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พระสุตตันตปฎก
เลม ๖
มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
เทวทหวรรค
๑. เทวทหสูตร (๑๐๑)
[๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่สักยนิคม อันมีนามวา เทวทหะ ในสักกชนบท สมัยนั้น
แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ
[๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณ พวกหนึ่ง
มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี
เปนทุกขกด็ ี มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี ขอนั้นทั้งหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวในกอน
ทั้งนี้ เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรมใหมจกั มีความไมถูกบังคับตอไป เพราะไม
ถูกบังคับตอไป จักมีความสิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรม จักมีความสิ้นทุกข เพราะสิ้น
ทุกข จักมีความสิ้นเวทนา เพราะสิ้นเวทนา ทุกขทั้งปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกนิครนถมักมีวาทะอยางนี้ ฯ
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[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเขาไปหาพวกนิครนถผูมวี าทะอยางนี้แลว ถามอยางนี้วา
ดูกรนิครนถผูมีอายุ จริงหรือที่มีขาววา พวกทานมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า ปุริสบุคคล
นี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปน ทุกขก็ดี มิใชทกุ ขมิใชสุขก็ดี ขอนั้น
ทั้งหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไว ในกอน ทั้งนี้เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรม
ใหม จักมีความไมถูกบังคับตอไป จักมีความสิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรม จักมีความ สิ้นทุกข เพราะสิ้น
ทุกข จักมีความสิ้นเวทนา เพราะสิ้นเวทนา ทุกขทั้งปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถนั้น ถูกเราถามอยางนี้แลวยอมยืนยัน เราจึงถามพวกนิครนถนนั้
อยางนี้วา ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวาเราทั้งหลายไดมีแลวใน
กอน มิใชไมไดมีแลว ฯ
นิครนถเหลานั้นตอบวา ดูกรทานผูมอี ายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
เรา. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมไวใน
กอน มิใชไมไดทําไว ฯ
นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
เรา. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมอยางนี้บางๆ ฯ
นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
เรา. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา ทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว หรือวา
ทุกขเทานี้เราตองสลัดเสีย หรือวาเมื่อทุกขเทานี้เราสลัดไดแลวจักเปนอันเราสลัดทุกขได
ทั้งหมด ฯ
นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
เรา. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบการละอกุศลธรรม การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบนั ละ
หรือ ฯ
นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
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[๔] เรา. ดูกรนิครนถผูมีอายุ เทาที่พดู กันมานีเ้ ปนอันวา พวกทานไมทราบวา เรา
ทั้งหลายไดมแี ลวในกอน มิใชไมไดมีแลวไมทราบวา เราทั้งหลาย ไดทาํ บาปกรรมไวในกอน มิใช
ไมไดทําไว ไมทราบวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมอยางนี้บางๆ ไมทราบวา ทุกขเทานี้เราสลัด
ไดแลว หรือวาทุกขเทานี้เราตอง สลัดเสีย หรือวาเมื่อทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว จักเปนอันเรา
สลัดทุกขไดทงั้ หมดไมทราบการละอกุศลธรรม การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบนั เมือ่ เปน
เชนนี้พวกนิครนถผูมีอายุ ไมบังควรจะพยากรณวา ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยาง
หนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี มิใชทกุ ขมิใชสุขก็ดี ขอนั้นทั้งหมดเปน เพราะเหตุแหงกรรม
ที่ตนทําไวในกอน ทั้งนี้ เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรมใหม จักมีความไมถูกบังคับ
ตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไป จักมีความสิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรม จักมีความสิ้นทุกข เพราะ
สิ้นทุกข จักมีความสิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนา ทุกขทั้งปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว ฯ
ดูกรนิครนถผูมีอายุ ก็ถาพวกทานพึงทราบวา เราทั้งหลายไดมแี ลวในกอนมิใชไมได
มีแลว พึงทราบวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมไวในกอน มิใชไมไดทําไว พึงทราบวา เรา
ทั้งหลายไดทําบาปกรรมอยางนี้บางๆ พึงทราบวา ทุกข เทานี้เราสลัดไดแลว หรือวาทุกขเทานี้
เราตองสลัดเสีย หรือวาเมื่อทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว จักเปนอันเราสลัดทุกขไดทั้งหมด พึง
ทราบการละอกุศลธรรมการบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบนั เมื่อเปนเชนนี้ พวกนิครนถผูมีอายุ
ควรจะ พยากรณไดวา ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึง่ เปนสุขก็ดี เปนทุกขกด็ ี
มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี ขอนั้นทั้งหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไว ในกอน ทั้งนี้เพราะหมด
กรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรมใหม จักมีความไมถูกบังคับตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไป จักมี
ความสิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรมจักมีความสิ้นทุกข เพราะสิ้นทุกข จักมีความสิ้นเวทนา
เพราะสิ้นเวทนา ทุกขทั้งปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว ฯ
[๕] ดูกรนิครนถผูมีอายุ เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงดวยลูกศรที่มียาพิษอาบไวอยางหนา
แลว พึงเสวยเวทนาอันเปนทุกข กลาเจ็บแสบ เพราะเหตุการเสียดแทงของลูกศร มิตร
อํามาตย ญาติสาโลหิตของเขาพึงใหหมอผาตัดรักษาหมอผาตัดใชศาตราชําแหละปากแผลของ
เขา เขาพึงเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลาเจ็บแสบ แมเพราะเหตุถูกศาตราชําแหละปากแผล
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หมอผาตัดใชเครื่องตรวจคนหาลูกศร เขาพึงเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ แมเพราะ
เหตุถูกเครื่อง ตรวจคนหาลูกศร หมอผาตัดถอนลูกศรออก เขาพึงเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา
เจ็บแสบ แมเพราะเหตุถอนลูกศรออก หมอผาตัดใสยาถอนพิษที่ปากแผล เขาพึงเสวยเวทนา
อันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ แมเพราะเหตุใสยาถอนพิษทีป่ ากแผล สมัยตอมา เขามีแผลหาย
มีผิวหนังสนิท จึงไมมีโรค มีความสุข เสรี เปนอยูไดตามลําพัง ไปไหนไปได จึงมีความ
คิดอยางนีว้ า เมื่อกอน เราถูกยิงดวยลูกศรที่มียาพิษอาบไวอยางหนา ไดเสวยเวทนาอันเปน
ทุกขกลา เจ็บแสบ แม เพราะเหตุการเสียดแทงของลูกศร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตของเรา
ใหหมอผาตัดรักษา หมอผาตัดใชศาตราชําแหละปากแผล เรานั้นไดเสวยเวทนาอันเปนทุกข
กลาเจ็บแสบ แมเพราะเหตุถูกศาตราชําแหละปากแผล หมอผาตัดใชเครื่องตรวจคนหา
ลูกศร เรานั้นไดเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ แมเพราะเหตุถูกเครื่องตรวจคนหา
ลูกศร หมอผาตัดถอนลูกศรออก เรานั้นไดเสวยเวทนาอันเปน ทุกขกลา เจ็บแสบ แมเพราะ
เหตุถอนลูกศรออก หมอผาตัดใสยาถอนพิษที่ปากแผล เรานั้นไดเสวยเวทนาอันเปนทุกข
กลา เจ็บแสบ แมเพราะเหตุใสยาถอนพิษที่ปากแผล เดีย๋ วนี้ เรานั้นมีแผลหาย มีผิวหนังสนิท
จึงไมมีโรคมีความสุข เสรี เปนอยูไดตามลําพัง ไปไหนไปได ฉันใด ฯ
ดูกรนิครนถผูมีอายุ ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาพวกทานพึงทราบวา เรา ทั้งหลาย ไดมี
แลวในกอน มิใชไมไดมแี ลว พึงทราบวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมไวในกอน มิใชไมได
ทําไว พึงทราบวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรม อยางนีบ้ างๆ พึงทราบวา ทุกขเทานี้เราสลัด
ไดแลว หรือวาทุกขเทานี้เราตองสลัดเสีย หรือวาเมื่อทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว จักเปนอัน
เราสลัดทุกข ไดทั้งหมด พึงทราบการละอกุศลธรรม การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบัน เมื่อ
เปน เชนนี้ พวกนิครนถผูมอี ายุ ควรจะพยากรณไดวา ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใด
อยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี ขอนั้นทั้งหมดเปนเพราะเหตุแหง
กรรมที่ตนทําไวในกอน ทั้งนี้ เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรมใหม จักมีความไม
ถูกบังคับตอไป เพราะไมถกู บังคับตอไป จักมีความ สิน้ กรรม เพราะสิ้นกรรม จักมีความสิ้น
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ทุกข เพราะสิน้ ทุกข จักมีความสิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนา ทุกขทั้งปวงจักเปนของอัน
ปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว ฯ
ดูกรนิครนถผูมีอายุ ก็เพราะเหตุทพี่ วกทานไมทราบวา เราทั้งหลายไดมีแลวในกอน
มิใชไมไดมแี ลว ไมทราบวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมไวในกอนมิใชไมไดทําไว ไมทราบ
วา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมอยางนี้บางๆ ไมทราบวาทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว หรือวาทุกข
เทานี้เราตองสลัดเสีย หรือวาเมื่อทุกขเทานี้ เราสลัดไดแลว จักเปนอันเราสลัดทุกขไดทั้งหมด
ไมทราบการละอกุศลธรรม การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบัน ฉะนั้น พวกนิครนถผูมอี ายุ จึง
ไมบังควรจะ พยากรณวา ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกข
ก็ดี มิใชทกุ ขมิใชสุขก็ดี ขอนั้นทั้งหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวในกอนทั้งนี้ เพราะ
หมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรมใหม จักมีความไมถูกบังคับตอไปเพราะไมถูกบังคับตอไป
จักมีความสิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรม จักมีความสิ้นทุกขเพราะสิ้นทุกข จักมีความสิน้ เวทนา
เพราะสิ้นเวทนา ทุกขทั้งปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว ฯ
[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรากลาวอยางนี้ พวกนิครนถนั้นไดกลาวกะเราดังนีว้ า
ดูกรทานผูมีอายุ ทานนิครนถนาฏบุตร เปนผูรูธรรมทั้งปวง เปนผูเห็นธรรมทั้งปวง ยืนยันญาณ
ทัสสนะตลอดทุกสวนวา เมือ่ เราเดินก็ดี ยืนก็ดี หลับก็ดี ตื่นก็ดี ญาณทัสสนะไดปรากฏ
ติดตอเสมอไป ทานกลาวอยางนี้วาดูกรพวกนิครนถผูมีอายุ บาปกรรมที่พวกทานทําไวในกอน
มีอยู พวกทานจงสลัดบาปกรรมนั้นเสีย ดวยปฏิปทาประกอบดวยการกระทําที่ทําไดยากอันเผ็ด
รอนนี้ ขอที่ทานทั้งหลายเปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ ในบัดนี้นั้น เปนการไมทํา
บาปกรรมตอไป ทั้งนี้เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรมใหม จักมีความไมถูกบังคับ
ตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไป จักมีความสิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรม จักมีความสิ้นทุกข เพราะ
สิ้นทุกข จักมีความสิ้นเวทนา เพราะสิ้นเวทนา จักเปนอันพวกทานสลัดทุกขไดทั้งหมด ก็
แหละคํานัน้ ถูกใจและควร แกพวกขาพเจา และเพราะเหตุนั้น พวกขาพเจาจึงไดชื่นชม ฯ
[๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกนิครนถกลาวแลวอยางนี้ เราไดกลาวกะพวกนิครนถ
นั้น ดังนีว้ า ดูกรนิครนถผูมีอายุ ธรรม ๕ ประการนี้แล มีวิบาก๒ ทางในปจจุบนั ๕ ประการ
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เปนไฉน คือความเชื่อ ความชอบใจ การฟง ตามเขาวา ความตรึกตามอาการ ความปกใจดิ่ง
ดวยทิฐิ ดูกรนิครนถผูมีอายุ เหลานีแ้ ล ธรรม ๕ ประการ มีวิบาก ๒ ทางในปจจุบัน
บรรดาธรรม ๕ ประการนัน้ พวกนิครนถผูมีอายุ มีความเชื่ออยางไร ชอบใจอยางไร ร่ําเรียน
มาอยางไร ไดยินมาอยางไร ตรึกตามอาการอยางไร ปกใจดิ่งดวยทิฐิอยางไร ในศาสดาผูมี
วาทะเปนสวนอดีต ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามีวาทะอยางนีแ้ ล จึงไมเล็งเห็นการโตตอบวาทะอัน
ชอบดวยเหตุอะไรๆ ในพวกนิครนถ ฯ
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวกะพวกนิครนถนั้นตอไปอีกอยางนีว้ า ดูกรนิครนถผู
มีอายุ พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมัยใด พวกทานมีความพยายามแรงกลา มี
ความเพียรแรงกลา สมัยนั้น พวกทานยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแต
ความพยายามแรงกลา แตสมัยใด พวกทานไมมีความความพยายามแรงกลา ไมมีความเพียรแรงกลา
สมัยนั้น พวกทาน ยอมไมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแตความพยายามแรง
กลา ฯ
นิครนถรับวา พระโคดมผูมีอายุ สมัยใด พวกขาพเจามีความพยายามแรงกลา มีความ
เพียรแรงกลา สมัยนั้น พวกขาพเจายอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแต
ความพยายามแรงกลา สมัยใด พวกขาพเจาไมมี ความพยายามแรงกลา สมัยนั้น พวกขาพเจา
ยอมไมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแตความพยายามแรงกลา ฯ
[๙] พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ เทาที่พดู กันมานีเ้ ปนอันวา สมัยใด พวกทานมีความ
พยายามแรงกลา มีความเพียรแรงกลา สมัยนั้น พวกทานยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บ
แสบ อันเกิดแตความพยายามแรงกลา แตสมัยใดพวกทานไมมีความพยายามแรงกลา ไมมี
ความเพียรแรงกลา สมัยนั้น พวกทานยอมไมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิด
แตความพยายามแรงกลาเมื่อเปนเชนนี้ พวกนิครนถผูมีอายุ ไมบังควรจะพยากรณวา ปุริส
บุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึง่ เปนสุขก็ดี เปนทุกขกด็ ี มิใชทุกขมิใชสุขก็ดีขอนั้น
ทั้งหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวในกอน ทั้งนี้ เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรม
ใหม จักมีความไมถูกบังคับตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไปจักมีความสิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรม
จักมีความสิ้นทุกข เพราะสิน้ ทุกข จักมีความสิ้นเวทนา เพราะสิ้นเวทนา ทุกขทั้งปวงจักเปน
ของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว ฯ
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ดูกรนิครนถผูมีอายุ ถาสมัยใด พวกทานมีความพยายามแรงกลา มีความ เพียรแรงกลา
สมัยนั้น เวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแตความพยายามพึงหยุดไดเอง และสมัย
ใด พวกทานไมมีความพยายามแรงกลา ไมมีความเพียรแรงกลา สมัยนั้น เวทนาอันเปน
ทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแตความพยายามพึงหยุดไดเอง เมื่อเปนเชนนี้ พวกนิครนถ
ผูมีอายุก็ควรพยากรณไดวา ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปน
ทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใชสุขก็ดีขอนั้นทั้งหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมทีต่ นทําไวในกอน ทั้งนี้
เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรมใหม จักมีความไมถูกบังคับตอไป เพราะไมถูกบังคับ
ตอไปจักมีความสิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรม จักมีความสิ้นทุกข เพราะสิน้ ทุกข จักมีความสิ้น
เวทนา เพราะสิ้นเวทนา ทุกขทั้งปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว ฯ
ดูกรนิครนถผูมีอายุ ก็เพราะเหตุที่ สมัยใด พวกทานมีความพยายามแรงกลา มีความ
เพียรแรงกลา สมัยนั้น พวกทานจึงเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลาเจ็บแสบ อันเกิดแตความ
พยายามแรงกลา แตสมัยใด พวกทานไมมีความพยายามแรงกลา ไมมีความเพียรแรงกลา
สมัยนั้น พวกทานจึงไมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแตความพยายามแรง
กลา พวกทานนั้นเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแตความเพียรเองทีเดียว ยอม
เชื่อผิดไป เพราะอวิชชา เพราะความไมรู เพราะความหลงวา ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนา
อยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี มิใชทกุ ขมิใชสุขก็ดี ขอนั้นทั้งหมดเปนเพราะเหตุ
แหงกรรมที่ตนทําไวในกอน ทั้งนี้ เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรมใหม จักมีความไม
ถูกบังคับตอไป เพราะไมถกู บังคับตอไป จักมีความสิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรม จักมีความสิ้น
ทุกข เพราะสิน้ ทุกข จักมีความสิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนา ทุกขทั้งปวงจักเปนของอันปุริส
บุคคลนั้นสลัดไดแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามีวาทะแมอยางนี้แล จึงไมเล็งเห็นการโตตอบวาทะ
อันชอบดวยเหตุอะไรๆ ในพวกนิครนถ ฯ
[๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวกะพวกนิครนถนนั้ ตอไปอีกอยางนี้วาดูกรนิครนถ
ผูมีอายุ พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนีห้ รือวา กรรม
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ใดเปนของใหผลในปจจุบัน ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผล ในชาติหนา ดวยความพยายาม
หรือดวยความเพียรเถิด พวกนิครนถนั้นกลาววา ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
พ. และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผลในชาติหนา
ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลในปจจุบันดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด ฯ
นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พวกทานจะพึง
ปรารถนาไดดงั นี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผลเปนสุข ขอกรรมนั้น จงเปนของใหผลเปนทุกข
ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด ฯ
นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
พ. และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผลเปนทุกข ขอ
กรรมนั้นจงเปนของใหผลเปนสุข ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด ฯ
นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พวกทานจะพึง
ปรารถนาไดดงั นี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผลเสร็จสิ้นแลว ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผล
อยาเพอเสร็จสิน้ ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด ฯ
นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
พ. และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผลยังไมเสร็จสิ้น
ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลเสร็จสิ้น ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด ฯ
นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พวกทานจะพึง
ปรารถนาไดดงั นี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผลมาก ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลนอย ดวย
ความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด ฯ
นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
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พ. และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผลนอย ขอกรรม
นั้นจงเปนของใหผลมาก ดวยความพยายามหรือดวยความ เพียรเถิด ฯ
นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พวกทานจะพึง
ปรารถนาไดดงั นี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผล ขอกรรมนั้นจงเปนของอยาใหผล ดวยความ
พยายามหรือดวยความเพียรเถิด ฯ
นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
พ. และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของไมใหผลขอกรรม
นั้นจงเปนของใหผล ดวยความพยายาม หรือดวยความเพียรเถิด ฯ
นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ
[๑๑] พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ เทาที่พดู กันมานีเ้ ปนอันวา พวกทานจะพึงปรารถนา
ไมไดดังนี้วา กรรมใดเปนของใหผลในปจจุบัน ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลในชาติหนา
ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใดเปนของใหผลในชาติหนา ขอกรรมนั้น
จงเปนของใหผลในปจจุบัน ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใดเปนของ
ใหผลเปนสุข ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลเปนทุกข ดวยความพยายามหรือดวยความเพียร
เถิด วากรรมใด เปนของใหผลเปนทุกข ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลเปนสุข ดวยความ
พยายามหรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใดเปนของใหผลเสร็จสิ้นแลว ขอกรรมนั้นจงเปน
ของใหผลอยาเพอเสร็จสิ้น ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใดเปนของให
ผลยังไมเสร็จสิ้น ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลเสร็จสิ้นดวยความพยายามหรือดวยความเพียร
เถิด วากรรมใดเปนของใหผลมาก ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลนอย ดวยความพยายาม
หรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใดเปนของใหผลนอย ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลมาก
ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใดเปนของใหผล ขอกรรมนั้นจงเปนของ
อยาใหผลดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใดเปนของไมใหผล ขอกรรม
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นั้นจงเปนของใหผล ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด เมื่อเปนเชนนี้ความพยายาม
ของพวกนิครนถผูมีอายุก็ไรผล ความเพียรก็ไรผล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถมีวาทะอยางนี้ การกลาวกอนและการกลาวตาม
๑๐ ประการอันชอบดวยเหตุของพวกนิครนถ ผูมีวาทะอยางนี้ยอมถึงฐานะนาตําหนิ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไว
ในกอน พวกนิครนถตองเปนผูทํากรรมชั่วไวกอนแน ในบัดนี้พวกเขาจึงไดเสวยเวทนาอัน
เปนทุกข กลาเจ็บแสบเห็นปานนี้ ถาหมูสตั วยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุที่อิศวร
เนรมิตให พวกนิครนถตองเปนผูถูกอิศวรชั้นเลวเนรมิตมาแน ในบัดนี้ พวกเขาจึงไดเสวย
เวทนาอันเปนทุกขกลาเจ็บแสบเห็นปานนี้ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุ
ที่มีความบังเอิญ พวกนิครนถตองเปนผูมีความบังเอิญชั่วแน ในบัดนี้ พวกเขาจึงไดเสวย
เวทนาอันเปนทุกขกลาเจ็บแสบเห็นปานนี้ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุ
แหงอภิชาติ พวกนิครนถตองเปนผูมีอภิชาติเลวแน ในบัดนี้ พวกเขาจึงไดเสวย เวทนา
อันเปนทุกขกลา เจ็บแสบเห็นปานนี้ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุแหงความ
พยายามในปจจุบัน พวกนิครนถตองเปนผูมีความพยายามใน ปจจุบนั เลวแน ในบัดนี้ พวก
เขาจึงไดเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลาเจ็บแสบเห็นปานนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาหมูสัตวยอม
เสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวในกอน พวกนิครนถตองนาตําหนิ ถาหมู
สัตวไมใชเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวในกอน พวกนิครนถกต็ อ งนา
ตําหนิ ถาหมูส ัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุที่อิศวรเนรมิตให พวกนิครนถตองนา
ตําหนิ ถาหมูส ัตวไมใชเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุที่อศิ วรเนรมิตให พวกนิครนถกต็ อง
นาตําหนิ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุที่มคี วามบังเอิญ พวกนิครนถตองนา
ตําหนิ ถาหมูส ัตวไมใชเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุที่มคี วามบังเอิญ พวกนิครนถกต็ องนา
ตําหนิ ถาหมูส ัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะ เหตุแหงอภิชาติ พวกนิครนถตองนาตําหนิ
ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุแหงอภิชาติ พวกนิครนถกต็ องนาตําหนิ ถาหมู
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สัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบนั พวกนิครนถตองนาตําหนิ
ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบนั พวกนิครนถก็ตอง
นาตําหนิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถมีวาทะอยางนี้ การกลาวกอนและการกลาวตาม ๑๐
ประการ อันชอบดวยเหตุของพวกนิครนถผูมีวาทะอยางนี้ ยอมถึงฐานะนาตําหนิ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความพยายามไรผล ความเพียรไรผล อยางนี้แล ฯ
[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ความพยายามจึงจะมีผล ความ เพียรจึงจะมีผล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเอาทุกขทับถมตนที่ไมมีทุกขทับถม ๑ ไมสละความ
สุขที่เกิดโดยธรรม ๑ ไมเปนผูหมกมุนในความสุขนั้น ๑ เธอยอมทราบชัดอยางนีว้ า ถึงเรานี้
จักยังมีเหตุแหงทุกข เมื่อเริ่มตั้งความเพียร วิราคะยอมมีไดเพราะการตั้งความเพียร อนึ่ง ถึง
เรานี้จะยังมีเหตุแหง ทุกข เมื่อวางเฉย บําเพ็ญอุเบกขาอยู วิราคะก็ยอมมีได เธอพึงเริ่มตั้งความ
เพียร ในทํานองที่ภิกษุยังมีเหตุแหงทุกข เริ่มตั้งความเพียร ยอมมีวิราคะเพราะการเริ่มตั้ง
ความเพียร และบําเพ็ญอุเบกขา ในทํานองที่ภิกษุยังมีเหตุแหงทุกข วางเฉย บําเพ็ญอุเบกขา
อยู ยอมมีวิราคะ เมื่อเธอนัน้ ยังมีเหตุแหงทุกขเริ่มตั้งความเพียร วิราคะยอมมีไดเพราะการ
ตั้งความเพียร แมอยางนี้ ทุกขนั้นก็เปนอันเธอสลัดไดแลว เมื่อเธอนั้นยังมีเหตุแหงทุกข วางเฉย
บําเพ็ญอุเบกขาอยู วิราคะยอมมีได แมอยางนี้ ทุกขนั้นก็เปนอันเธอสลัดไดแลว ฯ
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชายผูกําหนัด มีจิตปฏิพทั ธพอใจอยางแรงกลา
มุงหมายอยางแรงกลาในหญิง เขาเห็นหญิงนั้นยืนพูดจากระซิกกระซี้ราเริงอยูกับชายอื่น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความโศก ความรําพัน ความทุกขกาย ความ
ทุกขใจและความคับแคนใจ จะพึงเกิดขึ้นแกชายนัน้ เพราะเห็นหญิงคนโนนยืนพูดจากระซิก
กระซี้ราเริงอยูก ับชายอื่นบางหรือไม ฯ
พวกภิกษุทูลวา ตองเปนเชนนัน้ พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ
ภิ. พระพุทธเจาขา เพราะชายคนโนนกําหนัดนักแลว มีจิตปฏิพทั ธพอใจอยางแรงกลา
มุงหมายอยางแรงกลาในหญิงคนโนน ฉะนั้น ความโศกความรําพัน ความทุกขกาย ความ
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ทุกขใจและความคับแคนใจ จึงเกิดขึน้ ไดแกเขา เพราะเห็นหญิงนั้นยืนพูดจากระซิกกระซี้
ราเริงอยูกับชายอื่น ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอมาชายคนนัน้ มีความดําริอยางนีว้ า เรากําหนัดนักแลว มี
จิตปฏิพัทธ พอใจอยางแรงกลา มุงหมายอยางแรงกลาในหญิงคนโนน ความโศก ความรําพัน
ความทุกขกาย ความทุกขใจและความคับแคนใจ จึงเกิดขึ้นแกเราได เพราะเห็นหญิงคน
โนนยืนพูดจากระซิกกระซี้ ราเริงอยูกับชายอื่น อยากระนั้นเลย เราพึงละความกําหนัดพอใจใน
หญิงคนโนนที่เรามีนั้นเสียเถิด เขาจึงละความกําหนัดพอใจในหญิงคนโนนนัน้ เสีย สมัยตอมา
เขาเห็นหญิงคนนั้นยืนพูดจากระซิกกระซี้ราเริงอยูกับชายอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความโศก ความรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับ
แคนใจ จะพึงเกิดขึ้นแกชายนั้น เพราะเห็นหญิงคนโนนยืนพูดจากระซิกกระซี้ราเริงอยูกับชาย
อื่นบางหรือไม ฯ
ภิ. ขอนัน้ หามิได พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ฯ
ภิ. พระพุทธเจาขา เพราะชายคนโนน คลายกําหนัดในหญิงคนโนน แลว ฉะนั้น
ความโศก ความรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความ คับแคนใจ จึงไมเกิดขึ้นแกเขา
เพราะเห็นหญิงนั้นยืนพูดกระซิกกระซี้ราเริงอยู กับชายอื่น ฯ
[๑๔] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไมเอาทุกขทับถมตนที่ไม
มีทุกขทับถม ๑ ไมสละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรม ๑ ไมเปนผูหมกมุนในความสุขนั้น ๑ เธอ
ยอมทราบชัดอยางนี้วา ถึงเรานี้จะยังมีเหตุ แหงทุกข เมื่อเริ่มตั้งความเพียร วิราคะยอมมีไดเพราะ
การตั้งความเพียร อนึ่งถึงเรานี้จะยังมีเหตุแหงทุกข เมื่อวางเฉย บําเพ็ญอุเบกขาอยู วิราคะก็
ยอมมีได เธอจึงเริ่มตั้งความเพียร ในทํานองที่ภิกษุยังมีเหตุแหงทุกข เริ่มตั้งความเพียร ยอม
มีวิราคะ เพราะการเริ่มตั้งความเพียร และบําเพ็ญอุเบกขา ในทํานองทีภ่ ิกษุยังมีเหตุแหงทุกข
วางเฉย บําเพ็ญอุเบกขาอยู ยอมมีวิราคะ เมื่อเธอนั้นยังมีเหตุแหงทุกข เริ่มตั้งความเพียร
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วิราคะยอมมีไดเพราะการตั้งความเพียร แมอยางนี้ ทุกขนั้นก็เปนอันเธอสลัดไดแลว เมื่อเธอนั้น
ยังมีเหตุแหงทุกข วางเฉย บําเพ็ญ อุเบกขาอยู วิราคะยอมมีได แมอยางนี้ ทุกขนั้นก็เปนอัน
เธอสลัดไดแลวดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพยายามมีผล ความเพียรมีผล แมอยางนี้ ฯ
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนีว้ าเมื่อเราอยูตามสบาย
อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อม แตเมื่อเราเริ่ม ตั้งตนเพือ่ ความลําบาก อกุศลธรรม
ยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง อยากระนั้นเลย เราพึงเริ่มตั้งตนเพือ่ ความลําบากเถิด
เธอจึงเริ่มตั้งตนเพื่อความลําบากเมื่อเธอเริ่มตั้งตนเพื่อความลําบากอยู อกุศลธรรมยอมเสื่อม
กุศลธรรมยอมเจริญยิ่งสมัยตอมา เธอไมตองเริ่มตั้งตนเพื่อความลําบากได ขอนัน้ เพราะเหตุไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุนั้นเริ่มตั้งตนเพื่อความลําบาก เพื่อประโยชนใดประโยชนนนั้
ของเธอ เปนอันสําเร็จแลว ฉะนั้น สมัยตอมา เธอจึงไมตองเริ่มตั้งตนเพื่อความลําบากได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชางศร ยางลนลูกศรบนขาไฟ ๒ อัน ดัดใหตรงจนใชการได
เพราะเหตุที่ลูกศรเปนของอันชางศรยางลนบนขาไฟ ๒ อัน ดัดใหตรงจนใชการไดแลว สมัยตอมา
ชางศรนั้นไมตอ งยางลนลูกศรนั้นบนขาไฟ ๒ อัน ดัดใหตรงจนใชการได ขอนั้นเพราะเหตุไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชางศรนั้นพึงยางลนลูกศรบนขาไฟ ๒ อันดัดใหตรงจนใชการได เพื่อ
ประโยชนใด ประโยชนนน้ั ของเขาเปนอันสําเร็จแลว ฉะนั้น สมัยตอมา ชางศรจึงไมตอง
ยางลนลูกศรบนขาไฟ ๒ อัน ดัดให ตรงจนใชการได ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น
เหมือนกันแล ภิกษุยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า เมื่อเราอยูตามสบาย อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง
กุศลธรรมยอมเสื่อม แตเมื่อเราเริ่มตั้งตนเพือ่ ความลําบาก อกุศลธรรมยอมเสื่อมกุศลธรรม
ยอมเจริญยิ่ง อยากระนั้นเลย เราพึงเริ่มตัง้ ตนเพื่อความลําบากเถิด เธอจึงเริ่มตั้งตนเพื่อความ
ลําบาก เมื่อเธอเริ่มตั้งตนเพือ่ ความลําบากอยู อกุศลธรรมยอม เสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง
สมัยตอมา เธอไมตองเริ่มตั้งตนเพื่อความ ลําบากได ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะภิกษุนนั้ เริ่มตั้งตนเพือ่ ความลําบาก เพื่อประโยชนใด ประโยชนนั้นของเธอ เปนอันสําเร็จ
แลว ฉะนั้น สมัยตอมา เธอจึงไมตองเริม่ ตั้งตนเพื่อความลําบากแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความพยายามมีผล ความเพียรมีผล แมอยางนี้ ฯ
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[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติขึ้นในโลกนี้เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ดําเนินไปดีรูแจงโลก เปนสารถีผูฝกบุรุษ
ที่ควรฝกอยางหาคนอื่นยิ่งกวามิได เปนครูของ เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผู
แจกธรรม ตถาคตนั้นทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลกหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ใหรูทวั่ แสดงธรรมไพเราะ
ในเบื้องตน ในทามกลาง ในที่สุด พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดีก็ดี บุตรของคฤหบดีก็ดี คนเกิดภายหลังในสกุลใดสกุลหนึ่งก็ดี
ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลว ยอมไดความ เชื่อในตถาคต เขาประกอบดวยการไดความเชื่อ
โดยเฉพาะนั้น จึงพิจารณาเห็นดังนีว้ า ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปน
ชองวาง เรายังอยู ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณ โดยสวนเดียวดุจสังข
ที่เขาขัดแลวนีไ้ มใชทําไดงาย อยากระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวดนุงหมผา กาสาวพัสตรแลว
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด สมัยตอมา เขาละ โภคสมบัตินอยบาง มากบาง ละเครือ
ญาติเล็กบาง ใหญบาง ปลงผมและหนวดนุงหมผากาสาวพัสตรแลวออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้ ถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพของภิกษุทั้งหลาย ละปาณาติบาต
เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตราแลว มีความละอาย ถึงความเอ็นดู
อนุเคราะห ดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวอยู ละอทินนาทาน เปนผูเ วนขาดจากอทินนาทาน
ถือเอาแตของที่เขาให หวังแตของที่เขาให มีตนเปนคนสะอาดไมใชขโมยอยู ละกรรมอันเปน
ขาศึกแกพรหมจรรย เปนผูป ระพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนเมถุนอันเปนธรรมดา
ของชาวบาน ละมุสาวาท เปนผูเวน ขาดจากมุสาวาท เปนผูกลาวคําจริง ดํารงอยูในคําสัตย
เปนหลักฐานเชื่อถือไดไมพดู ลวงโลก ละวาจาสอเสียด เปนผูเวนขาดจากวาจาสอเสียด
ไดยินจากฝายนี้แลว ไมบอกฝายโนน เพือ่ ทําลายฝายนี้ หรือไดยนิ จากฝายโนนแลว ไมบอก
ฝายนี้ เพื่อทําลายฝายโนน ทั้งนี้ เมื่อเขาแตกแยกกันแลว ก็สมานใหดีกันหรือเมื่อเขาดีกันอยู
ก็สงเสริม ชอบความพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนทีพ่ รอมเพรียงกัน ชืน่ ชมในคนทีพ่ รอมเพรียงกัน
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เปนผูกลาววาจาสมานสามัคคีกัน ละวาจาหยาบ เปนผูเวนขาดจากวาจาหยาบ เปนผูกลาววาจาซึง่
ไมมีโทษเสนาะหู ชวนใหรกั ใคร จับใจ เปนภาษาชาวเมือง อันคนสวนมากปรารถนาและ
ชอบใจ ละการเจรจาเพอเจอ เปนผูเวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ กลาวถูกกาล กลาวตาม
เปนจริง กลาวอิงอรรถ กลาวอิงธรรม กลาวอิงวินยั เปนผูกลาววาจามีหลักฐาน มีที่อาง
มีขอบเขต ประกอบดวยประโยชน ตามกาลเธอเปนผูเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม
เปนผูฉันหนเดียว งดฉันในเวลา ราตรี เวนขาดจากการฉันในเวลาวิกาล เปนผูเวนขาดจากการ
ฟอนรําขับรองประโคมดนตรี และดูการเลน อันเปนขาศึกแกกุศล เปนผูเวนขาดจากการ
ทัดทรงและตกแตงดวยดอกไมของหอม และเครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการแตงตัว
เปนผูเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เปนผูเวนขาดจากการรับทองและเงิน
เปนผูเวนขาดจากการรับธัญญชาติดิบ เปนผูเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ เปนผูเวนขาดจากการ
รับหญิงและกุมารี เปนผูเวนขาดจากการรับทาสีและทาส เปนผูเวนขาดจากการรับแพะและแกะ
เปนผูเวนขาดจากการรับไกและสุกร เปนผูเวนขาดจากการรับชาง โค มาและลา เปนผูเวนขาด
จากการรับไรนาและที่ดนิ เปนผูเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เปนผูเวนขาด
จากการซื้อและการขาย เปนผูเวนขาดจากการโกงดวยตาชั่ง การโกงดวยของปลอมและการโกง
ดวยเครื่องตวงวัด เปนผูเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวงและการตลบตะแลง เปนผูเวนขาด
จากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลนและการกรรโชก เธอเปนผูสันโดษ
ดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย และบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง จะไปที่ใดๆยอมถือเอาบริขาร
ไปไดหมด เหมือนนกมีปก จะบินไปที่ใดๆ ยอมมีแตปก ของตัวเทานัน้ เปนภาระบินไป ฯ
[๑๗] เธอประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะเชนนีแ้ ลว ยอมเสวยสุขอันปราศจากโทษ
ในภายใน เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมเปนผูถือเอาโดยนิมิต และโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติ
เพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและ
โทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ไดยินเสียงดวยโสต ...
