่นเทานั้น ไมตรง
กับความจงใจของตนมีอยู ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย การไดอัตภาพที่ตรงกับความจงใจของตนดวย ตรงกับความ
จงใจของผูอื่นดวยมีอยู ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย การไดอัตภาพทีไ่ มตรงกับความจงใจของตน ทัง้ ไมตรงกับ
ความจงใจของผูอื่นมีอยู ฯ
[๒๖๖]
ทักขิณาวิสุทธิ ๔ อยาง
๑. ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกมีอยู ฯ
๒. ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ฝายทายกมีอยู ฯ
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๓. ทักขิณาไมบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหกมีอยู ฯ
๔. ทักขิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหกมีอยู ฯ
[๒๖๗]
สังคหวัตถุ ๔ อยาง
๑. ทาน
[การใหปน]
๒. ปยวัชช
[เจรจาวาจาที่ออนหวาน]
๓. อัตถจริยา
[ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชน]
๔. สมานัตตตา
[ความเปนผูมีตนเสมอ]
[๒๖๘]
อนริยโวหาร ๔ อยาง
๑. มุสาวาท
[พูดเท็จ]
๒. ปสุณาวาจา
[พูดสอเสียด]
๓. ผรุสวาจา
[พูดคําหยาบ]
๔. สัมผัปปลาป
[พูดเพอเจอ]
[๒๖๙]
อริยโวหาร ๔ อยาง
๑. มุสาวาทา เวรมณี
[เวนจากพูดเท็จ]
๒. ปสุณาย วาจาย เวรมณี
[เวนจากพูดสอเสียด]
๓. ผรุสาย วาจาย เวรมณี
[เวนจากพูดคําหยาบ]
๔. สัมผัปปลาปา เวรมณี [เวนจากการพูดเพอเจอ]
[๒๗๐]
อนริยโวหารอีก ๔ อยาง
๑. เมื่อไมไดเห็นพูดวาไดเห็น
๒. เมื่อไมไดยนิ พูดวาไดยิน
๓. เมื่อไมไดทราบพูดวาไดทราบ
๔. เมื่อไมไดรูแจงพูดวาไดรูแจง ฯ
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[๒๗๑]
อริยโวหารอีก ๔ อยาง
๑. เมื่อไมไดเห็นพูดวาไมไดเห็น
๒. เมื่อไมไดยนิ พูดวาไมไดยนิ
๓. เมื่อไมไดทราบพูดวาไมไดทราบ
๔. เมื่อไมไดรูแจงพูดวาไมไดรูแจง ฯ
[๒๗๒]
อนริยโวหารอีก ๔ อยาง
๑. เมื่อไดเห็นพูดวาไมไดเห็น
๒. เมื่อไดยินพูดวาไมไดยิน
๓. เมื่อไดทราบพูดวาไมไดทราบ
๔. เมื่อรูแจงพูดวาไมรแู จง ฯ
[๒๗๓]
อริยโวหารอีก ๔ อยาง
๑. เมื่อไดเห็นพูดวาไดเห็น
๒. เมื่อไดยินพูดวาไดยนิ
๓. เมื่อไดทราบพูดวาไดทราบ
๔. เมื่อไดรแู จงพูดวาไดรูแจง
[๒๗๔]
บุคคล ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือดรอน เปนผูขวน
ขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําตนใหเดือดรอน ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําใหผูอื่นเดือดรอน เปนผูขวน
ขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําใหผูอื่นเดือดรอน ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือดรอน เปนผูขวน
ขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําตนใหเดือดรอนดวย เปนผูทําใหผูอื่นเดือดรอน เปนผู
ขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําใหผูอื่นเดือดรอนดวย ฯ
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๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูทําตนใหเดือดรอน ไมเปน
ผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําตนใหเดือดรอนดวยเปนผูไ มทําผูอื่นใหเดือดรอน
ไมเปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําใหผูอื่นเดือดรอนดวย เขาไมทําตนใหเดือด
รอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนผูหายหิวดับสนิท เยือกเย็น เสวยความสุขมีตนเปนเสมือน
พรหมอยูในปจจุบัน ฯ
[๒๗๕]
บุคคลอีก ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปฏิบตั ิเพื่อประโยชนตนไมปฏิบัติ
เพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น
ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน
ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอนื่ ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปฏิบตั ิเพื่อประโยชนตนดวย
เพื่อประโยชนผูอื่นดวย ฯ
[๒๗๖]
บุคคลอีก ๔ อยาง
๑. บุคคลผูมืดมา กลับมืดไป
๒. บุคคลผูมืดมา กลับสวางไป
๓. บุคคลผูสวางมา กลับมืดไป
๔. บุคคลผูสวางมา กลับสวางไป ฯ
[๒๗๗]
บุคคลอีก ๔ อยาง
๑. สมณมจละ
[เปนสมณะผูไมหวัน่ ไหว]
๒. สมณปทุมะ
[เปนสมณะเปรียบดวยดอกบัวหลวง]
๓. สมณปุณฑรีกะ
[เปนสมณะเปรียบดวยดอกบัวขาว]
๔. สมเณสุ สมณสุขุมาละ [เปนสมณะผูละเอียดออนในสมณะทั้งหลาย ฯ]

พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาที่ 194
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๔ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรู ทรงเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวพวกเราทั้งหมดดวยกันพึง
สังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไป
เพื่อประโยชนแกชนมาก เพือ่ ความสุขแกชนมากเพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบหมวด ๔
___________
หมวด ๕
[๒๗๘] ดูกรผูม ีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๕ๆ ที่พระผูมีพระภาคผูทรงรู
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแ ล พวกเรา
ทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรยนี้พึงยั่งยืน
ตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะห
แกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมมีประเภท
๕ เปนไฉน
ขันธ ๕ อยาง
๑. รูปขันธ
[กองรูป]
๒. เวทนาขันธ
[กองเวทนา]
๓. สัญญาขันธ
[กองสัญญา]
๔. สังขารขันธ
[กองสังขาร]
๕. วิญญาณขันธ
[กองวิญญาณ] ฯ
[๒๗๙]
อุปาทานขันธ ๕ อยาง
๑. รูปูปาทานขันธ (ขันธเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน คือ รูป)
๒. เวทนูปาทานขันธ (ขันธเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน คือ เวทนา)
๓. สัญูปาทานขันธ (ขันธเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน คือ สัญญา)
๔. สังขารูปาทานขันธ (ขันธเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน คือ สังขาร)
๕. วิญญาณูปาทานขันธ (ขันธเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน คือ วิญญาณ) ฯ
[๒๘๐]
กามคุณ ๕ อยาง
๑. รูปที่จะพึงรูแ จงไดดวยจักษุ ซึ่งนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ประกอบ
ดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ฯ
๒. เสียงที่จะพึงรูแจงไดดวยหู ซึ่งนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ประกอบ

ดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ฯ
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๓. กลิ่นที่จะพึงรูแจงไดดวยจมูก ซึ่งนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ประกอบ
ดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ฯ
๔. รสที่จะพึงรูแจงไดดวยลิ้น ซึ่งนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ประกอบ
ดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ฯ
๕. โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงไดดวยกาย ซึ่งนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ฯ
[๒๘๑]
คติ ๕ อยาง
๑. นิรยะ
[นรก]
๒. ติรัจฉานโยนิ
[กําเนิดดิรัจฉาน]
๓. ปตติวิสัย
[ภูมิแหงเปรต]
๔. มนุสสะ
[มนุษย]
๕. เทวะ
[เทวดา] ฯ
[๒๘๒]
มัจฉริยะ ๕ อยาง
๑. อาวาสมัจฉริยะ
[ตระหนี่ที่อยู]
๒. กุลมัจฉริยะ
[ตระหนี่สกุล]
๓. ลาภมัจฉริยะ
[ตระหนี่ลาภ]
๔. วัณณมัจฉริยะ
[ตระหนีว่ รรณะ]
๕. ธัมมมัจฉริยะ
[ตระหนี่ธรรม] ฯ
[๒๘๓] นีวรณ ๕ อยาง
๑. กามฉันทนีวรณ
[ธรรมที่กั้นจิต คือ ความพอใจในกาม]
๒. พยาปาทนีวรณ
[ธรรมที่กั้นจิต คือความพยาบาท]
๓. ถีนมิทธนีวรณ
[ธรรมที่กั้นจิต คือความที่จิตหดหูแ ละเคลิบเคลิ้ม]
๔. อุทธัจจกุกกุจจนีวรณ
[ธรรมที่กั้นจิต คือความฟุงซานและรําคาญ]
๕. วิจกิ ิจฉานีวรณ
[ธรรมที่กั้นจิต คือความสงสัย] ฯ
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[๒๘๔] โอรัมภาคิยสังโยชน
[สังโยชนเบื้องต่ํา] ๕ อยาง
๑. สักกายทิฏฐิ
[ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน]
๒. วิจกิ ิจฉา
[ความสงสัย]
๓. สีลัพตปรามาส
[ความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์ดวยเขาใจวามีไดดว ย
ศีลหรือพรต]
๔. กามฉันทะ
[ความพอใจดวยอํานาจแหงกาม]
๕. พยาบาท
[ความคิดแกแคนผูอื่น]
[๒๘๕] อุทธัมภาคิยสังโยชน [สังโยชนเบือ้ งบน] ๕ อยาง
๑. รูปราคะ
[ความติดใจอยูในรูปธรรม]
๒. อรูปราคะ
[ความติดใจอยูในอรูปธรรม]
๓. มานะ
[ความสําคัญวาเปนนั่นเปนนี่]
๔. อุทธัจจะ
[ความคิดพลาน]
๕. อวิชชา
[ความหลงอันเปนเหตุไมรูจริง]
[๒๘๖] สิกขาบท ๕ อยาง
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี
[เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการฆาสัตว]
๒. อทินนาทานา เวรมณี
[เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการลักทรัพย]
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
[เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการประพฤติผิด
ในกาม]
๔. มุสาวาทา เวรมณี
[เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการพูดเท็จ]
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี [เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการดื่มน้ําเมา
คือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท] ฯ
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[๒๘๗]
อภัพพฐาน ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะแกลงปลงสัตวจากชีวิต
๒. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะลักทรัพย อันเปนสวนแหงความเปนขโมย
๓. ภิกษุขณ
ี าสพไมสามารถที่จะเสพเมถุนธรรม
๔. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะพูดเท็จทั้งรูอยู
๕. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะกระทําการสั่งสมบริโภคกามเหมือนเมื่อครั้งยังเปนคฤหัสถ
อยู ฯ
[๒๘๘]
พยสนะ ๕ อยาง
๑. ญาติพยสนะ
[ความฉิบหายแหงญาติ]
๒. โภคพยสนะ
[ความฉิบหายแหงโภคะ]
๓. โรคพยสนะ
[ความฉิบหายเพราะโรค]
๔. สีลพยสนะ
[ความฉิบหายแหงศีล]
๕. ทิฏฐิพยสนะ
[ความฉิบหายแหงทิฐิ] ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ญาติฉิบหายก็ดี เพราะเหตุที่โภคะฉิบหายก็ดี เพราะ
เหตุที่ฉิบหายเพราะโรคก็ดี สัตวทั้งหลายยอมจะไมตองเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ศีลพินาศ หรือเพราะเหตุที่ทิฐิพินาศ สัตวทั้งหลาย
ยอมจะเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ฯ
[๒๘๙]
สัมปทา ๕ อยาง
๑. ญาติสัมปทา
[ความถึงพรอมดวยญาติ]
๒. โภคสัมปทา
[ความถึงพรอมดวยโภคะ]
๓. อาโรคยสัมปทา
[ความถึงพรอมดวยความไมมีโรค]
๔. สีลสัมปทา
[ความถึงพรอมดวยศีล]
๕. ทิฏฐิสัมปทา
[ความถึงพรอมดวยทิฐิ] ฯ
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ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุแหงญาติสมั ปทาก็ดี เพราะเหตุแหงโภคสัมปทาก็ดี
เพราะเหตุแหงอาโรคยสัมปทาก็ดี สัตวทั้งหลาย ยอมจะไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแต
ตายเพราะกายแตก ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุแหงสีลสัมปทา หรือเพราะเหตุแหงทิฐิสมั ปทา
สัตวทั้งหลาย ยอมจะเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ฯ
[๒๙๐] โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย คนทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ ยอมเขาถึงความเสื่อมแหงโภคะใหญ
ซึ่งมีความประมาทเปนเหตุ นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เกียรติศัพทอันเสียหายของคนทุศีล มีศีล
วิบัติ ยอมระบือไป นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติเขาไปหาบริษัทใดๆ คือ
ขัตติยบริษัท พราหมณบริษทั คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัทเปนผูไมแกลวกลา เปนคนเกอเขิน
เขาไปหา นี้โทษแหงศีลวิบัตขิ องคนทุศีลขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติ ยอมเปนคนหลงทํากาละ
นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติ ยอมเขาถึง อบาย ทุคติ
วินิบาต นรก เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลขอที่หา ฯ
[๒๙๑] อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีล ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีลในโลกนี้ ยอมประสบกองแหง
โภคะใหญ ซึ่งมีความไมประมาทเปนเหตุ นี้อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีลขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เกียรติศัพทที่ดีงามของคนมีศีลถึงพรอมแลว
ดวยศีล ยอมระบือไป นี้อานิสงสของศีลสมบัติของคนมีศีลขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีลเขาไปหาบริษัท
ใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท เปนผูแกลวกลา
ไมเกอเขินเขาไปหา นี้อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีลขอที่สาม ฯ
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๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีล ยอมเปนผูไม
หลงทํากาละ นี้อานิสงสของศีลสมบัติของคนมีศีลขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีล ยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก นี้อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีลขอ
ที่หา ฯ
[๒๙๒]
ธรรมสําหรับโจทน ๕ อยาง
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูเปนโจทกทปี่ ระสงคจะโจทผูอื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการ
ไว ณ ภายในแลวจึงโจทผูอื่น คือ เราจักกลาวโดยกาลอันควรจักไมกลาวโดยกาลอันไมควร
เราจักกลาวดวยคําจริง จักไมกลาวดวยคําไมจริง เราจักกลาวดวยคําออนหวาน จักไมกลาวดวย
คําหยาบ เราจักกลาวดวยคําที่ประกอบดวยประโยชน จักไมกลาวดวยคําที่ไมประกอบดวย
ประโยชน เราจักกลาวดวยเมตตาจิต จักไมกลาวดวยมีโทสะในภายใน ดูกรผูมีอายุทงั้ หลาย
อันภิกษุผูเปนโจทกที่ประสงคจะโจทผูอื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการนี้ไว ณ ภายในแลวจึงโจทผูอื่น ฯ
[๒๙๓] องคเปนที่ตั้งแหงความเพียร ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เชื่อพระปญญาตรัสรู
ของพระตถาคตวา แมเพราะนี้ๆ พระผูมีพระภาคนัน้ เปนพระอรหันตตรัสรูชอบเอง ถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษไมมีผูอื่นยิง่ กวา
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ฯ
๒. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีอาพาธนอย มีทุกขนอ ย ประกอบดวยเตโชธาตุ
อันมีวิบากเสมอกัน ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนอยางกลางๆ ควรแกความเพียร ฯ
๓. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูไมโออวด ไมมีมารยา เปดเผยตนตามเปนจริงใน
พระศาสดา หรือสพรหมจารีที่เปนวิญูชนทั้งหลาย ฯ
๔. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อจะละอกุศลธรรม เพื่อจะยัง
กุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลังใจ มีความบากบั่นมั่น ไมทอดธุระในบรรดาธรรมที่เปน
กุศล ฯ
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๕. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาที่เห็นเกิดและดับ เปน
ปญญาอยางประเสริฐ เปนไปเพื่อชําแรกกิเลส จะใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ฯ
[๒๙๔]
สุทธาวาส ๕
๑. อวิหา
๒. อตัปปา
๓. สุทัสสา
๔. สุทัสสี
๕. อกนิฏฐา ฯ
[๒๙๕]
พระอนาคามี ๕
๑. อันตราปรินิพพายี
[พระอนาคามีผูที่จะปรินพิ พานในระหวางอายุยังไมทัน
ถึงกึ่ง]
๒. อุปหัจจปรินิพพายี
[พระอนาคามีผูที่จะปรินพิ พานตอเมื่ออายุพนกึ่งแลว
จวนถึงที่สุด]
๓. อสังขารปรินิพพายี
[พระอนาคามีผูที่จะปรินิพพานดวย ไมตอ งใชความเพียร
นัก]
๔. สสังขารปรินิพพายี
[พระอนาคามีผูที่จะปรินิพพานดวย ตองใชความเพียร]
๕. อุทธโสโต อกนิฏฐคามี
[พระอนาคามีผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูชั้นอกนิฏฐภพ] ฯ
[๒๙๖] ความกระดางแหงจิต ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อแน
ไมเลื่อมใสในพระศาสดา ผูมีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อแน
ไมเลื่อมใสในพระศาสดา ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ
กระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นนี้ความกระดางแหงจิตขอทีห่ นึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อแน
ไมเลื่อมใสในพระธรรม ผูมีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อแน
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ไมเลื่อมใสในพระธรรม ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่ ความ
กระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความกระดางแหงจิตขอทีส่ อง ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัยไมเชื่อแน
ไมเลื่อมใสในพระสงฆ ผูมีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อแน ไม
เลื่อมใสในพระสงฆยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทํา
เปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความกระดางแหงจิตขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อแน
ไมเลื่อมใสในสิกขา ผูมีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อแน ไม
เลื่อมใสในสิกขา ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทํา
เปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความกระดางแหงจิตขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูโกรธขัดเคือง มีจิตอันโทสะกระทบ
แลว มีจิตเปนเสมือนตะปูในสพรหมจารีทั้งหลาย ผูมีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูโกรธ
ขัดเคือง มีจิตอันโทสะกระทบแลว มีจิตเสมือนตะปู ยอมไมนอมไปเพือ่ ความเพียร เพื่อความ
ประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นีค้ วามกระดางแหงจิต
ขอที่หา ฯ
[๒๙๗]
ความผูกพันธแหงจิต ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด
ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในกามทั้งหลาย
ผูมีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูยังไมปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย
ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในกามทั้งหลาย ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความ
ประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธ
แหงจิตขอทีห่ นึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ความ
พอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในกาย ผูมีอายุทั้งหลาย
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จิตของภิกษุผูยังไมปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวน
กระวาย ความทะยานอยากในกายยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ ความประกอบ
เนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธแหงจิตขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด
ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูป ผูมีอายุ
ทั้งหลาย จิตของภิกษุผยู ังไมปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย
ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูปยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ
เนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธแหงจิตขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุบริโภคอิ่มหนําพอแกความตองการแลว
ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอนขาง ความสุขในการหลับอยู ภิกษุทั้งหลาย
จิตของภิกษุผูบริโภคอิ่มหนําพอแกความตองการแลว ประกอบความสุขในการนอน ความสุขใน
การเอนขาง ความสุขในการหลับอยูยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ ความประกอบเนืองๆ
เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธแหงจิตขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุประพฤติพรหมจรรยปรารถนา หมูเทพเจา
หมูใดหมูหนึ่งวา ดวยศีล พรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปนเทพเจา หรือเปนเทพ
องคใดองคหนึ่ง ดังนี้ ผูมีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูประพฤติพรหมจรรยปรารถนาหมู
เทพเจาหมูใดหมูหนึ่งวา ดวยศีล พรต ตบะหรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปนเทพเจาหรือเปน
เทพองคใดองคหนึ่ง ดังนี้ ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่ ความ
กระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธแหงจิตขอที่หา ฯ
[๒๙๘] อินทรีย ๕ อยาง
๑. จักขุนทรีย
[อินทรียคือตา]
๒. โสตินทรีย
[อินทรียคือหู]
๓. ฆานินทรีย
[อินทรียคือจมูก]
๔. ชิวหินทรีย
[อินทรียคือลิ้น]
๕. กายินทรีย
[อินทรียคือกาย]
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[๒๙๙] อินทรียอีก ๕ อยาง
๑. สุขุนทรีย
[อินทรียคือสุข]
๒. ทุกขินทรีย
[อินทรียคือทุกข]
๓. โสมนัสสินทรีย
[อินทรียคือโสมนัส]
๔. โทมนัสสินทรีย
[อินทรียคือโทมนัส]
๕. อุเปกขินทรีย
[อินทรียคืออุเบกขา]
[๓๐๐] อินทรียอีก ๕ อยาง
๑. สัทธินทรีย
[อินทรียคือศรัทธา]
๒. วิริยนิ ทรีย
[อินทรียคือวิริยะ]
๓. สตินทรีย
[อินทรียคือสติ]
๔. สมาธินทรีย
[อินทรียคือสมาธิ]
๕. ปญญินทรีย
[อินทรียคือปญญา]
[๓๐๑] นิสสารณียธาตุ ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มนสิการถึงกามทั้งหลายอยู
จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมพนวิเศษ ในเพราะกามทั้งหลาย แตวาเมื่อเธอ
มนสิการถึงเนกขัมมะอยูแ ล จิตยอมแลนไป เลื่อมใสตั้งอยู พนวิเศษ ในเพราะเนกขัมมะ
จิตของเธอนั้นไปดีแลว อบรมดีแลวออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากกามทั้งหลาย
และเธอพนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซึ่งมีกามเปนปจจัยเกิดขึ้น
เธอยอมไมเสวยเวทนานั้น ขอนี้กลาวไดวาเปนเครื่องสลัดออกซึ่งกามทั้งหลาย ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เมือ่ ภิกษุมนสิการถึงความพยาบาทอยู จิตยอม
ไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมพนวิเศษในเพราะความพยาบาท แตวาเมื่อเธอมนสิการ
ถึงความไมพยาบาทอยูแล จิตยอมแลนไปเลื่อมใส ตั้งอยู พนวิเศษในเพราะความไมพยาบาท
จิตของเธอนั้นไปดีแลวอบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากความพยาบาท
และเธอพนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซึ่งมีความพยาบาทเปนปจจัย
เกิดขึ้น เธอยอมไมเสวยเวทนานั้น ขอนีก้ ลาวไดวาเปนเครื่องสลัดออกซึ่งความพยาบาท ฯ
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๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เมื่อภิกษุมนสิการถึงความเบียดเบียนอยู จิต
ยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมพน วิเศษ ในเพราะความเบียดเบียน แตวาเมื่อเธอ
มนสิการถึงความไมเบียดเบียนอยูแล จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยู พนวิเศษในเพราะความ
ไมเบียดเบียน จิตของเธอนั้นไปดีแลว อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจาก
ความเบียดเบียน และเธอพนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซึ่งมีความ
เบียดเบียนเปนปจจัยเกิดขึ้น และเธอยอมไมเสวยเวทนานั้น ขอนี้กลาวไดวาเปนเครื่อง
สลัดออกซึ่งความเบียดเบียน ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เมื่อภิกษุมนสิการถึงรูปทั้งหลายอยู จิตยอม
ไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมพนวิเศษในเพราะรูปทั้งหลายแตวาเมื่อเธอมนสิการถึง
อรูปอยูแล จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยู พนวิเศษในเพราะอรูป จิตของเธอนั้นไปดีแลว
อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลวพรากแลวจากรูปทัง้ หลาย และเธอพนแลวจาก
อาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซึ่งมีรูปเปนปจจัยเกิดขึ้น เธอยอมไมเสวยเวทนานั้น
ขอนี้กลาวไดวา เปนเครื่องสลัดออกซึ่งรูปทั้งหลาย ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เมื่อภิกษุมนสิการถึงกายของตนอยู จิตยอม
ไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งใจอยู ไมพนวิเศษ ในเพราะกายของตน แตวาเมื่อเธอมนสิการ
ถึงความดับแหงกายของตนอยูแล จิตยอมแลนไปเลื่อมใส ตั้งอยู พนวิเศษ ในเพราะความดับ
แหงกายของตน จิตของเธอนั้นไปดีแลว อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลว
จากกายของตนและเธอพนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซึ่งมีกายของตน
เปนปจจัย เธอยอมไมเสวยเวทนานั้น ขอนีก้ ลาวไดวาเปนเครื่องสลัดออกซึ่งกายของตน ฯ
[๓๐๒] วิมุตตายตนะ [แดนแหงวิมุตติ] ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดาหรือเพือ่ นสพรหมจารีองคใดองคหนึ่ง ซึ่งควรแก
ตําแหนงครู ยอมแสดงธรรมแกภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนนั้ รูแจง
อรรถ รูแจงธรรม ในธรรมนั้นโดยประการที่พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีองคใดองคหนึ่ง
ซึ่งควรแกตําแหนงครู แสดงแกเธอความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ รูแจงธรรม
ความอิ่มใจยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลว กายของเธอผูมีใจประกอบดวยปติ ยอมสงบระงับ
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เธอผูมีกายสงบระงับแลว ยอมเสวยความสุข จิตของเธอผูมีความสุข ยอมตั้งมั่น นี้แดน
วิมุตติขอที่หนึง่ ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี องคใดองค
หนึ่งซึ่งควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิ ษุไมเลย แตเธอแสดงธรรมตามที่ไดฟงได
เรียนไวแกคนอื่นๆ โดยพิสดาร ภิกษุนั้นยอมรูแจงอรรถรูแจงธรรมในธรรมนั้น โดยอาการที่
ตนไดแสดงแกคนอื่นๆ นั้น ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ รูแจงธรรม ความ
อิ่มใจยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลวกายของเธอผูมีใจประกอบดวยปติ ยอมสงบระงับ เธอ
ผูมีกายสงบระงับแลวยอมเสวยความสุข จิตของเธอผูมีความสุข ยอมตัง้ มั่น นี้แดนวิมตุ ติขอ
ที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพือ่ นสพรหมจารีองคใดองค
หนึ่งซึ่งควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิ ษุไมเลย แตเธอกระทําการสาธยายธรรมตาม
ที่ไดฟงไดเรียนไวแลวโดยพิสดาร ภิกษุนั้นยอมรูแจงอรรถรูแจงธรรมในธรรมนั้น โดยอาการ
ที่ตนกระทําการสาธยายนั้น ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ รูแจงธรรม ความอิ่มใจ
ยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลวกายของเธอผูมีใจประกอบดวยปติ ยอมสงบระงับ เธอผูมีกาย