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ไดดมกลิ่นดวยฆานะ ... ไดลิ้มรสดวยชิวหา ... ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... ไดรูแจง
ธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมเปนผูถือเอาโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะ ยอม ปฏิบตั ิเพื่อสํารวม
มนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํา
ได ยอมรักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย ฯ
[๑๘] เธอประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ เชนนี้แลว ยอมเสวยสุขอันไม
เจือทุกขในภายใน เปนผูทําความรูสึกตัวในเวลากาวไปและถอย กลับ ในเวลาแลดูและเหลียวดู
ในเวลาคูเขาและเหยียดออก ในเวลาทรง สังฆาฏิ บาตรและจีวร ในเวลาฉัน ดื่ม เคี้ยว
และลิ้ม ในเวลาถายอุจจาระและปสสาวะ ในเวลาเดิน ยืน นั่ง นอนหลับ ตื่น พูด
และนิ่ง ฯ
[๑๙] เธอประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะเชนนี้ ประกอบดวย อินทรียสังวรอันเปน
อริยะเชนนี้ และประกอบดวยสติสัมปชัญญะอันเปนอริยะ เชนนี้แลว ยอมพอใจเสนาสนะ
อันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ถ้ําปาชา ปาชัฏ ที่แจง และลอมฟาง เธอกลับจาก
บิณฑบาต ภายหลังเวลาอาหารแลว นั่งคูบ ัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติมั่นเฉพาะหนา ละอภิชญา
ในโลกไดแลวมีจิตปราศจากอภิชฌาอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา ละความประทุษราย
คือพยาบาท เปนผูมีจิตไมพยาบาท อนุเคราะหดว ยความเกื้อกูลในสรรพสัตวอยูยอมชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาท ละถีนมิทธะแลว เปนผูมีจิตปราศจากถีนมิทธะ
มีอาโลกสัญญา มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอุทธัจจะกุกกุจจะ
แลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะได
ละวิจกิ ิจฉาแลวเปนผูขามความสงสัย ไมมีปญหาอะไรในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉาได ฯ
[๒๐] เธอครั้นละนิวรณ ๕ ประการอันเปนเครื่องทําใจใหเศราหมอง ทําปญญาใหถอย
กําลังนี้ไดแลว จึงสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌานมีวติ ก มีวิจาร มีปติและ
สุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาความพยายามมีผล ความเพียรมีผล ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 17
[๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก ภิกษุเขาทุติยฌาน มีความผองใสแหงใจ
ภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจารไมมีวิตก ไมมีวจิ าร มีปติและ
สุขเกิดแตสมาธิอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวา ความพยายามมีผล ความเพียรมีผล ฯ
[๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก ภิกษุเปนผูวางเฉยเพราะ หนายปติ มี
สติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌานที่พระอริยะเรียกเธอไดวา ผูวางเฉย
มีสติ อยูเปนสุขอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวา ความพยายามมีผล ความเพียรมีผล ฯ
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก ภิกษุเขาจตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ไดมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย แมอยางนีก้ ็ชื่อวา ความพยายามมีผล ความเพียรมีผล ฯ
[๒๔] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่องยียวน ปราศจาก
อุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ถึงความไมหวั่นไหวอยางนี้แลว ยอม
นอมจิตไปเพือ่ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกขันธที่อยูอ าศัยในชาติกอ นไดเปนอเนกประการ
คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง
ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบ ชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง
แสนชาติบาง หลายสังวัฏกัปบาง หลายวิวัฏกัปบาง หลายสังวัฏวิวัฏกัปบาง วาในชาติโนน
เรามีชื่ออยางนี้มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขและทุกขอยางนี้
มีกําหนดอายุเทานี้ เรานั้นเคลื่อนจากชาตินนั้ แลว บังเกิดในชาติโนน แมในชาตินนั้ เราก็มีชื่อ
อยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขและทุกขอยางนี้ มีกําหนด
อายุเทานี้ เรานั้นเคลื่อนจากชาตินั้นแลว จึงเขาถึงในชาตินี้เธอยอมระลึกขันธที่อยูอาศัยใน
ชาติกอนไดเปนอเนกประการ พรอมทั้งอาการพรอมทั้งอุเทศ เชนนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม
อยางนี้ก็ชื่อวา ความพยายามมีผลความเพียรมีผล ฯ
[๒๕] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่องยียวนปราศจาก
อุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ถึงความไมหวั่นไหวอยางนี้แลว ยอมนอม
จิตไปเพื่อญาณเครื่องรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย มองเห็นหมูสตั วกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
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เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทรามไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวง
จักษุของมนุษย ทราบชัดหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมไดวา สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้ ประกอบ
แลวดวยกายทุจริตวจีทจุ ริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เปนมิจฉาทิฐิ เชื่อมั่นกรรมดวย
อํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป จึงไดเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก สวนสัตวผูกําลังเปนอยู
เหลานี้ ประกอบแลวดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยะ เปนสัมมาทิฐิ
เชื่อมั่นกรรมดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป จึงไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอยอมมอง
เห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลวประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมทราบชัดหมูสัตวผเู ปนไปตามกรรม เชนนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวา ความพยายามมีผล ความเพียรมีผล ฯ
[๒๖] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่องยียวนปราศจาก
อุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ถึงความไมหวั่นไหวอยางนี้แลว ยอมนอม
จิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ รูช ัดตามเปนจริงวา นี้ทุกขนี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ที่ดับทุกข นี้ปฏิปทา
ใหถึงที่ดับทุกข รูชัดตามเปนจริงวาเหลานี้อาสวะ นีเ้ หตุใหเกิดอาสวะ นี้ที่ดับอาสวะ
นี้ปฏิปทาใหถงึ ที่ดับอาสวะเมื่อเธอรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ จิตก็หลุดพนแมจากกามาสวะ แมจาก
ภวาสวะแมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณรูวาหลุดพนแลว รูชดั วาชาติสิ้น
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ความพยายามจึงมีผล ความเพียรจึงมีผล ฯ
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีวาทะอยางนี้ วาทะ ๑๐ ประการ อันชอบดวยเหตุ
ของตถาคตผูมีวาทะอยางนี้ ยอมถึงฐานะควรสรรเสริญ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวใน
กอน ตถาคตตองเปนผูทํากรรมดีไวในกอนแน ผลในบัดนี้ จึงเสวยเวทนาอันเปนสุขหาอาสวะ
มิไดเห็นปานนี้ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุที่อิศวรเนรมิตให ตถาคตตองเปนผู
อันอิศวรชั้นดีเนรมิตแน ผลในบัดนี้ จึงเสวยเวทนาอันเปนสุขหาอาสวะมิไดเห็นปานนี้ ถา
หมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุที่มีความบังเอิญ ตถาคตตองเปนผูมีความบังเอิญดีแน
ผลในบัดนี้ จึงเสวยเวทนาอันเปนสุขหาอาสวะมิไดเห็นปานนี้ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข
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เพราะเหตุแหงอภิชาติ ตถาคตตองเปนผูมีอภิชาติดแี น ผลในบัดนี้ จึงเสวยเวทนาอันเปนสุขหา
อาสวะมิไดเห็นปานนี้ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบนั
ตถาคตตองเปนผูมีความพยายามในปจจุบนั ดีแน ผลในบัดนี้ จึงเสวยเวทนาอันเปนสุขหาอาสวะ
มิไดเห็นปานนี้ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถาหมูส ัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงกรรมที่ตน
ทําไวในกอน ตถาคตตองนาสรรเสริญ ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงกรรม
ที่ตนทําไวในกอน ตถาคตก็ตองนาสรรเสริญ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะ เหตุที่
อิศวรเนรมิตให ตถาคตตองนาสรรเสริญ ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุที่อิศวร
เนรมิตให ตถาคตก็ตองนาสรรเสริญ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุที่มคี วามบังเอิญ
ตถาคตตองนาสรรเสริญ ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุที่มีความบังเอิญ ตถาคต
ก็ตองนาสรรเสริญ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงอภิชาติ ตถาคตตองนา
สรรเสริญ ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงอภิชาติ ตถาคตก็ตองนา
สรรเสริญ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบนั
ตถาคตตองนาสรรเสริญ ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบนั
ตถาคตก็ตองนาสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีวาทะอยางนี้ วาทะ ๑๐ ประการ อันชอบ
ดวยเหตุของตถาคตผูมีวาทะอยางนี้ จึงถึงฐานะควรสรรเสริญ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ เทวทหสูตร ที่ ๑
______________________________
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๒. ปญจัตตยสูตร (๑๐๒)
______________________________
[๒๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ
[๒๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง
กําหนดขันธสวนอนาคต มีทิฐิคลอยตามขันธสวนอนาคตยอมปรารภขันธสวนอนาคต
กลาวยืนยันบทแหงความเชือ่ มั่นหลายประการ คือพวกหนึ่งกลาวยืนยันอยางนีว้ า อัตตาที่มี
สัญญาเปนของยั่งยืน เบื้องหนาแตตายไปพวกหนึ่งกลาวยืนยันอยางนีว้ า อัตตาที่ไมมีสัญญา
เปนของยั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป พวกหนึ่งกลาวยืนยันอยางนี้วา อัตตาที่มีสัญญาก็มิใชไมมี
สัญญาก็มิใชเปน ของยั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป อีกพวกหนึ่งบัญญัตคิ วามขาดศูนย ความพินาศ
ความไมเกิดของสัตวที่มีอยู และอีกพวกหนึ่งกลาวยืนยันนิพพานในปจจุบัน เปนอันวาสมณ
พราหมณทั้งหลาย ยอมบัญญัติอัตตาที่มีอยูวายั่งยืนเบื้องหนาแตตายไปพวกหนึ่ง บัญญัติ
ความขาดศูนย ความพินาศ ความไมเกิดของสัตวที่มีอยูพ วกหนึ่ง กลาวยืนยันนิพพานใน
ปจจุบัน อีกพวกหนึ่ง รวมบทแหงความเชื่อมั่นเหลานี้ เปน ๕ บท แลว เปน ๓ บท เปน
๓ ขยายเปน ๕ นี้อุเทศของบทหา๓ หมวด ของความเชื่อมั่น ฯ
[๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น ทานสมณพราหมณพวก
บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาวายั่งยืนเบื้องหนาแตตายไป ยอมบัญญัติอัตตาที่มีสัญญา
(๑) ชนิดมีรูป วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๒) ชนิดไมมีรูป วายัง่ ยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
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(๓) ชนิดทั้งมีรูปและไมมีรูป วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๔) ชนิดมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๕) ชนิดมีสัญญาอยางเดียวกัน วายัง่ ยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๖) ชนิดมีสัญญาตางกัน วายั่งยืน เบือ้ งหนาแตตายไป ก็มี
(๗) ชนิดมีสัญญายอมเยา วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๘) ชนิดมีสัญญาหาประมาณมิได วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
แตยังมีอกี พวกหนึ่ง กลาวยืนยันวิญญาณกสิณของอัตตามีสัญญาชนิดใดชนิดหนึ่งเหลานี้
ที่เปนไปลวงชนิดทั้ง ๗ วา หาประมาณมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี ฯ
ทานสมณพราหมณ พวกบัญญัติอตั ตาที่มีสัญญาวายั่งยืนเบื้องหนาแตตายไป ยอม
บัญญัติอัตตาที่มีสัญญา
(๑) ชนิดมีรูป วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๒) ชนิดไมมีรูป วายัง่ ยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๓) ชนิดทั้งมีรูปและไมมีรูป วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๔) ชนิดมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๕) ชนิดมีสัญญาอยางเดียวกัน วายัง่ ยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๖) ชนิดมีสัญญาตางกัน วายั่งยืน เบือ้ งหนาแตตายไป ก็มี
(๗) ชนิดมีสัญญายอมเยา วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๘) ชนิดมีสัญญาหาประมาณมิได วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
แตยังมีอกี พวกหนึ่ง กลาวยืนยันอากิญจัญญายตนะวา หาประมาณมิไดไมหวั่นไหว
ดวยเหตุที่สัญญาอันบัณฑิตกลาววาบริสุทธิ์ เยี่ยมยอด ไมมีสัญญาอื่นยิ่งกวาสัญญาเหลานี้
ทั้งที่เปนสัญญาในรูป ทั้งที่เปนสัญญาในอรูป ทั้งที่เปนสัญญาอยางเดียวกัน ทั้งที่เปนสัญญาตางกัน
ไมมีสักนอยหนึ่ง เรื่องสัญญาดังนี้ นั้น อันปจจัยปรุงแตง เปนของหยาบ และความดับของ
สิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยูตถาคตทราบวาสิ่งนีย้ ังมีอยู จึงเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากสิ่งที่
ปจจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ
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[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น ทานสมณ พราหมณพวก
บัญญัติอัตตาที่ไมมีสัญญาวายั่งยืนเบื้องหนาแตตายไป ยอมบัญญัติอัตตาที่ไมมีสัญญา
(๑) ชนิดมีรูป วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๒) ชนิดไมมีรูป วายัง่ ยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๓) ชนิดทั้งมีรูปและไมมีรูป วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๔) ชนิดมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณพวก บัญญัติอัตตาที่มี
สัญญาวายั่งยืนเบื้องหนาแตตายไป ยอมคัดคานสมณพราหมณพวกอสัญญีวาทะนั้น นั่นเพราะ
เหตุไร เพราะสัญญาเปนเหมือนโรค เปนเหมือนหัวฝ เปนเหมือนลูกศร สิ่งดี ประณีต นี้คือ
ความไมมีสัญญา ดูกรภิกษุทั้งหลายตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี ฯ
ทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่ไมมีสัญญาวายั่งยืนเบื้องหนาแตตายไป ยอม
บัญญัติอัตตาที่ไมมีสัญญา
(๑) ชนิดมีรูป วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๒) ชนิดไมมีรูป วายัง่ ยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๓) ชนิดทั้งมีรูปและไมมีรูป วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๔) ชนิดมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณพราหมณผูใดผูหนึ่งพึงกลาวอยางนี้วา เราจักบัญญัติการมาเกิด
หรือการไปเกิด การจุติ การอุปบัติ ความเจริญ ความงอกงาม ความไพบูลย นอกจากรูป
นอกจากเวทนา นอกจากสัญญา นอกจากสังขารนอกจากวิญญาณ คํากลาวดังนี้ของ
สมณพราหมณนั้น ไมใชฐานะที่มีได เรือ่ ง ไมมีสัญญาดังนี้นั้น อันปจจัยปรุงแตง เปนของหยาบ
และความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู จึงเห็นอุบายเปนเครื่อง
สลัดออกจากสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ
[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น ทานสมณ พราหมณพวก
บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ยอมบัญญัติ
อัตตาที่มีสัญญาก็มิใช ไมมีสญ
ั ญาก็มิใช
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(๑) ชนิดมีรูป วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๒) ชนิดไมมีรูป วายัง่ ยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๓) ชนิดทั้งมีรูปและไมมีรูป วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๔) ชนิดมีรูปก็มิใช ไมมีรูปก็มิใช วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณพวก บัญญัตอิ ัตตาที่มี
สัญญาวายั่งยืนเบื้องหนาแตตายไป ยอมคัดคานสมณพราหมณพวกเนวสัญญีนาสัญญีวาทะนัน้
แมทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่ไมมีสัญญาวายั่งยืนเบื้องหนาแตตายไป ก็ยอมคัดคาน
สมณพราหมณพวกเนวสัญญีนาสัญญีวาทะนั้น นั่นเพราะเหตุไร เพราะสัญญาเปนเหมือนโรค
เปนเหมือนหัวฝ เปนเหมือนลูกศร ความไมมีสัญญา เปนความหลง สิ่งดี ประณีตนี้ คือ
ความมีสัญญาก็มิใช ไมมีสญ
ั ญาก็มิใช ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี ฯ
ทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช
วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ยอมบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช ไมมีสญ
ั ญาก็มิใช
(๑) ชนิดมีรูป วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๒) ชนิดไมมีรูป วายัง่ ยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๓) ชนิดทั้งมีรูปและไมมีรูป วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี
(๔) ชนิดมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งบัญญัติการเขาอายตนะนี้
ดวยเหตุเพียงสังขารที่ตนรูแจง โดยไดเห็นไดยนิ และไดทราบ การบัญญัติของสมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น บัณฑิตกลาววา เปนความพินาศของการ เขาอายตนะนี้ เพราะอายตนะนี้ ทานไม
กลาววา พึงบรรลุดวยความถึงพรอมของสังขาร แตทานกลาววา พึงบรรลุดวยความถึงพรอมของ
ขันธที่เหลือจากสังขารเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะดังนี้นั้น อันปจจัยปรุงแตงเปนของหยาบ
และความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู จึงเห็นอุบายเปนเครื่อง
สลัดออกจากสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ
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[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณทกี่ ําหนดขันธสวนอนาคตนั้น สมณ
พราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่มีสัญญา วายั่งยืนเบื้องหนาแตตายไปยอมคัดคานสมณพราหมณ
พวกบัญญัติความขาดศูนย ความพินาศ ความไมเกิดของสัตวที่มีอยู แมทานสมณพราหมณพวก
บัญญัติอัตตาที่ไมมีสัญญา วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็ยอมคัดคานสมณพราหมณพวก
อุจเฉทวาทะนัน้ แมทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช วา
ยั่งยืนเบื้องหนาแตตายไป ก็ยอมคัดคานสมณพราหมณพวกอุจเฉทวาทะนั้น นั่นเพราะเหตุไร
เพราะทานสมณพราหมณเหลานี้แมทั้งหมด ยอมหมายมัน่ กาลขางหนา กลาวยืนยันความหวัง
อยางเดียววา เราละโลกไปแลว จักเปนเชนนี้ๆ เปรียบเหมือนพอคาไปคาขายยอมมีความหวัง
วา ผลจากการคาเทานี้ จักมีแกเรา เพราะการคาขายนี้เราจักไดผลเทานี้ ดังนี้ฉันใด ทาน
สมณพราหมณพวกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลชะรอยจะเห็นปรากฏเหมือนพอคา จึงหวังวา
เราละโลกไปแลว จักเปนเชนนี้ๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี ฯ
ทานสมณพราหมณพวกบัญญัติความขาดศูนย ความพินาศ ความไมเกิดของสัตวที่มีอยู
เปนผูกลัวสักกายะ เกลียดสักกายะ แตยงั วนเวียนไปตามสักกายะอยูน ั่นแล เปรียบเหมือน
สุนัขที่เขาผูกโซลามไวที่เสาหรือที่หลักมั่น ยอมวนเวียนไปตามเสาหรือหลักนั่นเอง ฉันใด
ทานสมณพราหมณพวกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูกลัวสักกายะ เกลียดสักกายะ แตยัง
วนเวียนไปตามสักกายะอยูนนั่ แล เรื่องสักกายะดังนีน้ ั้น อันปจจัยปรุงแตง เปนของหยาบ
และความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู จึงเห็นอุบายเปนเครื่อง
สลัดออกจากสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ
[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กําหนดขันธสวนอนาคต
มีทิฐิคลอยตามขันธสวนอนาคต ยอมปรารภขันธสวนอนาคต กลาวยืนยันบทแหงความเชื่อมั่น
หลายประการ สมณพราหมณเหลานัน้ ทั้งหมด ยอมกลาวยืนยันอายตนะ ๕ นี้ทั้งมวล หรือ
เฉพาะอายตนะใดอายตนะหนึ่ง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง กําหนดขันธสวนอดีต มีทิฐิคลอยตาม
ขันธสวนอดีต ยอมปรารภขันธสวนอดีต กลาวยืนยันบทแหงความเชือ่ มั่นหลายประการ คือ
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พวกหนึ่งกลาวยืนยันอยางนี้วา อัตตาและโลกเที่ยง นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา
พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกไมเที่ยง...
พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกทั้งเที่ยงและไมเทีย่ ง...
พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกเที่ยงก็มใิ ช ไมเที่ยงก็มิใช...
พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีที่สุด...
พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกไมมีที่สุด...
พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกทั้งมีที่สุดและไมมีที่สดุ ...
พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีที่สุดก็มิใช ไมมีที่สุดก็มิใช...
พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีสัญญาอยางเดียวกัน...
พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีสัญญาตางกัน...
พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีสัญญายอมเยา...
พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได...
พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีสุขโดยสวนเดียว...
พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีทุกขโดยสวนเดียว...
พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข...
พวกหนึ่งกลาวยืนยันอยางนี้วา อัตตาและโลก มีทกุ ขก็มิใช สุขก็มิใชนี้เทานั้นจริง
อยางอื่นเปลา ฯ
[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้
วา อัตตาและโลกเที่ยง นี้เทานั้นจริง อยาง อื่นเปลา ขอที่ญาณเฉพาะตัวอันบริสุทธิ์ผุดผองของ
สมณพราหมณพวกนัน้ จักมีเองได นอกจากความเชื่อ ความชอบใจ การฟงตามเขาวา ความ
ตรึกตามอาการความปกใจดิง่ ดวยทิฐิ นั่นไมใชฐานะที่มีได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมือ่ ไมมีญาณเฉพาะตัวอันบริสุทธิ์ผุดผอง ทานสมณพราหมณ
พวกนั้น ยอมใหเพียงสวนของความรูแมใดในญาณนั้นแจมแจง แมสวนของความรูนนั้ บัณฑิต
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ก็เรียกวา อุปาทานของทานสมณพราหมณพวกนัน้ เรือ่ ง อุปาทานดังนี้นั้น อันปจจัยปรุงแตง
เปนของหยาบ และความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยู จึงเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกจาก
สิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ
[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณพวกใด มี
วาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า อัตตาและโลกไมเที่ยง นี้เทานั้นจริงอยางอื่นเปลา...
วา อัตตาและโลกทั้งเทีย่ งและไมเที่ยง นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา...
วา อัตตาและโลกเที่ยงก็มิใช ไมเทีย่ งก็มิใช นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา...
วา อัตตาและโลกมีที่สุด นี้เทานัน้ จริง อยางอื่นเปลา...
วา อัตตาและโลกไมมที ี่สุด นี้เทานัน้ จริง อยางอืน่ เปลา...
วา อัตตาและโลกทั้งมีที่สุดและไมมที ี่สุด นี้เทานัน้ จริง อยางอืน่ เปลา...
วา อัตตาและโลกมีที่สุดก็มิใชไมมีทสี่ ุดก็มิใช นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา...
วา อัตตาและโลกมีสัญญาอยางเดียวกัน นี้เทานัน้ จริง อยางอื่นเปลา...
วา อัตตาและโลกมีสัญญาตางกัน นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา...
วา อัตตาและโลกมีสัญญายอมเยา นีเ้ ทานั้นจริง อยางอื่นเปลา...
วา อัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา...
วา อัตตาและโลกมีสุขโดยสวนเดียว นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา...
วา อัตตาและโลกมีทุกขโดยสวนเดียว นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา...
วา อัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา...