สงบระงับแลวยอมเสวยความสุข จิตของเธอผูมีความสุข ยอมตั้งมั่น นีแ้ ดนวิมุตติขอทีส่ าม ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพือ่ นสพรหมจารีองคใดองค
หนึ่งซึ่งควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิ ษุไมเลย แตวาเธอตรึกตรองตามซึ่งธรรมตาม
ที่ไดฟงไดเรียนไวดวยจิต เพงตามดวยใจ ภิกษุนั้นยอมรูแจงอรรถ รูแจงธรรมในธรรมนั้น
โดยอาการที่ตนตรึกตรองตามดวยจิต เพงตามดวยใจนั้น ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจง
อรรถ รูแจงธรรม ความอิ่มใจยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลว กายของเธอผูมีใจประกอบดวย
ปติยอมสงบระงับเธอผูมีกายสงบระงับแลว ยอมเสวยความสุข จิตของเธอผูมีความสุข ยอม
ตั้งมั่นนี้แดนวิมุตติขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพือ่ นสพรหมจารี องคใดองค
หนึ่งซึ่งควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิ ษุไมเลย แตวาเธอเรียนสมาธินิมิตอยางใด
อยางหนึ่งดวยดี ทําไวในใจดวยดี ใครครวญดวยดี แทงตลอดดวยดีดว ยปญญา ภิกษุนนั้ ยอม
รูแจงอรรถ รูแจงธรรมในธรรมนั้น โดยอาการที่ไดเรียนสมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่งดวยดี ทํา
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ไวในใจดวยดี ใครครวญดวยดีแทงตลอดดวยดีดวยปญญาแลวนั้น ความปราโมทยยอมเกิด
แกเธอผูรูแจงอรรถรูแจงธรรม ความอิ่มใจยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลว กายของเธอผูมีใจ
ประกอบดวยปติยอมสงบระงับ เธอผูมีกายสงบระงับแลวยอมเสวยความสุข จิตของเธอผู
มีความสุข ยอมตั้งมั่น นี้แดนวิมุตติขอ ที่หา ฯ
[๓๐๓] สัญญาอบรมวิมุตติ ๕ อยาง
๑. อนิจจสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเปนเครื่องพิจารณาเห็นวาเปนของ
ไมเที่ยง]
๒. อนิจเจ ทุกขสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเปนเครื่องพิจารณาเห็นวาเปนทุกข
ในสิ่งที่ไมเที่ยง]
๓. ทุกเข อนัตตสัญญา [สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเปนเครื่องพิจารณาเห็นวาไมใชตน
ในสิ่งที่เปนทุกข]
๔. ปหานสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเปนเครื่องพิจารณาเห็นวาควรละ
เสีย]
๕. วิราคสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเปนเครื่องพิจารณาเห็นความคลาย
เสียซึ่งความกําหนัด]
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๕ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรู
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมด
ดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืนตัง้ อยูนานนั้น
พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมากเพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อ
ประโยชน เพือ่ เกื้อกูลเพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบ หมวด ๕
___________
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หมวด ๖
[๓๐๔] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๖ๆ ที่พระผูมีพระภาคผูทรงรู ทรง
เห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแ ล พวกเราทั้งหมด
ดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืนตัง้ อยูนานนั้น
พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อ
ประโยชน เพือ่ เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
อายตนะภายใน ๖ อยาง
๑. อายตนะ คือตา
๒. อายตนะ คือหู
๓. อายตนะ คือจมูก
๔. อายตนะ คือลิ้น
๕. อายตนะ คือกาย
๖. อายตนะ คือใจ
[๓๐๕]
อายตนะภายนอก ๖ อยาง
๑. อายตนะ คือ รูป
๒. อายตนะ คือ เสียง
๓. อายตนะ คือ กลิ่น
๔. อายตนะ คือ รส
๕. อายตนะ คือ โผฏฐัพพะ
๖. อายตนะ คือ ธรรม
[๓๐๖]
หมวดวิญญาณ ๖
๑. จักขุวิญญาณ
[ความรูสึกอาศัยตา]
๒. โสตวิญญาณ
[ความรูสึกอาศัยหู]
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๓. ฆานวิญญาณ
[ความรูสึกอาศัยจมูก]
๔. ชิวหาวิญญาณ
[ความรูสึกอาศัยลิ้น]
๕. กายวิญญาณ
[ความรูสึกอาศัยกาย]
๖. มโนวิญญาณ
[ความรูสึกอาศัยใจ]
[๓๐๗]
หมวดผัสสะ ๖
๑. จักขุสัมผัสส
[ความถูกตองอาศัยตา]
๒. โสตสัมผัสส
[ความถูกตองอาศัยหู]
๓. ฆานสัมผัสส
[ความถูกตองอาศัยจมูก]
๔. ชิวหาสัมผัสส
[ความถูกตองอาศัยลิ้น]
๕. กายสัมผัสส
[ความถูกตองอาศัยกาย]
๖. มโนสัมผัสส
[ความถูกตองอาศัยใจ]
[๓๐๘]
หมวดเวทนา ๖
๑. จักขุสัมผัสสชาเวทนา
[เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยตา]
๒. โสตสัมผัสสชาเวทนา
[เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยหู]
๓. ฆานสัมผัสสชาเวทนา
[เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยจมูก]
๔. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา [เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยลิ้น]
๕. กายสัมผัสสชาเวทนา
[เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยกาย]
๖. มโนสัมผัสสชาเวทนา
[เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยใจ]
[๓๐๙]
หมวดสัญญา ๖
๑. รูปสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดรูปเปนอารมณ]
๒. สัททสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดเสียงเปนอารมณ]
๓. คันธสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดกลิ่นเปนอารมณ]
๔. รสสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดรสเปนอารมณ]
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๕. โผฏฐัพพสัญญา [สัญญาที่เกิดขึ้นยึดโผฏฐัพพะเปนอารมณ]
๖. ธัมมสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดธรรมเปนอารมณ]
[๓๑๐]
หมวดสัญเจตนา ๖
๑. รูปสัญเจตนา
[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดรูปเปนอารมณ]
๒. สัททสัญเจตนา
[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดเสียงเปนอารมณ]
๓. คันธสัญเจตนา
[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดกลิ่นเปนอารมณ]
๔. รสสัญเจตนา
[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดรสเปนอารมณ]
๕. โผฏฐัพพสัญเจตนา
[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดโผฏฐัพพะเปนอารมณ]
๖. ธัมมสัญเจตนา
[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดธรรมเปนอารมณ]
[๓๑๑] หมวดตัณหา ๖
๑. รูปตัณหา
[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดรูปเปนอารมณ]
๒. สัททตัณหา
[ตัณหาที่เกิดขึน้ ยึดเสียงเปนอารมณ]
๓. คันธตัณหา
[ตัณหาที่เกิดขึน้ ยึดกลิ่นเปนอารมณ]
๔. รสตัณหา
[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดรสเปนอารมณ]
๕. โผฏฐัพพตัณหา
[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดโผฏฐัพพะเปนอารมณ]
๖. ธัมมตัณหา
[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดธรรมเปนอารมณ]
[๓๑๒]
อคารวะ ๖ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรง ในพระ
ศาสดาอยู
๒. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระธรรมอยู
๓. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระสงฆอยู
๔. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในการศึกษาอยู
๕. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในความไมประมาทอยู
๖. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในการปฏิสันถารอยู ฯ
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[๓๑๓]
คารวะ ๖ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูเคารพยําเกรงในพระศาสดาอยู
๒. เปนผูเคารพยําเกรงในพระธรรมอยู
๓. เปนผูเคารพยําเกรงในพระสงฆอยู
๔. เปนผูเคารพยําเกรงในการศึกษาอยู
๕. เปนผูเคารพยําเกรงในความไมประมาทอยู
๖. เปนผูเคารพยําเกรงในการปฏิสันถารอยู ฯ
[๓๑๔]
โสมนัสสุปวิจาร ๖ อยาง
๑. เห็นรูปดวยตาแลว เขาไปใครครวญรูปอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส
๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว เขาไปใครครวญเสียงอันเปนทีต่ ั้งแหงโสมนัส
๓. ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว เขาไปใครครวญกลิ่นอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส
๔. ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว เขาไปใครครวญรสอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส
๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เขาไปใครครวญโผฏฐัพพะอันเปนที่ตั้งแหง
โสมนัส
๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว เขาไปใครครวญธรรมอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส ฯ
[๓๑๕]
โทมนัสสุปวิจาร ๖ อยาง
๑. เห็นรูปดวยตาแลว เขาไปใครครวญรูปอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส
๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว เขาไปใครครวญเสียงอันเปนทีต่ ั้งแหงโทมนัส
๓. ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว เขาไปใครครวญกลิ่นอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส
๔. ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว เขาไปใครครวญรสอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส
๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เขาไปใครครวญโผฏฐัพพะอันเปนที่ตั้งแหง
โทมนัส
๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว เขาไปใครครวญธรรมอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส ฯ
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[๓๑๖]
อุเปกขูปวิจาร ๖ อยาง
๑. เห็นรูปดวยตาแลว เขาไปใครครวญรูปอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา
๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว เขาไปใครครวญเสียงอันเปนทีต่ ั้งแหงอุเบกขา
๓. ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว เขาไปใครครวญกลิ่นอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา
๔. ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว เขาไปใครครวญรสอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา
๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เขาไปใครครวญโผฏฐัพพะอันเปนที่ตั้งแหง
อุเบกขา
๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว เขาไปใครครวญธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ฯ
[๓๑๗]
สาราณียธรรม ๖ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปตัง้ กายกรรม ประกอบดวย
เมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง ธรรมขอนี้เปนที่ตั้งแหงความระลึก
ถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนที่รัก เปนเครื่องกระทําใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะห
เพื่อความไมววิ าท เพื่อความพรอมเพรียงเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปตั้งวจีกรรม
ประกอบดวยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลังธรรมแมขอนี้ก็เปน
ที่ตั้งแหงความระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนที่รัก เปนเครื่องกระทําใหเปนทีเ่ คารพ เปนไป
เพื่อความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอมเพรียง เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปตัง้ มโนกรรม
ประกอบดวยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลังธรรมแมขอนี้ก็เปนที่
ตั้งแหงความระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนที่รัก เปนเครื่องกระทําใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อ
ความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอมเพรียง เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ลาภอยางใดอยางหนึ่งซึ่งประกอบดวยธรรม
ไดมาแลวโดยธรรม โดยที่สุดแมเพียงอาหารในบาตร ไมหวงกันดวยลาภเห็นปานดังนั้น แบง
ปนกับเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูมีศีล ธรรมแมขอนี้ก็เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึง เปนเครื่อง
กระทําใหเปนที่รัก เปนเครื่องกระทําใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะห เพื่อความไม
วิวาท เพื่อความพรอมเพรียงเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
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๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ศีลอยางใดอยางหนึ่งซึ่งไมขาด ไมทะลุ ไม
ดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ ไมเกี่ยวดวยตัณหาและทิฐิ เปนไปเพื่อสมาธิ
ภิกษุเปนผูถึงความเปนผูเสมอกันโดยศีลในศีลเห็นปานดังนั้น กับเพือ่ นสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้ง
ตอหนาและลับหลังอยู ธรรมแมขอนี้ก็เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนที่รกั
เปนเครื่องกระทําใหเปนทีเ่ คารพ เปนไปเพือ่ ความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอม
เพรียงเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ทิฐิอยางใดอยางหนึ่งซึ่งประเสริฐ เปนเครื่อง
นําสัตวออกจากทุกข ยอมนําออกเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูกระทําทิฐินั้น ภิกษุเปนผูถึง
ความเปนผูเสมอกัน โดยทิฐใิ นทิฐิเห็นปานดังนั้น กับเพือ่ นสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนา
และลับหลังอยู ธรรมแมขอนี้ก็เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนที่รัก เปน
เครื่องกระทําใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอม
เพรียง เพื่อความเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน ฯ
[๓๑๘] มูลเหตุแหงการวิวาท ๖ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมักโกรธ มักผูกโกรธไว
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมักโกรธ มักผูกโกรธไวนั้น ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมใน
พระศาสดาอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยูยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแม
ในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูไม
เคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยู ไมเคารพไมยําเกรงใน
พระสงฆอยู ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความวิวาทซึ่งเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแก
ชนมากเพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกข แก
เทวดาและมนุษยทั้งหลายขึน้ ในสงฆ ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุแหง
ความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงพยายามที่จะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลว
ทรามเชนนั้นเสีย ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุ แหงความวิวาทเห็น
ปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นตอ
ไป เมื่อพยายามไดเชนนี้ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้เสียได เมือ่ ปฏิบัติ
ไดเชนนีม้ ูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอกี ตอไป ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาที่ 213
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูล บหลูตีเสมอ
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูลบหลูตีเสมอยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรง แมในพระศาสดาอยู
ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู
ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูไมเคารพ ไมยําเกรง
ในพระศาสดาอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยู ไมเคารพ ไมยําเกรงในพระสงฆอยู
ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความวิวาทซึ่งเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแกชนมาก เพื่อ
มิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายขึ้นในสงฆผมู ีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณา เห็นมูลเหตุแหงความวิวาท
เห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงพยายามที่จะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้น
เสีย ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้
ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบตั ิเพื่อไมใหมีมลู เหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นตอไป เมื่อ
พยายามไดเชนนี้ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนีเ้ สียได เมื่อปฏิบัติได
เชนนี้มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมักริษยา มีความตระหนี่
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมักริษยามีความตระหนี่ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรง แมในพระศาสดา
อยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู
ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณแมในสิกขาภิกษุผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพ
ไมยําเกรงในพระธรรมอยูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา
ยอมจะกอความวิวาทซึ่งเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแกชนมาก เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความ
พินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายขึ้นในสงฆ ดูกร
ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก
พึงพยายามที่จะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นเสีย ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวก
ทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบตั ิเพื่อไมให
มีมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนัน้ ตอไป เมื่อพยายามไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหง
ความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นเสียได เมื่อปฏิบัติไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทราม
เชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ
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๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูโออวด มีมารยา ผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูโออวดมีมารยา ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระศาสดาอยู ยอมจะไมเคารพ
ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปนผู
กระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ผูมีอายุทั้งหลายภิกษุผูไมเคารพไมยําเกรงในพระศาสดาอยู
ไมเคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยูไมเคารพไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําใหบริบูรณใน
สิกขา ยอมจะกอความวิวาทซึ่งเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแกชนมาก เพือ่ มิใชสุขแกชนมาก
เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายขึ้นในสงฆ
ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายใน
ภายนอก พึงพยายามที่จะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนัน้ เสีย ถาพวกทานพิจารณา
ไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมมี ูลเหตุ
แหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นตอไปเมื่อพยายามไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหงความ
วิวาทอันเลวทรามเชนนี้เสียไดเมื่อปฏิบัติไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้
ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความปรารถนาลามก มีความ
เห็นผิด ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด ยอมจะไมเคารพ
ไมยําเกรงแมในพระศาสดาอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพ
ไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุผูไมเคารพไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยู ไมเคารพไมยําเกรง
ในพระสงฆอยูไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความวิวาทซึ่งเปนไปเพื่อมิใชประโยชน
แกชนมาก เพือ่ มิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชนเพื่อทุกขแก
เทวดาและมนุษยทั้งหลายขึน้ ในสงฆ ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุ
แหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงพยายามที่จะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทราม
เชนนั้นเสียได ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปาน
ดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้น
ตอไป เมื่อพยายามไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้เสียได เมื่อ
ปฏิบัติไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ
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๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูยึดมั่นในความเห็นของตน
มักถือรั้น คลายไดยาก ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูยึดมั่นในความเห็นของตน มักถือรั้น
คลายไดยาก ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระศาสดาอยูยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแม
ในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู ยอมเปนผูไมกระทําใหบริบูรณ
แมในสิกขา ผูม ีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูไมเคารพไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพไมยําเกรง
ในพระธรรมอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความ
วิวาทซึ่งเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแกชนมาก เพื่อมิใชสขุ แกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก
เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายขึ้นในสงฆ ผูมีอายุทั้งหลาย
ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงพยายามทีจ่ ะ
ละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นเสียผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณาไม
เห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบตั ิเพื่อไมใหมีมลู เหตุแหงความ
วิวาทอันเลวทรามเชนนี้ตอไปเมื่อพยายามไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทราม
เชนนี้เสียไดเมือ่ ปฏิบัติไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีก
ตอไป ฯ
[๓๑๙] ธาตุ ๖ อยาง
๑. ปฐวีธาตุ
[ธาตุดิน]
๒. อาโปธาตุ
[ธาตุน้ํา]
๓. เตโชธาตุ
[ธาตุไฟ]
๔. วาโยธาตุ
[ธาตุลม]
๕. อากาศธาตุ
[ธาตุอากาศ ชองวางมีในกาย]
๖. วิญญาณธาตุ
[ธาตุวิญญาณ ความรูอะไรได] ฯ
[๓๒๐] นิสสารณียธาตุ ๖ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา เจโตวิมุติที่
ประกอบดวยเมตตาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปนที่ตั้งแลว
คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลวแตถึงอยางนั้น พยาบาทก็ยังครอบงําจิตของเราตั้ง
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อยูได ดังนี้ เธอควรถูกวากลาวดังนีว้ า ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพดู อยางนี้
ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึง
ตรัสไวอยางนีเ้ ลย ผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่วาเมื่อบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปน
ยานแลว คลองแคลวแลว สัง่ สมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุติที่ประกอบดวยเมตตา
แตถึงอยางนั้น พยาบาทก็ยังจักครอบงําจิตของเขาตั้งอยูได ดังนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนี้
มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุติที่ประกอบดวยเมตตานี้
เปนเครื่องสลัดออกซึ่งความพยาบาท ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้ า เจโตวิมุติที่
ประกอบดวยกรุณาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปนที่ตั้งแลว
คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น วิเหสาก็ยังครอบงําจิตของเรา
ตั้งอยูได ดังนี้ เธอควรถูกวากลาวดังนีว้ าทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพูดอยางนี้
ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัส
ไวอยางนี้เลย ผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่วาเมื่อบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว
ทําใหเปนทีต่ ั้งแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุตติที่ประกอบดวย
กรุณา แตถึงอยางนั้น วิเหสาก็จักยังครอบงําจิตของเขาตั้งอยูได ดังนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส
ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุติทปี่ ระกอบดวยกรุณานี้
เปนเครื่องสลัดออกซึ่งวิเหสา ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้ า เจโตวิมุติที่
ประกอบดวยมุทิตาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปนที่ตั้งแลว
คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น อรติก็ยังครอบงําจิตของเราตั้งอยูได
เธอควรถูกวากลาวดังนีว้ า ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพูดอยางนี้ ทานอยาไดกลาวตู
พระผูมีพระภาคการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้เลย
ผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่วาเมื่อบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปนที่
ตั้งแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุติที่ประกอบดวยมุทติ า แตถึงอยางนั้น อรติก็จักยัง
ครอบงําจิตของเขาตั้งอยูได ดังนี้ มิใชฐานะ มิใชโอกาสขอนี้มิใชฐานะจะมีได ดูกร
ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุติที่ประกอบดวยมุทติ านี้เปนเครื่องสลัดออกซึ่งอรติ ฯ
๔. ผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา เจโตวิมุติที่ประกอบ
ดวยอุเบกขาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลวทําใหเปนที่ตั้งแลว
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คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น ราคะก็ยังครอบงําจิตของเราตั้งอยูได
ดังนี้ เธอควรถูกวากลาวดังนีว้ า ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพดู อยางนี้ ทานอยาได
กลาวตูพระผูมพี ระภาค การกลาวตูพระผูมพี ระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้
เลย ผูมีอายุทั้งหลายขอที่วาเมื่อบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปน
ที่ตั้งแลวคลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุติที่ประกอบดวยอุเบกขา
แตถึงอยางนั้น ราคะก็จักยังครอบงําจิตของเขาตั้งอยูได ดังนี้ มิใชฐานะ มิใชโอกาสขอนี้มิใช
ฐานะจะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุติที่ประกอบดวยอุเบกขานี้เปนเครื่อง
สลัดออกซึ่งราคะ ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา เจโตวิมุติที่ไมมี
นิมิตแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลวทําใหเปนที่ตั้งแลว คลองแคลว
แลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนัน้ วิญญาณทีแ่ ลนไปตามนิมติ นี้ ก็ยังมีอยูแกเรา
ดังนี้ เธอควรถูกวากลาวดังนีว้ าทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพดู อยางนี้ ทานอยาได
กลาวตูพระผูมพี ระภาคการกลาวตูพระผูมพี ระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้
เลย ผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่วาเมื่อบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว
ทําใหเปนทีต่ ั้งแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุติที่หานิมิตมิได
แตถึงอยางนั้น วิญญาณที่แลนไปตามนิมิตก็ยังจักมีแกเขา ดังนี้ มิใชฐานะมิใชโอกาส
ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมชาติคือเจโตวิมุติที่ไมมีนมิ ิตนี้ เปนเครื่อง
สลัดออกซึ่งนิมิตทุกอยาง ฯ
๖. ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา เมื่อการถือวาเรา
มีอยู ดังนี้ ของเราหมดไปแลว เราก็มิไดพิจารณาเห็นวา เรานี้มีอยูแตถึงอยางนั้น ลูกศร
คือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงําจิตของเราตั้งอยูไดดังนี้ เธอควรถูกวากลาวดังนี้วา
ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพูดอยางนี้ทานอยาไดกลาวตูพ ระผูมีพระภาค การกลาว
ตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้เลย ผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่วา
เมื่อการถือวาเรามีอยูดังนี้หมดไปแลว และเมื่อเขามิไดพจิ ารณาเห็นวา เรานี้มีอยู แตถงึ อยางนั้น
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ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย ก็จักยังครอบงําจิตของเขาตั้งอยูได ดังนี้ มิใชฐานะ มิใชโอกาส
ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติคือการเพิกถอน การถือวาเรามีอยูนี้
เปนเครื่องสลัดออก ซึ่งลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย ฯ
[๓๒๑]
อนุตตริยะ ๖ อยาง
๑. ทัสสนานุตตริยะ
[การเห็นอยางยอดเยี่ยม]
๒. สวนานุตตริยะ
[การฟงอยางยอดเยีย่ ม]
๓. ลาภานุตตริยะ
[การไดอยางยอดเยี่ยม]
๔. สิกขานุตตริยะ
[การศึกษาอยางยอดเยีย่ ม]
๕. ปาริจริยานุตตริยะ
[การบําเรออยางยอดเยี่ยม]
๖. อนุสสตานุตตริยะ
[การระลึกถึงอยางยอดเยีย่ ม]
[๓๒๒]
อนุสสติฐาน ๖ อยาง
๑. พุทธานุสสติ
[ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา]
๒. ธัมมานุสสติ
[ระลึกถึงคุณของพระธรรม]
๓. สังฆานุสสติ
[ระลึกถึงคุณของพระสงฆ]
๔. สีลานุสสติ
[ระลึกถึงศีล]
๕. จาคานุสสติ
[ระลึกถึงทานทีต่ นบริจาค]
๖. เทวตานุสสติ
[ระลึกถึงเทวดา]
[๓๒๓] สตตวิหาร [ธรรมเปนเครื่องอยูเนืองๆ] ๖ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยนัยนตาแลว ยอมเปนผู
ไมดีใจ ไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู
๒. ฟงเสียงดวยหูแลว ยอมเปนผูไมดีใจไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย มีสติ
สัมปชัญญะอยู
๓. ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ยอมเปนผูไมดีใจไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย มีสติ
สัมปชัญญะอยู
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๔. ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ยอมเปนผูไมดีใจไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะ
อยู
๕. ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ยอมเปนผูไมดีใจไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย
มีสติสัมปชัญญะอยู
๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว ยอมเปนผูไมดีใจไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย มีสติ
สัมปชัญญะอยู ฯ
[๓๒๔] อภิชาติ ๖ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในทีด่ าํ ประสพธรรมฝายดํา
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในทีด่ ํา ประสพธรรมฝายขาว
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในทีด่ าํ ประสพพระนิพพาน
ซึ่งเปนฝายที่ไมดําไมขาว
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในที่ขาว ประสพธรรมฝายขาว
๕. ผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในที่ขาว ประสพธรรมฝายดํา
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในที่ขาว ประสพพระนิพพาน
ซึ่งเปนฝายที่ไมดําไมขาว ฯ
[๓๒๕] นิพเพธภาคิยสัญญา ๖ อยาง
๑. อนิจจสัญญา
[กําหนดหมายความไมเที่ยง]
๒. อนิจเจ ทุกขสัญญา
[กําหนดหมายความเปนทุกขในสิ่งที่ไมเที่ยง]
๓. ทุกเข อนัตตสัญญา
[กําหนดหมายความเปนอนัตตาในสิ่งที่เปนทุกข]
๔. ปหานสัญญา
[กําหนดหมายเพื่อละ]
๕. วิราคสัญญา
[กําหนดหมายเพื่อคลายเสียซึ่งความกําหนัด]
๖. นิโรธสัญญา
[กําหนดหมายเพื่อความดับสนิท]
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๖ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรง
รูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมด
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ดวยกัน พึงสังคายนาเปนอันเดียวกัน ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้พึง
ยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะห
แกโลก เพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบหมวด ๖
___________
หมวด ๗
[๓๒๖] ดูกรผูม ีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๗ๆ ที่พระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมด
ดวยกันพึงสังคายนาเปนอันเดียวกัน ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้พึง
ยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะห
แกโลก เพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
อริยทรัพย ๗ อยาง
๑. สัทธาธนัง
[ทรัพยคือศรัทธา]
๒. สีลธนัง
[ทรัพยคือศีล]
๓. หิริธนัง
[ทรัพยคือหิริ]
๔. โอตตัปปธนัง
[ทรัพยคือโอตตัปปะ]
๕. สุตธนัง
[ทรัพยคือสุตะ]
๖. จาคธนัง
[ทรัพยคือจาคะ]
๗. ปญญาธนัง
[ทรัพยคือปญญา]
[๓๒๗]
โพชฌงค ๗ อยาง
๑. สติสัมโพชฌงค
[องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคือความระลึกได]
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
[องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคือการสอดสองธรรม]
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๓. วิริยสัมโพชฌงค
[องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคือความเพียร]
๔. ปติสัมโพชฌงค
[องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคือความอิ่มใจ]
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
[องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคือความสงบ]
๖. สมาธิสัมโพชฌงค
[องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคือความตั้งใจมั่น]
๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค
[องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคือ ความวางเฉย]
[๓๒๘]
บริขารของสมาธิ ๗ อยาง
๑. สัมมาทิฏฐิ
[ความเห็นชอบ]
๒. สัมมาสังกัปปะ
[ความดําริชอบ]
๓. สัมมาวาจา
[เจรจาชอบ]
๔. สัมมากัมมันตะ
[การงานชอบ]
๕. สัมมาอาชีวะ
[เลี้ยงชีวติ ชอบ]
๖. สัมมาวายามะ
[พยายามชอบ]
๗. สัมมาสติ
[ระลึกชอบ]
[๓๒๙]
อสัทธรรม ๗ อยาง
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
๑. เปนคนไมมีศรัทธา
๒. เปนคนไมมีหิริ
๓. เปนคนไมมีโอตตัปปะ
๔. เปนคนมีสตุ ะนอย
๕. เปนคนเกียจคราน
๖. เปนคนมีสติหลงลืม
๗. เปนคนมีปญ
 ญาทราม
[๓๓๐]
สัทธรรม ๗ อยาง
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
๑. เปนคนมีศรัทธา
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๒. เปนคนมีหริ ิ
๓. เปนคนมีโอตตัปปะ
๔. เปนคนมีพหูสูต
๕. เปนคนปรารภความเพียร
๖. เปนคนมีสติมั่นคง
๗. เปนคนมีปญ
 ญา
[๓๓๑]
สัปปุริสธรรม ๗ อยาง
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
๑. เปนผูรูจักเหตุ
๒. เปนผูรูจักผล
๓. เปนผูรูจักตน
๔. เปนผูรูจักประมาณ
๕. เปนผูรูจักกาล
๖. เปนผูรูจักบริษัท
๗. เปนผูรูจักบุคคล
[๓๓๒]
นิทเทสวัตถุ ๗ อยาง
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
๑. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานสิกขา ทั้งเปนผูไมหมดความรักใน
การสมาทานสิกขาตอไปดวย
๒. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการไตรตรองธรรม ทั้งเปนผูไมหมดความรักใน
การไตรตรองธรรมตอไปดวย
๓. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการปราบปรามความอยาก ทั้งเปนผูไมหมดความ
รักในการปราบปรามความอยากตอไปดวย
๔. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการเรนอยู ทั้งเปนผูไมหมดความรักในการเรน
อยูตอไปดวย
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๕. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการปรารภความเพียร ทั้งเปนผูไ มหมดความรัก
ในการปรารภความเพียรตอไปดวย
๖. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในสติและปญญาเครื่องรักษาตน ทั้งเปนผูไมหมด
ความรักในสติและปญญาเครื่องรักษาตนตอไปดวย
๗. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการแทงตลอดซึ่งทิฐิ ทั้งเปนผูไมหมดความรัก
ในการแทงตลอดซึ่งทิฐิตอไปดวย
[๓๓๓]
สัญญา ๗ อยาง
๑. อนิจจสัญญา
[กําหนดหมายความไมเที่ยง]
๒. อนัตตสัญญา
[กําหนดหมายเปนอนัตตา]
๓. อสุภสัญญา
[กําหนดหมายความไมงาม]
๔. อาทีนวสัญญา
[กําหนดหมายโทษ]
๕. ปหานสัญญา
[กําหนดหมายเพื่อละ]
๖. วิราคสัญญา
[กําหนดหมายวิราคะ]
๗. นิโรธสัญญา
[กําหนดหมายนิโรธ]
[๓๓๔]
พละ ๗ อยาง
๑. สัทธาพละ
[กําลังคือศรัทธา]
๒. วิริยพละ
[กําลังคือความเพียร]
๓. หิริพละ
[กําลังคือหิริ]
๔. โอตตัปปพละ
[กําลังคือโอตตัปปะ]
๕. สติพละ
[กําลังคือสติ]
๖. สมาธิพละ
[กําลังคือสมาธิ]
๗. ปญญาพละ
[กําลังคือปญญา]
[๓๓๕]
วิญญาณฐิติ ๗ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสญ
ั ญาตางกัน เชน พวกมนุษย
และพวกเทพบางพวก พวกวินิปาติกะบางพวก นี้วิญญาณฐิติขอที่หนึ่ง
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๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสตั วพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวก
เทพผูนับเนื่องในพวกพรหมซึ่งเกิดในภูมิปฐมฌาน นีว้ ิญญาณฐิติขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน เชนพวก
เทพเหลาอาภัสสระ นี้วิญญาณฐิติขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน
เชนพวกเทพเหลาสุภกิณหา นี้วิญญาณฐิตขิ อที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งเขาถึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา
อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา โดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม
ใสใจถึงนานัตตสัญญา นี้วิญญาณฐิติขอที่หา ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
แลว เขาถึงวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิไดนวี้ ิญญาณฐิติขอที่หก ฯ
๗. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
แลว เขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไร นี้วิญญาณฐิตขิ อที่เจ็ด ฯ
[๓๓๖]
ทักขิเณยยบุคคล ๗ อยาง
๑. อุภโตภาควิมุตต [ทานผูหลุดพนแลวโดยสวนทั้งสอง]
๒. ปญญาวิมตุ ต
[ทานผูหลุดพนแลวดวยอํานาจปญญา]
๓. กายสักขิ
[ทานผูสามารถดวยกาย]
๔. ทิฏฐิปตต
[ทานผูถึงแลวดวยความเห็น]
๕. สัทธาวิมุตต
[ทานผูพนแลวดวยอํานาจศรัทธา]
๖. ธัมมานุสารี
[ทานผูประพฤติตามธรรม]
๗. สัทธานุสารี
[ทานผูประพฤติตามศรัทธา]
[๓๓๗]
อนุสัย ๗ อยาง
๑. กามราคานุสัย
[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความกําหนัดในกาม]
๒. ปฏิฆานุสัย
[สภาพที่นอนเนือ่ งในสันดานคือความกระทบกระทั่ง
แหงจิต]
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๓. ทิฏฐานุสัย
[สภาพที่นอนเนือ่ งในสันดานคือความเห็น]
๔. วิจกิ ิจฉานุสัย
[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความสงสัย]
๕. มานานุสัย
[สภาพที่นอนเนือ่ งในสันดานคือความถือตัว]
๖. ภวราคานุสยั
[สภาพที่นอนเนือ่ งในสันดานคือความกําหนัดในภพ]
๗. อวิชชานุสยั
[สภาพที่นอนเนื่องในดันดานคือความไมร]ู
[๓๓๘]
สัญโญชน ๗ อยาง
๑. กามสัญโญชน
[เครื่องเหนีย่ วรั้งคือความใคร]
๒. ปฏิฆสัญโญชน
[เครื่องเหนีย่ วรั้งคือความกระทบกระทั่งแหงจิต]
๓. ทิฏฐิสัญโญชน
[เครื่องเหนีย่ วรั้งคือความเห็น]
๔. วิจกิ ิจฉาสัญโญชน
[เครื่องเหนีย่ วรั้งคือความสงสัย]
๕. มานสัญโญชน
[เครื่องเหนีย่ วรั้งคือความถือตัว]
๖. ภวราคสัญโญชน
[เครื่องเหนีย่ วรั้งคือความกําหนัดในภพ]
๗. อวิชชาสัญโญชน
[เครื่องเหนีย่ วรั้งคือความไมรู]
[๓๓๙]
อธิกรณสมถะ ๗ อยาง
เพื่อความสงบ เพื่อความระงับอธิกรณทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว
๑. พึงใหสัมมุขาวินัย
๒. พึงใหสติวนิ ัย
๓. พึงใหอมุฬหวินยั
๔. พึงปรับตามปฏิญญา
๕. พึงถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
๖. พึงปรับตามความผิดของจําเลย
๗. พึงใชติณวัตถารกวิธี [ประนีประนอมดังกลบไวดว ยหญา] ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมประเภทละ ๗ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรู
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมด
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ดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น
พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อ
ประโยชน เพือ่ เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบ หมวด ๗
___________
หมวด ๘
[๓๔๐] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๘ๆ ที่พระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวย
กันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนพี้ ึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น
พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๘ๆ เปนไฉน ฯ
มิจฉัตตะ ๘ อยาง
๑. มิจฉาทิฏฐิ
[เห็นผิด]
๒. มิจฉาสังกัปปะ
[ดําริผิด]
๓. มิจฉาวาจา
[วาจาผิด]
๔. มิจฉากัมมันตะ
[การงานผิด]
๕. มิจฉาอาชีวะ
[เลี้ยงชีวิตผิด]
๖. มิจฉาวายามะ
[พยายามผิด]
๗. มิจฉาสติ
[ระลึกผิด]
๘. มิจฉาสมาธิ
[ตั้งจิตผิด]
[๓๔๑]
สัมมัตตะ ๘ อยาง
๑. สัมมาทิฏฐิ
[เห็นชอบ]
๒. สัมมาสังกัปปะ
[ดําริชอบ]
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๓. สัมมาวาจา
[วาจาชอบ]
๔. สัมมากัมมันตะ
[การงานชอบ]
๕. สัมมาอาชีวะ
[เลี้ยงชีวิตชอบ]
๖. สัมมาวายามะ
[พยายามชอบ]
๗. สัมมาสติ
[ระลึกชอบ]
๘. สัมมาสมาธิ
[ตั้งจิตชอบ]
[๓๔๒]
ทักขิเณยยบุคคล ๘
๑. ทานที่เปนพระโสดาบัน
๒. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง
๓. ทานที่เปนพระสกทาคามี
๔. ทานที่ปฏิบตั ิเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง
๕. ทานที่เปนพระอนาคามี
๖. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง
๗. ทานที่เปนพระอรหันต
๘. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําพระอรหัตตผลใหแจง
[๓๔๓]
กุสีตวัตถุ ๘
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้จะตองทําการงาน เธอมีความคิดอยางนีว้ า
เราจักตองทําการงาน ก็เมื่อเราทําการงานอยู รางกายจักเหน็ดเหนื่อย ควรที่เราจะนอน เธอนอนเสีย
ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรม
ที่ยังมิไดทําใหแจง นีว้ ัตถุแหงความเกียจครานขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุทําการงานเสร็จแลว เธอมีความคิด
อยางนี้วา เราไดทําการงานแลว ก็เมื่อเราทําการงานอยู รางกายเหน็ดเหนื่อยแลว ควรที่เราจะ
นอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ
เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจงนีว้ ัตถุแหงความเกียจครานขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุจะตองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนีว้ า
เราจักตองเดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู รางกายจักเหน็ดเหนื่อยควรทีเ่ ราจะนอน เธอนอนเสีย
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ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรม
ที่ยังมิไดทําใหแจง นีว้ ัตถุแหงความเกียจครานขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเดินทางไปถึงแลว เธอมีความคิดอยางนีว้ า
เราไดเดินทางไปถึงแลว ก็เมือ่ เราเดินทางอยู รางกายจักเหน็ดเหนื่อย ควรที่เราจะนอน เธอนอน
เสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อ
ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทาํ ใหแจง นีว้ ัตถุแหงความเกียจครานขอทีส่ ี่ ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไมได
ความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนี้วา
เราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีต
พอแกความตองการ รางกายของเรานั้นเหน็ดเหนื่อยไมควรแกการงาน ควรที่เราจะนอน เธอ
นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทํา
ใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง นีว้ ัตถุแหงความเกียจครานขอที่หา ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไดความ
บริบูรณแหงโภชนะทีเ่ ศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา
เราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีตพอแก
ความตองการแลว รางกายของเรานั้นเหน็ดเหนื่อย ไมควรแกการงานเหมือนถั่วราชมาสที่ชุมน้ํา
ควรที่เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยัง
ไมไดบรรลุ เพือ่ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นีว้ ตั ถุแหงความเกียจครานขอทีห่ ก ฯ
๗. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก อาพาธเพียงเล็กนอยเกิดขึน้ แกภกิ ษุ เธอมี
ความคิดอยางนี้วา อาพาธเล็กนอยเกิดขึ้นแกเราแลว ความสมควรเพื่อจะนอนมีอยู ควรที่
เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมได
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นีว้ ัตถุแหงความเกียจครานขอที่เจ็ด ฯ
๘. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุหายจากไข หายจากความเปนไขไดไมนาน
เธอมีความคิดอยางนี้วา เราหายจากไข หายจากความเปนไขไดไมนาน รางกายของเรานั้นยัง
ออนแอ ไมควรแกการงาน ควรที่เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรม
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ที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุเพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหง
ความเกียจครานขอที่แปด ฯ
[๓๔๔]
อารัพภวัตถุ ๘ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ จะตองทําการงานเธอมีความคิด
อยางนี้วา การงานเราจักตองทํา เมื่อเราทําการงานอยู ไมสะดวกที่จะใสใจถึงคําสอนของ
พระพุทธะทั้งหลาย ควรที่เราจะปรารภความเพียรเสียกอนที่เดียว เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อ
บรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอยอมปรารภความเพียร
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพือ่ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง
นี้วัตถุแหงความปรารภความเพียรขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุทําการงานเสร็จแลว เธอมีความคิด
อยางนี้ เราทําการงานเสร็จแลว ก็เมื่อเราทําการงานอยู ไมสามารถที่จะใสใจถึงคําสอนของ
พระพุทธะทั้งหลาย ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมได
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอยอมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภ
ความเพียรขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุจะตองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนีว้ า
เราจักตองเดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู ไมสะดวกที่จะใสใจถึงคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย
ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใจให
แจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจงเธอยอมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรม
ที่ยังไมไดบรรลุเพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภความเพียร
ขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเดินทางไปถึงแลว เธอมีความคิด
อยางนี้วา เราเดินทางไปถึงแลว ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู ไมสามารถที่จะใสใจถึงคําสอนของ
พระพุทธะทั้งหลาย ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมได
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอยอมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภ
ความเพียรขอที่สี่ ฯ
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๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไมได
ความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการเธอมีความคิดอยางนี้วา
เราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีตพอ
แกความตองการ รางกายของเรานั้นเบาควรแกการงาน ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึง
ธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่เรายังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง
เธอยอมปรารภความเพียรเพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่ง
ธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นีว้ ตั ถุแหงความปรารภความเพียรขอที่หา ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ได
ความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการเธอมีความคิดอยางนี้วา
เราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีตพอ
แกความตองการ รางกายของเรานั้นมีกําลังควรแกการงาน ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึง
ธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอ
ยอมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรม
ที่ยังมิไดทําใหแจง นีว้ ัตถุแหงความปรารภความเพียรขอที่หก ฯ
๗. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก อาพาธเพียงเล็กนอยเกิดขึน้ แกภกิ ษุ เธอมี
ความคิดอยางนี้วา อาพาธเล็กนอยนี้เกิดขึ้นแกเราแลว การที่อาพาธของเราจะพึงเจริญขึ้นนี้ เปน
ฐานะที่จะมีได ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมได
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอยอมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภ
ความเพียรขอที่เจ็ด ฯ
๘. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุหายจากไข หายจากความเปนไขแลวไม
นาน เธอมีความคิดอยางนีว้ า เราหายจากไข หายจากความเปนไขแลวไมนาน การที่อาพาธ
ของเราจะพึงกําเริบนี้ เปนฐานะที่จะมีได ควรที่เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภ
ความเพียรขอที่แปด ฯ
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[๓๔๕] ทานวัตถุ ๘ อยาง
๑. ใหทานเพราะประจวบเหมาะ
๒. ใหทานเพราะกลัว
๓. ใหทานโดยคิดวา เขาไดเคยใหแกเรา
๔. ใหทานโดยคิดวา เขาจักใหแกเรา
๕. ใหทานโดยคิดวา การใหทานเปนการดี
๖. ใหทานโดยคิดวา เราหุงตม คนเหลานี้มไิ ดหุงตม เราหุงตมอยูจะไมใหแกผูที่มิ
ไดหุงตม ยอมไมสมควร
๗. ใหทานโดยคิดวา เมื่อเราใหทานนี้ เกียรติศัพทอันดีงาม ยอมจะระบือไป
๘. ใหทานเพื่อประดับจิต และเปนบริขารของจิต ฯ
[๓๔๖]
ทานุปบัติ ๘ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมใหขาว น้ํา ผายาน ดอกไม
ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พักและสิ่งที่เปนอุปกรณแกประทีป เปนทานแกสมณะหรือ
พราหมณ เขายอมมุงหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาเห็นกษัตริยม หาศาล พราหมณมหาศาล หรือ
คฤหบดีมหาศาล ผูเพรียบพรอมพรั่งพรอม ไดรับการบํารุงบําเรอดวยกามคุณหาอยู เขาจึงคิด
อยางนี้วา โอหนอเบื้องหนา แตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของกษัตริย
มหาศาลพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล เขาตั้งจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไวอบรม
จิตนั้นไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิไดรับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูงยอมเปนไปเพื่อเกิด
ในที่นั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ผูมีอายุทั้งหลาย ความ
ตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธิ์ ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมถวายขาว น้ํา
ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พักและที่เปนอุปกรณแกประทีปเปนทาน
แกสมณะ หรือพราหมณ เขายอมมุงหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาไดยนิ มาวา พวกเทพเหลาจาตุ
มหาราชิกา มีอายุยืน มีวรรณะมากดวยความสุขดังนี้ เขาจึงคิดอยางนีว้ า โอหนอ เบือ้ งหนา
แตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเหลาจาตุมหาราชิกา เขาตั้งจิตนั้นไว
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อบรมจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิไดรับอบรมเพื่อคุณเบื้อง
สูง ยอมเปนไปเพื่อเกิดในทีน่ ั้น ก็ขอนัน้ แล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล
ผูมีอายุทั้งหลาย ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธิ์ ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมถวายขาว น้ํา ผา
ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอนที่พักและสิ่งที่เปนอุปกรณแกประทีป เปนทานแก
สมณะหรือพราหมณเขายอมมุงหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลาดาวดึงสมี
อายุยืน มีวรรณะ มากดวยความสุขดังนี้ เขาจึงคิดอยางนีว้ า โอหนอ เบือ้ งหนาแตตายเพราะ
กายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลาดาวดึงส เขาตัง้ จิตนั้นไว อธิษฐานจิต
นั้นไว อบรมจิตนั้นไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลวมิไดรับอบรมเพือ่ คุณเบื้องสูง ยอมเปน
ไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ขอนัน้ แลเรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ผูมีอายุทั้งหลาย
ความตั้งใจของผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธิ์ ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมถวายขาว น้ํา ผา
ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอนที่พักและสิ่งที่เปนอุปกรณแกประทีป เปนทานแก
สมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังสิ่งทีต่ นถวายไป เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลายามามีอายุ
ยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข ดังนี้ เขาจึงคิดอยางนีว้ า โอหนอ เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลายามา เขาตั้งจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้น
ไวอบรมจิตนัน้ ไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิไดอบรมเพื่อคุณเบื้องสูง ยอมเปนไป
เพื่อเกิดในที่นนั้ ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีลผูมีอายุทั้งหลาย
ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธิ์ ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมถวายขาว น้ํา ผา
ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอนที่พักและสิ่งที่เปนอุปกรณแกประทีปเปนทานแก
สมณะหรือพราหมณเขายอมมุงหวังสิ่งที่ตนถวายไปเขาไดยินมาวา พวกเทพเหลาดุสิตามีอายุ
ยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข ดังนี้ เขาจึงคิดอยางนีว้ า โอหนอ เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลาดุสิตา เขาตั้งจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้น
ไว อบรมจิตนัน้ ไวจิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิไดรับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูง ยอมเปน
ไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ขอนัน้ แล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ผูมีอายุ
ทั้งหลาย ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธิ์ ฯ
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๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมถวายขาว น้ํา ผา
ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พักและสิ่งที่เปนอุปกรณแกประทีปเปนทาน
แกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลานิมมา
นรดี มีอายุยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข ดังนี้ เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตกเราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลานิมมานรดี เขาตัง้ จิตนั้นไว
อธิษฐานจิตนัน้ ไว อบรมจิตนั้นไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิไดรับอบรมเพื่อคุณเบื้อง
สูง ยอมเปนไปเพื่อเกิดในทีน่ ั้น ก็ขอนัน้ แล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล
ผูมีอายุทั้งหลาย ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จได เพราะเปนของบริสุทธิ์ ฯ
๗. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมถวายขาว น้ํา
ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พักและสิ่งที่เปนอุปกรณแกประทีปเปน
ทานแกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาไดยินมาวาพวกเทพเหลา
ปรนิมมิตวสวัตดี มีอายุยนื มีวรรณะมากดวยความสุขดังนี้ เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลาปรนิมมิตวสวัตดี
เขาตั้งจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไว อบรมจิตนั้นไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิไดรับ
อบรมเพื่อคุณเบื้องสูง ยอมเปนไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใช
สําหรับผูทุศีล ผูมีอายุทั้งหลาย ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จได เพราะเปนของบริสุทธิ์ ฯ
๘. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมถวายขาว น้ํา
ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พักและสิ่งที่เปนอุปกรณแกประทีปเปน
ทานแกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาไดยินมาวาพวกเทพทีน่ ับเนื่อง
ในหมูพรหม มีอายุยืน มีวรรณะมากดวยความสุขดังนี้ เขาจึงคิดอยางนีว้ า โอหนอ เบือ้ ง
หนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพทีน่ ับเนื่องในหมูพรหม เขา
ตั้งจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนัน้ ไว อบรมจิตนัน้ ไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิไดรับอบ
รมเพื่อคุณเบื้องสูง ยอมเปนไปเพื่อเกิดในทีน่ ั้น ก็ขอนัน้ แล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสํา
หรับผูทุศีล สําหรับคนที่ปราศจากราคะ ไมใชสําหรับคนที่ยังมีราคะ ผูม ีอายุทั้งหลาย ความ
ตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จได เพราะปราศจากราคะ ฯ
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โลกธรรม ๘ อยาง

[๓๔๗]
๑. มีลาภ
๒. ไมมีลาภ
๓. มียศ
๔. ไมมียศ
๕. นินทา
๖. สรรเสริญ
๗. สุข
๘. ทุกข ฯ
[๓๔๘]
บริษัท ๘ อยาง
๑. บริษัทกษัตริย
๒. บริษัทพราหมณ
๓. บริษัทคฤหบดี
๔. บริษัทสมณะ
๕. บริษัทพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกา
๖. บริษัทพวกเทพชั้นดาวดึงส
๗. บริษัทพวกเทพชั้นนิมมานรดี
๘. บริษัทพรหม ฯ
[๓๔๙]
อภิภายตนะ ๘ อยาง
๑. ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปในภายนอกที่เล็กมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณ
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ
ขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกทีใ่ หญมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณ
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารูเราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ
ขอที่สอง ฯ
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๓. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณ
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารูเราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ
ขอที่สาม ฯ
๔. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญมีผิวพรรณดีและมีผวิ พรรณ
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารูเราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ
ขอที่สี่ ฯ
๕. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียว
ลวน มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว หรือวาผาที่
กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกลี้ยงเขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แม
ฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน
มีรัศมีเขียวฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น
อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่หา ฯ
๖. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะเหลือง
เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง ดอกกรรณิการอนั เหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง
หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกลี้ยง เหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองลวน
มีรัศมีเหลือง แมฉันใดผูห นึง่ มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะ
เหลืองเหลืองลวน มีรัศมีเหลือง ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานัน้ แลว มีความสําคัญ
อยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่หก ฯ
๗. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน
มีรัศมีแดง ดอกหงอนไกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง หรือวาผาที่กําเนิดใน
เมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกลี้ยง แดง มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง แมฉันใด
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง
ฉันนั้นเหมือนกันครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน
อภิภายตนะขอที่เจ็ด ฯ
๘. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน
มีรัศมีขาว ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว หรือวาผาทีก่ ําเนิดใน
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เมืองพาราณสีมีสวนทั้งสองเกลี้ยง ขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว แมฉันใด
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรศั มีขาว
ฉันนั้นเหมือนกันครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน
อภิภายตนะขอที่แปด ฯ
[๓๕๐] วิโมกข ๘ อยาง
๑. บุคคลเห็นรูปทั้งหลาย อันนี้เปนวิโมกขขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก อันนี้เปนวิโมกขขอที่สอง ฯ
๓. บุคคลยอมนอมใจไปวาสิง่ นี้งามทีเดียว อันนี้เปนวิโมกขขอที่สาม ฯ
๔. เพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไม
ใสใจซึ่งนานัตตสัญญา บุคคลยอมเขาถึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุด
มิไดดังนี้อยู อันนี้เปนวิโมกขขอที่สี่ ฯ
๕. เพราะลวงเสียซึ่งอาการสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลยอมเขาถึงวิญญาณัญ
จายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได ดังนี้อยู อันนี้เปนวิโมกขขอที่หา ฯ
๖. เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลยอมเขาถึงอากิญ
จัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร อันนี้เปนวิโมกขขอที่หก ฯ
๗. เพราะลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลยอมเขาถึงเนวสัญญา
ยตนะอยู อันนีเ้ ปนวิโมกขอทีเ่ จ็ด ฯ
๘. เพราะลวงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลยอมเขาถึง
สัญญาเวทยิตนิโรธอยู อันนีเ้ ปนวิโมกขขอที่แปด ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๘ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรง
เห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกัน
พึงสังคายนาไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้นพึง
เปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
จบ หมวด ๘
___________

พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาที่ 237
หมวด ๙
[๓๕๑] ดูกรผูม ีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ ที่พระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไว โดยชอบแลวมีอยู พวกเราทัง้ หมดดวย
กัน พึงสังคายนาไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนตั้งอยูน านนั้น
พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ เปนไฉน ฯ
อาฆาตวัตถุ ๙ อยาง
๑. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ไดประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเราแลว
๒. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนปี้ ระพฤติอยูซงึ่ สิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา
๓. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนจี้ ักประพฤติสงิ่ ที่ไมเปนประโยชนแกเรา
๔. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนไี้ ดประพฤติสงิ่ ที่ไมเปนประโยชนแกบุคคล ผูเปนที่รักเปน
ที่ชอบใจของเราแลว
๕. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนปี้ ระพฤติอยูซงึ่ สิ่งที่ไมเปนประโยชนแกบคุ คลผูเปนที่รักเปน
ที่ชอบใจของเรา
๖. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้จกั ประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักเปนที่
ขอบใจของเรา
๗. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนไี้ ดประพฤติสงิ่ ที่เปนประโยชนแกบุคคล ผูไมเปนที่รักไมเปน
ที่ชอบใจของเราแลว
๘. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนปี้ ระพฤติอยูซงึ่ สิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่ชอบใจ
ของเรา
๙. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้จกั ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักไมเปน
ที่ชอบใจของเรา ฯ
[๓๕๒]
อาฆาตปฏิวินัย ๙ อยาง
๑. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาไดประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเราแลว
เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา จะหาไดในบุคคลนั้นแต
ที่ไหน
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๒. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซงึ่ สิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา
เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา จะหาไดในบุคคลนั้นแต
ที่ไหน
๓. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติสงิ่ ที่ไมเปนประโยชนแกเรา
เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา จะหาไดในบุคคลนั้น
แตที่ไหน
๔. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาไดประพฤติสงิ่ ที่ไมเปนประโยชนแกบุคคล
ผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาได
ในบุคคลนั้นแตที่ไหน
๕. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซงึ่ สิ่งที่ไมเปนประโยชนแกบคุ คล
ผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมมกี ารประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคล
นั้นแตทไี่ หน
๖. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกบุคคล
ผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคล
นั้นแตทไี่ หน
๗. บรรเทาความอาฆาตดวยคิดวา เขาไดประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคลผูไม
เปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเราแลว เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหา
ไดในบุคคลนัน้ แตที่ไหน
๘. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซงึ่ สิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคล
ผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหา
ไดในบุคคลนัน้ แตที่ไหน
๙. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคลผูไม
เปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมกี ารประพฤติเชนนัน้ จะหาไดใน
บุคคลนั้นแตทไี่ หน
[๓๕๓]
สัตตาวาส ๙ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสญ
ั ญาตางกันเชนพวกมนุษย
เทวดาบางพวก วินิปาติกะบางพวกนี้สัตตาวาสขอที่หนึ่ง ฯ
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๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสตั วพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชน
พวกเทพผูนับเนื่องในพวกพรหม ซึ่งเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้สัตตาวาสขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกันมีสัญญาตางกัน เชนพวก
เทพเหลาอาภัสสระ นี้สัตตาวาสขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกันมีสัญญาอยางเดียวกัน เชน
พวกเทพเหลาสุภกิณหา นี้สตั ตาวาสขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งไมมีสัญญา ไมรูสึกเสวยอารมณ เชนพวก
เทพเหลาอสัญญีสัตว นี้สัตตาวาสขอที่หา ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งเพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง
เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซึง่ นานัตตสัญญา เขาถึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการ
วา อากาศที่สดุ มิได ดังนี้ นีส้ ัตตาวาสขอที่หก ฯ
๗. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งเพราะลวงซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการ
ทั้งปวง แลวเขาถึงวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได นี้สัตตาวาสขอที่เจ็ด ฯ
๘. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งเพราะลวงเสียซึ่งวิญญานัญจายตนะโดยประการ
ทั้งปวง แลวเขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไรนี้สัตตาวาสขอที่แปด ฯ
๙. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง
แลวเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะดวยมนสิการวา นีส่ งบนี่ประณีต นี้สัตตาวาสขอที่เกา ฯ
[๓๕๔]
อขณะอสมัยเพื่อพรหมจริยวาส ๙ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัตใิ นโลกนี้ และ
ธรรมที่พระองคทรงแสดง ก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู
เปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว แตบุคคลนี้เขาถึงนรกเสีย นี้มใิ ชขณะมิใชสมัยเพื่อการอยู
ประพฤติพรหมจรรยขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติ
ในโลก และธรรมที่พระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึง
ความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศแตบุคคลนี้เขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานเสีย นี้มิใชขณะมิใช
สมัยเพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอทีส่ อง ฯ
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๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ
อุบัติในโลก และธรรมที่พระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ
ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว แตบุคคลนี้เขาถึงวิสัยแหงเปรตเสียนี้มิใช
สมัยเพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอทีส่ าม ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ
อุบัติในโลก และธรรมที่พระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ
ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว แตบคุ คลนี้เขาถึงอสุรกายเสียมิใชขณะมินี้มใิ ชขณะ
ชิใชสมัยเพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอ ที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ
อุบัติในโลก และธรรมที่พระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ
ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว บุคคลนี้เขาถึงพวกเทพที่มีอายุยนื พวกใด
พวกหนึ่งเสีย นี้มิใชขณะมิใชสมัยเพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่หา ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ
อุบัติในโลก และธรรมที่พระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ
ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว แตบคุ คลนี้เกิดเสียในปจจันติมชนบท ใน
จําพวกชนชาติมิลักขะผูโงเขลา ไรคติของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา นี้มิใชขณะมิใชสมัย
เพื่อการอยูพระพฤติพรหมจรรยขอที่หก ฯ
๗. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ
อุบัติในโลก และธรรมที่พระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ
ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว และบุคคลนี้ก็เกิดในมัชฌิมชนบทแตเขา
เปนคนมิจฉาทิฐิ มีความเห็นวิปริตวาทานที่บุคคลใหไมมีผลการบูชาไมมีผล ผลวิบากของกรรม
ที่บุคคลทําดีหรือทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี โอปปาติกะสัตว
ไมมีในโลก ไมมีสมณพราหมณ ผูดําเนินไปดี ปฏิบัติชอบแลว กระทําใหแจงซึ่งโลกนี้และ
โลกหนาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลวยังผูอื่นใหรู นีม้ ิใชขณะมิใชสมัยเพื่อการอยูประพฤติ
พรหมจรรยขอ ที่เจ็ด ฯ
๘. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ
อุบัติในโลก และธรรมที่พระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ
ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว และบุคคลนี้ก็เกิดในมัชฌิมชนบทแตเปน
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คนโงเซอะซะ เปนคนใบ ไมสามารถที่จะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้มใิ ชขณะมิใช
สมัยเพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอทีแ่ ปด ฯ
๙. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจามิไดเสด็จ
อุบัติในโลก และธรรมที่เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู
เปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว ก็มิไดมีผูทรงแสดงไว และบุคคลนีเ้ กิดในมัชฌิมชนบท เปน
คนมีปญญาไมเซอะซะ ไมเปนคนใบ สามารถที่จะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้มิใช
ขณะมิใชสมัยเพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่เกา ฯ
[๓๕๕]
อนุปุพพวิหาร ๙ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหง
จิตใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปต ิและ
สุขเกิดแตสมาธิอยู ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขามีสติ มีสัมปชัญญะ
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานทีพ่ ระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูได
ฌานนี้เปนผูมอี ุเบกขามีสติอยูเปนสุขดังนี้ ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกขไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดย
ประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไปเพราะไมใสใจซึ่งนานัตตสัญญาเขาถึงอากาสานัญจายตนะ
ดวยมนสิการวา อากาศหาทีส่ ุดมิได ดังนี้อยู ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะ
โดยประการทัง้ ปวง แลวเขาถึงวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได
ดังนี้อยู ฯ
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๗. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะ
โดยประการทัง้ ปวง แลวเขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมอี ะไร ดังนี้อยู ฯ
๘. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงซึ่งอากิญจัญญายตนะโดย
ประการทั้งปวง แลวเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู ฯ
๙. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึ่งเนวสัญญานา
สัญญายตนะโดยประการทั้งปวง แลวเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู ฯ
[๓๕๖]
อนุปุพพนิโรธ ๙ อยาง
๑. กามสัญญาของทานผูเขาปฐมฌานยอมดับไป
๒. วิตกวิจารของทานผูเขาทุติยฌานยอมดับไป
๓. ปติของทานผูเขาตติยฌานยอมดับไป
๔. ลมอัสสาสะและปสสาสะของทานผูเขาจตุตถฌาน ยอมดับไป
๕. รูปสัญญาของทานผูเขาอากาสานัญจายตนะสมาบัติ ยอมดับไป
๖. อากาสานัญจายตนสัญญาของทานผูเขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติยอมดับไป
๗. วิญญาณัญจายตนสัญญาของทานผูเขาอากิญจัญญายตนสมาบัติยอมดับไป
๘. อากิญจัญญายตนสัญญาของทานผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติยอม
ดับไป
๙. สัญญาและเวทนาของทานผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธยอมดับไป ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรู
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเรา
ทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนัน้ การที่พรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนตั้งอยู
นานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบ หมวด ๙
___________
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หมวด ๑๐
[๓๕๗] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ ที่พระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น
เปนพระอรหันตสันมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบมีอยู พวกเราทั้งหมดดวยกัน
พึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น พึงเปน
ไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ เปนไฉน ฯ
นาถกรณธรรม ๑๐ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สํารวมระวังในพระปาติโมกข
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอยสมาทานศึกษาอยู
ในสิกขาบททัง้ หลาย ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอ ที่ภิกษุเปนผูม ีศีลสํารวมระวังในพระปาติโมกข
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย นี้เปนนาถกรณธรรม ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูมีธรรม อันสดับแลวมาก ทรงธรรม
ที่ไดสดับแลว สะสมธรรมที่ไดสดับแลว ธรรมที่งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามใน
ที่สดุ ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงเห็นปานนั้น
อันเธอไดสดับแลวมากทรงไวแลว คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดีดวยความเห็น
ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภกิ ษุเปนผูมีธรรมอันสดับแลวมาก ทรงธรรมที่ไดสดับแลว
สะสมธรรมที่ไดสดับแลว ธรรมที่งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุดประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงเห็นปานนั้น อันเธอไดสดับแลว
มาก
ทรงไวแลว คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดีดว ยความเห็น นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดีมีเพื่อนดี
ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภกิ ษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพือ่ นดี นี้กเ็ ปนนาถกรณธรรม ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมที่กระทํา
ใหเปนผูว างาย เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนีโดยเบื้องขวา ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่
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ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมที่กระทําใหเปนผูว างายเปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนี
โดยเบื้องขวา นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูขยันไมเกียจครานประกอบดวย
ปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกรณียะนั้นๆ สามารถทําสามารถจัดในกรณียกิจใหญ
นอยของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนคนขยันไมเกียจคราน ประกอบดวยปญญา
เปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกรณียะนั้นๆ สามารถทํา สามารถจัดในกรณียกิจใหญนอย
ของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูใครในธรรม เจรจานารัก มีความ
ปราโมทยยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภิวนิ ัย แมขอทีภ่ ิกษุเปนคนใครในธรรมเจรจานารัก มีความ
ปราโมทยยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภิวนิ ัย นีก้ ็เปนนาถกรณธรรม ฯ
๗. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวรบิณฑบาต
เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไขตามมีตามได ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่
ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข
ตามมีตามได นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ
๘. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม
เพื่อจะยังกุศลธรรมใหถึงพรอมอยู เปนผูมีเรี่ยวแรง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในธรรม
ที่เปนกุศล ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อจะยัง
กุศลธรรมใหถึงพรอม มีเรี่ยวแรงมีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในธรรมที่เปนกุศล นี้ก็เปน
นาถกรณธรรม ฯ
๙. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญา
เครื่องรักษาตนอยางยอดเยีย่ ม แมสิ่งที่ทําแลวนาน แมคําที่พูดแลวนาน ก็นึกไดระลึกได
ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภกิ ษุเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตนอยาง
ยอดเยี่ยม แมสิ่งที่ทําแลวนาน แมคําที่พูดแลวนาน ก็นึกไดระลึกได นีก้ ็เปนนาถกรณธรรม ฯ
๑๐. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา
ที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ผูมี
อายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนคนมีปญญา ประกอบดวยปญญาที่เห็นความเกิดและความดับ
อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ
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[๓๕๘]
กสิณายตนะ [แดนกสิณ] ๑๐ อยาง
๑. ผูหนึ่งยอมจําปฐวีกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับหาประมาณ
มิได
๒. ผูหนึ่งยอมจําอาโปกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับหาประมาณ
มิได
๓. ผูหนึ่งยอมจําเตโชกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับหาประมาณ
มิได
๔. ผูหนึ่งยอมจําวาโยกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับหาประมาณ
มิได
๕. ผูหนึ่งยอมจํานีลกสิณได ทั้งเบื้องบนเบือ้ งลางเบื้องขวาง ตามลําดับหาประมาณ
มิได
๖. ผูหนึ่งยอมจําปตกสิณได ทั้งเบื้องบนเบือ้ งลางเบื้องขวาง ตามลําดับหาประมาณ
มิได
๗. ผูหนึ่งยอมจําโลหิตกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับหาประมาณ
มิได
๘. ผูหนึ่งยอมจําโอทาตกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับหาประมาณหา
มิได
๙. ผูหนึ่งยอมจําอากาสกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับหาประมาณ
มิได
๑๐. ผูหนึ่งยอมจําวิญญาณกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับ
หาประมาณมิได
[๓๕๙]อกุศลกรรมบถ ๑๐ อยาง
๑. ปาณาติบาต
[การยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป]
๒. อทินนาทาน
[การถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให]
๓. กาเมสุมิจฉาจาร
[การประพฤติผิดในกาม]

พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาที่ 246
๔. มุสาวาท
[พูดเท็จ]
๕. ปสุณาวาจา
[พูดสอเสียด]
๖. ผรุสวาจา
[พูดคําหยาบ]
๗. สัมผัปปลาป
[พูดเพอเจอ]
๘. อภิชฌา
[ความโลภอยากไดของเขา]
๙. พยาบาท
[ความปองรายเขา]
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ
[ความเห็นผิด]
[๓๖๐]
กุศลกรรมบถ ๑๐ อยาง
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี
[เจตนาเครื่องเวน จากการยังสัตวมีชวี ิตใหตก
ลวงไป]
๒. อทินนาทานา เวรมณี
[เจตนาเครื่องเวน จากการถือเอาสิ่งของที่เจา
ของมิไดให]
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
[เจตนาเครื่องเวน จากการประพฤติผิดในกาม]
๔. มุสาวาทา เวรมณี
[เจตนาเครื่องเวน จากการพูดเท็จ]
๕. ปสุณาย วาจาย เวรมณี
[เจตนาเครื่องเวน จากการพูดสอเสียด]
๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี
[เจตนาเครื่องเวน จากการพูดคําหยาบ]
๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี
[เจตนาเครื่องเวน จากการพูดเพอเจอ]
๘. อนภิชฌา
[ความไมโลภอยากไดของเขา]
๙. อัพยาบาท
[ความไมปองรายเขา]
๑๐. สัมมาทิฏฐิ
[ความเห็นชอบ]
[๓๖๑]
อริยวาส ๑๐ อยาง
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
๑. เปนผูมีองคหาอันละขาดแลว
๒. เปนผูประกอบดวยองคหก

พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาที่ 247
๓. เปนผูมีอารักขาอยางหนึ่ง
๔. เปนผูมีที่พงิ สี่
๕. เปนผูมีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาเสียแลว
๖. เปนผูมีการแสวงหาอันสละแลวโดยชอบ
๗. เปนผูมีความดําริไมขุนมัว
๘. เปนผูมีกายสังขารสงบระงับ
๙. เปนผูมีจิตพนวิเศษดีแลว
๑๐. เปนผูมีปญญาพนวิเศษดีแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชือ่ วาเปนผูมีองคหาอันละขาดแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีกามฉันทะอันละไดขาดแลว
มีความพยาบาทอันละไดขาดแลว มีถีนมิทธะอันละไดขาดแลว มิอุทธัจจกุกกุจจะอันละได
ขาดแลว มีวิจกิ ิจฉาอันละไดขาดแลว ผูมีอายุทั้งหลายอยางนี้แล ภิกษุชอื่ วาเปนผูมีองค
หาอันละไดขาดแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชือ่ วาเปนผูประกอบดวยองคหก ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยนัยนตาแลวเปนผูไมดีใจ
ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ฟงเสียงดวยหูแลวเปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ
เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ดมกลิ่นดวยจมูกแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผู
วางเฉย มีสติสมั ปชัญญะอยู ลิ้มรสดวยลิ้นแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย
มีสติสัมปชัญญะอยู ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย
มีสติสัมปชัญญะอยู รูแจงธรรมดวยใจแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติ
สัมปชัญญะอยู ผูมีอายุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยองคหก ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชือ่ วาเปนผูมีอารักขาอยางหนึง่ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมประกอบดวยใจอันมีสติเปนเครื่อง
อารักขา ผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูมีอารักขาอยางหนึ่ง ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชือ่ วามีที่พิงสี่ ฯ
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ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวเสพของอยางหนึ่ง พิจารณา
แลวอดกลั้นของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวเวนของอยางหนึ่งพิจารณาแลวบรรเทาของอยางหนึ่ง
ผูมีอายุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวาเปนผูม ีที่พิงสี่ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชือ่ วาเปนผูมีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทา
เสียแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สัจจะเฉพาะอยางเปนอันมากของสมณะและพราหมณเปนอันมาก
ยอมเปนของอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทําใหเบาบรรเทาเสียแลว สละ คลาย ปลอย ละ
สละคืนเสียหมดสิ้นแลว ผูมอี ายุทั้งหลายอยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูมีสจั จะเฉพาะอยาง
อันบรรเทาเสียแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชือ่ วาเปนผูมีการแสวงหาอันสละแลวโดยชอบ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีการแสวงหากามอันละไดขาดแลว
มีการแสวงหาภพอันละไดขาดแลว มีการแสวงหาพรหมจรรยอันสละคืนแลว ผูมีอายุ
ทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูมีการแสวงหาอันสละแลวโดยชอบ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชือ่ วาเปนผูมีความดําริไมขุนมัว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูละความดําริในทางกามไดขาดแลว
เปนผูละความดําริในทางพยาบาทไดขาดแลว เปนผูละความดําริในทางเบียดเบียนไดขาดแลว ผูมอี ายุ
ทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูมีความดําริไมขุนมัว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีกายสังขารสงบระงับ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทกุ ข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุกเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์
ผูมีอายุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวาเปนผูม ีกายสังขารสงบระงับ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชือ่ วาเปนผูมีจิตพนวิเศษดีแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีจิตพนแลวจากราคะมีจติ พนแลวจาก
โทสะ มีจิตพนแลวจากโมหะ ผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แลภิกษุชื่อวาเปนผูมีจิตพนวิเศษดี
แลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชือ่ วาเปนผูมีปญ
 ญาพนวิเศษดีแลว ฯ
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ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดวา ราคะอันเราละไดแลว
ถอนรากขึ้นเสียไดแลว กระทําใหเปนดุจตนตาลอันไมมที ี่ตั้งแลวทําใหเปนของไมมีแลว
มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา โทสะอันเราละไดแลวถอนรากขึ้นเสียไดแลว กระทําให
เปนดุจตนตาลอันไมมีที่ตั้งแลว ทําใหเปนของไมมีแลว มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา
โมหะอันเราละไดแลว ถอนรากขึ้นเสียไดแลว กระทําใหเปนดุจตนตาลอันไมมีที่ตั้งแลว ทําให
เปนของไมมีแลวมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา
เปนผูมีปญญาพนวิเศษดีแลว ฯ
[๓๖๒]
อเสกขธรรม ๑๐ อยาง
๑. ความเห็นชอบที่เปนของพระอเสขะ
๒. ความดําริชอบที่เปนของพระอเสขะ
๓. เจรจาชอบที่เปนของพระอเสขะ
๔. การงานชอบที่เปนของพระอเสขะ
๕. การเลี้ยงชีวิตชอบที่เปนของพระอเสขะ
๖. ความเพียรชอบที่เปนของพระอเสขะ
๗. ความระลึกชอบที่เปนของพระอเสขะ
๘. ความตั้งใจชอบที่เปนของพระอเสขะ
๙. ความรูชอบที่เปนของพระอเสขะ
๑๐. ความหลุดพนชอบที่เปนของพระอเสขะ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรู
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไวชอบแลว พวกเราทั้งหมด
ดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกัน การที่พรหมจรรยนี้ยั่งยืนตั้งอยูน านนั้น พึงเปนไปเพื่อ
ประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมากเพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบ หมวด ๑๐
____________
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[๓๖๓] ลําดับนั้นแล พระผูมพี ระภาคเสด็จลุกขึ้นแลวตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดีละ
ดีละ สารีบุตร ดูกรสารีบุตร เธอไดภาษิตสังคีติปริยายแกภกิ ษุทั้งหลาย เปนการดีแลว
ดังนี้ ทานพระสารีบุตร ไดกลาวสังคีติปริยายนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย และภิกษุ
เหลานั้นตางดีใจ ชื่นชมภาษิตของทานพระสารีบุตรแลว ดังนี้แล ฯ
จบ สังคีติสูตร ที่ ๑๐
_________________
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๑๑. ทสุตตรสูตร (๓๔)
___________________
[๓๖๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูปประทับอยู
ณ ฝงสระโบกขรณี ชื่อคัคครา เขตนครจัมปา ณ ที่นั้น ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลาย
แลว ภิกษุพวกนั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา
[๓๖๕] เราจักกลาวธรรมอยางสูงสิบหมวด สําหรับ
เปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหมด เพื่อถึง
พระนิพพาน เพื่อกระทําที่สดุ แหงทุกข ฯ
[๓๖๖] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งมีอุปการะมาก ธรรมอยางหนึ่งควรใหเจริญ
ธรรมอยางหนึง่ ควรกําหนดรู ธรรมอยางหนึ่งควรละ ธรรมอยางหนึ่งเปนไปในสวนขางเสื่อม
ธรรมอยางหนึง่ เปนไปในสวนขางวิเศษ ธรรมอยางหนึ่งแทงตลอดไดยาก ธรรมอยางหนึ่งควร
ใหบังเกิดขึ้น ธรรมอยางหนึง่ ควรรูยิ่ง ธรรมอยางหนึ่งควรทําใหแจง ฯ
[๓๖๗] ธรรมอยางหนึ่งที่มอี ุปการะมากเปนไฉน คือความไมประมาทในกุศลธรรม
ทั้งหลาย นี้ธรรมอยางหนึ่งทีม่ ีอุปการะมาก ฯ
[๓๖๘] ธรรมอยางหนึ่งที่ควรใหเจริญเปนไฉน คือกายคตาสติอันประกอบดวยความ
สําราญ นี้ธรรมอยางหนึ่งทีค่ วรใหเจริญ ฯ
[๓๖๙] ธรรมอยางหนึ่งที่ควรกําหนดรูเปนไฉน คือผัสสะที่ยังมีอาสวะมีอุปาทาน
นี้ธรรมอยางหนึ่งที่ควรกําหนดรู ฯ
[๓๗๐] ธรรมอยางหนึ่งที่ควรละเปนไฉน คืออัสมิมานะ นี้ธรรมอยางหนึ่งที่
ควรละ ฯ
[๓๗๑] ธรรมอยางหนึ่งทีเ่ ปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือการกระทําไวในใจ
โดยไมแยบคาย นี้ธรรมอยางหนึ่งที่เปนไปในสวนขางเสือ่ ม ฯ
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[๓๗๒] ธรรมอยางหนึ่งทีเ่ ปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือการกระทําไวในใจ
โดยแยบคาย นี้ธรรมอยางหนึ่งที่เปนไปในสวนขางดี ฯ
[๓๗๓] ธรรมอยางหนึ่งทีแ่ ทงตลอดไดยากเปนไฉน คือเจโตสมาธิเปนอนันตริก
นี้ธรรมอยางหนึ่งที่แทงตลอดไดยาก ฯ
[๓๗๔] ธรรมอยางหนึ่งที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน คือญาณที่ไมกําเริบนี้ธรรม
อยางหนึ่งที่ควรใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๓๗๕] ธรรมอยางหนึ่งที่ควรรูยิ่งเปนไฉน คือสัตวทั้งหลายทั้งปวงมีอาหารเปนที่ตั้ง
นี้ธรรมอยางหนึ่งที่ควรรูยิ่ง ฯ
[๓๗๖] ธรรมอยางหนึ่งที่ควรทําใหแจงเปนไฉน คือเจโตวิมุตติอันไมกําเริบ นี้ธรรม
อยางหนึ่งที่ควรทําใหแจง ฯ
ธรรมทั้งสิบดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาดไมเปน
อยางอื่น อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๓๗๗] ธรรม ๒ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๒ อยางควรใหเจริญ ธรรม๒ อยางควร
กําหนดรู ธรรม ๒ อยางควรละ ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อม ธรรม ๒ อยางเปนไป
ในสวนขางวิเศษ ธรรม ๒ อยางแทงตลอดไดยากธรรม ๒ อยางควรใหบังเกิดขึน้ ธรรม
๒ อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๒ อยางควรทําใหแจง ฯ
[๓๗๘] ธรรม ๒ อยางที่มีอุปการะมากเปนไฉน คือ สติ ๑ สัมปชัญญะ ๑ธรรม
๒ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ
[๓๗๙] ธรรม ๒ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน คือ สมถะ ๑ วิปสนา ๑ธรรม ๒ อยาง
เหลานี้ควรใหเจริญ ฯ
[๓๘๐] ธรรม ๒ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน คือ นาม ๑ รูป ๑ ธรรม๒ อยาง
เหลานี้ควรกําหนดรู ฯ
[๓๘๑] ธรรม ๒ อยางที่ควรละเปนไฉน คือ อวิชชา ๑ ภวตัณหา ๑ธรรม ๒ อยาง
เหลานี้ควรละ ฯ
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[๓๘๒] ธรรม ๒ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือ ความเปนผูวายาก ๑
ความเปนผูมีมติ รชั่ว ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานี้ เปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ
[๓๘๓] ธรรม ๒ อยางที่เปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือความเปนผูว างาย ๑
ความเปนผูมีมติ รดี ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ
[๓๘๔] ธรรม ๒ อยางทีแ่ ทงตลอดไดยากเปนไฉน คือ สิ่งใดเปนเหตุปจ จัยเพื่อ
ความเศราหมองของเหลาสัตว ๑ สิ่งใดเปนเหตุ เปนปจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว ๑
ธรรม ๒ อยางเหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ
[๓๘๕] ธรรม ๒ อยางที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน คือ ญาณ ๒ ไดแกญาณใน
ความสิ้นไป ๑ ญาณในความไมบังเกิดขึ้น ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานี้ควรใหบังเกิดขึน้ ฯ
[๓๘๖] ธรรม ๒ อยางที่ควรรูยิ่งเปนไฉน คือ ธาตุ ๒ ไดแกสังขตธาตุ ๑อสังขต
ธาตุ ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯ
[๓๘๗] ธรรม ๒ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน คือ วิชชา ๑ วิมุตติ ๑ธรรม ๒
เหลานี้ควรทําใหแจง ฯ
ธรรมทั้งยี่สิบดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาดไมเปน
อยางอื่น อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๓๘๘] ธรรม ๓ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๓ อยางควรใหเจริญ ธรรม๓ อยางควร
กําหนดรู ธรรม ๓ อยางควรละ ธรรม ๓ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อมธรรม ๓ อยางเปนไป
ในสวนขางวิเศษ ธรรม ๓ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม๓ อยางควรใหบังเกิดขึน้ ธรรม ๓
อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๓ อยางควรทําใหแจง ฯ
[๓๘๙] ธรรม ๓ อยางที่มีอุปการะมากเปนไฉน คือ การคบหาสัตบุรุษ ๑การฟงธรรม
ของสัตบุรุษ ๑ การปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรม ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ
[๓๙๐] ธรรม ๓ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน คือ สมาธิ ๓ ไดแกสมาธิมีวิตกมีวิจาร ๑
สมาธิไมมีวิตกมีแตวิจาร ๑ สมาธิไมมีวิตกไมมีวจิ าร ๑ ธรรม๓ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ
[๓๙๑] ธรรม ๓ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน คือ เวทนา ๓ ไดแกสุขเวทนา ๑
ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานีค้ วรกําหนดรู ฯ
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[๓๙๒] ธรรม ๓ อยางที่ควรละเปนไฉน คือ ตัณหา ๓ ไดแกกามตัณหา ๑
ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้ควรละ ฯ
[๓๙๓] ธรรม ๓ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือ อกุศลมูล๓ ไดแก
อกุศลมูลคือโลภะ ๑ อกุศลมูลคือโทสะ ๑ อกุศลมูลคือโมหะ ๑ ธรรม๓ อยางเหลานีเ้ ปนไป
ในสวนขางเสือ่ ม ฯ
[๓๙๔] ธรรม ๓ ที่เปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือกุศลมูล ๓ อยาง
ไดแกกุศลมูลคืออโลภะ ๑ กุศลมูลคืออโทสะ ๑ กุศลมูลคือ อโมหะ ๑ ธรรม๓ อยาง
เหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ
[๓๙๕] ธรรม ๓ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน คือธาตุเปนที่ตั้งแหงความสลัด
ออก ๓ คือเนกขัมมะเปนทีถ่ ายถอนกาม ๑ อรูปเปนที่ถายถอนรูป ๑นิโรธเปนที่ถายถอนสิ่งที่
เกิดแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อาศัยเหตุเกิดขึ้นแลวอยางใดอยางหนึ่ง ๑ ธรรม ๓ อยาง
เหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ
[๓๙๖] ธรรม ๓ อยางที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน คือญาณ ๓ ไดแกอตีตังสญาณ ๑
อนาคตังสญาณ ๑ ปจจุปนนังสญาณ ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้ควรใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๓๙๗] ธรรม ๓ อยางที่ควรรูยิ่งเปนไฉน คือธาตุ ๓ ไดแกกามธาตุ ๑รูปธาตุ ๑
อรูปธาตุ ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้ ควรรูยิ่ง ฯ
[๓๙๘] ธรรม ๓ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน คือวิชชา ๓ ไดแกวิชชาคือความรู
ระลึกถึงชาติหนหลังได ๑ (ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) วิชชาคือความรูในการจุติและอุปบัติของ
สัตวทั้งหลาย ๑ (จุตูปปาตญาณ) วิชชาคือความรูในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ๑ (อาสวัก
ขยญาณ) ธรรม ๓ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ
ธรรมทั้ง ๓๐ ดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาดไมเปน
อยางอื่น อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๓๙๙] ธรรม ๔ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๔ อยางควรเจริญ ธรรม๔ อยางควร
กําหนดรู ธรรม ๔ อยางควรละ ธรรม ๔ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อมธรรม ๔ อยางเปนไปใน
สวนขางวิเศษ ธรรม ๔ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๔อยางควรใหบังเกิดขึ้น ธรรม ๔ อยาง
ควรรูยิ่ง ธรรม ๔ อยางควรกระทําใหแจง ฯ
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[๔๐๐] ธรรม ๔ อยางที่มีอุปการะมากเปนไฉน คือจักร ๔ ไดแกการอยูในประเทศ
อันสมควร ๑ การคบสัตบุรุษ ๑ การตั้งตนไวชอบ ๑ ความเปนผูมีบุญกระทําไวแลวในปาง
กอน ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานีม้ ีอุปการะมาก ฯ
[๔๐๑] ธรรม ๔ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน คือสติปฏฐาน ๔ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดความยินดีความยินรายในโลกเสียได ๑พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดความยินดีความยินรายในโลกเสียได ๑ พิจารณา
เห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดความยินดีความยินราย
ในโลกเสียได ๑พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดความยินดีความยินรายในโลกเสียได ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ
[๔๐๒] ธรรม ๔ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน คืออาหาร ๔ ไดแกกวฬิงการาหาร
ที่หยาบหรือละเอียด ๑ ผัสสาหาร ๑ มโนสัญเจตนาหาร ๑ วิญาณาหาร ๑ ธรรม ๔ อยาง
เหลานี้ควรกําหนดรู ฯ
[๔๐๓] ธรรม ๔ อยางที่ควรละเปนไฉน คือโอฆะ ๔ ไดแกโอฆะคือกาม ๑ โอฆะ
คือภพ ๑ โอฆะคือทิฐิ ๑ โอฆะคืออวิชชา ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้ควรละ ฯ
[๔๐๔] ธรรม ๔ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือ โยคะ ๔ไดแกโยคะ
คือกาม โยคะคือภพ โยคะคือทิฐิ โยคะ คืออวิชชา ธรรม ๔ อยางเหลานีเ้ ปนไปในสวน
ขางเสื่อม ฯ
[๔๐๕] ธรรม ๔ อยางที่เปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือความพราก๔ ไดแก
ความพรากจากกาม ๑ ความพรากจากภพ ๑ ความพรากจากทิฐิ ๑ ความพรากจากอวิชชา ๑
ธรรม ๔ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางวิเศษ ฯ
[๔๐๖] ธรรม ๔ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน คือสมาธิ ๔ ไดแก สมาธิเปนไป
ในสวนขางเสือ่ ม ๑ สมาธิเปนไปในสวนขางทรงอยู ๑ สมาธิเปนไปในสวนขางวิเศษ ๑
สมาธิเปนไปในสวนขางแทงตลอด ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้รูไดยาก ฯ
[๔๐๗] ธรรม ๔ อยางที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน คือญาณ ๔ ไดแก ญาณในธรรม ๑
ญาณในความคลอยตาม ๑ ญาณในความกําหนด ๑ ญาณในสมมติ ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้
ควรใหบังเกิดขึ้น ฯ
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[๔๐๘] ธรรม ๔ อยางที่ควรรูยิ่งเปนไฉน คือ อริยสัจ ๔ ไดแกทกุ ขอริยสัจ ๑
ทุกขสมุทัยอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธคามีนีปฏิปทาอริยสัจ ๑ ธรรม ๔ อยาง
เหลานี้ควรรูยงิ่ ฯ
[๔๐๙] ธรรม ๔ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน คือสามัญผล ๔ ไดแก โสดาปตติผล ๑
สกทาคามิผล ๑ อนาคามิผล ๑ อรหัตตผล ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้ควรกระทําใหแจง ฯ
ธรรมทั้งสี่สิบดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมเปนอยางอืน่ ไมผิดพลาด
อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๔๑๐] ธรรม ๕ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๕ อยางควรใหเจริญ ธรรม๕ อยางควร
กําหนดใหรู ธรรม ๕ อยางควรละ ธรรม ๕ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อม ธรรม ๕ อยางเปน
ไปในสวนขางวิเศษ ธรรม ๕ อยางแทงตลอดไดยากธรรม ๕ อยางควรใหบังเกิดขึน้ ธรรม
๕ อยางควรรูยงิ่ ธรรม ๕ อยางควรทําใหแจง ฯ
[๔๑๑] ธรรม ๕ อยางที่มีอุปการะมากเปนไฉน คือองคเปนที่ตั้งแหงความเพียร ๕ คือ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูมีศรัทธาเชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคต
วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูม ีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่น
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ๑
เปนผูมีอาพาธนอย มีทุกขนอ ย ประกอบดวยไฟธาตุมีผลสม่ําเสมอ ไมเย็นนักไมรอนนัก
พอปานกลาง ควรแกการตั้ง ความเพียร ๑ เปนผูไมโออวด ไมมีมายากระทําตนใหแจงตาม
เปนจริงในพระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจรรยผูเปนวิญู ๑เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละ
อกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรมมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระใน
กุศลธรรม ๑ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา อันเห็นความเกิดและความดับเปนอริยะ เปน
ไปเพื่อความแทงตลอดอันจะใหถึงความสิ้นทุกข โดยชอบ ๑ ธรรม ๕ อยางเหลานี้มอี ุปการะ
มาก ฯ
[๔๑๒] ธรรม ๕ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน คือสัมมาสมาธิ อันประกอบดวยองค ๕
ไดแกปต ิแผไป ๑ สุขแผไป ๑ การกําหนดใจผูอื่นแผไป ๑แสงสวางแผไป ๑ นิมิตเปนเครื่อง
พิจารณา ๑ ธรรม ๕ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ
[๔๑๓] ธรรม ๕ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน คืออุปาทานขันธ ๕ ไดแกอุปาทาน
ขันธคือรูป อุปาทานขันธคือเวทนา อุปาทานขันธคือสัญญา อุปาทานขันธคือสังขาร อุปาทาน
ขันธคือวิญญาณ ธรรม ๕ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ
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[๔๑๔] ธรรม ๕ อยางที่ควรละเปนไฉน คือนิวรณ ๕ ไดแกกามฉันทนิวรณ ๑
พยาปาทนิวรณ ๑ ถีนมิทธนิวรณ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑ วิจิกจิ ฉานิวรณ ๑ ธรรม ๕ อยาง
เหลานี้ควรละ ฯ
[๔๑๕] ธรรม ๕ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือเจโตขีลธรรม ๕ ดูกร
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจไปไมเลื่อมใสใน
พระศาสดา จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ
เพียรไมขาดสาย เพื่อความตัง้ มั่น ภิกษุใดยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมไป ไมเลื่อมใสใน
พระศาสดา จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ
เพียรไมขาดสาย เพื่อความตัง้ มั่น จิตของภิกษุใดยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความ
ประกอบเนืองๆเพื่อความเพียรไมขาดสาย เพื่อความตั้งมัน่ อันนี้เปนเจโตขีลธรรมขอที่หนึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจไป ไมเลื่อมใสในพระธรรม ...