วา อัตตาและโลก มีทกุ ขก็มิใช สุขก็มิใช นี้เทานัน้ จริง อยางอืน่ เปลา ขอที่ญาณ
เฉพาะตัวอันบริสุทธิ์ผุดผองของสมณพราหมณพวกนั้นๆ จักมีเองได นอกจากความเชื่อ ความ
ชอบใจ การฟงตามเขาวา ความตรึกตามอาการ ความปกใจดิ่งดวยทิฐิ นั่นไมใชฐานะที่มีได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมือ่ ไมมีญาณเฉพาะตัวอันบริสุทธิ์ผุดผอง ทานสมณพราหมณ
พวกนั้นๆ ยอมใหเพียงสวนของความรูแมใดในญาณนัน้ แจมแจง แม สวนของความรูน้นั
บัณฑิตก็เรียกวาอุปาทานของทานสมณพราหมณพวกนัน้ ๆเรื่องอุปาทานดังนี้นนั้ อันปจจัย
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ปรุงแตง เปนของหยาบ และความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู
จึงเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากสิ่งทีป่ จจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เพราะ ไมตั้ง
กามสัญโญชนไวโดยประการทั้งปวง เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีตและทิฐิอันคลอย
ตามขันธสวนอนาคตเสียได ยอมเขาถึงปติอันเกิดแตวเิ วกอยูดว ยสําคัญวา เรากําลังเขาถึง
สิ่งที่ดี ประณีต คือปติเกิดแตวิเวกอยู ปตเิ กิดแตวิเวกนัน้ ของเธอยอมดับไปได เพราะปติเกิด
แตวิเวกดับ ยอมเกิดโทมนัส เพราะโทมนัสดับ ยอมเกิดปติเกิดแตวิเวก เปรียบเหมือนรมเงา
ละที่แหงใด แดดยอมแผไปยังที่แหงนั้น แดดละทีแ่ หงใด รมเงาก็ยอมแผไปยังทีแ่ หงนั้น
ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันแล เพราะปติเกิดแตวิเวกดับ ยอมเกิดโทมนัส เพราะโทมนัสดับ
ยอมเกิดปติเกิดแตวเิ วก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี ฯ
ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล เพราะไมตั้งกามสัญโญชนไวโดยประการทั้งปวง เหตุ
สลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต และทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได ยอมเขา
ถึงปติอันเกิดแตวิเวกอยู ดวยสําคัญวา เรากําลังเขาถึงสิ่งที่ดี ประณีต คือปติเกิดแตวิเวกอยู
ปติเกิดแตวิเวกนั้นของเธอ ยอมดับไป ได เพราะปติเกิดแตวเิ วกดับ ยอมเกิดโทมนัส
เพราะโทมนัสดับ ยอมเกิดปติเกิดแตวิเวก เรื่องปติเกิดแตวิเวกดังนี้นนั้ อันปจจัยปรุงแตง
เปนของหยาบ และความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู จึงเห็น
อุบายเปนเครือ่ งสลัดออกจากสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงสิ่งทีป่ จจัยปรุงแตงนั้นได ฯ
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้เพราะไมตั้ง
กามสัญโญชนไวโดยประการทั้งปวง เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต และทิฐิอันคลอย
ตามขันธสวนอนาคตเสียได และเพราะกาวลวงปติ เกิดแตวิเวกได ยอมเขาถึงสุขเสมือน
ปราศจากอามิสอยู ดวยสําคัญวา เรากําลังเขาถึงสิ่งที่ดี ประณีต คือนิรามิสสุขอยู สุขเสมือน
ปราศจากอามิสนั้นของเธอยอมดับไปได เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ ยอมเกิดปติ
อันเกิดแตวเิ วก เพราะปติอนั เกิดแตวเิ วกดับ ยอมเกิดสุขเสมือนปราศจากอามิส เปรียบ
เหมือน รมเงาละที่แหงใด แดดยอมแผไปยังที่แหงนั้น แดดละทีแ่ หงใด รมเงาก็ยอมแผไป

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 28
ยังที่แหงนั้น ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ ยอมเกิดปติ
อันเกิดแตวเิ วก เพราะปติอนั เกิดแตวเิ วกดับ ยอมเกิดสุขเสมือน ปราศจากอามิส ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี ฯ
ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล เพราะไมตั้งกามสัญโญชนไวโดยประการทั้งปวง เหตุ
สลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต และทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได และ
เพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวเิ วกได ยอมเขาถึงสุขเสมือนปราศจากอามิสอยู ดวยสําคัญวา
เรากําลังเขาถึงสิ่งที่ดี ประณีต คือนิรามิสสุขอยู สุขเสมือนปราศจากอามิสนั้นของเธอ ยอม
ดับไปได เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ ยอมเกิดปติอันเกิดแตวเิ วก เพราะปตอิ ันเกิด
แตวิเวกดับยอมเกิดสุขเสมือนปราศจากอามิส เรื่องสุขเสมือนปราศจากอามิสดังนี้นนั้ อันปจจัย
ปรุงแตง เปนของหยาบ และความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู
จึงเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากสิ่งทีป่ จจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ
[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เพราะไมตั้ง
กามสัญโญชนไวโดยประการทั้งปวง เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีตและทิฐิอันคลอย
ตามขันธสวนอนาคตเสียได และเพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวเิ วกกาวลวงสุขเสมือน
ปราศจากอามิสได ยอมเขาถึงเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใช อยู ดวยสําคัญวา เรากําลัง
เขาถึงสิ่งที่ดี ประณีต คืออทุกขมสุขเวทนาอยูเวทนาอันเปนทุกขก็มใิ ชสุขก็มิใชนนั้ ของเธอ
ยอมดับไปได เพราะเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใชดับ ยอมเกิดสุขเสมือนปราศจากอามิส
เพราะสุขเสมือน ปราศจากอามิสดับ ยอมเกิดเวทนาอันเปนทุกขก็มใิ ชสุขก็มิใช เปรียบเหมือน
รมเงาละที่แหงใด แดดยอมแผไปยังทีแ่ หงนั้น แดดละทีแ่ หงใด รมเงาก็ยอมแผไปยังที่แหง
นั้น ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล เพราะเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใชดับ ยอมเกิดสุข
เสมือนปราศจากอามิส เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ ยอมเกิดเวทนาอันเปนทุกขก็มิใช
สุขก็มิใช ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 29
ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล เพราะไมตั้งกามสัญโญชนไวโดยประการทั้งปวง เหตุ
สลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต และทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได และ
เพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวเิ วก กาวลวงสุขเสมือนปราศจากอามิสได ยอมเขาถึงเวทนาอัน
เปนทุกขก็มใิ ชสุขก็มิใชอยู ดวยสําคัญวา เรากําลังเขาถึงสิ่งที่ดี ประณีต คืออทุกขมสุขเวทนาอยู
เวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใชนั้นของเธอ ยอมดับไปได เพราะเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใช
ดับยอมเกิดสุขเสมือนปราศจากอามิส เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ ยอมเกิด
เวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใช เรื่องเวทนาอันทุกขกม็ ใิ ชสุขก็มิใชดังนี้นั้น อันปจจัย
ปรุงแตงเปนของหยาบ และความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู
จึงเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากสิ่งทีป่ จจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ
[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เพราะไมตั้ง
กามสัญโญชนไวโดยประการทั้งปวง เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีตและทิฐิอัน
คลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได และเพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวเิ วกกาวลวงสุขเสมือน
ปราศจากอามิส กาวลวงเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใชไดยอมเล็งเห็นตัวเองวา เปนผูสงบ
แลว เปนผูดับแลว เปนผูไมมีอุปาทาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี ฯ
ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล เพราะไมตั้งกามสัญโญชนไวโดยประการทั้งปวง เหตุ
สลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต และทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได และ
เพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวเิ วก กาวลวงสุขเสมือนปราศจากอามิส กาวลวงเวทนาอันเปนทุกข
ก็มิใชสุขก็มิใชได ยอมเล็งเห็นตัวเองวา เปน ผูสงบแลว เปนผูดับแลว เปนผูไมมีอปุ าทาน
ทานผูนี้ ยอมกลาวยืนยันปฏิปทา ที่ใหสําเร็จนิพพานอยางเดียวโดยแท แตก็ทานสมณะหรือ
พราหมณนี้ เมื่อถือมั่นทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต ก็ชื่อวายังถือมั่นอยู หรือเมื่อถือมั่น
ทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคต ก็ชื่อวา ยังถือมั่นอยู หรือเมื่อถือมั่นกามสัญโญชน ก็ชื่อวา
ยังถือมั่นอยู หรือเมื่อถือมั่นปติอันเกิดแตวิเวก ก็ชื่อวายังถือมั่นอยู หรือเมื่อถือมั่นสุขเสมือน
ปราศจากอามิส ก็ชื่อวา ยังถือมั่นอยู หรือเมื่อถือมั่นเวทนาอัน เปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใช ก็ชื่อวา
ยังถือมั่นอยู และแมขอที่ทานผูนี้เล็งเห็นตัวเองวา เปนผูส งบแลว เปนผูดับแลว เปนผูไมมี
อุปาทานนั้น บัณฑิตก็เรียกวาอุปาทานของทานสมณพราหมณนี้ เรื่องอุปาทานดังนีน้ ั้น อันปจจัย
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ปรุงแตง เปนของหยาบ และความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู
จึงเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากสิ่งทีป่ จจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ
[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บทอันประเสริฐ สงบ ไมมีบทอื่นยิ่งกวา ที่ตถาคต
ตรัสรูเองดวยปญญาอันยิ่งนีแ้ ล คือ ความรูเหตุเกิด เหตุดับ คุณ โทษและอุบายเปน
เครื่องออกไปแหงผัสสายตนะทั้ง ๖ ตามความเปนจริง แลวหลุดพนไดดวยไมถือมัน่ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บทอันประเสริฐ สงบ ไมมีบทอื่นกวานี้นั้นคือ ความรูเหตุเกิด เหตุดับ คุณ
โทษ และอุบายเปนเครื่องออกไปแหงผัสสายตนะทั้ง ๖ ตามความเปนจริง แลวหลุดพนไดดวย
ไมถือมั่น ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ ปญจัตตยสูตรที่ ๒
___________________________________
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๓. กินติสูตร (๑๐๓)
[๔๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาชัฏ สถานที่บวงสรวงพลีเขตเมืองกุสินารา
สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระดํารัสแลว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอมีความดําริ ในเราบางหรือวา
สมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุจวี ร หรือเพราะเหตุบณ
ิ ฑบาตหรือเพราะเหตุเสนาสนะ
หรือเพราะเหตุหวังสุขในภพนอยภพใหญดวยอาการนี้ ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคไมมคี วามดําริในพระผูมีพระภาค
อยางนี้เลยวา พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมเพราะเหตุจวี ร หรือเพราะเหตุบณ
ิ ฑบาต หรือ
เพราะเหตุเสนาสนะ หรือเพราะเหตุหวังสุขในภพนอยภพใหญดว ยอาการนี้ ฯ
[๔๓] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนอันวา พวกเธอไมมีความดําริในเราอยางนี้เลยวา
สมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุจวี ร หรือเพราะเหตุบณ
ิ ฑบาตหรือเพราะเหตุเสนาสนะ
หรือเพราะเหตุหวังสุขในภพนอยภพใหญดวยอาการนี้ถา เชนนั้น พวกเธอมีความดําริในเรา
อยางไรเลา ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคมีความดําริในพระผูมีพระภาค อยางนี้แล วา
พระผูมีพระภาคผูทรงอนุเคราะห ทรงแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ทรงอาศัยความอนุเคราะห
แสดงธรรม ฯ
[๔๔] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนอันวาพวกเธอมีความดําริในเราอยางนี้วา พระผูมี
พระภาคผูอนุเคราะห แสวงหาประโยชนเกื้อกูล อาศัยความอนุเคราะหแสดงธรรม เพราะ
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ฉะนั้นแล ธรรมเหลาใด อันเราแสดงแลวแกเธอทั้งหลายดวยความรูยิ่ง คือ สติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เธอทั้งปวง
พึงเปนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน ศึกษาอยูในธรรมเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็เมื่อพวกเธอนั้นพรอมเพรียงกัน ยินดีตอ กัน ไมวิวาทกัน ศึกษาอยู จะพึงมีภิกษุผูกลาวตางกัน
ในธรรมอันยิ่ง เปนสองรูป ฯ
[๔๕] ถาพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอยางนี้วา ทานทัง้ สองนี้แล มีวาทะ
ตางกันโดยอรรถและโดยพยัญชนะ พวกเธอสําคัญภิกษุรปู ใดในสองรูปนั้นวา วางายกวากัน
พึงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น แลวกลาวแกเธออยางนี้วาทานผูมีอายุทั้งสอง มีวาทะตางกันโดยอรรถ
และโดยพยัญชนะ ขอทานโปรดทราบ ความตางกันนี้นนั้ แมโดยอาการที่ตางกันโดยอรรถและ
โดยพยัญชนะ ทานผูมี อายุทั้งสอง อยาถึงตองวิวาทกันเลย ตอนั้น พวกเธอสําคัญภิกษุอื่นๆ
ที่เปนฝายเดียวกันรูปใดวา วางายกวากัน พึงเขาไปหารูปนั้น แลวกลาวแกเธออยางนี้วา
ทานผูมีอายุทั้งสอง มีวาทะตางกันโดยอรรถและโดยพยัญชนะ ขอทานโปรดทราบความตางกันนี้
นั้น แมโดยอาการที่ตางกันโดยอรรถและโดยพยัญชนะ ทานผูมี อายุทงั้ สอง อยาถึงตองวิวาท
กันเลย ดวยประการนี้ พวกเธอตองจําขอที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิด โดยเปนขอผิดไว ครั้นจําไดแลว
ขอใดเปนธรรม เปนวินัยพึงกลาวขอนั้น ฯ
[๔๖] ถาพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอยางนี้วา ทานทัง้ สองนี้แล มีวาทะ
ตางกันแตโดยอรรถ ยอมลงกันไดโดยพยัญชนะ พวกเธอสําคัญ ภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นวา
วางายกวากัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น แลวกลาวแก เธออยางนี้วา ทานผูมีอายุทั้งสองแล
มีวาทะตางกันแตโดยอรรถ ยอมลงกันไดโดยพยัญชนะ ขอทานโปรดทราบความตางกันนี้นนั้
แมโดยอาการที่ลงกันไดโดย พยัญชนะ ทานผูมีอายุทั้งสอง อยาถึงตองวิวาทกันเลย ตอนั้น
พวกเธอสําคัญภิกษุอนื่ ๆ ที่เปนฝายเดียวกันรูปใดวา วางายกวา พึงเขาไปหารูปนั้น แลวกลาว
แกเธออยางนีว้ า ทานผูมีอายุทั้งสองแล มีวาทะตางกันแตโดยอรรถ ยอมลงกันไดโดยพยัญชนะ
ขอทานโปรดทราบความตางกันนี้นนั้ แมโดยอาการที่ลงกันได โดยพยัญชนะ ทานผูมีอายุทั้งสอง
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อยาถึงตองวิวาทกันเลย ดวยประการนี้ พวกเธอตองจําขอที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิด โดยเปนขอผิด
และจําขอที่ภกิ ษุทั้งสองนั้นถือถูก โดยเปนขอถูกไว ครั้นจําไดแลว ขอใดเปนธรรม เปนวินยั
พึงกลาวขอนัน้ ฯ
[๔๗] ถาพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอยางนี้วา ทานทัง้ สองนี้แล มีวาทะ
ลงกันไดโดยอรรถ ยังตางกันแตโดยพยัญชนะ พวกเธอสําคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นวา
วางายกวากัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น แลวกลาวแกเธออยางนี้วา ทานผูมีอายุทั้งสองแล
มีวาทะลงกันไดโดยอรรถ ยังตางกันแตโดยพยัญชนะ ขอทานโปรดทราบความตางกันนี้นนั้
แมโดยอาการที่ลงกันไดโดยอรรถ ตางกันแตโดยพยัญชนะ ก็เรื่องพยัญชนะนี้เปนเรื่องเล็กนอย
ทานผูมีอายุทงั้ สอง อยาถึงตองวิวาทกันในเรื่องเล็กนอยเลย ตอนั้น พวกเธอสําคัญภิกษุอื่นๆ
ที่เปนฝายเดียวกัน รูปใดวา วางายกวา พึงเขาไปหารูปนัน้ แลวกลาวแกเธออยางนีว้ า
ทานผูมีอายุทั้งสองแล มีวาทะลงกันไดโดยอรรถ ตางกันแตโดยพยัญชนะ ขอทานโปรดทราบ
ความตางกันนีน้ ั้น แมโดยอาการที่ลงกันไดโดยอรรถ ตางกันแตโดยพยัญชนะ ก็เรื่องพยัญชนะนี้
เปนเรื่องเล็กนอย ทานผูมีอายุทั้งสอง อยาถึงตองวิวาทกันในเรื่องเล็กนอยเลย ดวยประการนี้
พวกเธอตองจําขอที่ภิกษุทั้งสองนั้น ถือถูก โดยเปนขอถูก และจําขอที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิด
โดยเปนขอผิดไวครั้นจําไดแลว ขอใดเปนธรรม เปนวินยั พึงกลาวขอนั้น ฯ
[๔๘] ถาพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอยางนี้วา ทานทัง้ สอง นี้แล มีวาทะ
สมกันลงกันทัง้ โดยอรรถและโดยพยัญชนะ พวกเธอสําคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นวา วางาย
กวากัน พึงเขาไปหาภิกษุรปู นั้น แลวกลาวแกเธออยาง นี้วา ทานผูมอี ายุทั้งสองแล มีวาทะสมกัน
ลงกันทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะ ขอทานโปรดทราบคําที่ตางกันนีน้ ั้น แมโดยอาการที่สมกัน
ลงกันไดทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะ ทานผูมีอายุทั้งสอง อยาถึงตองวิวาทกันเลย ตอนั้น
พวก เธอสําคัญภิกษุอนื่ ๆ ที่เปนฝายเดียวกันรูปใดวา วางายกวา พึงเขาไปหารูปนั้น แลวกลาวแก
เธออยางนี้วา ทานผูมีอายุทั้งสองแล มีวาทะสมกันลงกันทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะ
ขอทานโปรดทราบคําที่ตางกันนี้นนั้ แมโดยอาการที่สมกันลงกันไดทงั้ โดยอรรถและโดยพยัญชนะ
ทานผูมีอายุทั้งสอง อยางถึงตอง วิวาทกันเลย ดวยประการนี้ พวกเธอตองจําขอที่ภกิ ษุทั้งสองนั้น
ถือถูก โดยเปนขอถูกไว ครัน้ จําไดแลว ขอใดเปนธรรม เปนวินยั พึงกลาวขอนั้น ฯ
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[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพวกเธอนั้นพรอมเพรียงกัน ยินดีตอ กันไมวิวาทกัน
ศึกษาอยู ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพึงมีอาบัติ มีวติ ิกกมโทษ พวกเธออยาเพอโจทภิกษุรูปนัน้ ดวย
ขอโจท พึงใครครวญบุคคลกอนวา ดวยอาการนี้ ความไมลําบากจักมีแกเรา และความไมขัดใจ
จักมีแกบุคคลผูตองอาบัติ เพราะบุคคลผูตองอาบัติ เปนคนไมมักโกรธ ไมผูกโกรธ ไมมีทิฐิมั่น
ยอมสละคืนไดงายและเราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล ดํารงอยูในกุศลได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้ ก็ควรพูด
อนึ่ง ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้วา ความไมลําบากจักมีแกเรา แตความขัดใจจักมี
แกบุคคลผูตองอาบัติ เพราะบุคคลผูตองอาบัติ เปนคนมักโกรธ มีความผูกโกรธ มีทิฐิมั่น
แตยอมสละคืนไดงาย และเราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล ดํารงอยูในกุศลได ก็เรื่องความขัดใจ
ของบุคคลผูตองอาบัตินี้ เปนเรื่องเล็กนอย สวนเรื่องที่เราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล ดํารงอยู
ในกุศลนัน่ แล เปนเรื่องใหญกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้ ก็ควรพูด
อนึ่ง ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้วา ความลําบากจักมีแกเรา แตความไมขดั ใจจักมี
แกบุคคลผูตองอาบัติ เพราะบุคคลผูตองอาบัติ เปนคนไมมักโกรธ ไมผูกโกรธ แตมีทิฐิมั่น
ยอมสละคืนไดงาย และเราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล ดํารงอยูในกุศลได ก็เรื่องความลําบาก
ของเรา เปนเรื่องเล็กนอย สวนเรื่องที่เราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล ดํารงอยูในกุศลไดนั่นแล
เปนเรื่องใหญกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้ ก็ควรพูด
ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนีว้ า ความลําบากจักมีแกเรา และความขัดใจจักมีแกบุคคล
ผูตองอาบัติ เพราะบุคคลผูตองอาบัติ เปนคนมักโกรธ มีความผูกโกรธ มีทิฐิมั่น สละคืน
ไดยาก แตเราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล ดํารง อยูในกุศลได ก็เรื่องความลําบากของเราและ