ในพระสงฆ ... ในความศึกษา ... ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูโกรธ มีใจไมแชมชืน่ ขัดใจ มีใจกระดาง ในเพื่อนพรหมจรรย
ภิกษุใดเปนผูโกรธ มีใจไมแชมชื่น ขัดใจ มีใจกระดาง ในเพื่อนพรหมจรรย จิตของภิกษุนั้น
ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความเพียรไมขาดสาย เพื่อความ
ตั้งมั่น จิตของภิกษุใดยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ ความประกอบเนืองๆ เพื่อความไม
ขาดสาย เพื่อความตั้งมั่นอันนี้เปนเจโตขีลธรรมขอที่ ๕ ธรรม ๕ อยางเหลานี้เปนไปในสวน
ขางเสื่อม ฯ
[๔๑๖] ธรรม ๕ อยางที่เปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คืออินทรีย ๕ ไดแกอนิ ทรีย
คือศรัทธา ๑ อินทรียคือวิริยะ ๑ อินทรีย คือสติ ๑ อินทรียค ือสมาธิ ๑ อินทรียคือปญญา ๑
ธรรม ๕ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ
[๔๑๗] ธรรม ๕ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน คือธาตุเปนที่ตั้งแหงความถาย
ถอน ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เมือ่ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ กระทําไวในใจซึ่งกามทั้งหลาย จิต
ยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอ มไปในกามทั้งหลาย แตเมือ่ เธอกระทําไวในใจ
ซึ่งเนกขัมมะ จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยูนอมไปในเนกขัมมะ จิตของเธอดําเนินไป
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ดีแลว อบรมดีแลว ออกไปดีแลวพนดีแลว พรากแลวจากกามทั้งหลาย อาสวะเหลาใด
บังเกิดขึ้นเพราะกามเปนปจจัย มีความทุกขและความเรารอน เธอพนแลวจากอาสวะเหลานั้น
ไมตองเสวยเวทนานัน้ อันนี้พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนที่ถายถอนกามทั้งหลาย ฯ
อีกขอหนึ่ง เมือ่ ภิกษุกระทําไวในใจซึ่งความพยาบาท จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส
ไมตั้งอยู ไมนอ มไปในความพยาบาท แตเมือ่ เธอกระทําไวในใจซึ่งความไมพยาบาท จิตยอม
แลนไป เลื่อมใสตั้งอยู นอมไปในความไมพยาบาทจิตของเธอดําเนินไปดีแลว อบรม
ดีแลว ออกไปดีแลว พรากแลวจากความพยาบาทอาสวะเหลาใดบังเกิดขึ้น เพราะความพยา
บาทเปนปจจัย มีความทุกขและความเรารอน เธอพนจากอาสวะเหลานัน้ ไมตองเสวยเวทนา
นั้น อันนีพ้ ระผูมีพระภาคตรัสวา เปนที่ถายถอนความพยาบาท ฯ
อีกขอหนึ่ง เมือ่ ภิกษุกระทําไวในใจซึ่งความเบียดเบียน จิตยอมไมแลนไปไมเลื่อมใส
ไมตั้งอยู ไมนอ มไปในความเบียดเบียน แตเมื่อเธอกระทําไวในใจซึ่งความไมเบียดเบียน จิต
ยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยู นอมไปในความไมเบียดเบียน จิตของเธอดําเนินไปดีแลว
อบรมดีแลว ออกไปดีแลว พนดีแลวพรากแลวจากความเบียดเบียน อาสวะเหลาใดบังเกิด
ขึ้น เพราะความเบียดเบียนเปนปจจัย มีความทุกขและความเรารอน เธอพนแลวจากอาสวะ
เหลานั้น ไมตอ งเสวยเวทนานั้น อันนีพ้ ระผูมีพระภาคตรัสวา เปนที่ถายถอนความเบียดเบียน ฯ
อีกขอหนึ่ง เมือ่ ภิกษุกระทําไวในใจซึ่งรูปทัง้ หลาย จิตยอมไมแลนไปไมเลื่อมใส
ไมตั้งอยู ไมนอ มไปในรูปทัง้ หลาย แตเมื่อเธอกระทําไวในใจซึ่งอรูป จิตยอมแลนไป เลื่อมใส
ตั้งอยู นอมไปในอรูป จิตของเธอดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ออกไปดีแลว พนดีแลว
พรากแลวจากรูปทั้งหลาย อาสวะเหลาใดบังเกิดขึ้น เพราะรูปเปนปจจัย มีความทุกขและความ
เรารอน เธอพนแลวจากอาสวะเหลานั้น ไมตองเสวยเวทนานั้น อันนี้พระผูมีพระภาคตรัสวา
เปนที่ถายถอนรูปทั้งหลาย ฯ
อีกขอหนึ่ง เมือ่ ภิกษุกระทําไวในใจซึ่งกายของตน จิตยอมไมแลนไปไมเลื่อมใส ไม
ตั้งอยู ไมนอมไปในกายของตน แตเมื่อเธอกระทําไวในใจซึ่งความดบกายของตน จิตยอมแลนไป
เลื่อมใส ตั้งอยู นอมไปในความดับกายของตน จิตของเธอดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว
ออกไปดีแลว พนดีแลวพรากแลวจากกายของตน อาสวะเหลาใดบังเกิดขึ้นเพราะกายของตน
เปนปจจัย มีความทุกขและความเรารอน เธอพนแลวจากอาสวะเหลานัน้ ไมตองเสวยเวทนานั้น
อันนี้พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนที่ถายถอนกายของตน ธรรม ๕ อยางเหลานี้รูไดยาก ฯ
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[๔๑๘] ธรรม ๕ อยางที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน คือสัมมาสมาธิประกอบดวย
ญาณ ๕ ไดแกญาณบังเกิดขึน้ เฉพาะตนวา สมาธินี้มีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป ๑
ญาณบังเกิดขึน้ เฉพาะตนวา สมาธินี้เปนอริยะไมมีอามิส ๑ญาณบังเกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธิ
นี้อันบุรุษผูไมต่ําชาเสพแลว ๑ ญาณบังเกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้สงบ ประณีต มีปฏิปส
สัทธิอันไดแลว ถึงความเปนธรรมเอกผุดขึ้น และมิใชขมขี่หามดวยจิตเปนสสังขาร ญาณ
บังเกิดขึ้นเฉพาะตนวา ก็เรานั้น มีสติ เขาสมาธินี้ และมีสติ ออกจากสมาธินี้ ๑ ธรรม ๕
อยางเหลานี้ควรใหบังเกิดขึน้ ฯ
[๔๑๙] ธรรม ๕ อยางที่ควรรูยิ่งเปนไฉน คือวิมุตตายตนะ ๕ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึ่ง แสดงธรรมแกภกิ ษุในพระธรรม
วินัยนี้ ภิกษุยอมรูอรรถทั่วถึง รูธรรมทั่วถึงในธรรมนั้นตามที่ทานแสดง เมื่อเธอรูอรรถทั่วถึง
รูธรรมทั่วถึง ปราโมทยยอมเกิด เมื่อปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อมีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ
กายสงบยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตัง้ มั่น นี้เปนวิมตุ ตายตนะขอที่หนึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูใ นฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึง่ มิไดแสดง
ธรรมแกภิกษุเลย แตวาภิกษุอื่นแสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร เธอยอมรู
อรรถทั่วถึง รูธรรมทั่วถึงในธรรมนั้น ตามที่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาแกผูอื่นโดย
พิสดาร เมื่อเธอรูอรรถทั่วถึง รูธรรมทั่วถึง ปราโมทยยอมเกิด เมื่อปราโมทย ปติยอมเกิด
เมื่อมีใจกอปรดวยปติกายยอมสงบ กายสงบยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น นีเ้ ปน
วิมุตตายตนะขอที่สอง ฯ
อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูใ นฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึง่ มิไดแสดง
ธรรมแกภิกษุเลย ภิกษุอื่นก็มไิ ดแสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร แตวา
กระทําการสาธยายธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาโดยพิสดารเธอยอมรูอรรถทั่วถึง รูธรรมทั่วถึงใน
ธรรมนั้น ตามที่ภิกษุกระทําการสาธยายธรรมตามที่ไดฟง ไดเรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอรูอรรถ
ทั่วถึง รูธรรมทั่วถึง ปราโมทยยอมเกิด เมือ่ ปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อมีใจกอปรดวยปติ
กายยอมสงบ กายสงบยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุขจิตยอมตัง้ มั่น นี้เปนวิมตุ ตายตนะขอที่สาม ฯ
อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูใ นฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึง่ มิไดแสดง
ธรรมแกภิกษุเลย ภิกษุอื่นก็มไิ ดแสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร และมิได
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กระทําการสาธยายธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาโดยพิสดาร แตวาเธอตรึกตามตรองตาม เพงตาม
ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาดวยจิต เพงตามดวยใจ เธอยอมรูอรรถทั่วถึง รูธรรมทั่วถึงใน
ธรรมนั้น ตามที่เธอตรึกตาม ตรองตาม ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาดวยจิต เพงตามดวยใจ
เมื่อเธอรูอรรถทั่วถึง รูธรรมทั่วถึง ปราโมทยยอมเกิด เมือ่ ปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อมีใจ
กอปรดวยปติ กายยอมสงบ กายสงบยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุขจิตยอมตัง้ มั่น นี้เปนวิมตุ
ตายตนะขอที่สี่ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูใ นฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึง่ มิไดแสดง
ธรรมแกภิกษุเลย ภิกษุอื่นก็มไิ ดแสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร และมิได
กระทําการสาธยายธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาโดยพิสดาร และเธอมิไดตรึกตาม ตรองตาม ซึ่ง
ธรรมที่ไดฟงไดเรียนมาดวยจิต มิไดเพงตามดวยใจ แตวาสมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่งที่ภิกษุนั้น
เรียนดีแลว กระทําไวในใจดีแลว ทรงไวดแี ลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เธอยอมรูอรรถ
ทั่วถึงรูธรรมทั่วถึงในธรรมนัน้ โดยประการที่สมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่งที่เธอเรียนดีแลว
กระทําไวในใจดีแลว ทรงไวดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เมื่อเธอรูอรรถทั่วถึง รูธรรม
ทั่วถึง ปราโมทยยอมเกิด เมือ่ ปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อมีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ
กายสงบยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตัง้ มั่น นี้เปนวิมตุ ตายตนะขอที่หา ธรรม ๕ อยาง
เหลานี้ควรรูยงิ่ ฯ
[๔๒๐] ธรรม ๕ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน คือธรรมขันธ ๕ ไดแก สีลขันธ ๑
สมาธิขันธ ๑ ปญญาขันธ ๑ วิมุตติขันธ ๑ วิมุตติญาณทัสสนขันธ ๑ธรรม ๕ อยางเหลานี้
ควรทําใหแจง ฯ
ธรรมทั้ง ๕๐ อยางดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอนไมผิดพลาด ไมเปน
อยางอื่น อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๔๒๑] ธรรม ๖ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๖ อยางควรใหเจริญ ธรรม ๖ อยางควร
กําหนดรู ธรรม ๖ อยางควรละ ธรรม ๖ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อมธรรม ๖ อยางเปนไป
ในสวนขางเจริญ ธรรม ๖ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๖ อยางควรใหบังเกิดขึ้น ธรรม ๖ อยาง
ควรรูยิ่ง ธรรม ๖ อยางควรทําใหแจง ฯ
[๔๒๒] ธรรม ๖ อยางที่มีอุปการะมากเปนไฉน ไดแกสาราณียธรรม ๖ คือ ดูกร
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เขาไปตั้งกายกรรม ประกอบดวยเมตตาในเพือ่ นพรหม
จรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมนกี้ ็เปนสาราณียธรรม กระทําใหเปนที่รัก ใหเปนที่
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เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกนั เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งวจีกรรม ประกอบดวยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ทั้งตอหนาและลับหลัง แมนกี้ ็เปนสาราณียธรรม ... ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งมโนกรรม ประกอบดวยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ทั้งตอหนาและลับหลัง แมนกี้ ็เปนสาราณียธรรม ... ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมแบงปนลาภอันประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม โดยที่สุด
แมมาตรวาอาหารอันนับเนือ่ งในบาตร คือเฉลี่ยกันบริโภคกับเพื่อนพรหมจรรย ผูมศี ีลทั้งหลาย
แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม ... ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้งั หลายทั้งตอหนาและลับหลัง
ในศีลอันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญแลว อันตัณหาและ
ทิฐิ ไมแตะตองแลว เปนไปเพื่อสมาธิแมนี้ก็เปนสาราณียธรรม ... ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีทิฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายทั้งตอหนาและ
ลับหลัง ในทิฐอิ ันประเสริฐ นําออกจากทุกข นําผูปฏิบัติตามเพื่อความสิน้ ทุกข โดยชอบ
แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม กระทําใหเปนที่รกั ใหเปนที่เคารพเปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน
เพื่อความไมววิ าทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกันเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ธรรม ๖
อยางเหลานี้มอี ุปการะมาก ฯ
[๔๒๓] ธรรม ๖ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน คืออนุสติฐานะ ๖ ไดแกระลึกถึงคุณ
พระพุทธเจา ๑ ระลึกถึงคุณพระธรรม ๑ ระลึกถึงคุณพระสงฆ ๑ ระลึกถึงศีล ๑ ระลึกถึงทาน
ที่ตนบริจาค ๑ ระลึกถึงคุณทีท่ ําบุคคลใหเปนเทวดา ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ
[๔๒๔] ธรรม ๖ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน คืออายตนะ ภายใน ๖ ไดแก
อายตนะคือตา ๑ อายตนะคือหู ๑ อายตนะคือจมูก ๑ อายตนะคือลิ้น ๑ อายตนะคือกาย ๑
อายตนะคือใจ ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ
[๔๒๕] ธรรม ๖ อยางที่ควรละเปนไฉน คือตัณหา ๖ หมูไ ดแกตัณหาในรูป ๑
ตัณหาในเสียง ๑ ตัณหาในกลิ่น ๑ ตัณหาในรส ๑ ตัณหาในโผฏฐัพพะ ๑ ตัณหาในธรรม ๑
ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรละ ฯ
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[๔๒๖] ธรรม ๖ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือความไมเคารพ ๖
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไมมีความเคารพ ไมเชื่อฟงในพระศาสดา ๑ ใน
พระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑ ในความศึกษา ๑ ในความไมประมาท ๑ ในปฏิสันถาร ๑ ธรรม
๖ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ
[๔๒๗] ธรรม ๖ อยางที่เปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน คือความเคารพ ๖ ดูกร
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีความเคารพเชือ่ ฟงในพระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑
ในพระสงฆ ๑ ในความศึกษา ๑ ในความไมประมาท ๑ ในความปฏิสันถาร ๑ ธรรม ๖ อยาง
เหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ
[๔๒๘] ธรรม ๖ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน คือธาตุเปนที่ตั้งแหงความสลัด
ออก คือ
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ก็เมตตาเจโต
วิมุตติเราใหเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดังยาน กระทําใหเปนดุจที่ตั้ง คลองแคลว
แลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว และเมื่อเปนเชนนั้นพยาบาทยังครอบงําจิตของเราตั้งอยู
ภิกษุนั้นพึงถูกวากลาวอยางนี้วา ทานอยาไดพูดอยางนี้ ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาได
กลาวตูพระผูมพี ระภาค การกลาวตูพระผูมพี ระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้
ขอนี้มิใชฐานะมิใชโอกาส คําที่วา เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ ภิกษุใหเจริญแลว กระทําใหมากแลว
กระทําใหเปนดังยาน กระทําใหเปนดุจที่ตั้ง คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว และ
เมื่อเปนเชนนัน้ พยาบาทจักครอบงําจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู ดังนีน้ ั้นมิใชฐานะที่จะมีได ดูกร
ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะวาเมตตาเจโตวิมุตตินี้ เปนที่สลัดออกจากพยาบาท ฯ
๒. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้ า ก็กรุณาเจโต
วิมุตติอันเราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลวและเมื่อเปนเชนนั้น วิหิงสายังครอบงําจิตของเราตั้งอยู
ภิกษุนั้นพึงถูกกลาววาอยางนี้วา ทานอยาไดพูดอยางนี้ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตู
พระผูมีพระภาค การกลาวตูพ ระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้
มิใชฐานะ มิใชโอกาสคําที่วา เมื่อกรุณาเจโตวิมุตติภกิ ษุใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเมื่อ
เปนเชนนัน้ วิหิงสาจักครอบงําจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู ดังนี้นั้น มิใชฐานะที่จะมีได ผูมอี ายุ
ทั้งหลาย เพราะวากรุณาเจโตวิมุตตินี้ เปนทีส่ ลัดออกจากวิหิงสา ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาที่ 263
๓. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ก็มทุ ิตาเจโตวิมุตติ
เราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเมื่อเปนเชนนัน้ อรติยังครอบงําจิตของเราตั้งอยู ภิกษุนั้นพึง
ถูกวากลาวอยางนี้วา ทานอยาไดพูดอยางนีท้ านผูมีอายุ อยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตูพ ระผูมี
พระภาค การกลาวตูพระผูมพี ระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนีม้ ิใชฐานะ
มิใชโอกาสคําที่วา เมื่อมุทิตาเจโตวิมุตติภิกษุใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเมื่อเปนเชนนั้น
อรติยอมครอบงําจิตของภิกษุนั้นตั้งอยูดังนี้นั้น มิใชฐานะที่จะมีได ผูมอี ายุทั้งหลาย เพราะ
วามุทิตาเจโตวิมุตตินี้ เปนที่สลัดออกจากอรติ ฯ
๔. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาว กลาวอยางนี้วา ก็อุเบกขาเจโต
วิมุตติเราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเมื่อเปนเชนนั้นราคะยอมครอบงําจิตของเราตั้งอยู ภิกษุ
นั้นพึงถูกวากลาวอยางนีว้ า ทานอยาไดพูดอยางนี้ ทานผูม ีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตู
พระผูมีพระภาค การกลาวตูพ ระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้
มิใชฐานะ มิใชโอกาส คําที่วา เมื่ออุเบกขาเจโตวิมุตติ ภิกษุใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเมื่อ
เปนเชนนัน้ ราคะยังครอบงําจิตของภิกษุนนั้ ตั้งอยู ดังนี้นนั้ มิใชฐานะทีจ่ ะมีได ผูมีอายุ
ทั้งหลายเพราะวาอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้ เปนที่สลัดออกจากราคะ ฯ
๕. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วาเจโตวิมุตติอันหา
นิมิตมิไดเราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเมื่อเปนเชนนั้นวิญญาณของเรายอมไปตามนิมิต
ภิกษุนั้นพึงถูกวากลาวอยางนี้วา ทานอยาพูดอยางนี้ ทานผูมีอายุ อยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตู
พระผูมีพระภาค การกลาวตูพ ระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้
มิใชฐานะ มิใชโอกาส คําที่วา เมื่อเจโตวิมตุ ติอันหานิมิตมิได ภิกษุใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว
และเมื่อเปนเชนนั้น วิญญาณของภิกษุนั้น จักไปตามนิมิต ดังนี้นั้น มิใชฐานะที่จะมีได ดูกร
ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะวาเจโตวิมุตติอันหานิมิตมิไดนี้ เปนที่สลัดออกจากนิมิตทั้งปวง ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วาเมื่อการถือวา
เรามีอยู ดังนี้ ของเราหมดไปแลว เราก็มิไดพิจารณาเห็นวาเรานี้มีอยู และเมื่อเปนเชนนั้น
ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยยังครอบงําจิตของเราตั้งอยู ภิกษุนนั้ พึงถูกวากลาวอยางนีว้ า
ทานอยาพูดอยางนี้ ทานผูมีอายุ อยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตูพระผูมพี ระภาค การกลาวตู
พระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส คําที่วา
เมื่อการยึดถือวาเรามีอยูดังนีห้ มดไปแลว และเมื่อเขามิไดพิจารณาเห็นวาเรานี้มีอยู และเมื่อเปน
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เชนนั้น ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย จักครอบงําจิตของภิกษุนั้นตัง้ อยูดังนีน้ ั้น มิใช
ฐานะที่จะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะวาความถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะนี้เปนที่สลัดออกจาก
ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย ธรรม ๖ อยางเหลานีแ้ ทงตลอดไดยาก ฯ
[๔๒๙] ธรรม ๖ อยางที่ควรใหบังเกิดขึน้ เปนไฉน คือธรรมเปนเครื่องอยูเนืองๆ
๖ อยาง ดูกรผูม ีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมดใี จ ไมเสียใจ
เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ๑ ฟงเสียงดวยหูแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูว างเฉย
มีสติสัมปชัญญะอยู ๑ สูดกลิ่นดวยจมูกแลวไมดีใจไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะ
อยู ๑ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ไมดใี จ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู๑
รูธรรมารมณดวยใจแลว ไมดใี จ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ๑ ธรรม ๖ อยาง
เหลานี้ควรใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๔๓๐] ธรรม ๖ อยางที่ควรรูย ิ่งเปนไฉน คืออนุตตริยะ ๖ ไดแกทัสสนานุตตริยะ ๑
สวนานุตตริยะ ๑ ลาภานุตตริยะ ๑ สิกขานุตตริยะ ๑ ปริจริยานุตตริยะ ๑ อนุสสตานุตตริยะ ๑
ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯ
[๔๓๑] ธรรม ๖ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน คืออภิญญา ๖ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
ยอมบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ไดหลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําให
ปรากฏก็ได ทําใหหายก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดํา
ลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ไดเดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ
เหมือนนกก็ไดลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย
ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ๑เธอยอมรูกาํ หนดรูใจ
ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิต
ปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ
จิตมีโมหะ ก็รูวา จิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก ็รูวาจิต
หดหู จิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต
ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอืน่ ยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา
ก็รูวาจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวา จิต
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ไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน ๑ เธอ
ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง
หาชาติบา ง สิบชาติบางยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง
ตลอดสังวัฏกัปวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้นมีโคตรอยางนั้น มีผิว
พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติ
จากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนนแมในภพนัน้ เราก็มชี ื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมากพรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอม
รูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เบื้องหนา แตตาย
เพราะกายแตก เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต
วจีสุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทรามไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ๑ เธอทําใหแจง
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่ง
เองในปจจุบันเทียวเขาถึงอยู ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ
ธรรมทั้ง ๖๐ ดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาดไมเปนอยางอื่น
อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๔๓๒] ธรรม ๗ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๗ อยางควรใหเจริญ ธรรม ๗ อยางควร
กําหนดรู ธรรม ๗ อยางควรละ ธรรม ๗ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อม ธรรม ๗ อยางเปน
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ไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๗ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๗ อยางควรใหบังเกิดขึน้ ธรรม
๗ อยางควรรูยงิ่ ธรรม ๗ อยางควรทําใหแจง ฯ
[๔๓๓] ธรรม ๗ อยางที่มีอุปการะมากเปนไฉน ฯ
ไดแกอริยทรัพย ๗ คือ ทรัพยคือศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะจาคะ ปญญา
ธรรม ๗ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ
[๔๓๔] ธรรม ๗ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน ฯ
ไดแกโพชฌงค ๗ คือ สติสัมโพชฌงค ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัม
โพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค ธรรม ๗ อยาง
เหลานี้ ควรใหเจริญ ฯ
[๔๓๕] ธรรม ๗ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน ฯ
ไดแกวิญญาณฐิติ ๗ คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน
เชนพวกมนุษย พวกเทพบางหมู พวกเปรตบางหมูนวี้ ิญญาณฐิติขอที่หนึ่ง ฯ
มีสัตวพวกหนึง่ มีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพผูน ับเนือ่ งในพวก
พรหม ซึ่งเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้วิญญาณฐิติขอที่สอง ฯ
มีสัตวพวกหนึง่ มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน เชนพวกเทพเหลา อาภัสสระ
นี้วิญญาณฐิตขิ อที่สาม ฯ
มีสัตวพวกหนึง่ มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพเหลาสุภกิณหะ
นี้วิญญาณฐิตขิ อ ที่สี่ ฯ
มีสัตวพวกหนึง่ เขาถึงอากาสานัญจายตนะ ดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะ
ลวงรูปสัญญาโดยประการทัง้ ปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาเพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนานัตตสัญญา
นี้วิญญาณฐิตขิ อที่หา ฯ
สัตวเหลาหนึ่ง เขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได
เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นีว้ ิญญาณฐิติขอที่หก ฯ
สัตวเหลาหนึ่ง เขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไรเพราะลวงวิญญา
ณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นีว้ ิญญาณฐิติขอที่เจ็ด ฯ
ธรรม ๗ อยางเหลานี้ ควรกําหนดรู ฯ
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[๔๓๖] ธรรม ๗ อยางที่ควรละเปนไฉน ฯ
ไดแกอนุสัย ๗ คือ อนุสัยคือกามราคะ ปฏิฆะ ทิฐิ วิจกิ จิ ฉา มานะ ภวราคะ
อวิชชา ธรรม ๗ อยางเหลานีค้ วรละ ฯ
[๔๓๗] ธรรม ๗ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน ฯ
ไดแกอสัทธรรม ๗ คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูไมมีสัทธา
ไมมีหิริ ไมมีโอตัปปะ มีสุตะนอย เกียจคราน หลงลืมสติมีปญญาทราม ธรรม ๗ อยาง
เหลานี้เปนไปในสวนขางเสือ่ ม ฯ
[๔๓๘] ธรรม ๗ อยางที่เปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ฯ
ไดแกสัทธรรม ๗ คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสัทธา
มีหิริ มีโอตัปปะ มีสุตะมาก ปรารภความเพียร เขาไปตั้งสติไวมีปญญา ธรรม ๗ อยาง
เหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ
[๔๓๙] ธรรม ๗ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน
ไดแกสัปปุริสธรรม๗ คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนีเ้ ปนผูรูเหตุ
รูผล รูจักตนรูประมาณ รูกาลเวลา รูบริษัท รูจักเลือกบุคคล ธรรม ๗ อยางนี้แทงตลอดไดยาก ฯ
[๔๔๐] ธรรม ๗ อยางที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน ฯ
ไดแกสัญญา ๗ คืออนิจจสัญญา อนัตตสัญญา อสุภสัญญา อาทีนวสัญญา ปหานสัญญา
วิราคสัญญา นิโรธสัญญา ธรรม ๗ อยางเหลานี้ ควรใหบงั เกิดขึ้น ฯ
[๔๔๑] ธรรม ๗ อยางที่ควรรูยิ่งเปนไฉน ฯ
ไดแกนิเทสวัตถุ ๗ อยาง ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูมีฉันทะ
กลาในการสมาทานสิกขา และไมปราศจากความรักในการสมาทานสิกขาตอไป ๑ มีฉันทะกลาใน
การพิจารณาธรรม และไมปราศจากความรักในการพิจารณาธรรมตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการกําจัด
ความอยากและไมปราศจากความรักในการกําจัดความอยากตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการหลีกออก
เรนอยู และไมปราศจากความรักในการหลีกออกเรนอยูตอ ไป ๑ มีฉันทะกลาในการปรารภความ
เพียร และไมปราศจากความรักในการปรารภความเพียรตอไป ๑ มีฉันทะกลาในสติและปญญา
เครื่องรักษาตน และไมปราศจากความรักในสติและปญญาเครื่องรักษาตนตอไป ๑ มีฉันทะกลา
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การแทงตลอดดวยอํานาจความเห็นและไมปราศจากความรักในการแทงตลอดดวยอํานาจความ
เห็นตอไป ๑ ธรรม ๗ อยางเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯ
[๔๔๒] ธรรม ๗ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน ฯ
ไดแกกําลังของพระขีณาสพ ๗ คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สังขารทั้งปวง อันภิกษุผูขีณาสพ
ในพระธรรมวินัยนี้ เห็นดีแลวโดยความเปนของไมเที่ยงดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
ขอที่ภิกษุผูขีณาสพเห็นดีแลวซึ่งสังขารทั้งปวงโดยความเปนของไมเที่ยงดวยปญญาอันชอบตาม
ความเปนจริงนี้ เปนกําลังของภิกษุผูขณ
ี าสพ ที่ภิกษุผูขณ
ี าสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความสิ้น
อาสวะไดวาอาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง กามทั้งหลายเปรียบดวยหลุมถานเพลิง อันภิกษุผูขีณาสพเห็นดีแลวดวย
ปญญาอันชอบตามเปนจริง ขอที่ภิกษุผูขีณาสพเห็นดีแลวซึ่งกามทั้งหลายอันเปรียบดวยหลุม
ถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของภิกษุผูขณ
ี าสพ ที่ภิกษุผูขณ
ี าสพ
อาศัยแลว ยอมปฏิญญาความสิ้นอาสวะไดวาอาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง จิตของภิกษุผูขีณาสพ นอมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก เงื้อมไปในวิเวก
ตั้งอยูในวิเวก ยินดียิ่งในเนกขัมมะ สิ้นสุดแลวจากอาสวัฏฐานิยธรรมโดยประการทั้งปวง
ขอที่ภิกษุผูขีณาสพมีจิตนอมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก เงื้อมไปในวิเวก ตั้งอยูในวิเวก ยินดี
ยิ่งในเนกขัมมะ สิ้นสุดแลวจากอาสวัฏฐานิยธรรมโดยประการทั้งปวงนี้ เปนกําลัง
ของภิกษุผูขีณาสพ ที่ภิกษุผขู ีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความสิ้นอาสวะไดวา อาสวะของเรา
สิ้นแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุผูขณ
ี าสพอบรมแลว อบรมดีแลว ขอทีภ่ ิกษุผูขณ
ี าสพ
อบรมแลว อบรมดีแลวซึ่งสติปฏฐาน ๔ นี้ เปนกําลังของภิกษุผูขณ
ี าสพ ที่ภิกษุผูขณ
ี าสพอาศัยแลว ยอม
ปฏิญญาความสิ้นอาสวะไดวา อาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง อินทรีย ๕ อันภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว ขอทีภ่ กิ ษุผูขีณาสพ
อบรมแลว อบรมดีแลวซึ่งอินทรีย ๕ นี้ เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ทีภ่ ิกษุผูขณ
ี าสพอาศัยแลว
ยอมปฏิญญาไดวา อาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
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อีกขอหนึ่ง โพชฌงค ๗ อันภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลวขอทีภ่ กิ ษุผูขีณาสพ
อบรมแลว อบรมดีแลว ซึ่งโพชฌงค ๗ นี้ เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพทีภ่ ิกษุผูขณ
ี าสพอาศัย
แลว ยอมปฏิญญาความสิ้นอาสวะไดวา อาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง อริยมรรคมีองค ๘ อันภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว ขอที่ภิกษุ
ผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว ซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ นี้เปนกําลังของภิกษุผูขณ
ี าสพ ที่ภิกษุผู
ขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความสิ้นอาสวะไดวา อาสวะของเราสิ้นแลว ธรรม ๗ อยาง
เหลานี้ควรทําใหแจง ฯ
ธรรม ๗๐ ดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาดไมเปนอยางอื่น
อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
จบภาณวารทีห่ นึ่ง ฯ
[๔๔๓] ธรรม ๘ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๘ อยางควรใหเจริญ ธรรม ๘ อยาง
ควรกําหนดรู ธรรม ๘ อยางควรละ ธรรม ๘ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อม ธรรม ๘ อยาง
เปนไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๘ อยางแทงตลอดไดยากธรรม ๘ อยางควรใหบังเกิดขึ้น
ธรรม ๘ อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๘ อยางควรทําใหแจง ฯ
[๔๔๔] ธรรม ๘ อยางที่มีอุปการะมากเปนไฉน ไดแกเหตุ ๘ ปจจัย ๘ ยอมเปนไป
เพื่อความไดปญ
 ญาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความ
ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงปญญาที่ไดแลว เหตุและปจจัย ๘ เปนไฉน
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมอยูอาศัยครู หรือสพรหมมจรรยผูตั้งอยูในฐานะ
ครูรูปใดรูปหนึ่ง เธอเขาไปตั้งไวซึ่งหิริโอตตัปปะ ความรักและความเคารพอยางแรงกลาในทาน
นั้น นี้เปนเหตุขอที่ ๑ เปนปจจัยขอที่ ๑ เปนไปเพื่อความไดปญญาอันเปนเบื้องตนแหงพรหม
จรรยที่ยังไมได เพื่อความมียงิ่ ๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ
แหงปญญาที่ไดแลว ก็ภกิ ษุนนั้ อยูอาศัยครูหรือสพรหมจรรยผูตั้งอยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึ่ง
เธอเขาไปตั้งไวซึ่งหิริ โอตตัปปะ ความรักและความเคารพอยางแรงกลาในทานนัน้ แลว ยอมเขาไป
หาทานเสมอๆ สอบถามไตถามวา ทานผูเจริญ ขอนี้อยางไร เนื้อความของขอนี้เปนอยางไร
ทานเหลานั้นยอมจะเปดเผยสิ่งที่ยังมิไดเปดเผย กระทําใหงายซึ่งสิ่ง ที่ยังมิไดกระทําใหงาย บรรเทา
ความสงสัยในธรรมเปนที่ตั้งแหงความสงสัยหลายอยางแกเธอ นี้เปนเหตุขอที่ ๒ เปนปจจัยขอ
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ที่ ๒ เปนไปเพื่อความไดปญ
 ญาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความมียิ่งๆ
ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพือ่ ความเจริญ เพื่อความบริบรู ณแหงปญญาที่ไดแลว ภิกษุนั้นฟงธรรม
นั้นแลว ยอมยังความหลีกออก ๒ ประการใหถึงพรอม คือความหลีกออกแหงกาย ๑ ความหลีก
ออกแหงจิต ๑ นี้เปนเหตุขอที่ ๓ เปนปจจัยขอที่ ๓ เปนไปเพื่อความไดปญ
 ญา อันเปนเบื้องตน
แหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความมียิ่งๆขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพือ่ ความเจริญ เพื่อความ
บริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู
เห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย นี้เปนเหตุขอที่ ๔
เปนปจจัยขอที่ ๔ เปนไปเพื่อความไดปญญาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อ
ความมียิ่งๆ ขึน้ ไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพือ่ ความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูมีสุตะมาก ทรงไวซึ่งสุตะ สั่งสมไวซึ่งสุตะ ธรรมทั้งหลายอันงาม
ในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง เปนสิ่งอันภิกษุนั้นสดับแลวมาก ทรงไว คลองปาก ตามพิจารณา
ดวยใจ แทงตลอดดวยความเห็น นีเ้ ปนเหตุขอที่ ๕ เปนปจจัยขอที่ ๕ เปนไปเพื่อความได
ปญญา อันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยทยี่ ังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย
เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพือ่ ละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหง
กุศลธรรมอยู เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่น มั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม นี้เปนเหตุขอที่ ๖
เปนปจจัยขอที่ ๖ เปนไปเพื่อความไดปญญาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อ
ความมียิ่งๆ ขึน้ ไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพือ่ ความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตนอันยอดเยี่ยม
ระลึก ตามระลึก ถึงสิ่งที่ไดทํา คําที่ไดพูดไวแลวแมนานได นี้เปนเหตุขอที่ ๗ เปนปจจัย
ขอที่ ๗ เปนไปเพื่อความไดปญญาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความมียิ่งๆ
ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพือ่ ความเจริญ เพื่อความบริบรู ณ แหงปญญาที่ไดแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นความเกิดความดับในอุปาทานขันธ ๕ อยูวา ดังนี้รูป
ดังนี้ความเกิดแหงรูป ดังนี้ความดับแหงรูป ดังนี้เวทนา ดังนี้ความเกิดแหงเวทนา ดังนี้ความ
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ดับแหงเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกิดแหงสัญญาดังนี้ความดับแหงสัญญา ดังนี้สังขาร
ดังนี้ความเกิดแหงสังขาร ดังนี้ความดับแหงสังขาร ดังนี้วญ
ิ ญาณ ดังนี้ความเกิดแหงวิญญาณ
ดังนี้ความดับแหงวิญญาณนีเ้ ปนเหตุขอที่ ๘ เปนปจจัยขอที่ ๘ เปนไปเพื่อความไดปญ
 ญา
อันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความ
เจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงปญญาที่ไดแลว ฯ
ธรรม ๘ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ
[๔๔๕] ธรรม ๘ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน ไดแกอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ
ความเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบเลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ
ตั้งใจชอบ ธรรม ๘ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ
[๔๔๖] ธรรม ๘ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน ไดแกโลกธรรม ๘ คือความไดลาภ ๑
ความเสื่อมลาภ ๑ ความไดยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑ นินทา ๑สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑
ธรรม ๘ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ
[๔๔๗] ธรรม ๘ อยางที่ควรละเปนไฉน ไดแกมจิ ฉัตตะ ๘ คือ ความเห็นผิด
ความดําริผิด เจรจาผิด การงานผิด เลี้ยงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตั้งใจผิด ธรรม
๘ อยางเหลานีค้ วรละ ฯ
[๔๔๘] ธรรม ๘ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน ไดแกเหตุเปนที่ตั้งแหง
ความเกียจคราน ๘ อยาง คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย การงานเปนสิ่งอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
พึงกระทํา เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา การงานจักเปนสิ่งที่เราควรกระทํา เมื่อเรากระทําการงาน
อยู รางกายจักเหน็ดเหนื่อย ชางเถิดเราจะนอน เธอนอนเสียไมปรารภความเพียร เพื่อ
ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือ
เหตุเปนที่ตั้งแหงความเกียจครานขอที่ ๑ ฯ
อีกขอหนึ่ง การงานเปนสิ่งอันภิกษุกระทําแลว เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราได
กระทําการงานแลว ก็เมื่อเรากระทําการงานอยู รางกายเหน็ดเหนื่อยแลว ชางเถิด เราจะนอน
เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้ง
แหงความเกียจครานขอที่ ๒ ฯ
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อีกขอหนึ่ง ภิกษุจะตองเดินทาง เธอยอมมีความคิดอยางนีว้ า เราจะตองเดินทาง
ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู รางกายจักเหน็ดเหนื่อย ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภ
ความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังมิไดทาํ ใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงความเกียจคราน
ขอที่ ๓ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเดินทางไปถึงแลว เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราไดเดินทางมาถึงแลว
ก็เมื่อเราเดินทางอยู รางกายเหน็ดเหนื่อยแลว ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภ
ความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังมิไดทาํ ใหแจงนี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงความเกียจครานขอที่ ๔ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะอัน
เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ เธอยอมมีความคิดอยางนีว้ า เราเที่ยวไปบิณฑบาต
ยังบานหรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ
กายของเรานัน้ เหน็ดเหนื่อยแลว ไมควรแกการงาน ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไม
ปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงความเกียจคราน
ขอที่ ๕ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะอัน
เศราหมองหรือประณีต พอแกความตองการแลว เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราเทีย่ วไป
บิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความ
ตองการแลว กายของเรานั้นหนัก เหมือนถัว่ ทองที่เขาหมักไว ไมควรแกการงาน ชางเถิด
เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือ
เหตุเปนที่ตั้งแหงความเกียจครานขอที่ ๖ ฯ
อีกขอหนึ่ง อาพาธเล็กนอยเกิดขึ้นแกภกิ ษุ เธอยอมมีความคิดอยางนีว้ าอาพาธเล็ก
นอยนี้เกิดขึ้นแกเราแลว ความสมควรเพื่อจะนอนมีอยู ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย
ไมปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจงนี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงความเกียจ
ครานขอที่ ๗ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไมนาน เธอยอมมีความ
คิดอยางนีว้ า เราหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไมนาน กายของเรานัน้ ยังมีกําลัง
นอย ไมควรแกการงาน ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อถึงธรรม
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ที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังมิไดทาํ ใหแจง นี้คือเหตุเปน
ที่ตั้งแหงความเกียจครานขอที่ ๘ ฯ
ธรรม ๘ อยางนี้เปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ
[๔๔๙] ธรรม ๘ อยางที่เปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ไดแกเหตุเปนที่ตั้งแหง
การปรารภความเพียร ๘ คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย การงานเปนสิ่งอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึง
กระทํา เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา การงานจักเปนสิ่งที่เราควรกระทํา ก็เมื่อเรากระทําการงาน
อยู ความกระทําไวในใจซึ่งคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย มิใชกระทําไดโดยงาย ชางเถิด
เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรม
ที่ยังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ
เพื่อธรรมใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงการปรารภความเพียรขอที่ ๑ ฯ
อีกขอหนึ่ง การงานยอมเปนสิ่งอันภิกษุกระทําเสร็จแลว เธอยอมมีความคิดอยางนีว้ า
เราไดกระทําการงานเสร็จแลว ก็เรากระทําการงานอยู ไมอาจกระทําไวในใจซึ่งคําสอนของ
พระพุทธเจาทัง้ หลาย ชางเถิด เราจะปรารภความเพียรเพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรม
ที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่
ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คอื เหตุเปน
ที่ตั้งแหงการปรารภความเพียรขอที่ ๒ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุจะตองเดินทาง เธอยอมมีความคิดอยางนีว้ า เราจะตองเดินทาง
ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู ความกระทําไวในใจ ซึ่งคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย มิใชกระทําได
โดยงาย ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมได
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงการปรารภความเพียรขอที่ ๓ ฯ
อีกขอหนึ่ง หนทางที่ภิกษุเดินไปถึงแลว เธอยอมมีความคิดอยางนีว้ าเราไดเดินทาง
มาถึงแลว ก็เราเมื่อเดินทางไปอยู ไมอาจกระทําไวในใจซึ่งคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิไดบรรลุ เพื่อทํา
ใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรม
ที่ยังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนทีต่ ั้งแหงการปรารภความ
เพียรขอที่ ๔ ฯ
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อีกขอหนึ่ง ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือ
ประณีตพอแกความตองการ เธอยอมมีความคิดอยางนีว้ า เราเที่ยวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม
ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ กายของเรานั่นเบา
ควรแกการงาน ชางเถิด เราจักปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหง
การปรารภความเพียรขอที่ ๕ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะอัน
เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ เธอยอมมีความคิดอยางนีว้ า เราเที่ยวไปบิณฑบาต
ยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ
กายของเรานัน่ มีกําลัง ควรแกการงาน ชางเถิดเราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิไดบรรลุเพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง
นี้คือเหตุเปนทีต่ ั้งแหงการปรารภความเพียรขอที่ ๖ ฯ
อีกขอหนึ่ง อาพาธเล็กนอยเกิดขึ้นแกภกิ ษุ เธอยอมมีความคิดอยางนีว้ าอาพาธเล็กนอย
เกิดขึ้นแกเราแลว ขอที่อาพาธของเราจะพึงมากขึ้น เปนฐานะที่จะมีได ชางเถิด เราจะปรารภ
ความเพียร เพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยัง
มิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิไดบรรลุ
เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนทีต่ ั้งแหงการปรารภความเพียรขอที่ ๗ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไมนาน เธอยอมมีความ
คิดอยางนีว้ า เราหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไมนาน ขอที่อาพาธของเราจะพึง
กลับกําเริบขึ้น เปนฐานะที่จะมีได ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพือ่ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง
นี้คือเหตุเปนทีต่ ั้งแหงการปรารภความเพียรขอที่ ๘ ฯ
ธรรม ๘ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ
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[๔๕๐] ธรรม ๘ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน ไดแกกาลที่มิใชขณะมิใชสมัย
เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรย คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ
อุบัติในโลกนี้ และพระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตว
ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว แตบุคคลนี้เปนผูเขาถึงนรกเสีย นี้เปน
กาลมิใชขณะมิใชสมัยเพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๑ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนีแ้ ละพระองคทรง
แสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน
พระสุคตประกาศแลว แตบคุ คลนี้เปนผูเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานเสีย นี้เปนกาลมิใชขณะ
มิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๒ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และพระองคทรง
แสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน
พระสุคตประกาศแลว แตบคุ คลนี้เปนผูเขาถึงปตติวิสัยเสีย นี้เปนการมิใชขณะมิใชสมัย
เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๓ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และพระองคทรง
แสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน
พระสุคตประกาศแลว แตบคุ คลนี้เปนผูเขาถึงเทพนิกายซึ่งมีอายุยืนอยางใดอยางหนึง่ เสีย
นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๔ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และพระองคทรง
แสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน
พระสุคตประกาศแลว แตบคุ คลนี้เปนผูเกิดในปจจันตชนบท อันเปนถิ่นของชนมิลักขะผูไมรู
ความ ซึ่งมิใชคติของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพือ่
อยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๕ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และพระองคทรง
แสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน
พระสุคตประกาศแลว สวนบุคคลนี้เปนผูเกิดในมัชฌิมชนบท แตเขาเปนมิจฉาทิฐิ มีความเห็น
ผิดไปวา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากของกรรม
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ที่ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมโี ลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ ไมมี
สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติโดยชอบ ซึ่งกระทําโลกนีแ้ ละโลกหนาใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเอง แลวประกาศใหรู ไมมีในโลกนี้ นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยู
ประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๖ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และพระองคทรง
แสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน
พระสุคตประกาศแลว สวนบุคคลนี้เปนผูเกิดในมัชฌิมชนบท แตเขาเปนคนมีปญญาทราม
โงเขลา เปนใบ ไมสามารถจะรูเนื้อความของถอยคําที่เปนสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้เปนกาล
มิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๗ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติในโลก และพระองค
ยังไมทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึงความตรัสรู เปน
ธรรมอันพระสุคตประกาศแลว สวนบุคคลนี้เปนผูเกิดในมัชฌิมชนบท และเขาเปนคนมีปญญา
ไมโงเขลา ไมเปนใบ สามารถจะรูเนื้อความของถอยคําที่เปนสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้เปน
กาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๘ ฯ
ธรรม ๘ อยางเหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ
[๔๕๑] ธรรม ๘ อยาง ที่ควรใหเกิดขึ้น เปนไฉน ไดแก มหาปุริสวิตก ๘ คือ
ธรรมนี้ของผูมีความปรารถนานอย มิใชของผูมีความปรารถนาใหญ ธรรมนี้ของผูสันโดษ มิใช
ของผูไมสันโดษ ธรรมนี้ของผูสงัด มิใชของผูยินดีในความคลุกคลี ธรรมนี้ของผูปรารภความ
เพียร มิใชของผูเกียจคราน ธรรมนี้ของผูเขาไปตั้งสติไว มิใชของผูมีสติหลง ธรรมนี้ของผูมี
จิตตั้งมั่น มิใชของผูมีจิตไมตั้งมั่น ธรรมนี้ของผูมีปญญา มิใชของผูมีปญญาทราม ธรรมนี้ของ
ผูไมมีธรรมเปนเครื่องหนวงใหเนิน่ ชาเปนที่มายินดี ผูย ินดีแลวในธรรมไมเปนเครื่องหนวงใหเนิ่น
ชา มิใชของผูมีธรรมเปนเครื่องหนวงใหเนิ่นชาเปนที่มายินดี ผูย ินดีในธรรมเปนเครื่องหนวงให
เนิ่นชา ธรรม ๘ อยางเหลานี้ ควรใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๔๕๒] ธรรม ๘ อยางที่ควรรูยิ่ง เปนไฉน ไดแกอภิภายตนะ ๘ คือ ผูหนึ่งมีความ
สําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็ก มีผิวพรรณดีและผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้น
แลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่ ๑ ฯ
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ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ มีผิวพรรณดีและผิวพรรณทราม
ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็นอันนี้เปนอภิภายตนะขอที่ ๒ ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็ก มีผิวพรรณดีและผิวพรรณ
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็นอันนี้เปนอภิภายตนะ
ขอที่ ๓ ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ มีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณ
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารูเราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ
ขอที่ ๔ ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน
มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรศั มีเขียว หรือวาผาที่กําเนิดใน
เมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกลี้ยงอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แมฉันใด
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว
ฉันนั้นเหมือนกันครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญวา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภาย
ตนะขอที่ ๕ ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลือง
ลวน มีรัศมีเหลือง ดอกกรรณิกาอันเหลือง มีวรรณเหลืองเหลืองลวน มีรัศมีเหลือง
หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองอันเกลี้ยง อันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลือง
ลวน มีรัศมีเหลือง แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง
มีวรรณเหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความ
สําคัญวาเรารู เราเห็น อันนีเ้ ปนอภิภายตนะขอที่ ๖ ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน
มีรัศมีแดง ดอกชะบาอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดงหรือวาผาที่กําเนิดในเมือง
พาราณสี มีสวนทั้งสองเกลี้ยงอันแดง มีวรรณแดงแดงลวน มีรัศมีแดง แมฉันใด ผูหนึ่ง
มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง
ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน
อภิภายตนะขอที่ ๗ ฯ
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ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน
มีรัศมีขาว ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว หรือวาผาที่กําเนิดใน
เมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกลี้ยงอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว แมฉันใด
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว
ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน
อภิภายตนะขอที่ ๘ ฯ
ธรรม ๘ อยางเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯ
[๔๕๓] ธรรม ๘ อยางที่ควรทําใหแจง เปนไฉน ไดแกวิโมกข ๘ คือ ผูมีรูป ยอม
เห็นรูปทั้งหลาย อันนี้เปนวิโมกขขอที่ ๑ ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก
อันนี้เปนวิโมกขขอที่ ๒ บุคคลยอมนอมใจไปวาสิ่งนี้งามทีเดียว อันนีเ้ ปนวิโมกขขอที่ ๓
เพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซึ่งนานัตต
สัญญา บุคคลยอมเขาถึงซึ่งอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได ดังนี้อยู
อันนี้เปนวิโมกขขอที่ ๔ เพราะลวงซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลยอมเขาถึง
วิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได ดังนี้อยู อันนี้เปนวิโมกขขอที่ ๕
เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลยอมเขาถึงอากิญจัญญายตนะดวย
มนสิการวา ไมมีอะไรดังนีอ้ ยู อันนี้เปนวิโมกขขอที่ ๖เพราะลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะ
บุคคลยอมเขาถึงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู อันนี้เปนวิโมกขขอที่ ๗ เพราะลวงเสียซึ่ง
เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลยอมเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู อันนี้เปน
วิโมกขขอที่ ๘ ฯ
ธรรม ๘ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ
ธรรมทั้ง ๘๐ ดังพรรณามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด ไมเปนอยางอื่น
อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๔๕๔] ธรรม ๙ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๙ อยางควรใหเจริญ ธรรม๙ อยางควร