ความขัดใจของบุคคลผูตองอาบัตินี้เปนเรือ่ งเล็กนอย สวนเรื่องที่เราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล
ดํารงอยูในกุศลไดนั่นแล เปนเรื่องใหญกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้
ก็ควรพูด
แตถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้วา ความลําบากจักมีแกเรา และความขัดใจจักมีแก
บุคคลผูตองอาบัติ เพราะบุคคลผูตองอาบัติ เปนคนมักโกรธ มีความผูกโกรธ มีทิฐิมั่น
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สละคืนไดยาก ทั้งเราก็ไมอาจจะใหเขาออกจากอกุศล ดํารงอยูในกุศลได พวกเธอก็ตองไมละเลย
อุเบกขาในบุคคลเชนนี้ ฯ
[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพวกเธอนั้นพรอมเพรียงกัน ยินดีตอ กันไมวิวาทกัน
ศึกษาอยู พึงเกิดการพูดเลนสํานวนกัน แขงขันกันดวยทิฐิ ผูกใจเจ็บกัน ไมเชื่อถือกัน
ไมยินดีตอกันขึ้น พวกเธอพึงสําคัญภิกษุที่เปนฝายเดียว กันในทีน่ ั้นรูปใดวา วางาย พึงเขาไปหา
รูปนั้น แลวกลาวแกเธออยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ เรื่องที่พวกเราพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน
ไมวิวาทกัน ศึกษาอยู เกิดการพูดเลนสํานวนกัน แขงขันกันดวยทิฐิ ผูกใจเจ็บกัน
ไมเชื่อถือกัน ไมยินดีตอกันขึ้นนั้น พระสมณะเมื่อทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุจะชีแ้ จงโดยชอบ พึงชี้แจงอยางนีว้ า ดูกรทานผูมีอายุ เรื่องที่พวกเราพรอมเพรียงกัน
ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน ศึกษาอยู เกิดการพูดเลนสํานวนกัน แขงขันกันดวยทิฐิ ผูกใจเจ็บกัน
ไมเชื่อถือกัน ไมยินดีตอกันขึ้นนั้น พระสมณะเมื่อทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได ก็ภิกษุอนื่ ๆ
จะพึงถามเธอวา ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุไมละภาวะที่ดํารงอยูนี้แลวจะพึงทํานิพพานใหแจงไดหรือ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกร ทานผูมอี ายุ ภิกษุ
ไมละภาวะทีด่ าํ รงอยูนี้แลวแล จะพึงทํานิพพานใหแจงไมไดตอนั้น พวกเธอสําคัญภิกษุอื่นๆ
ที่เปนฝายเดียวกันรูปใดวา วางาย พึงเขาไปหารูปนั้น แลวกลาวแกเธออยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ
เรื่องที่พวกเราพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน ศึกษาอยู เกิดการพูดเลนสํานวนกัน
แขงขันกันดวยทิฐิ ผูกใจเจ็บกัน ไมเชื่อถือกัน ไมยินดีตอกันขึ้นนัน้ พระสมณะเมือ่ ทรงทราบ
จะพึงทรงติเตียนได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อจะชีแ้ จงโดยชอบ พึง ชี้แจงอยางนี้วา
ดูกรทานผูมีอายุ เรื่องที่พวกเราพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน ศึกษาอยู เกิดการ
พูดเลนสํานวนกัน แขงขันกันดวยทิฐิ ผูกใจเจ็บกัน ไมเชื่อถือกัน ไมยินดีตอกันขึน้ นั้น
พระสมณะเมือ่ ทรงทราบจะพึงติเตียนไดกภ็ ิกษุอนื่ ๆ จะพึงถามเธอวา ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุไม
ละภาวะที่ดํารงอยูนี้แลว จะพึงทํานิพพานใหแจงไดหรือ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมือ่ จะพยากรณ
โดยชอบพึงพยากรณอยางนีว้ า ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุไมละภาวะที่ดํารงอยูนี้แลวแล จะพึงทํา
นิพพานใหแจงไมได
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุอื่นๆ พึงถามเธออยางนี้วา ทานใหภิกษุเหลานี้ของพวกเรา
ออกจากอกุศล ดํารงอยูในกุศลแลวหรือ ภิกษุเมื่อจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนีว้ า
ดูกรทานผูมีอายุ ในเรื่องนี้ ขาพเจาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคทรงแสดงธรรม
แกขาพเจา ขาพเจาฟงธรรมของพระองคแลว ไดกลาวแกภิกษุเหลานัน้ ภิกษุเหลานัน้ ฟงธรรม
แลว ออกจากอกุศล และดํารงอยูในกุศลไดแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อพยากรณอยางนี้
แล ชื่อวาไมยกตน ไมขมคนอื่น พยากรณธรรมสมควรแกธรรมดวย ทั้งการกลาวกอนและ
การกลาวตามกันอะไรๆ อันชอบดวยเหตุ ยอมไมถึงฐานะนาตําหนิ ดวย ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ กินติสูตรที่ ๓
______________________________
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๔. สามคามสูตร (๑๐๔)
[๕๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่หมูบานสามคาม ในสักกชนบท ก็สมัย
นั้นแล นิครนถ นาฏบุตรตายลงใหมๆ ที่เมืองปาวา เพราะการตายของนิครนถ นาฏบุตรนั้น
พวกนิครนถแตกกันเปน ๒ พวก เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกัน เสียดสีกันและกันดวยฝปาก
อยูวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทวั่ ถึงธรรมวินัยนี้ ทานปฏิบัติผิด เราปฏิบัติถูก ของ
เรามีประโยชน ของทานไมมีประโยชน คําที่ควรพูดกอน ทานพูดทีหลัง คําที่ ควรพูดทีหลัง
ทานพูดกอน ขอปฏิบัติที่เคยชินอยางดียิ่งของทานกลายเปนผิดแมวาทะของทานที่ยกขึ้นมา
เราก็ขมได ทานจงเที่ยวแกคําพูดหรือจงถอนคําเสียถาสามารถ นิครนถเหลานั้นทะเลาะกันแลว
ความตายประการเดียวเทานัน้ เปน สําคัญ เปนไปในพวกนิครนถศิษยนาฏบุตร แมสาวกของ
นิครนถ นาฏบุตรฝายคฤหัสถ ผูนุงขาวหมขาว ก็เปนผูเบื่อหนาย คลายยินดี มีใจถอยกลับ
ในพวกนิครนถศิษยนาฏบุตร ดุจวาเบื่อหนาย คลายยินดี มีใจถอยกลับในธรรมวินยั ที่นิครนถ
นาฏบุตรกลาวผิด ใหรูผิด ไมใชนําออกจากทุกข ไมเปนไปเพื่อความสงบ มิใชธรรมวินัย
ที่พระสัมมาสัมพุทธใหรูทั่ว เปนสถูปที่พัง ไมเปนที่พึ่งอาศัยได ฯ
[๕๒] ครั้งนั้นแล สมณุทเทสจุนทะ จําพรรษาที่เมืองปาวาแลวเขาไปยังบานสามคาม
หาทานพระอานนท กราบทานพระอานนทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว
ไดกลาวกะทานพระอานนทดังนี้วา ขาแตทานผูเจริญ นิครนถ นาฏบุตรตายลงใหมๆ ที่เมือง
ปาวา เพราะการตายของนิครนถ นาฏบุตรนั้น พวกนิครนถจึงแตกกันเปน ๒ พวก เกิดขัดใจ
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ทะเลาะวิวาทกันเสียดสีกันดวยฝปากอยูว า ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้
ไฉนทานจักรูทั่วถึงธรรมวินยั นี้ ทานปฏิบตั ิผิด เราปฏิบัติถูก ของเรามีประโยชน ของทานไมมี
ประโยชน คําที่ควรพูดกอน ทานพูดทีหลัง คําที่ควรพูดทีหลังทานพูดกอน ขอปฏิบัติที่เคยชินอยาง
ดียิ่งของทานกลายเปนผิด แมวาทะของทานที่ยกขึน้ มา เราก็ขมได ทานจงเที่ยวแกคาํ พูดหรือจง
ถอนคําเสีย ถาสามารถ นิครนถเหลานั้นทะเลาะกันแลว ความตายประการเดียวเทานั้นเปน
สําคัญ เปน ไปในพวกนิครนถศิษยนาฏบุตร แมสาวกของนิครนถ นาฏบุตรฝายคฤหัสถ ผู
นุงขาวหมขาว ก็เปนผูเบื่อหนาย คลายยินดี มีใจถอยกลับในพวกนิครนถศิษยนาฏบุตร ดุจวา
เบื่อหนาย คลายยินดี มีใจถอยกลับในธรรมวินัย ที่นิครนถนาฏบุตรกลาวผิด ใหรูผดิ ไมใช
นําออกจากทุกข ไมเปนไปเพื่อความสงบ มิใชธรรมวินยั ที่พระสัมมาสัมพุทธใหรูทั่ว เปนสถูป
ที่พัง ไมเปนที่พึ่งอาศัยได เมื่อสมณุทเทสจุนทะกลาวอยางนี้แลว ทานพระอานนทจึงกลาว
ดังนี้วา ดูกรจุนทะผูมีอายุ เรื่องนี้ มีเคาพอจะเฝาพระผูม ีพระภาคได มาเถิด เราทั้ง ๒ จักเขา
เฝาพระผูมีพระภาค แลวกราบทูลเรื่องนี้แดพระผูมีพระภาค สมณุทเทสจุนทะรับคําทานพระ
อานนทแลว ฯ
[๕๓] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทและสมณุทเทสจุนทะ เขาไปเฝา พระผูมีพระภาค
ยังที่ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูม ีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอานนท
พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ สมณุทเทส
จุนทะนี้กลาวอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ นิครนถ นาฏบุตรตายลงใหมๆ ที่เมืองปาวา เพราะ
การตายของนิครนถ นาฏบุตรนั้น พวกนิครนถจึงแตกกันเปน ๒ พวก เกิดขัดใจทะเลาะวิวาท
กันเสียดสีกันดวยฝปากอยูว า ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ฯลฯ แม
สาวกของนิครนถ นาฏบุตรฝายคฤหัสถ ผูนุงขาวหมขาว ก็เปนผูเบื่อหนายคลายยินดี มีใจ
ถอยกลับในพวกนิครนถศิษยนาฏบุตร ดุจวาเบื่อหนาย คลายยินดี มีใจถอยกลับในธรรมวินัย
ที่นิครนถ นาฏบุตร กลาวผิด ใหรูผิด ไมใชนําออกจากทุกข ไมเปนไปเพื่อความสงบ มิใช
ธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธใหรูทั่ว เปนสถูปที่พัง ไมเปนที่พึ่งอาศัยได ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคมีความดําริอยางนี้วา สมัยเมื่อพระผูมีพระภาคลวงลับไป ความวิวาทอยาไดเกิดขึ้น
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ในสงฆเลย ความวิวาทนัน้ มีแตเพื่อไมเกือ้ กูลแกชนมาก ไมใชสุขของชนมาก ไมใชประโยชน
ของชนมาก เพื่อไมเกื้อกูล เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษย ฯ
[๕๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ธรรม
เหลาใด อันเราแสดงแลวแกเธอทั้งหลายดวยความรูยิ่ง คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค มีองค ๘ ดูกรอานนท เธอจะยัง
เห็นภิกษุของเรา แมสองรูป มีวาทะตางกันได ในธรรมเหลานี้หรือ ฯ
ทานพระอานนททูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมเหลาใด อัน พระผูมีพระภาคทรง
แสดงแลว แกขาพระองคทั้งหลายดวยความรูยิ่ง คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ขาพระองคยังไมเห็นภิกษุแมสองรูป
มีวาทะตางกันในธรรมเหลานี้ ขาแตพระองคผูเจริญ มีไดแล ที่บุคคลทั้งหลายผูอาศัยพระผูมี
พระภาคอยูนนั้ พอสมัยพระผูมีพระภาคลวงลับไป จะพึงกอวิวาทใหเกิดในสงฆได เพราะ
เหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกขอันยิ่ง ความวิวาทนั้นมีแตเพื่อไมเกื้อกูลแกชนมาก ไมใชสุข
ของชนมาก ไมใชประโยชนของชนมาก เพื่อไมเกื้อกูล เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษย ฯ
พ. ดูกรอานนท ความวิวาทที่เกิดเพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกข อันยิ่ง นั้นเล็ก
นอย สวนความวิวาทอันเกิดในสงฆ ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา ความวิวาทนัน้ มีแต
เพื่อไมเกื้อกูลแกชนมาก ไมใชสุขของชนมาก ไมใชประโยชนของชนมาก เพื่อไมเกื้อกูล
เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษย ฯ
[๕๕] ดูกรอานนท มูลเหตุแหงความวิวาทนี้มี ๖ อยาง ๖ อยางเปนไฉน ดูกร
อานนท
(๑) ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมักโกรธ มีความผูกโกรธ ภิกษุที่เปน ผูมักโกรธ มี
ความผูกโกรธนั้น ยอมไมมคี วามเคารพ ไมมีความยําเกรง แมใน พระศาสดา แมในพระธรรม
แมในพระสงฆอยู ทั้งไมเปนผูทําใหบริบรู ณในสิกขา ภิกษุทไี่ มมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง
แมในพระศาสดา แมในพระธรรมแมในพระสงฆอยู ทั้งไมเปนผูทําใหบริบูรณในสิกขา
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นั้น ยอมกอความวิวาทใหเกิดในสงฆ ซึง่ เปนความวิวาท มีเพื่อไมเกื้อกูลแกชนมาก ไมใชสุข
ของชนมากไมใชประโยชนของชนมาก เพือ่ ไมเกื้อกูล เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษย
ดูกรอานนท ถาหากพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเชนนีใ้ นภายในหรือในภายนอก
พวกเธอพึงพยายามละมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามกนัน้ เสียในที่นั้น ถาพวกเธอพิจารณาไมเห็น
มูลเหตุแหงความวิวาทเชนนีใ้ นภายในหรือในภายนอก พวกเธอพึงปฏิบัติไมใหมูลเหตุแหง
ความวิวาทอันลามกนั้นแล ลุกลามตอ ไปในที่นั้น การละมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามกนี้
ยอมมีไดดว ยอาการเชนนี้ ความไมลุกลามตอไปของมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามกนี้ ยอมมีได
ดวยอาการเชนนี้ ฯ
[๕๖] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก
(๒) ภิกษุเปนผูมีความลบหลู มีความตีเสมอ...
(๓) ภิกษุเปนผูมีความริษยา มีความตระหนี่...
(๔) ภิกษุเปนผูโออวด เปนผูมีมายา...
(๕) ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด...
(๖) ภิกษุเปนผูมีความเห็นเอาเอง มีความเชื่อถือผิวเผิน มีความถือรั้นสละคืนไดยาก
ภิกษุทเี่ ปนผูมคี วามเห็นเอาเอง มีความเชือ่ ถือผิวเผิน มีความถือรั้น สละคืนไดยากนั้น ยอม
ไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง แมในพระศาสดา แมในพระธรรม แมในพระสงฆอยู
ทั้งไมเปนผูทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุทไี่ มมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง แมในพระศาสดา
แมในพระธรรม แมในพระสงฆอยู ทั้งไมเปนผูทําใหบริบูรณในสิกขานั้น ยอมกอความวิวาท
ใหเกิดในสงฆ ซึ่งเปนความวิวาท มีเพื่อไมเกื้อกูลแกชนมาก ไมใชสุขของชนมาก ไมใช
ประโยชนของชนมาก เพื่อไมเกื้อกูล เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษย ดูกร อานนท ถา
พวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเชนนี้ในภายในหรือในภาย นอก พวกเธอพึงพยายาม
ละมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามกนั้นเสียในที่นั้น ถา พวกเธอพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความ
วิวาทเชนนีใ้ นภายในหรือในภายนอก พวก เธอพึงปฏิบัติไมใหมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามก
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นั้นแล ลุกลามตอไปในที่นนั้ การละมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามกนี้ ยอมมีไดดว ยอาการ
เชนนี้ ความไมลุกลามตอไปของมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามกนี้ ยอมมีไดดว ยอาการเชนนี้
ดูกรอานนทเหลานี้แล มูลเหตุแหงความวิวาท ๖ อยาง ฯ
[๕๗] ดูกรอานนท อธิกรณนี้มี ๔ อยาง ๔ อยางเปนไฉน คือ วิวาทาธิกรณ
อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ ดูกรอานนท เหลานีแ้ ลอธิกรณ ๔ อยาง ฯ
ดูกรอานนท ก็อธิกรณสมถะนี้มี ๗ อยางแล คือ เพื่อระงับอธิกรณอันเกิดแลวๆ
สงฆพึงใชสัมมุขาวินัย สติวนิ ัย อมุฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะเยภุยยสิกา ตัสสปาปยสิกา
ติณวัตถารกะ ฯ
[๕๘] ดูกรอานนท ก็สัมมุขาวินัยเปนอยางไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
วิวาทกัน วาเปนธรรมหรือมิใชธรรม วาเปนวินยั หรือมิใชวินยั ดูกร อานนท ภิกษุเหลานั้น
ทั้งหมดแล พึงพรอมเพรียงกันประชุมพิจารณาแบบแผนธรรม ครั้นพิจารณาแลว พึงใหอธิกรณ
นั้นระงับโดยอาการที่เรื่องลงกันไดในแบบแผนธรรมนั้น ดูกรอานนท อยางนี้แล เปนสัมมุขา
วินัย ก็แหละความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินยั นี้ ยอมมีไดดว ยสัมมุขาวินัยอยางนี้ ฯ
[๕๙] ดูกรอานนท ก็เยภุยยสิกาเปนอยางไร คือ ภิกษุเหลานั้นไมอาจ ระงับอธิกรณ
นั้นในอาวาสนั้นได พึงพากันไปยังอาวาสที่มีภิกษุมากกวา ภิกษุทั้งหมดพึงพรอมเพรียงกัน
ประชุมในอาวาสนั้น ครั้นแลวพึงพิจารณาแบบแผนธรรมครั้นพิจารณาแลว พึงใหอธิกรณนั้น
ระงับโดยอาการที่เรื่องลงกันไดในแบบแผนธรรมนั้น ดูกรอานนท อยางนี้แล เปนเยภุยยสิกา
ก็แหละ ความระงับอธิกรณ บางอยางในธรรมวินัยนี้ ยอมมีไดดว ยเยภุยยสิกาอยางนี้ ฯ
[๖๐] ดูกรอานนท ก็สติวินยั เปนอยางไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ โจทภิกษุ
ดวยอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก หรือใกลเคียงปาราชิกวา ทานผูมีอายุระลึกไดหรือไมวา
ทานตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว ภิกษุนั้นตอบอยางนีว้ า
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ทานผูมีอายุทงั้ หลาย ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก
หรือใกลเคียงปาราชิก เมื่อเปน เชนนี้ สงฆตองใหสติวนิ ัยแกภกิ ษุนั้นแล ดูกรอานนท อยางนีแ้ ล
เปนสติวินยั ก็แหละความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินัยนี้ ยอมมีไดดว ยสติวนิ ัยอยางนี้ ฯ
[๖๑] ดูกรอานนท ก็อมูฬหวินยั เปนอยางไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ โจทภิกษุ
ดวยอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกวาทานผูม ีอายุ จงระลึกดูเถิดวา
ทานตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว ภิกษุนั้นตอบอยางนี้วา
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก
หรือใกลเคียงปาราชิก ภิกษุผูโจทนั้นปลอบโยนเธอผูกําลังทําลายอยูนวี้ า เอาเถอะ ทานผูมีอายุ
จงรูตัวใหดีเถิด เผื่อจะระลึกไดวาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิก
แลว ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจาถึงความเปนบา ใจฟุงซานแลว
กรรมอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก ขาพเจาผูเปนบาไดประพฤติลวง และไดพูดละเมิดไป
ขาพเจาระลึกมันไมไดวา ขาพเจาผูหลงทํากรรมนี้ไปแลว เมื่อเปนเชนนี้ สงฆตองใหอมุฬหวินัย
แกภกิ ษุนั้นแล ดูกรอานนท อยางนี้แล เปนอมูฬหวินยั ก็แหละ ความระงับอธิกรณบางอยาง
ในธรรมวินยั นี้ ยอมมีไดดว ยอมูฬหวินยั อยางนี้ ฯ
[๖๒] ดูกรอานนท ก็ปฏิญญาตกรณะเปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรม วินัยนี้ ถูกโจท
หรือไมถูกโจทก็ตาม ยอมระลึกและเปดเผยอาบัติได เธอพึงเขาไปหาภิกษุผแู กกวา หมจีวร
เฉวียงบาขางหนึ่ง แลวไหวเทานั่งกระหยงประคองอัญชลี กลาวแกภิกษุนั้นอยางนีว้ า ขาแต
ทานผูเจริญ ขาพเจาตองอาบัติชื่อนี้แลวขอแสดงคืนอาบัตินั้น ภิกษุผูแกกวานั้นกลาวอยางนี้วา
ทานเห็นหรือ เธอตอบวา ขาพเจาเห็น ภิกษุผูแกกวานัน้ กลาววา ทานพึงถึงความสํารวมตอไป
เถิด เธอกลาว วา ขาพเจาจักถึงความสํารวม ดูกรอานนท อยางนีแ้ ล เปนปฏิญญาตกรณะ
ก็แหละ ความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินัยนี้ ยอมมีไดดว ยปฏิญญาตกรณะ อยางนี้ ฯ
[๖๓] ดูกรอานนท ก็ตสั สปาปยสิกาเปนอยางไร คือ พวกภิกษุใน ธรรมวินัยนี้ โจท
ภิกษุดวยอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิก วา ทานผูมีอายุระลึกไดหรือไม
วา ทานตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว ภิกษุนั้นตอบอยางนี้
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วา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา ขาพเจาตองอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ
ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิก ภิกษุผูโจทนั้นปลอบโยนเธอผูกําลังทําลายอยูนวี้ า เอาเถอะ ทาน
ผูมีอายุ จงรูตัวใหดีเถิด เผื่อจะระลึกไดวาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียง
ปาราชิกแลว ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา ขาพเจา
ตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิก แตขาพเจาระลึกไดวา ขาพเจา
ตองอาบัติชื่อนี้เพียงเล็กนอย ภิกษุผูโจทกนั้นปลอบโยนเธอผูกําลังทําลายอยูนวี้ า เอาเถอะ ทาน
ผูมีอายุจงรูตัวใหดีเถิด เผื่อจะระลึกไดวาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียง
ปาราชิกแลว ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ทานผูมีอายุทั้งหลาย อันที่จริง ขาพเจาตองอาบัติชื่อนี้
เพียงเล็กนอยไมถูกใครถามยังรับ ไฉนขาพเจาตองอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือ
ใกลเคียงปาราชิกแลว ถูกถาม จักไมรับเลา ภิกษุผูโจทกนั้นกลาวอยางนี้วา ทานผูมีอายุ ก็ทานตอง
อาบัติชื่อนี้เพียงเล็กนอย ไมถูกถามยังไมรับ ไฉนทานตองอาบัติหนัก เห็นปานนี้ คือ ปาราชิก
หรือใกลเคียงปาราชิกแลว ไมถูกถามจักรับเลา เอาเถอะทานผูมีอายุ จงรูตัวใหดีเถิด เผื่อ
จะระลึกไดวาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว ภิกษุนั้นกลาว
อยางนี้วา ทานผูมีอายุทั้งหลายขาพเจากําลังระลึกไดแล ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ
ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว คําทีว่ า ขาพเจาระลึกไมไดวา ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็น
ปานนี้คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกนี้ ขาพเจาพูดพลั้งพูดพลาดไป ดูกรอานนทอยางนีแ้ ล
เปนตัสสปาปยสิกา ก็แหละ ความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินยั นี้ ยอมมีไดดว ยตัสส
ปาปยสิกาอยางนี้ ฯ
[๖๔] ดูกรอานนท ก็ตณ
ิ วัตถารกะเปนอยางไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิด
ขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู ไดประพฤติลวงและไดพูดละเมิดกรรมอันไมสมควรแกสมณะเปน
อันมาก ภิกษุเหลานั้นทั้งหมด พึงพรอมเพรียงกันประชุมครั้นแลว ภิกษุผูฉลาดในบรรดาภิกษุ
ที่เปนฝายเดียวกัน พึงลุกจากอาสนะ หมจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี ประกาศให
สงฆทราบวา ขาแตสงฆผูเจริญ ขอสงฆจงฟงขาพเจา เราทั้งหลายในที่นี้ เกิดขัดใจทะเลาะ
วิวาทกันอยู ไดประพฤติ ลวง และไดพดู ละเมิดกรรมอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก ถา
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สงฆมีความพรั่งพรอมถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานผูมีอายุเหลานี้และของตน ยกเวน
อาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่พัวพันกับคฤหัสถ ดวยวินัยเพียงดังวากลบไวดว ย หญา ในทาม
กลางสงฆ เพื่อประโยชนแกทานผูมีอายุเหลานี้และแกตน ตอนั้นภิกษุผูฉลาดในบรรดาภิกษุที่
เปนฝายเดียวกันอีกฝายหนึ่ง พึงลุกจากอาสนะ หมจีวร เฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี
ประกาศใหสงฆทราบวา ขาแตสงฆผูเจริญ ขอสงฆจงฟงขาพเจา เราทัง้ หลายในทีน่ ี้ เกิดขัดใจ
ทะเลาะวิวาทกันอยู ไดประพฤติ ลวง และไดพดู ละเมิดกรรมอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก
ถาสงฆมีความพรั่งพรอมถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานผูมีอายุเหลานีแ้ ละของตน ยก
เวนอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่พัวพันกับคฤหัสถ ดวยวินยั เพียงดังวากลบไว ดวยหญา ใน
ทามกลางสงฆ เพื่อประโยชนแกทานผูมีอายุเหลานีแ้ ละแกตน ดูกรอานนท อยางนีแ้ ล เปน
ติณวัตถารกะ ก็แหละ ความระงับอธิกรณบางอยางใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมมีไดดว ยติณวัตถารกะอยางนี้ ฯ
[๖๕] ดูกรอานนท ธรรมเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอความรัก กอความ
เคารพ เปนไปเพื่อสงเคราะหกัน เพื่อไมววิ าทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันนีม้ ี ๖ อยาง ๖ อยางเปนไฉน
(๑) ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินยั นี้ มีกายกรรมประกอบดวยเมตตา ปรากฏใน
เพื่อนรวมประพฤติพรหมจรรย ทั้งในทีแ่ จง ทั้งในที่ลับ นี้คือธรรมเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน
เปนเหตุกอความรัก กอความเคารพ เปนไปเพื่อ สงเคราะหกนั เพื่อไมวิวาทกัน เพื่อความ
พรอมเพรียงกัน เพื่อเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ประการหนึ่ง ฯ
(๒) ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมวี จีกรรมประกอบดวยเมตตา ปรากฏใน
เพื่อนรวมประพฤติพรหมจรรย ทั้งในทีแ่ จง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรม เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน
เปนเหตุกอความรัก กอความเคารพ เปนไปเพื่อสงเคราะหกัน เพื่อไมววิ าทกัน เพื่อความ
พรอมเพรียงกัน เพื่อเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
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(๓) ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีมโนกรรมประกอบดวยเมตตา ปรากฏใน
เพื่อนรวมพรหมจรรย ทั้งในที่แจง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน เปน
เหตุกอความรัก กอความเคารพ เปนไปเพือ่ สงเคราะหกัน เพื่อไมววิ าทกัน เพื่อความพรอมเพรียง
กัน เพื่อเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
(๔) ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีลาภใดๆ เกิดโดยธรรมไดแลวโดยธรรม
ที่สุดแมเพียงอาหารติดบาตร เปนผูไมแบงกันเอาลาภเห็นปานนั้นไวบริโภคแตเฉพาะผูเดียว
ยอมเปนผูบริโภคเฉลี่ยทั่วไปกับเพื่อนรวมประพฤติพรหมจรรยผูมีศีล นี้ก็ธรรมเปนที่ตั้งแหง
ความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอ ความรักกอความเคารพ เปนไปเพื่อสงเคราะหกนั เพื่อไมวิวาท
กัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
(๕) ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุถึงความเปนผูเสมอกันโดยศีล ในศีล
ทั้งหลาย ที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหา
และทิฐิไมแตะตอง เปนไปพรอมเพื่อสมาธิ เห็นปานนัน้ กับเพื่อนรวมประพฤติ
พรหมจรรยอยู ทั้งในที่แจง ทั้งในที่ลับ นีก้ ็ธรรมเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอความ
รัก กอความเคารพ เปนไปเพื่อสงเคราะหกัน เพื่อไมววิ าทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
(๖) ดูกรอานนท ประการอื่นๆ ยังมีอีก ภิกษุถึงความเปนผูเสมอกันโดยทิฐิ ใน
ทิฐิที่เปนของพระอริยะ อันนําออก ชักนําผูกระทําตามเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ เห็นปานนั้น
กับเพื่อนรวมประพฤติพรหมจรรยอยู ทั้งในที่แจง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเปนที่ตั้งแหงความระลึก
ถึงกัน เปนเหตุกอความรัก กอความเคารพเปนไปเพื่อสงเคราะห เพื่อไมวิวาทกัน เพื่อความ
พรอมเพรียงกัน เพื่อเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
ดูกรอานนท นี้แล ธรรม ๖ อยาง เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอความ
รัก กอความเคารพ เปนไปเพื่อสงเคราะหกัน เพื่อไมววิ าทกันเพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
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[๖๖] ดูกรอานนท ถาพวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมทั้ง ๖ อยางนี้ ประพฤติอยู
พวกเธอจะยังเห็นทางวากลาวพวกเราได นอยก็ตาม มากก็ตามซึ่งจะอดกลั้นไวไมไดละหรือ ฯ
ทานพระอานนทกราบทูลวา ขอนี้หามิไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เพราะฉะนั้นแล พวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมทั้ง๖ อยางนี้ ประพฤติ
เถิด ขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกพวกเธอตลอดกาลนาน ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระอานนทชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ สามคามสูตร ที่ ๔
________________________________________
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๕. สุนักขัตตสูตร (๑๐๕)
[๖๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่กูฏาคารศาลา ในปามหาวัน เขต พระนครเวสาลี
ก็สมัยนั้นแล มีภิกษุมากดวยกันทูลพยากรณอรหัตผลในสํานักของพระผูมีพระภาควา พวกขา
พระองครูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลวกิจทีค่ วรทําไดทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
[๖๘] พระสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร ไดทราบขาววา มีภิกษุมากดวยกันได ทูลพยากรณ
อรหัตผล ในสํานักของพระผูมีพระภาควา พวกขาพระองครูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี จึงเขาไปเฝาพระผู
มีพระภาคยังทีป่ ระทับ แลวถวายอภิวาทพระ ผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่ง
เรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมี พระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดทราบ
ขาวดังนีว้ า มีภิกษุมากดวยกันไดทูลพยากรณอรหัตผลในสํานักของพระผูมีพระภาควา พวกขา
พระองครูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจทีค่ วรทําไดทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี ขาแตพระองคผูเจริญ พวกภิกษุที่ทูลพยากรณอรหัตผลในสํานักของ
พระผูมีพระภาคดังนั้น ไดทลู พยากรณอรหัตผลโดยชอบหรือ หรือวา ภิกษุบางเหลาในพวกนี้
ไดทูลพยากรณอรหัตผล ดวยความสําคัญวาตนไดบรรลุ ฯ
[๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสุนกั ขัตตะ พวกภิกษุทพี่ ยากรณอรหัตผลในสํานัก
ของเราวา พวกขาพระองครชู ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จ
แลว กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี นัน้ มีบางเหลาในพวกนีไ้ ดพยากรณอรหัตผลโดยชอบ
แท แตก็มภี ิกษุบางเหลาในที่นี้ไดพยากรณอรหัตผล ดวยความสําคัญวา ตนไดบรรลุบาง
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ดูกรสุนักขัตตะ ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุพวกที่พยากรณอรหัตผลโดยชอบแทนั้น ยอมมีอรหัตผล
จริงทีเดียว สวนในภิกษุพวกที่พยากรณอรหัตผลดวยความสําคัญวาตนไดบรรลุนั้น ตถาคตมี
ความดําริอยางนี้วา จักแสดงธรรมแกเธอ ดูกรสุนักขัตตะ ในเรื่องนี้ตถาคตมีความดําริวา
จักแสดงธรรมแกภกิ ษุเหลานัน้ ดวยประการฉะนี้ แตถาธรรมวินัยนี้มีโมฆบุรุษบางพวกคิดแตง
ปญหาเขามาถามตถาคต ขอที่ตถาคตมีความดําริในภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา จักแสดงธรรมแก
เธอนั้น ก็จะเปนอยางอื่นไป ฯ
พระสุนักขัตตะทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต ขณะนีเ้ ปนกาลสมควรแลวๆ ที่
พระผูมีพระภาคจะทรงแสดงธรรม ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ
พ. ดูกรสุนักขัตตะ ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ฯ
พระสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร ทูลรับพระดํารัสแลว ฯ
[๗๐] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรสุนักขัตตะ กามคุณนี้มี ๕ อยางแล
๕ อยางเปนไฉน คือ
(๑) รูปทีร่ ูไดดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนทีร่ ักประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
(๒) เสียงที่รูไดดวยโสต อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รักประกอบดวย
กาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
(๓) กลิน่ ที่รูไดดว ยฆานะ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รักประกอบดวย
กาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
(๔) รสทีร่ ูไดดวยชิวหา อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนทีร่ ัก ประกอบดวย
กาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
(๕) โผฏฐัพพะที่รูไดดว ยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจเปนที่รัก ประกอบ
ดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
ดูกรสุนักขัตตะ นี้แลกามคุณ ๕ อยาง ฯ
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[๗๑] ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ปุริสบุคคลบางคนในโลกนี้ พึงเปนผูนอม ใจไปในโลกามิส
นั่นเปนฐานะที่มีไดแล ปุรสิ บุคคลผูนอมใจไปในโลกามิสถนัดแตเรื่องที่เหมาะแกโลกามิส
เทานั้น ยอมตรึก ยอมตรองธรรมอันควรแก โลกามิส คบแตคนชนิดเดียวกัน และถึง
ความใฝใจกับคนเชนนั้น แตเมื่อมีใคร พูดเรื่องเกี่ยวกับอาเนญชสมาบัติ ยอมไมสนใจฟง ไม
เงี่ยโสตสดับ ไมตั้งจิตรับรูไมคบคนชนิดนั้น และไมถึงความใฝใจกับคนชนิดนัน้ เปรียบ
เหมือนคนทีจ่ ากบานหรือนิคมของตนไปนาน พบบุรุษคนใดคนหนึ่งผูจากบานหรือนิคมนั้น
ไปใหมๆตองถามบุรุษนั้นถึงเรื่องที่บานหรือนิคมนั้นมีความเกษม ทํามาหากินดี และมีโรคภัย
ไขเจ็บนอย บุรุษนั้นพึงบอกเรื่องที่บานหรือนิคมนั้นมีความเกษม ทํามาหากินดี และมีโรคภัย
ไขเจ็บนอยแกเขา ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เขาจะพึงสนใจฟง
บุรุษนั้น เงีย่ โสตสดับ ตั้งจิตรับรู คบบุรุษนั้นและถึงความใฝใจกับบุรุษนั้นบางไหมหนอ ฯ
สุ. แนนอน พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรสุนักขัตตะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ขอที่ปุริสบุคคลบางคนในโลกนี้ พึงเปนผู
นอมใจไปในโลกามิส นั่นเปนฐานะที่มไี ดแล ปุริสบุคคลผูนอมใจไปในโลกามิส ถนัดแต
เรื่องที่เหมาะแกโลกามิสเทานั้น ยอมตรึก ยอมตรองธรรมอันควรแกโลกามิส คบแตคนชนิด
เดียวกัน และถึงความใฝใจกับคนเชนนั้น แตเมื่อมีใครพูดเรื่องเกีย่ วกับอาเนญชสมาบัติ ยอม
ไมสนใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับไมตั้งจิตรับรู ไมคบคนชนิดนั้น และไมถึงความใฝใจกับคน
ชนิดนั้น บุคคลที่เปนอยางนีน้ ั้น พึงทราบเถิดวา เปนปุรสิ บุคคลผูนอมใจไปในโลกามิส ฯ
[๗๒] ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ปุริสบุคคลบางคนในโลกนี้ พึงเปนผูน อม ใจไปใน
อาเนญชสมาบัติ นั่นเปนฐานะที่มีไดแล ปุริสบุคคลผูนอมใจไปในอาเนญชสมาบัติ ถนัดแต
เรื่องที่เหมาะแกอาเนญชสมาบัติเทานั้น ยอมตรึก ยอมตรองธรรมอันควรแกอาเนญชสมาบัติ
คบแตคนชนิดเดียวกัน และถึงความใฝใจกับคนเชนนั้น แตเมื่อมีใครพูดเรื่องเกีย่ วกับโลกามิส
ยอมไมสนใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับ ไมตั้งจิตรับรู ไมคบคนชนิดนัน้ และไมถึงความใฝใจกับ
คนชนิดนัน้ เปรียบเหมือนใบไมเหลือง หลุดจากขัว้ แลว ไมอาจเปนของเขียวสดได ฉันใด
ดูกรสุนักขัตตะ ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อความเกีย่ วของในโลกามิสของปุริสบุคคลผูนอมใจ
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ไปในอาเนญชสมาบัติหลุดไปแลว บุคคลที่เปนอยางนีน้ นั้ พึงทราบเถิดวา เปนปุริสบุคคลผู
นอมใจไปในอาเนญชสมาบัติ พรากแลวจากความเกี่ยวของในโลกามิส ฯ
[๗๓] ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ปุริสบุคคลบางคนในโลกนี้ พึงเปนผูน อม ใจไปใน
อากิญจัญญายตนสมาบัติ นัน่ เปนฐานะทีม่ ีไดแล ปุริสบุคคลผูนอมใจไปในอากิญจัญญายตน
สมาบัติ ถนัดแตเรื่องที่เหมาะแกอากิญจัญญายตนสมาบัติเทานั้น ยอมตรึก ยอมตรอง ธรรม
อันควรแกอากิญจัญญายตนสมาบัติ คบแตคนชนิดเดียวกัน และถึงความใฝใจกับคนเชนนั้น
แตเมื่อมีใครพูดเรื่องเกี่ยวกับอาเนญชสมาบัติ ยอมไมสนใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับ ไมตั้งจิตรับรู
ไมคบคน ชนิดนั้น และไมถึงความใฝใจกับคนชนิดนัน้ เปรียบเหมือนศิลากอน แตกออก
เปน ๒ ซีกแลว ยอมเปนของเชื่อมกันใหสนิทไมได ฉันใด ดูกรสุนกั ขัตตะ ฉันนัน้ เหมือน
กันแล เมื่อความเกี่ยวของในอาเนญชสมาบัติของปุริสบุคคลผูนอมใจไปในอากิญจัญญายตน
สมาบัติแตกไปแลว บุคคลที่เปนอยางนีน้ นั้ พึงทราบเถิดวา เปนปุริสบุคคลผูนอมใจไปใน
อากิญจัญญายตนสมาบัติ พรากแลวจากความเกีย่ วของในอาเนญชสมาบัติ ฯ
[๗๔] ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ปุริสบุคคลบางคนในโลกนี้ พึงเปนผูน อม ใจไปใน
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นั่นเปนฐานะที่มีไดแล ปุริสบุคคลผูนอมใจไปในเนว
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ถนัดแตเรื่องที่เหมาะแกเนวสัญญา นาสัญญายตนสมาบัติ ยอมตรึก
ยอมตรอง ธรรมอันควรแกเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ คบแตคนเชนเดียวกัน และถึง
ความใฝใจกับคนเชนนั้น แตเมื่อมีใครพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอากิญจัญญายตนสมาบัติ ยอมไมสนใจ
ฟง ไมเงี่ยโสตสดับไมตั้งจิตรับรู ไมคบคนชนิดนัน้ และไมถึงความใฝใจกับคนชนิดนั้น
เปรียบเหมือนคนบริโภคโภชนะที่ถูกใจอิม่ หนําแลว พึงทิ้งเสีย ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน เขาจะพึงมีความปรารถนาในภัตนัน้ บางไหมหนอ ฯ
สุ. ขอนี้หามิไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
สุ. เพราะวาภัตโนน ตนเองรูสึกวา เปนของปฏิกูลเสียแลว ฯ
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พ. ดูกรสุนักขัตตะ ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อความเกี่ยวของในอากิญ จัญญายตนสมา
บัติ อันปุริสบุคคลผูนอมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติคายไดแลว บุคคลที่เปน
อยางนี้นนั้ พึงทราบเถิดวา เปนปุริสบุคคลผูนอมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
พรากแลวจากความเกีย่ วของในอากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯ
[๗๕] ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ปุริสบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูนอ มใจไปในนิพพาน
โดยชอบ นั่นเปนฐานะที่มไี ดแล ปุริสบุคคลผูนอมใจไปในนิพพาน โดยชอบ ถนัดแตเรื่อง
ที่เหมาะแกนพิ พานโดยชอบเทานั้น ยอมตรึก ยอมตรอง ธรรมอันควรแกนิพพานโดยชอบ
คบแตคนเชนเดียวกัน และถึงความใฝใจกับคนเชนนั้น แตเมื่อมีใครพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ยอมไมสนใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับ ไมตั้งจิตรับรู ไมคบคน
ชนิดนั้นและไมถึงความใฝใจกับคนชนิดนัน้ เปรียบเหมือนตาลยอดดวนไมอาจงอกงามไดอีก
ฉันใดดูกรสุนกั ขัตตะ ฉันนัน้ เหมือนกันแล เมื่อความเกีย่ วของในเนวสัญญานาสัญญายตน
สมาบัติ อันปุริสบุคคลผูนอมใจไปในนิพพานโดยชอบตัดขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ไมมีเหตุ
ตั้งอยูไดดังตนตาล ถึงความเปนไปไมไดแลว มีความไมเกิดตอไปเปนธรรมดา บุคคลที่เปน
อยางนี้นนั้ พึงทราบเถิดวาเปนปุริสบุคคลผูนอมใจไปในนิพพานโดยชอบ พรากแลวจากความ
เกี่ยวของในเนวสัญญานาสัญญา ยตนสมาบัติ ฯ
[๗๖] ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงมีความดําริอยางนีว้ า พระ
สมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไวแล โทษอันเปนพิษคืออวิชชา ยอม งอกงามไดดว ยฉันทราคะ
และพยาบาท เราละลูกศรคือตัณหานัน้ ไดแลว กําจัดโทษอันเปนพิษคืออวิชชาไดแลว จึงเปน
ผูมีใจนอมไปในนิพพานโดยชอบ นั่น เปนฐานะที่มไี ดแล สิ่งที่เปนผลเบื้องตนพึงมีไดอยางนี้
คือ เธอประกอบเนืองๆ ซึ่งอารมณอันไมเปนที่สบายของใจอันนอมไปในนิพพานโดยชอบ
ไดแกประกอบเนืองๆ ซึ่งทัสสนะคือรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ ประกอบเนืองๆ ซึ่งเสียง
อันไมเปนที่สบายดวยโสต ประกอบเนืองๆ ซึ่งกลิ่นอันไมเปนที่สบายดวยฆานะประกอบ
เนืองๆ ซึ่งรสอันไมเปนที่สบายดวยชิวหา ประกอบเนืองๆ ซึ่งโผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบาย
ดวยกาย ประกอบเนืองๆ ซึ่งธรรมารมณอันไมเปนที่สบายดวยมโน เมื่อเธอประกอบเนืองๆ
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ซึ่งทัสสนะคือรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ ซึ่งเสียงอันไมเปนที่สบายดวยโสต ซึ่งกลิ่น
อันไมเปนที่สบายดวยฆานะ ซึ่งรสอันไม เปนที่สบายดวยชิวหา ซึ่งโผฏฐัพพะอันไมเปนที่
สบายดวยกาย ซึ่งธรรมารมณอันไมเปนทีส่ บายดวยมโนแลว ราคะพึงตามกําจัดจิต เธอมี
จิตถูกราคะตามกําจัดแลว พึงเขาถึงความตาย หรือทุกขปางตาย เปรียบเหมือนบุรุษถูกลูกศร