กําหนดรู ธรรม ๙ อยางควรละ ธรรม ๙ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อมธรรม ๙ อยางเปนไป
ในสวนขางเจริญ ธรรม ๙ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๙ อยางควรใหบังเกิดขึ้น ธรรม
๙ อยางควรรูยงิ่ ธรรม ๙ อยางควรทําใหแจง ฯ
[๔๕๕] ธรรม ๙ อยางที่มีอุปการะมาก เปนไฉน ไดแกธรรมอันมีมูลมา แตโยนิโส
มนสิการ ๙ คือ เมื่อกระทําไวในใจโดยแยบคาย ปราโมทยยอมเกิดปตยิ อมเกิดแกผูปราโมทย
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กายของผูมีใจกอปรดวยปตยิ อมสงบ ผูมีกายสงบ ยอมเสวยสุข จิตของผูมีสุขยอมตั้งมั่น ผูมี
จิตตั้งมั่น ยอมรูเห็นตามเปนจริง ผูรูเห็นตามเปนจริง ตนเองยอมหนาย เมื่อหนาย ยอม
คลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัดยอมหลุดพน ธรรม ๙ อยางเหลานี้มอี ปุ การะมาก ฯ
[๔๕๖] ธรรม ๙ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน ไดแกองคเปนที่ตั้งแหง ความเพียรเพื่อ
ความบริสุทธิ์ ๙ คือ ความหมดจดแหงศีล ชื่อวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์
ความหมดจดแหงจิต ชื่อวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงทิฐิ
ชื่อวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องขามพน
ความสงสัย ชื่อวาองคเปนทีต่ ั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงญาณเปน
เครื่องเห็นวาทางหรือมิใชทาง ชื่อวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจด
แหงญาณเปนเครื่องเห็นทางปฏิบัติ ชื่อวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียรเพือ่ ความบริสุทธิ์ ความ
หมดจดแหงญาณทัสนะ ชื่อวาองคเปนที่ตงั้ แหงความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหง
ปญญา ชื่อวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียรเพือ่ ความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงวิมุตติ ชือ่ วา
เปนองคเปนทีต่ ั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ
[๔๕๗] ธรรม ๙ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน ไดแกสัตตาวาส ๙ คือมีอยู ผูมี
อายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน เชนพวกมนุษย พวกเทพบางหมู
พวกเปรตบางหมู นี้เปนสัตตาวาสขอที่ ๑ สัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน
เชนพวกเทพผูอ ยูในจําพวกพรหมผูเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เปนสัตตาวาสขอที่ ๒ สัตวพวก
หนึ่งมีกายอยางเดียวกันมีสัญญาตางกัน เชนพวกเทพเหลาอาภัสสระ นี้เปนสัตตาวาสขอที่ ๓
สัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพเหลาสุภกิณหะ นี้เปน
สัตตาวาสขอที่ ๔ สัตวพวกหนึ่งไมมีสัญญา ไมเสวยเวทนา เชนพวกเทพเหลาอสัญญีสัตว
นี้เปนสัตตาวาสขอที่ ๕ สัตวพวกหนึ่งเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหา
ที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมกระทําไวในใจ
ซึ่งนานัตตสัญญานี้เปนสัตตาวาสขอที่ ๖ สัตวพวกหนึ่งเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะดวย
มนสิการวาวิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงชั้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปน
สัตตาวาสขอที่ ๗ สัตวพวกหนึ่งเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไร เพราะ
ลวงชั้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปนสัตตาวาสขอที่ ๘ สัตวพวกหนึ่งเขาถึงชั้น
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เนวสัญญานาสัญญายตนะดวยมนสิการวา นี้สงบนี้ประณีต เพราะลวงชั้นอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทัง้ ปวง นี้เปนสัตตาวาสขอที่ ๙ ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ
[๔๕๘] ธรรม ๙ อยางที่ควรละเปนไฉน ไดแกธรรมอันมีมูลมาแตตัณหา ๙ คือ
ความแสวงหายอมเปนไปเพราะอาศัยตัณหา ความไดยอมเปนไปเพราะอาศัยความแสวงหา
ความตกลงใจยอมเปนไปเพราะอาศัยความได ความกําหนัดดวยสามารถแหงความพอใจ ยอม
เปนไปเพราะอาศัยความตกลงใจ ความกล้าํ กลืนยอมเปนไปเพราะอาศัยความกําหนัดดวยสามารถ
แหงความพอใจ ความหวงแหนยอมเปนไปเพราะอาศัยความกล้ํากลืน ความตระหนีย่ อมเปนไป
เพราะอาศัยความหวงแหน ความรักษายอมเปนไปเพราะอาศัยความตระหนี่ อกุศลธรรม อัน
ลามกมิใชนอย คือการถือไม ถือศัสตรา ความทะเลาะแกงแยงวิวาทกัน กลาวสอเสียดวา
ทานๆ และการพูดเท็จ ยอมเปนไปเพราะอาศัยความรักษาเปนเหตุธรรม ๙ อยางเหลานี้
ควรละ ฯ
[๔๕๙] ธรรม ๙ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน ไดแกเหตุเปนที่ตั้งแหงความ
อาฆาต ๙ คือ บุคคลยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ไดประพฤติแลวซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา
ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา ยอมผูกความอาฆาตวา
ผูนี้จักประพฤติซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ไดประพฤติแลวซึ่ง
สิ่งที่ไมเปนประโยชนแกผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่ง
สิ่งที่ไมเปนประโยชนแกผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ยอมผูกความอาฆาตวาผูนี้จกั ประพฤติซึ่ง
สิ่งที่ไมเปนประโยชนแกผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ไดประพฤติแลว
ซึ่งสิ่งที่เปนประโยชนแกผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่ง
สิ่งที่เปนประโยชนแกผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ยอมผูกอาฆาตวา ผูนี้จักประพฤติซึ่งสิ่ง
ที่เปนประโยชนแกผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรม ๙ อยางเหลานีเ้ ปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ
[๔๖๐] ธรรม ๙ อยางที่เปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ไดแกความกําจัดความอาฆาต ๙
คือ บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ไดประพฤติแลวซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชน
แกเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรานั้น จะหาได
ในบุคคลนี้แตที่ไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกเราเพราะเหตุนนั้ การที่จะไมใหมีการประพฤติซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรานัน้ จะหา
ไดในบุคคลนีแ้ ตที่ไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนจี้ ักประพฤติซึ่งสิ่งที่
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ไมเปนประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชน
แกเรานัน้ จะหาไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนไี้ ด
ประพฤติแลวซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะ
ไมใหมกี ารประพฤติเชนนัน้ จะหาไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวใน
ใจวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การ
ที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนี้แตทไี่ หน ยอมกําจัดความอาฆาตดวย
ทําไวในใจวา ผูนี้จักประพฤติซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกผูเปนที่รักทีช่ อบใจของเรา เพราะเหตุนั้น
การที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ยอมกําจัดความอาฆาต
ดวยทําไวในใจวา ผูนี้ไดประพฤติแลวซึ่งสิ่งที่เปนประโยชนแกผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา
เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ยอมกําจัด
ความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่เปนประโยชนแกผูไมเปนที่รักที่ชอบใจ
ของเรา เพราะเหตุนั้น การทีจ่ ะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนี้แตทไี่ หน
ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูน ี้จักประพฤติซึ่งสิ่งที่เปนประโยชนแกผูไมเปนที่รัก
ที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนี้แต
ที่ไหน ธรรม ๙ อยางเหลานีเ้ ปนไปในสวนขางเจริญ ฯ
[๔๖๑] ธรรม ๙ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน ไดแกความตางกัน ๙ คือความ
ตางแหงผัสสะ ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนา ยอมบังเกิด
เพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงสัญญา ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา
ความตางแหงความดําริ ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงความพอใจ
ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตางแหงความดําริ ความตางแหงความเรารอน ยอมบังเกิดเพราะ
อาศัยความตางแหงความพอใจ ความตางแหงความแสวงหา ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตาง
แหงความเรารอน ความตางแหงความได ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตางแหงความแสวงหา
ธรรม ๙ อยางเหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ
[๔๖๒] ธรรม ๙ อยางที่ควรใหบังเกิดขึน้ เปนไฉน ไดแกสญ
ั ญา ๙ คือ ความกําหนด
หมายวาไมงาม ความกําหนดหมายในความตาย ความกําหนดหมายในอาหารวาเปนของปฏิกูล
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ความกําหนดหมายความไมนายินดีในโลกทั้งปวง ความกําหนดหมายวาไมเที่ยง ความกําหนด
หมายในสิ่งไมเที่ยงวาเปนทุกข ความกําหนดหมายในทุกขวาไมใชตัวตน ความกําหนดหมาย
ในการละ ความกําหนดหมายในวิราคธรรม ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรใหบังเกิดขึน้ ฯ
[๔๖๓] ธรรม ๙ อยางที่ควรรูย ิ่งเปนไฉน ไดแกอนุบพุ พวิหาร ๙ คือ ดูกรผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌาน มีวติ ก มีวิจาร
มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอก
ผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวจิ าร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู อนึ่ง เปน
ผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่
พระอริยะเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเ ปนสุขบรรลุ
จตุตถฌานไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์อยู บรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุด
มิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมกระทําไวในใจ
ซึ่งนานัตตสัญญาอยู บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะ
ลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ ปวงอยู บรรลุอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา
ไมมีอะไร เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงอยู บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌานเพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงอยู บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะ
ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงอยู ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯ
[๔๖๔] ธรรม ๙ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน ไดแกอนุบุพพนิโรธ ๙ คือ เมื่อเขา
ปฐมฌาน กามสัญญาดับ เมื่อเขาทุติยฌาน วิตกวิจารดับ เมือ่ เขาตติยฌาน ปติดับ เมื่อเขา
จตุตถฌาน ลมอัสสาสปสสาสะดับ เมื่อเขาอากาสานัญจายตนฌาน รูปสัญญาดับ เมื่อเขา
วิญญาณัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสัญญาดับ เมื่อเขาอากิญจัญญายตนฌาน วิญญาณัญ
จายตนสัญญาดับ เมื่อเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน อากิญจัญญายตนะดับ เมื่อเขาสัญญา
เวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาดับ ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ
ธรรม ๙๐ ดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด ไมเปนอยางอื่น
อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๔๖๕] ธรรม ๑๐ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๑๐ อยางควรใหเจริญ ธรรม ๑๐ อยาง
ควรกําหนดรู ธรรม ๑๐ อยางควรละ ธรรม ๑๐ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อม ธรรม ๑๐ อยาง
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เปนไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๑๐ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๑๐ อยางควรใหบังเกิดขึ้น
ธรรม ๑๐ อยางควรรูยิ่ง ธรรม๑๐ อยางควรทําใหแจง ฯ
[๔๖๖] ธรรม ๑๐ อยางที่มีอปุ การะมากเปนไฉน ไดแกธรรมกระทําที่พึ่ง ๑๐ อยาง คือ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีลสํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอม
ดวยมรรยาทและโคจรอยู มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย ผูมีอายุทั้งหลายแมขอที่ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอม
ดวยมรรยาทและโคจรอยู มีปรกติเห็นภัยในโทษแมเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีธรรมอันสดับแลวมาก ทรงธรรมที่ไดสดับแลวสั่งสมธรรม
ที่ไดสดับแลว ธรรมที่งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุดประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง เห็นปานนัน้ อันเธอไดสดับแลวมาก
ทรงไวแลว คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดีดว ยความเห็น ผูมีอายุทั้งหลาย
แมขอที่ภิกษุเปนผูมีธรรมอันสดับแลวมาก ทรงธรรมที่ไดสดับแลว สัง่ สมธรรมที่ไดสดับแลว
ธรรมที่งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง เห็นปานนั้น อันเธอไดสดับแลวมาก ทรงไวแลว
คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดีดวยความเห็น นี้ก็เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอ ที่
ภิกษุเปนผูมีมติ รดี มีเพื่อนดี มีสหายดี นีก้ ็เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมที่กระทําใหเปนผูว างายเปนผูอดทน
เปนผูรับอนุศาสนีโดยเบื้องขวา ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอทีภ่ ิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวย
ธรรมที่กระทําใหเปนผูว างาย เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนีโดยเบื้องขวา นี้กเ็ ปนธรรมกระทํา
ที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยันไมเกียจคราน ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา
อันเปนอุบายในกึกรณียะนั้นๆ สามารถทํา สามารถจัด ในกึกรณียะกิจใหญนอยของเพื่อน
สพรหมจารีทั้งหลาย ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอ ที่ภิกษุเปนคนขยันไมเกียจคราน ประกอบดวย
ปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกึกรณียะนัน้ ๆ สามารถทํา สามารถจัดในกึกรณียะกิจ
ใหญนอยของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายนี้กเ็ ปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
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อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครในธรรม เจรจานารัก มีความปราโมทยยิ่งในอภิธรรม ใน
อภิวินยั ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูใครในธรรม เจรจานารัก มีความปราโมทยยิ่งใน
อภิธรรม ในอภิวนิ ัย นีก้ ็เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร
อันเปนปจจัยแกคนไขตามมีตามได ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไขตามมีตามได นี้กเ็ ปนธรรมกระทํา
ที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพือ่ ละอกุศลธรรม เพื่อจะยังกุศลธรรมใหถึง
พรอมอยู เปนผูมีเรี่ยวแรง มีความบากบั่น มั่นคง ไมทอดธุระในธรรมที่เปนกุศล ดุกร
ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภกิ ษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อจะยังกุศลธรรม
ใหถึงพรอมอยู มีเรี่ยวแรง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในธรรมที่เปนกุศล นี้กเ็ ปนธรรม
กระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตนอยางยอดเยีย่ ม
แมสิ่งที่ทําแลวนานแมคําทีพ่ ูดแลวนาน ก็นึกไดระลึกได ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภกิ ษุ
เปนผูมีสติประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตนอยางยอดเยี่ยม แมสิ่งที่ทําแลวนาน แมคํา
ที่พูดแลวนาน ก็นึกไดระลึกได นี้ก็เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาที่เห็น ความเกิดและความดับอัน
ประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปน
ผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึง
ความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้กเ็ ปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ
[๔๖๗] ธรรม ๑๐ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน ไดแกแดนแหงกสิณ ๑๐ คือ ผูหนึ่ง
ยอมจําปฐวีกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับหาประมาณมิได ผูหนึ่งยอมจํา
อาโปกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําเตโชกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําวาโยกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจํานีลกสิณได
... ผูหนึ่งยอมจําปตกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําโลหิตกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําโอทาตกสิณได ... ผูหนึ่งยอม
จํา
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อากาสกสิณไดผูหนึ่งยอมจําวิญญาณกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับ
หาประมาณมิได ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ
[๔๖๘] ธรรม ๑๐ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน ไดแกอายตนะ ๑๐ คือ นัยนตา
รูป หู เสียง จมูก กลิ่น ลิ้น รส กาย โผฏฐัพพะ ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ
[๔๖๙] ธรรม ๑๐ อยางที่ควรละเปนไฉน ไดแกมจิ ฉัตตะ ๑๐ คือ ความเห็นผิด
ความดําริผิด เจรจาผิด การงานผิด เลี้ยงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตัง้ ใจผิด ความรูผ ิด ความพนผิด
ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ควรละ ฯ
[๔๗๐] ธรรม ๑๐ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน ไดแกอกุศลกรรมบถ ๑๐
คือ ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
อยากไดของเขา ปองรายเขา เห็นผิดธรรม ๑๐ อยางเหลานีเ้ ปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ
[๔๗๑] ธรรม ๑๐ อยางที่เปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ไดแกกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ
เวนจากฆาสัตว เวนจากลักทรัพย เวนจากประพฤติผิดในกาม เวนจากพูดเท็จ เวนจากพูด
สอเสียด เวนจากพูดคําหยาบ เวนจากพูดเพอเจอ ไมอยากไดของเขา ไมปองรายเขา เห็นชอบ
ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ
[๔๗๒] ธรรม ๑๐ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน ไดแกอริยวาส ๑๐ คือ ดูกร
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูละองค ๕ ไดแลวประกอบดวยองค ๖ มีธรรม
อยางเดียวเปนเครื่องรักษา มีธรรมเปนพนักพิง ๔ ดานมีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาแลว
มีความแสวงหาทุกอยางอันสละแลวโดยชอบมีความดําริไมขุนมัว มีกายสังขารอันระงับแลว
มีจิตหลุดพนดีแลว มีปญญาหลุดพนดีแลว ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูละองค ๕ ไดแลว กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ
อุทธัจจกุกกุจจะ วิจกิ ิจฉา เปนโทษอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละไดแลว อยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวา
เปนผูละองค ๕ ไดแลว ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจงึ จะชื่อวาประกอบดวยองค ๖ ภิกษุในพระศาสนานี้เห็นรูปดวยนัยนตา
... ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูธรรมารมณ
ดวยใจแลว ... ไมยินดียินราย เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู อยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวาประกอบ
ดวยองค ๖ ฯ
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ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีธรรมอยางเดียวเปนเครื่องรักษา ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
ประกอบแลวดวยใจมีสติเปนเครื่องรักษา อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามีธรรมอยางเดียวเปนเครื่องรักษา ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีธรรมเปนพนักพิง ๔ ดาน ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
พิจารณาแลวเสพของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวอดกลั้นของอยางหนึ่งพิจารณาแลวเวนของ
อยางหนึ่ง พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหนึ่ง อยางนีแ้ ลภิกษุชื่อวามีธรรมเปนพนักพิง ๔ ดาน
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีสัจจะเฉพาะอยาง อันบรรเทาแลว สัจจะเฉพาะอยางเปน
อันมาก ของสมณพราหมณเปนอันมาก เปนของอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรเทาแลว
บรรเทาดีแลว สละ คาย ปลอย ละ สละคืนเสียหมดสิ้นแลว อยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวา
มีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาแลว
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีความแสวงหาทุกอยางอันสละแลวโดยชอบ ภิกษุใน
พระธรรมวินัยนี้ละการแสวงหากาม ละการแสวงหาภพ ละการแสวงหาพรหมจรรย อยางนี้
แล ภิกษุชื่อวามีความแสวงหาทุกอยางอันสละแลวโดยชอบ ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีความดําริไมขุนมัว ความดําริในกาม ความดําริในความ
พยาบาท ความดําริในความเบียดเบียน เปนโทษอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละไดแลว
อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามีความดําริไมขุนมัว ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีกายสังขารอันระงับแลว ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุ
จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละทุกขละสุขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มี
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามีกายสังขารอันระงับแลว ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีจติ หลุดพนดีแลว จิตของภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พนแลว
จากราคะ โทสะ โมหะ อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามีจิตหลุดพนดีแลว ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีปญ
 ญาหลุดพนดีแลว ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยอมรูชัด
วา ราคะ ... โทสะ ... โมหะอันเราละแลว มีรากอันเราถอนขึ้นแลวกระทําใหเปนดุจตนตาล
อันไมมีที่ตั้ง กระทําไมใหมี มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา อยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวามีปญญา
อันหลุดพนดีแลว ฯ
ธรรม ๑๐ อยางเหลานีแ้ ทงตลอดไดยาก ฯ
[๔๗๓] ธรรม ๑๐ อยางที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน ไดแกสัญญา ๑๐ คือ ความ
กําหนดหมายวาไมงาม ความกําหนดหมายในความตาย ความกําหนดหมายในอาหารวาเปนของปฏิกูล
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ความกําหนดหมายความไมนายินดีในโลกทั้งปวงความกําหนดหมายวาไมเทีย่ ง ความกําหนด
หมายในสิ่งไมเที่ยงวาเปนทุกข ความกําหนดหมายในทุกขวาไมใชตัวตน ความกําหนดหมาย
ในการละ ความกําหนดหมายในวิราคธรรม ความกําหนดหมายในความดับ ธรรม ๑๐ อยาง
เหลานี้ควรใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๔๗๔] ธรรม ๑๐ อยางที่ควรรูยิ่งเปนไฉน ไดแกนิชชิณวัตถุ ๑๐ คือความเห็นผิด
อันบุคคลผูเห็นชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ทีบ่ ังเกิดเพราะความเห็น
ผิดเปนปจจัยเขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเห็นชอบ
เปนปจจัย ความดําริผิดอันบุคคลผูดําริชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย
ที่บังเกิดเพราะความดําริผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณเพราะความดําริชอบเปนปจจัย การเจรจาผิดอันบุคคลผูเจรจาชอบยอมละได อนึ่ง
แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่บังเกิดเพราะเจรจาผิดเปนปจจัย เขาก็ละไดสว นกุศลธรรม
มิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะเจรจาชอบเปนปจจัย การงานผิดอันบุคคลผูทําการงาน
ชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยทีบ่ ังเกิดเพราะการงานผิดเปนปจจัย เขาก็
ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการงานชอบเปนปจจัย การเลี้ยงชีพ
ผิดอันบุคคลผูเลี้ยงชีพชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่บังเกิดเพราะการ
เลี้ยงชีพผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะ
การเลี้ยงชีพชอบเปนปจจัย ความพยายามผิดอันบุคคลผูพยายามชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศล
ธรรมอันลามกมิใชนอยที่บังเกิดเพราะความพยายามผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรม
มิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความพยายามชอบเปนปจจัย ความระลึกผิดอัน
บุคคลผูระลึกชอบยอมละไดอนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่บงั เกิดเพราะความระลึกผิด
เปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความระลึกชอบ
เปนปจจัย ความตั้งใจผิดอันบุคคลผูตั้งใจชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามก
มิใชนอยที่บังเกิดเพราะความตั้งใจผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึง
ความเจริญบริบูรณ เพราะความตั้งใจชอบเปนปจจัยความรูผิดอันบุคคลผูรูชอบยอมละได อนึ่ง
แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่บังเกิดเพราะความรูผดิ เปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรม
มิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความรูชอบเปนปจจัย ความพนผิดอันบุคคลผูพน
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ชอบยอมละได อนึ่ง อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่บังเกิดเพราะความพนผิดเปนปจจัย
เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมเจริญบริบูรณ เพราะความพนชอบเปนปจจัย ธรรม
๑๐ อยางเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯ
[๔๗๕] ธรรม ๑๐ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน ไดแกอเสขธรรม ๑๐ คือ ความเห็น
ชอบเปนของพระอเสขะ ความดําริชอบ ... เจรจาชอบ ... การงานชอบ ... เลี้ยงชีพชอบ ... พยายาม
ชอบ ... ระลึกชอบ ... ตั้งใจชอบ ... ความรูชอบ ... ความพนชอบ เปนของพระอเสขะ ธรรม
๑๐ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ
ธรรมรอยหนึ่งดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด ไมเปนอยางอื่น
อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
ทานพระสารีบุตรไดกลาวสูตรนี้แลว ภิกษุเหลานั้นดีใจ ชื่นชมภาษิตของ ทานพระ
สารีบุตร ดังนี้แล ฯ
จบ ทสุตตรสูตร ที่ ๑๑
จบ ปาฏิกวรรค
___________
รวมพระสูตรในวรรคนี้ มี ๑๑ สูตร คือ
๑. ปาฏิกสูตร
๒. อุทุมพลิกสูตร ๓. จักกวัตติสตู ร
๔. อัคคัญญสูตร ๕. สัมปสาทนียสูตร ๖. ปาสาทิกสูตร
๗. ลักขณสูตร ๘. สิงคาลกสูตร ๙. อาฏานาฏิยสูตร
๑๐. สังคีติสูตร ๑๑. ทสุตตรสูตร ฯ
ทีฆนิกายซึ่งประดับดวยสูตร ๓๔ สูตร จบ
ทีฆนิกายนี้มีพระสูตร ๓๔ สูตร จัดเปน ๓ วรรค ชื่อวาทีฆนิกาย เปนนิกายตน
เปนไปโดยสมควร ก็เพราะเหตุไร นิกายนีจ้ ึงเรียกวา ทีฆนิกาย เพราะเปนที่รวมเปน
ที่อยูแหงพระสูตรขนาดยาวๆ จึงเรียกวา ทีฆนิกาย ดังนี้แล ฯ
_________________