ที่มีอาพิษอาบไวอยางหนาแลว มิตรอํามาตย ญาติสาโลหิตของเขาใหหมอผาตัดรักษา หมอ
ผาตัดใชศาตราชําแหละปากแผลของเขา ครั้นแลวใชเครื่องตรวจคนหาลูกศร แลวถอนลูกศร
ออก กําจัดโทษคือพิษที่ยังมีเชื้อเหลือติดอยู จนรูวาไมมเี ชื้อเหลือติด อยู จึงบอกอยางนี้วา
ดูกรพอมหาจําเริญ เราถอนลูกศรใหทานเสร็จแลว โทษคือพิษเราก็กําจัดจนไมมเี ชื้อเหลือติด
อยูแลว ทานหมดอันตราย และพึงบริโภคโภชนะที่สบายได เมื่อทานจะบริโภคโภชนะที่
แสลง ก็อยาใหแผลตองกําเริบและทานตองชะแผลทุกเวลา ทายาสมานปากแผลทุกเวลา เมื่อ
ทานชะแผลทุกเวลา ทายาสมานปากแผลทุกเวลา อยาใหน้ําเหลืองและเลือดรัดปากแผลได
และทานอยาเที่ยวตากลมตากแดดไปเนืองๆ เมื่อทานเที่ยวตากลม ตากแดดไปเนืองๆ แลว
ก็อยาใหละอองและของโสโครกติดตามทําลายปากแผลได ดูกรพอมหาจําเริญ ทานตองคอย
รักษาแผลอยูจนกวาแผลจะประสานกัน บุรุษนั้นมีความ คิดอยางนีว้ า หมอถอนลูกศรใหเรา
เสร็จแลว โทษคือพิษหมอก็กําจัดจนไมมีเชื้อเหลือติดอยูแ ลว เราหมดอันตราย เขาจึงบริโภค
โภชนะทีแ่ สลง เมื่อบริโภคโภชนะทีแ่ สลงอยู แผลก็กําเริบ และไมชะแผลทุกเวลา ไมทายา
สมานปากแผลทุกเวลา เมื่อเขาไมชะแผลทุกเวลา ไมทายาสมานปากแผลทุกเวลา น้ําเหลือง
และเลือดก็รัดปากแผล และเขาเที่ยวตากลม ตากแดด ไปเนืองๆ เมื่อเขาเที่ยวตากลม ตาก
แดดไปเนืองๆ แลว ปลอยใหละอองและของโสโครกติดตามทําลายปากแผลได ไมคอยรักษา
แผลอยู จนแผลประสานกันไมได เพราะเขาทําสิ่งที่แสลงนี้แล แผลจึงถึงความบวมไดดวย
เหตุ ๒ ประการคือ ไมกําจัดของไมสะอาดและโทษคือพิษอันยังมีเชื้อเหลือติดอยู เขามีแผล
ถึงความ บวมแลว พึงเขาถึงความตาย หรือทุกขปางตายได ฉันใด ดูกรสุนักขัตตะ ฉันนั้น
เหมือนกันแล ขอที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงมีความดําริอยางนีว้ า พระสมณะตรัสลูกศร
คือตัณหาไวแล โทษอันเปนพิษคืออวิชชายอมงอกงามไดดว ยฉันทราคะและพยาบาท เราละ
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ลูกศรคือตัณหานั้นไดแลว กําจัดโทษอันเปนพิษคืออวิชชาไดแลว จึงเปนผูมีใจนอมไปใน
นิพพานโดยชอบ นั่นเปน ฐานะที่มีได สิ่งที่เปนผลเบื้องตนพึงมีไดอยางนี้ คือ เธอประกอบ
เนืองๆ ซึ่งอารมณอันไมเปนที่สบายของใจอันนอมไปในนิพพานโดยชอบ ไดแกประกอบ
เนืองๆ ซึ่งทัสสนะคือรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ ประกอบเนืองๆ ซึ่งเสียงอันไมเปนที่
สบายดวยโสต ประกอบเนืองๆ ซึ่งกลิ่นอันไมเปนที่สบายดวยฆานะประกอบเนืองๆ ซึ่ง
รสอันไมเปนที่สบายดวยชิวหา ประกอบเนืองๆ ซึ่งโผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบายดวยกาย
ประกอบเนืองๆ ซึ่งธรรมารมณอันไมเปนที่สบายดวยมโน เมื่อเธอประกอบเนืองๆ ซึ่ง
ทัสสนะ คือ รูปอันไมเปนสบายดวยจักษุ ซึ่งเสียงอันไมเปนที่สบายดวยโสต ซึ่งกลิ่นอัน
ไมเปนที่สบายดวยฆานะ ซึ่งรสอันไมเปนที่สบายดวยชิวหา ซึ่งโผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบาย
ดวยกาย ซึ่งธรรมารมณอันไมเปนที่สบายดวยมโนแลว ราคะพึงตามกําจัดจิตเธอมีจติ ถูกราคะ
ตามกําจัดแลว พึงเขาถึงความตาย หรือทุกขปางตาย
ดูกรสุนักขัตตะ ก็ความตายนี้ในวินัยของพระอริยะ ไดแกลกั ษณะที่ภิกษุบอกคืนสิกขา
แลวเวียนมาเพือ่ หีนเพศ สวนทุกขปางตายนี้ ไดแกลักษณะทีภ่ ิกษุตองอาบัติมัวหมองขอใด
ขอหนึ่ง ฯ
[๗๗] ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงมีความดําริ อยางนีว้ า
พระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไวแล โทษอันเปนพิษคืออวิชชา ยอม งอกงามไดดว ยฉันทราคะ
และพยาบาท เราละลูกศรคือตัณหานัน้ ไดแลว กําจัดโทษ อันเปนพิษคืออวิชชาไดแลว จึง
เปนผูมีใจนอมไปในนิพพานโดยชอบ นั่นเปน ฐานะที่มไี ดแล เมื่อใจนอมไปในนิพพานโดย
ชอบนั่นแล เธอไมประกอบเนืองๆซึ่งอารมณอันไมเปนทีส่ บายของใจอันนอมไปในนิพพาน
โดยชอบแลว ไดแกไม ประกอบเนืองๆ ซึ่งทัสสนะคือรูปอันไมเปนทีส่ บายดวยจักษุ ไมประกอบ
เนืองๆซึ่งเสียงอันไมเปนที่สบายดวยโสต ไมประกอบเนืองๆ ซึ่งกลิ่นอันไมเปนที่สบายดวย
ฆานะ ไมประกอบเนืองๆ ซึ่งรสอันไมเปนที่สบายดวยชิวหา ไมประกอบเนืองๆ ซึ่งโผฏฐัพพะ
อันไมเปนที่สบายดวยกาย ไมประกอบเนืองๆ ซึ่งธรรมา รมณอันไมเปนที่สบายดวยมโน
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เมื่อเธอไมประกอบเนืองๆ ซึ่งทัสสนะคือรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ ซึ่งเสียงอันไมเปนที่สบาย
ดวยโสต ซึ่งกลิ่นอันไมเปนที่สบายดวยฆานะ ซึ่งรสอันไมเปนที่สบายดวยชิวหา ซึ่งโผฏฐัพพะ
อันไมเปนที่สบายดวยกาย ซึ่งธรรมารมณอันไมเปนที่สบายดวยมโน ราคะก็ไมตามกําจัดจิต
เธอมีจิตไมถูกราคะตามกําจัดแลว ไมพึงเขาถึงความตาย หรือทุกขปางตาย เปรียบเหมือน
บุรุษถูกลูกศรมียาพิษอาบไวอยางหนาแลว มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ของเขาใหหมอผาตัด
รักษา หมอผาตัดใชศาตราชําแหละปากแผลของเขา ครั้นแลว ใชเครื่องตรวจคนหาลูกศร แลว
ถอนลูกศรออก กําจัดโทษคือพิษที่ยังมีเชื้อเหลือติดอยู จนรูวาไมมีเชื้อเหลืออยู จึงบอก
อยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ เราถอน ลูกศรใหทานเสร็จแลว โทษคือพิษเราก็กําจัดจนไมมี
เชื้อเหลือติดอยูแลว ทานหมดอันตราย และพึงบริโภคโภชนะที่สบายได เมื่อทานจะบริโภค
โภชนะทีแ่ สลงก็อยาใหแผลตองกําเริบ และทานตองชะแผลทุกเวลา ทายาสมานปากแผล
ทุกเวลา เมื่อทานชะแผลทุกเวลา ทายาสมานปากแผลทุกเวลา อยาใหน้ําเหลืองและเลือด
รัดปากแผลได และทานอยาเที่ยวตากลมตากแดดไปเนืองๆ เมื่อทานเที่ยวตากลมตากแดด
ไปเนืองๆ แลว ก็อยาใหละอองและของโสโครกติดตามทําลายปากแผลได ดูกรพอมหาจําเริญ
ทานตองคอยรักษาแผลอยูจนกวาแผลจะประสานกัน บุรุษนั้นมีความคิดอยางนีว้ า หมอถอน
ลูกศรใหเราเสร็จแลว โทษ คือพิษหมอก็กาํ จัดจนไมมีเชือ้ เหลือติดอยูแ ลว เราหมดอันตราย
เขาจึงบริโภคโภชนะที่สบาย เมื่อบริโภคโภชนะที่สบายอยู และชะแผลทุกเวลา ทายาสมาน
ปากแผลทุกเวลา เมื่อเขาชะแผลทุกเวลา ทายาสมานปากแผลทุกเวลาน้ําเหลืองและเลือด
ก็ไมรัดปากแผล และเขาไมเที่ยวตากลมตากแดดไปเนืองๆ เมื่อเขาไมเที่ยวตากลมตากแดด
ไปเนืองๆ ละอองและของโสโครกก็ไมติดตามทําลายปากแผล เขาคอยรักษาแผลอยู จนแผลหาย
ประสานกัน เพราะเขาทําสิ่งที่สบายนี้แล แผลจึงหายไดดวย ๒ ประการ คือ กําจัด
ของไมสะอาดและโทษคือพิษจนไมมเี ชื้อเหลือติดอยูแลว เขามีแผลหาย ผิวหนังสนิทแลว
จึงไมพึงเขาถึงความตาย หรือทุกขปางตาย ฉันใด ดูกรสุนักขัตตะ ฉันนั้นเหมือนกันแล
ขอที่ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงมีความดําริอยางนีว้ า พระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไวแล
โทษอันเปนพิษคืออวิชชา ยอมงอกงามไดดวยฉันทราคะและพยาบาท เราละลูกศรคือตัณหา
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ไดแลว กําจัดโทษอันเปนพิษคืออวิชชาไดแลว จึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพานโดยชอบ นั่น
เปนฐานะที่มีได เมื่อใจนอมไปในนิพพานโดยชอบ อยูน ั่นแล เธอไมประกอบเนืองๆ ซึ่ง
อารมณอันไมเปนที่สบายของใจอันนอมไปในนิพพานโดยชอบแลว ไดแก ไมประกอบเนืองๆ
ซึ่งทัสสนะคือรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ ไมประกอบเนืองๆ ซึ่งเสียงอันไมเปนที่สบายดวย
โสต ไมประกอบเนืองๆ ซึ่งกลิ่นอันไมเปนที่สบายดวยฆานะ ไมประกอบเนืองๆ ซึ่งรส
อันไมเปนที่สบายดวยชิวหา ไมประกอบเนืองๆ ซึ่งโผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบายดวยกาย ไม
ประกอบเนืองๆ ซึ่งธรรมารมณอันไมเปนที่สบายดวยมโน เมื่อเธอไมประกอบเนืองๆ ซึ่ง
ทัสสนะคือรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ ซึ่งเสียงอันไมเปนที่สบายดวยโสต ซึ่งกลิ่นอันไมเปนที่
สบายดวยฆานะ ซึ่งรสอันไมเปนที่สบายดวยชิวหาซึ่งโผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบายดวยกาย
ซึ่งธรรมารมณอันไมเปนที่สบายดวยมโนแลว ราคะก็ไมตามกําจัดจิต เธอมีจิตไมถูกราคะตาม
กําจัดแลว ไมพึงเขาถึง ความตาย หรือทุกขปางตาย
ดูกรสุนักขัตตะ เราอุปมาเปรียบเทียบดังนี้ เพื่อใหรูเนื้อความ เนือ้ ความในอุปมานี้ คําวา
แผล เปนชื่อของอายตนะภายใน ๖ โทษคือพิษ เปนชื่อของอวิชชา ลูกศร เปนชื่อของตัณหา
เครื่องตรวจเปนชื่อของสติ ศาตรา เปนชื่อของปญญาของพระอริยะ หมอผาตัดเปนชื่อ
ของตถาคตผูไกลจากกิเลส ตรัสรูเองโดย ชอบแลว ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ภิกษุนั้นทําความ
สํารวมในอายตนะอันที่เปนกระทบ ๖ อยาง รูดังนี้วา อุปธิเปนรากเหงาแหงทุกข จึงเปนผู
ปราศจากอุปธิพนวิเศษแลวในธรรมเปนที่สิ้นอุปธิ จักนอมกายหรือปลอยจิตไปในอุปธิ นั่นไม
ใชฐานะที่มีได เปรียบเหมือนภาชนะมีน้ําดื่มเต็มเปยม ถึงพรอมดวยสี ดวยกลิ่น ดวยรส
แตระคนดวยยาพิษ เมื่อบุรุษผูรักชีวิต ยังไมอยากตาย ปรารถนาสุข เกลียดทุกข พึงมาถึงเขา
ดูกรสุนักขัตตะ เธอสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ จะพึงดื่มน้ําที่เต็มเปยมภาชนะนัน้
ทั้งๆ ที่รูวา ดื่มแลวจะเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย บางไหมหนอ ฯ
สุ. ขอนี้หามิไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ
[๗๘] พ. ดูกรสุนักขัตตะ ฉันนัน้ เหมือนกันแล ขอที่ภิกษุนั้นทําความสํารวมใน
อายตนะอันเปนที่กระทบ ๖ อยาง รูดังนีว้ า อุปธิเปนรากเหงาแหงทุกข จึงเปนผูปราศจากอุปธิ
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พนวิเศษแลวในธรรมเปนทีส่ ิ้นอุปธิ จักนอมกายหรือปลอยจิตไปในอุปธิ นั่นไมใชฐานะที่มีได ดูกร
สุนักขัตตะ เปรียบเหมือนงูพษิ มีพิษรายแรง เมื่อบุรุษผูรักชีวิต ยังไมอยากตาย ปรารถนาสุข
เกลียดทุกข พึงมาถึงเขา ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ จะพึง
ยื่นมือหรือ หัวแมมือใหแกงพู ิษ ที่มีพิษรายแรงนัน้ ทั้งๆ ที่รูวา ถูกงูกดั แลว จะเขาถึงความตาย
หรือทุกขปางตาย บางไหมหนอ ฯ
สุ. ขอนี้หามิไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ
[๗๙] พ. ดูกรสุนักขัตตะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ขอที่ภิกษุนั้นทําความสํารวมใน
อายตนะเปนทีก่ ระทบ ๖ อยาง รูดังนี้วา อุปธิเปนรากเหงาแหงทุกข จึงเปนผูปราศจากอุปธิ
พนวิเศษแลวในธรรมเปนที่สิ้นอุปธิ จักนอมกายหรือปลอยจิตไปในอุปธิ นั่นไมใชฐานะที่
มีได ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว พระสุนักขัตตะลิจฉวีบตุ รชื่นชมยินดีพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ สุนักขัตตสูตร ที่ ๕
___________________________________
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๖. อาเนญชสัปปายสูตร (๑๐๖)
[๘๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่นิคมชื่อกัมมาสธรรม ของชาวกุรุในแควนกุรุ
สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระดํารัสแลว ฯ
[๘๑] พระมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามไมเทีย่ ง เปนของวาง
เปลา เลือนหายไปเปนธรรมดา ลักษณะของกามดังนี้ ไดทําความลอลวงเปนที่บน ถึงของคน
พาล กามทั้งที่มีในภพนี้ ทั้งที่มีในภพหนา และกามสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ ทั้งที่มีในภพหนา
ทั้ง ๒ อยางนี้ เปนบวงแหงมาร เปนแดนแหง มาร เปนเหยื่อแหงมาร เปนที่หากินของมาร
ในกามนี้ ยอมมีอกุศลลามกเหลานี้เกิดทีใ่ จคือ อภิชฌาบาง พยาบาทบาง สารัมภะบาง เปนไป
กามนั่นเอง ยอม เกิดเพื่อเปนอันตรายแกอริยสาวกผูตามศึกษาอยูใ นธรรมวินัยนี้ ฯ
[๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นในเรื่องกามนั้น ดังนีว้ า กามทั้ง
ที่มีในภพนี้ ทัง้ ที่มีในภพหนา และกามสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ ทั้งที่มีในภพหนา ทั้ง ๒ อยางนี้
เปนบวงแหงมาร เปนแดนแหงมาร เปนเหยื่อแหงมาร เปนที่หากินของมาร ในกามนี้ ยอมมี
อกุศลลามกเหลานี้เกิดที่ใจคืออภิชฌาบาง พยาบาทบาง สารัมภะบาง เปนไป กามนัน่ เอง
ยอมเกิดเพื่อเปนอันตรายแกอริยสาวกผูตามศึกษาอยูใ นธรรมวินัยนี้ ไฉนหนอ เราพึงมีจิต
เปนมหัคคตะอยางไพบูลย อธิษฐานใจครอบโลกอยู เพราะเมื่อเรามีจติ เปน มหัคคตะอยางไพบูลย
อธิษฐานใจครอบโลกอยู อกุศลลามกเกิดทีใ่ จ ไดแกอภิชฌาบาง พยาบาทบาง สารัมภะบาง
นั้นจักไมมี เพราะละอกุศลเหลานั้นไดจิตของเราที่ไมเล็กนอยนั่นแหละ จักกลายเปนจิตหา
ประมาณมิได อันเราอบรม ดีแลว เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูมากดวยปฏิปทานั้น
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อยู จิตยอมผองใสในอายตนะ เมื่อมีความผองใส ก็จะเขาถึงอาเนญชสมาบัติ หรือจะนอมใจ ไป
ในปญญาได ในปจจุบนั เมือ่ ตายไป ขอทีว่ ิญญาณอันจะเปนไปในภพนั้นๆพึงเปนวิญญาณ
เขาถึงสภาพหาความหวั่นไหวมิได นั่นเปนฐานะที่มไี ด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ปฏิปทา
มีอาเนญชสมาบัติเปนที่สบายขอที่ ๑ ฯ
[๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อริยสาวกพิจารณาเห็น ดังนี้ซึ่งกามทั้งที่
มีในภพนี้ ทั้งที่มีในภพหนา และกามสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ ทั้งที่มีในภพหนา ซึ่งรูปบางชนิด
และรูปทั้งหมด คือ มหาภูต ๔ และรูปอาศัยมหาภูต ทั้ง ๔ เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติแลวอยางนี้
ดวยประการนี้ เปนผูมากดวยปฏิปทา นัน้ อยู จิตยอมผองใสในอายตนะ เมื่อมีความผองใส
ก็จะเขาถึงอาเนญชสมาบัติหรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน เมื่อตายไป ขอที่วิญญาณ
อันจะเปนไป ในภพนั้นๆ พึงเปนวิญญาณเขาถึงสภาพหาความหวั่นไหวมิได นั่นเปนฐานะ
ที่ มิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติเปนที่สบายขอที่ ๒ ฯ
[๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า กาม
ทั้งที่มีในภพนี้ ทั้งที่มีในภพหนาและกามสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ ทั้งที่มใี นภพหนา รูปทั้งที่มีใน
ภพนี้ ทั้งที่มใี นภพหนา และรูปสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหนา ทั้ง ๒ อยางนี้ เปน
ของไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นไมควรยินดี ไมควรบนถึง ไมควรติดใจ เมื่ออริยสาวก
นั้นปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูม ากดวยปฏิปทานั้นอยู จิตยอมผองใสในอายตนะ เมื่อมีความผองใส
ก็จะเขาถึงอาเนญชสมาบัติ หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน เมื่อตายไป ขอที่วิญญาณ
อันจะเปนไปในภพนั้นๆ พึงเปนวิญญาณเขาถึงสภาพหาความหวั่นไหวมิได นั่นเปนฐานะที่
มีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ราเรียกวา ปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติเปนที่สบายขอที่ ๓ ฯ
[๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า กาม
ทั้งที่มีในภพนี้ ทั้งที่มีในภพหนา และกามสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหนา รูปทั้งที่มี
ในภพนี้ ทั้งทีม่ ีในภพหนา และรูปสัญญาทั้งที่มีในภพนีท้ ั้งที่มีในภพหนา และอาเนญช
สัญญา สัญญาทั้งหมดนี้ ยอมดับไมมีเหลือในที่ใดที่นนั้ คืออากิญจัญญายตนะ อันดี ประณีต
เมื่ออริยสาวกปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผู มากดวยปฏิปทานั้นอยู จิตยอมผองใสในอายตนะ เมื่อ
มีความผองใส ก็จะเขาถึงอากิญจัญญายตนะ หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน เมื่อ
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ตายไป ขอที่วญ
ิ ญาณอันจะเปนไปในภพนัน้ ๆ พึงเปนวิญญาณเขาถึงภพอากิญจัญญายตนะ นั่น
เปนฐานะที่มีได ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้เราเรียกวา ปฏิปทามีอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนที่
สบายขอที่ ๑ ฯ
[๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อริยสาวกอยูใ นปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี
อยูในเรือนวางก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า สิ่งนี้วางเปลาจากตนหรือจากความเปนของตน
เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูม ากดวยปฏิปทานั้นอยู จิตยอมผองใสในอายตนะ
เมื่อมีความผองใส ก็จะเขาถึงอากิญจัญญายตนะ หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน เมื่อ
ตายไป ขอที่วญ
ิ ญาณ อันจะเปนไปในภพนั้นๆ พึงเปนวิญญาณเขาถึงภพอากิญจัญญายตนะ นั่น
เปนฐานะที่มีได ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้เราเรียกวา ปฏิปทามีอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนที่สบาย
ขอที่ ๒ ฯ
[๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า เรา
ไมมีในที่ไหนๆ สิ่งนอยหนึง่ ของใครๆ หามีในเรานั้นไม และสิ่งนอยหนึ่งของเราก็หามีใน
ที่ไหนๆ ไม ในใครๆ ยอมไมมีสิ่งนอยหนึ่งเลยเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบตั ิแลวอยางนี้ เปน
ผูมากดวยปฏิปทานั้นอยู จิตยอมผองใสในอายตนะ เมือ่ มีความผองใส ก็จะเขาถึงอากิญ
จัญญายตนะ หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน เมื่อตายไป ขอที่วิญญาณอันจะเปน
ไปในภพนัน้ ๆพึงเปนวิญญาณเขาถึงภพอากิญจัญญายตนะ นั่นเปนฐานะที่มีได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายนี้เราเรียกวา ปฏิปทามีอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนที่สบายขอที่ ๓ ฯ
[๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า กาม
ทั้งที่มีในภพนี้ ทั้งที่มีในภพหนา และกามสัญญา ทั้งที่มีในภพนี้ ทั้งทีม่ ีในภพนี้ รูปทั้งที่มี
ในภพนี้ ทั้งทีม่ ีในภพหนา และรูปสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ ทั้งที่มีในภพหนา และอาเนญชสัญญา
อากิญจัญญายตนสัญญาสัญญาทั้งหมดนี้ ยอมดับไมมีเหลือในที่ใด ทีน่ ั่นคือเนวสัญญานา
สัญญายตนะอันดีประณีต เมื่ออริยสาวกปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูมากดวยปฏิปทานัน้ อยู
จิตยอมผองใสในอายตนะ เมื่อมีความผองใส ก็จะเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ หรือจะ
นอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน เมื่อตายไป ขอที่วิญญาณอันจะเปนไปในภพนั้นๆ พึงเปน
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วิญญาณเขาถึงภพเนวสัญญานาสัญญายตนะ นั่นเปนฐานะที่มีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียก
วา ปฏิปทามีเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปน ที่สบาย ฯ
[๘๙] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระอานนทไดทลู พระผูมีพระภาคดังนีว้ า
ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติแลวอยางนี้ ยอมไดอุเบกขาโดยเฉพาะ
ดวยคิดวา สิ่งที่ไมมีก็ไมพึงมีแกเรา และ จักไมมีแกเรา เราจะละสิ่งทีก่ ําลังมีอยู และมีมาแลว
นั้นๆ เสีย ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนั้นพึงปรินิพพานหรือหนอ หรือวาไมพึงปรินพิ พาน ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุบางรูปพึงปรินิพพานในอัตภาพ นี้กม็ ี บางรูป
ไมพึงปรินิพพานในอัตภาพนี้ก็มี ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัยใหภิกษุบางรูปปรินิพพาน
ในอัตภาพนี้กม็ ี บางรูปไมปรินิพพานในอัตภาพนีก้ ็มี ฯ
[๙๐] พ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูป ฏิบัติแลวอยางนี้ ยอมไดอเุ บกขา
โดยเฉพาะดวยคิดวา สิ่งที่ไมมีก็ไมพึงมีแกเรา และจักไมมีแกเราเราจะละสิ่งที่กําลังมีอยู และ
มีมาแลวนั้นๆ เสีย เธอยินดี บนถึง ติดใจอุเบกขานั้นอยู เมื่อเธอยินดี บนถึง ติดใจ
อุเบกขานั้นอยู วิญญาณยอมเปนอันอาศัยอุเบกขานั้น ยึดมั่นอุเบกขานัน้ ดูกรอานนท ภิกษุผูมี
ความยึดมัน่ อยู ยอมปรินิพพานไมได ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ภิกษุนั้นเมื่อเขาถือเอา จะเขาถือเอาทีไ่ หน ฯ
พ. ดูกรอานนท ยอมเขาถือเอาเนวสัญญานาสัญญายตนภพ ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอทราบวา ภิกษุนั้นเมื่อเขาถือเอา ชื่อวายอม
เขาถือเอาแดนอันประเสริฐสุดที่ควรเขาถือเอาหรือ ฯ
พ. ดูกรอานนท ภิกษุนนั้ เมื่อเขาถือเอา ยอมเขาถือเอาแดนอันประเสริฐสุดที่ควร
เขาถือเอาได ก็แดนอันประเสริฐสุดที่ควรเขาถือเอาไดนี้ คือ เนวสัญญา นาสัญญายตนะ ฯ
[๙๑] ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูปฏิบัติแลวอยางนี้ ยอมไดอุเบกขา
โดยเฉพาะดวยคิดวา สิ่งที่ไมมีก็ไมพึงมีแกเรา และจักไมมีแกเรา เราจะละสิ่งที่กําลังมีอยู
และมีมาแลวนั้นๆ เสีย เธอไมยินดี ไมบนถึง ไมติดใจ อุเบกขานั้นอยู เมื่อเธอไมยินดี
ไมบนถึง ไมติดใจอุเบกขานั้นอยู วิญญาณก็ไมเปนอันอาศัยอุเบกขานั้น และไมยดึ มั่นอุเบกขา
นั้น ดูกรอานนท ภิกษุผูไมมีความยึดมัน่ ยอมปรินิพพานได ฯ
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อา. นาอัศจรรยจริง พระพุทธเจาขา ไมนาเปนไปได พระพุทธเจาขา อาศัยเหตุนี้
เปนอันวา พระผูมีพระภาคตรัสบอกปฏิปทาเครื่องขามพนโอฆะแกพวกขาพระองคแลว ขาแต
พระองคผูเจริญ วิโมกขของพระอริยะเปนไฉน ฯ
[๙๒] พ. ดูกรอานนท อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้ ซึ่งกามทั้งที่มี
ในภพนี้ ทั้งทีม่ ีในภพหนา และกามสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ ทั้งที่มีในภพหนา ซึ่งรูปทั้งที่มีใน
ภพนี้ ทั้งที่มใี นภพหนา และรูปสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ ทัง้ ที่มีในภพหนา ซึ่งอาเนญชสัญญา
ซึ่งอากิญจัญญายตนสัญญา ซึ่งเนวสัญญา นาสัญญายตนสัญญา ซึ่งสักกายะเทาที่มีอยูนี้ ซึ่งอมตะ
คือความหลุดพนแหงจิตเพราะไมถือมั่น ดูกรอานนท ดวยประการนีแ้ ล เราแสดงปฏิปทา
มีอาเนญชสมาบัติเปนที่สบายแลว เราแสดงปฏิปทามีอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนที่สบายแลว
เรา แสดงปฏิปทามีเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปนที่สบายแลว อาศัยเหตุนี้ เปน อันเรา
แสดงปฏิปทาเครื่องขามพนโอฆะ คือวิโมกขของพระอริยะแลว ดูกรอานนท กิจใดอันศาสดา
ผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ผูอนุเคราะห อาศัยความอนุเคราะหพึงทําแกสาวกทั้งหลาย กิจ
นั้นเราทําแลวแกพวกเธอ ดูกรอานนท นัน่ โคนไมนั่นเรือนวาง เธอทั้งหลายจงเพงฌาน อยา
ประมาท อยาไดเปนผูเดือดรอนในภายหลัง นี้เปนคําพร่ําสอนของเราแกพวกเธอ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระอานนท ชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ อาเนญชสัปปายสูตร ที่ ๖
________________________________________
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๗. คณกโมคคัลลานสูตร (๑๐๗)
[๙๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา มิคารมารดา ใน
พระวิหารบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พราหมณคณกะโมคคัลลานะเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคยังที่ประทับ แลวไดทกั ทายปราศรัยกับ พระผูมพี ระภาค ครั้นผานคําทักทาย
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ได
ทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ตัวอยางเชนปราสาทของมิคารมารดาหลังนี้
ยอมปรากฏมีการ ศึกษาโดยลําดับ การกระทําโดยลําดับ การปฏิบัติโดยลําดับ คือกระทั่งโครงราง
ของบันไดชั้นลาง แมพวกพราหมณเหลานี้ ก็ปรากฏมีการศึกษาโดยลําดับ การกระทําโดยลําดับ
การปฏิบัติโดยลําดับ คือ ในเรื่องเลาเรียน แมพวกนักรบเหลานี้ ก็ปรากฏมีการศึกษาโดยลําดับ
การกระทําโดยลําดับ การปฏิบัติโดยลําดับ คือ ในเรื่องใชอาวุธ แมพวกขาพเจาผูเปนนักคํานวณ
มีอาชีพในทางคํานวณก็ปรากฏมีการศึกษาโดยลําดับ การกระทําโดยลําดับ การปฏิบัติโดยลําดับ
คือในเรื่องนับจํานวน เพราะพวกขาพเจาไดศิษยแลว เริ่มตนใหนับอยางนีว้ า หนึ่ง หมวดหนึ่ง
สอง หมวดสอง สาม หมวดสาม สี่ หมวดสี่ หา หมวดหาหก หมวดหก เจ็ด หมวดเจ็ด
แปด หมวดแปด เกา หมวดเกา สิบ หมวดสิบ ยอมใหนับไปถึงจํานวนรอย ขาแตพระ
โคดมผูเจริญ พระองคอาจหรือหนอ เพื่อจะบัญญัติการศึกษาโดยลําดับ การกระทําโดยลําดับ
การปฏิบัติโดยลําดับ ในธรรมวินัยแมนี้ ใหเหมือนอยางนั้น ฯ
[๙๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เราอาจบัญญัติการศึกษาโดยลําดับ การ
กระทําโดยลําดับ การปฏิบัติโดยลําดับ ในธรรมวินัยนีไ้ ด เปรียบ เหมือนคนฝกมาผูฉลาด ไดมา
อาชาไนยตัวงามแลว เริ่มตนทีเดียว ใหทาํ สิ่งควรใหทําในบังเหียน ตอไปจึงใหทําสิง่ ที่ควร
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ใหทํายิ่งๆ ขึ้นไป ฉันใด ดูกรพราหมณฉนั นั้นเหมือนกันแล ตถาคตไดบุรุษที่ควรฝกแลว
เริ่มตน ยอมแนะนําอยางนีว้ า ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผูมีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร
ถึงพรอมดวย อาจาระและโคจรอยู จงเปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาใน
สิกขาบททั้งหลายเถิด ฯ
[๙๕] ดูกรพราหมณ ในเมื่อภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวย
อาจาระและโคจรอยู เปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทาน ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายแลว
ตถาคตยอมแนะนําเธอใหยงิ่ ขึ้นไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลาย เธอเห็นรูปดวยจักษุแลวจงอยาถือเอาโดยนิมิต อยาถือเอาโดยอนุพยัญชนะ จง
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียอ ันมีการเห็นรูปเปนเหตุ ซึ่งบุคคลผูไมสํารวมอยู พึงถูกอกุศล
ธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได จงรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมใน
จักขุนทรียเ ถิดเธอไดยินเสียงดวยโสตแลว ... เธอดมกลิ่นดวยฆานะแลว ... เธอลิ้มรสดวยชิวหา
แลว ... เธอถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ... เธอรูธรรมารมณดวยมโน แลว จงอยาถือเอาโดยนิมิต
อยาถือเอาโดยอนุพยัญชนะ จงปฏิบัติเพื่อสํารวม มนินทรียอันมีการรูธ รรมารมณเปนเหตุ ซึ่งบุคคล
ผูไมสํารวมอยู พึงถูกอกุศลธรรม อันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได จงรักษามนินทรีย
ถึงความสํารวมในมนินทรียเถิด ฯ
[๙๖] ดูกรพราหมณ ในเมื่อภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลายไดตถาคตยอม
แนะนําเธอใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผูร ูจักประมาณในโภชนะ คือ พึงบริโภค
อาหาร พิจารณาโดยแยบคายวา เราบริโภคมิใชเพื่อจะเลน มิใชเพื่อจะมัวเมา มิใชเพือ่ จะ
ตบแตงรางกายเลยบริโภคเพียงเพื่อรางกายดํารงอยู เพื่อใหชีวิตเปนไป เพื่อบรรเทาความ
ลําบากเพื่ออนุเคราะหพรหมจรรยเทานั้น ดวยอุบายนี้ เราจะปองกันเวทนาเกา ไมใหเวทนา
ใหมเกิดขึ้น และความเปนไปแหงชีวิต ความไมมีโทษ ความอยูสบายจักมีแกเรา ฯ
[๙๗] ดูกรพราหมณ ในเมื่อภิกษุเปนผูรูจักประมาณในโภชนะได ตถาคต ยอมแนะนํา
เธอใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผูประกอบเนืองๆ ซึ่งความเปนผูตื่นอยู คือ
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จงชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอาวรณียธรรม ดวยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวัน จงชําระจิตให
บริสุทธิ์จากอาวรณียธรรม ดวยการเดิน จงกรมและการนัง่ ตลอดปฐมยามแหงราตรี พึงเอาเทา
ซอนเทา มีสติรูสึกตัวทําความสําคัญวา จะลุกขึ้น ไวในใจแลวสําเร็จสีหไสยาโดยขางเบื้องขวา
ตลอด มัชฌิมยามแหงราตรี จงลุกขึ้นชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอาวรณียธรรม ดวยการเดินจงกรม
และการนั่งตลอดปจฉิมยามแหงราตรีเถิด ฯ
[๙๘] ดูกรพราหมณ ในเมื่อภิกษุเปนผูประกอบเนืองๆ ซึ่งความเปนผู ตื่นอยูได ตถาคต
ยอมแนะนําเธอใหยิ่งขึน้ ไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ คือ
ทําความรูสึกตัวในเวลากาวไปและถอยกลับในเวลาแลดูและเหลียวดู ในเวลางอแขนและ
เหยียดแขน ในเวลาทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร ในเวลาฉัน ดื่ม เคี้ยว และลิ้มรส ใน
เวลาถายอุจจาระและปสสาวะ ในเวลาเดิน ยืน นั่ง นอนหลับ ตื่น พูด และนิ่งเถิด ฯ
[๙๙] ดูกรพราหมณ ในเมื่อภิกษุเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะได ตถาคตยอม
แนะนําเธอใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงพอใจเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม
ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง และลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลา
อาหารแลว นัง่ คูบัลลังกตั้งกายตรง ดํารงสติมั่นเฉพาะหนา ละอภิชฌาในโลกแลว มีใจปราศจาก
อภิชฌาอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌาไดละความชั่วคือพยาบาทแลว เปนผูมจี ิตไมพยาบาท
อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและภูตอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความชั่วคือ
พยาบาทได ละถีนมิทธะแลว เปนผูมีจิตปราศจากถีนมิทธะ มีอาโลกสัญญา มีสติสัมปชัญญะ
อยูยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ
ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามความสงสัย
ไมมีปญหาอะไรในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกจิ ฉาได ฯ
[๑๐๐] เธอครั้นละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเครือ่ งทําใจใหเศราหมองทําปญญาใหถอยกําลัง
นี้ไดแลว จึงสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแต
วิเวกอยู เขาทุติยฌาน มีความ ผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะ
สงบวิตกและวิจารไมมวี ิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูวางเฉยเพราะหนาย
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ปติ มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌานที่พระอริยะเรียกเธอ ไดวา
ผูวางเฉย มีสติ อยูเปนสุขอยู เขาจตุตถฌาน อันไมมีทกุ ข ไมมีสุขเพราะละสุข ละทุกข
และดับโสมนัส โทมนัสกอนๆ ได มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาอยู ดูกรพราหมณ ในพวกภิกษุ
ที่ยังเปนเสขะ ยังไมบรรลุพระอรหัตมรรค ยังปรารถนาธรรมที่เกษมจากโยคะอยางหาธรรมอื่น
ยิ่งกวามิได อยูนั้น เรามีคําพร่ําสอนเห็นปานฉะนี้ สวนสําหรับภิกษุพวกที่เปนอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดย
ลําดับ สิ้นสัญโญชนในภพแลว พนวิเศษแลวเพราะผูชอบนั้น ธรรมเหลานี้ยอมเปนไปเพื่อ
ความอยูสบาย ในปจจุบนั และเพื่อสติสัมปชัญญะ ฯ
[๑๐๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ พราหมณคณกะ โมคคัลลานะไดทูลพระผูมี
พระภาคดังนี้วา สาวกของพระโคดมผูเจริญ อันพระโคดมผูเจริญโอวาทสั่งสอนอยูอยางนี้
ยอมยินดีนิพพานอันมีความสําเร็จลวงสวน ทุกรูปทีเดียวหรือหนอ หรือวาบางพวกก็ไมยนิ ดี ฯ
พ. ดูกรพราหมณ สาวกของเรา อันเราโอวาทสั่งสอนอยูอยางนี้ บางพวกเพียงสวน
นอย ยินดีนพิ พานอันมีความสําเร็จลวงสวน บางพวกก็ไมยินดี ฯ.
ค. ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย ใน เมื่อนิพพานก็ยัง
ดํารงอยู ทางใหถึงนิพพานก็ยังดํารงอยู พระโคดมผูเจริญ ผูชักชวนก็ยังดํารงอยู แตก็สาวก
ของพระโคดมผูเจริญ อันพระโคดมผูเจริญ โอวาทสั่งสอนอยูอยางนี้ บางพวกเพียงสวนนอย
จึงยินดีนิพพานอันมีความสําเร็จลวงสวน บางพวกก็ไมยนิ ดี ฯ
[๑๐๒] พ. ดูกรพราหมณ ถาเชนนัน้ เราจักยอนถามทานในเรือ่ งนี้ ทานชอบใจ
อยางไร พึงพยากรณอยางนัน้ ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานชํานาญ
ทางไปเมืองราชคฤหมิใชหรือ ฯ
ค. แนนอน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษผูปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห
พึงมาในสํานักของทาน เขามาหาทานแลวพูดอยางนีว้ าทานผูเจริญ ขาพเจาปรารถนาจะไป
เมืองราชคฤห ขอทานจงชี้ทางไปเมืองราชคฤหแกขาพเจาดวยเถิด ทานพึงบอกแกเขาอยางนี้วา
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ดูกรพอมหาจําเริญ มาเถิดทางนี้ไปเมืองราชคฤห ทานจงไปตามทางนัน้ ชั่วครูหนึ่งแลว จักเห็น
บานชื่อโนนไปตามทางนั้นชั่วครูหนึ่งแลว จักเห็นนิคมชื่อโนน ไปตามทางนั้นชั่วครูหนึ่งแลว
จักเห็นสวนทีน่ ารื่นรมย ปาที่นารื่นรมย ภูมิภาคที่นารืน่ รมย สระโบกขรณีที่นารื่นรมยของเมือง
ราชคฤห บุรุษนั้นอันทานแนะนําพร่ําสั่งอยูอยางนี้ จําทางผิดกลับเดินไปเสียตรงกันขาม ตอมา
บุรุษคนที่สองปรารถนาจะไปเมืองราชคฤหพึงมาในสํานักของทาน เขามาหาทานแลวพูดอยางนี้วา
ทานผูเจริญ ขาพเจาปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห ขอทานจงชี้ทางไปเมืองราชคฤหแกขาพเจาดวย
เถิดทานพึงบอกแกเขาอยางนีว้ า ดูกรพอมหาจําเริญ มาเถิด ทางนี้ไปเมืองราชคฤห ทานจงไป
ตามทางนั้นชั่วครูหนึ่งแลว จักเห็นบานชื่อโนน ไปตามทางนั้นชั่วครูหนึ่งแลว จักเห็นนิคมชื่อ
โนน ไปตามทางนั้นชั่วครูห นึ่งแลว จักเห็นสวนทีน่ ารืน่ รมย ปาที่นารื่นรมย ภูมภิ าคที่นารื่นรมย
สระโบกขรณีที่นารื่นรมยของเมืองราชคฤห บุรุษนั้นอันทานแนะนําพร่ําสั่งอยูอยางนี้ พึงไป
ถึงเมืองราชคฤหโดยสวัสดี ดูกรพราหมณ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย ในเมือ่
เมืองราชคฤหก็ดํารงอยู ทางไปเมืองราชคฤหก็ดํารงอยู ทานผูชี้แจงก็ดาํ รงอยู แตก็บรุ ุษอันทาน
แนะนําพร่ําสั่งอยางนี้ คนหนึ่งจําทางผิด กลับเดินไปทางตรงกันขามคนหนึ่งไปถึงเมืองราช
คฤหไดโดยสวัสดี ฯ
ค. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในเรื่องนี้ ขาพเจาจะทําอยางไรได ขาพเจาเปนแตผู
บอกทาง ฯ
[๑๐๓] พ. ดูกรพราหมณ ฉันนัน้ เหมือนกันแล ในเมื่อนิพพานก็ดํารงอยู ทางไป
นิพพานก็ดํารงอยู เราผูชักชวนก็ดํารงอยู แตก็สาวกของเรา อันเราโอวาทสั่งสอนอยูอยางนี้
บางพวกเพียงสวนนอย ยินดีนิพพานอันมีความสําเร็จลวงสวน บางพวกก็ไมยินดี ดูกร
พราหมณ ในเรื่องนี้ เราจะทําอยางไรไดตถาคตเปนแตผูบอกหนทางให ฯ
[๑๐๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ พราหมณคณกะ โมคคัลลานะไดทูลพระผู
มีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลจําพวกที่ไมมีศรัทธา ประสงคจะเลีย้ งชีวิต
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เปนผูโออวด มีมายา เจาเลห ฟุงซาน ยกตัว กลับกลอก
ปากกลา มีวาจา เหลวไหล ไมคุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย ไมรจู ักประมาณในโภชนะ
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ไมประกอบเนืองๆ ซึ่งความเปนผูตื่น ไมมุงความเปนสมณะ ไมมีความเคารพ กลาในสิกขา
มีความประพฤติมักมาก มีความปฏิบัติยอ หยอน เปนหัวหนาในทางเชือนแช ทอดธุระในความ
สงัดเงียบ เกียจคราน ละเลยความเพียรหลงลืมสติ ไมรูสึกตัว ไมมั่นคง มีจิตรวนเร มี
ปญญาทราม เปนดังคนหนวก คนใบ พระโคดมผูเจริญยอมไมอยูรวมกับบุคคลจําพวกนั้น
สวนพวกกุลบุตรที่มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมโออวด ไมมีมายา ไมเปน
คน เจาเลห ไมฟุงซาน ไมยกตน ไมกลับกลอก ไมปากกลา ไมมีวาจาเหลวไหล คุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลาย รูจ ักประมาณในโภชนะ ประกอบเนืองๆ ซึ่งความเปนผูตื่น มุงความ
เปนสมณะ เคารพกลาในสิกขา ไมมีความประพฤติมักมาก ไมมีความปฏิบัติยอหยอน ทอดธุระ
ในทางเชือนแช เปนหัวหนาในความสงัดเงียบ ปรารภความเพียร สงตนไปในธรรม ตั้งสติมั่น
รูสึกตัวมั่นคง มีจิตแนวแน มีปญญา ไมเปนดังคนหนวก คนใบ พระโคดมผูเจริญ ยอม
อยูรวมกับกุลบุตรพวกนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปรียบเหมือนบรรดาไมที่มีรากหอม เขากลาว
กฤษณาวาเปนเลิศ บรรดาไมที่มีแกนหอม เขากลาวแกนจันทนแดงวาเปนเลิศ บรรดาไมที่มีดอก
หอม เขากลาวดอกมะลิวาเปนเลิศฉันใด โอวาทของพระโคดมผูเจริญ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
บัณฑิตกลาวไดวาเปนเลิศในบรรดาธรรมของครูอยางแพะที่นับวาเยีย่ ม แจมแจงแลว
พระเจาขาแจมแจงแลว พระเจาขา พระโคดมผูเจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใชนอย เปรียบ
เหมือนหงายของที่คว่ํา หรือเปดของที่ปด หรือบอกทางแกคนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืด
ดวยหวังวา ผูม ีตาดีจักเห็นรูปทั้งหลายได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม
และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะขอพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึง
สรณะตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบ คณกโมคคัลลานสูตร ที่ ๗
________________________________________
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๘. โคปกโมคคัลลานสูตร (๑๐๘)
[๑๐๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลวไมนาน ทานพระอานนทอยูที่พระวิหาร
เวฬุวัน อันเคยเปนสถานทีพ่ ระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห สมัยนั้นแล
พระเจาอชาตสัตรู เวเทหิบตุ ร เปนจอมแหงมคธรัฐ ทรงระแวงพระเจาปชโชต จึงรับสั่งให
ซอมแซมพระนครราชคฤหครั้งนั้นแล ทานพระอานนทนุงสบง ทรงบาตรจีวร เขาไป
บิณฑบาตยังพระนครราชคฤหในเวลาเชา ขณะนัน้ ทานมีความดําริดังนี้วา ยังเชาเกินควรที่จะ
เที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤหกอน ถากระไร เราพึงเขาไปหาพราหมณโคปกะโมคคัลลานะ
ยังที่ทํางานและที่อยูเถิด ครัน้ แลวทานพระอานนทจึงเขาไปยังที่นนั้ พราหมณโคปกะโมคคัลลานะ
แลเห็นทานพระอานนทเดินมาแตไกล จึงไดกลาวกะทานพระอานนทดังนี้วา นิมนตเถิด พระ
อานนทผูเจริญ ทานมาดีแลวนานทีเดียวที่ทา นไดแวะเวียนมาที่นี่ นิมนตนั่งเถิด นี่อาสนะ
แตงตั้งไวแลวทานพระอานนทนั่งบนอาสนะที่แตงตั้งไวแลว ฝายพราหมณโคปกะโมคคัลลานะ
ก็ถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่งนั่งลง ฯ
[๑๐๖] พอนั่งเรียบรอยแลว พราหมณโคปกะ โมคคัลลานะ ไดกลาวกะทานพระอานนท
ดังนี้วา ขาแตพระอานนทผูเจริญ มีภิกษุสกั รูปหนึ่งบางไหมหนอ ผูถึงพรอมดวยธรรมทุกๆ
ขอ และทุกๆ ประการ ที่พระโคดมผูเจริญพระองคนั้น ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงถึง
พรอมแลว ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรพราหมณ ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่งผูถึงพรอมดวยธรรมทุกๆ
ขอ และทุกๆ ประการ ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้นผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงถึง
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พรอมแลว เพราะพระผูมีพระภาคพระองค นั้น ทรงใหมรรคที่ยังไมอุบัติไดอุบัติ ทีย่ ังไมเกิด
ไดเกิด ตรัสบอกมรรคที่ยังไมมีใครบอก ทรงทราบชัดมรรค ทรงรูแจงมรรค และทรงฉลาด
ในมรรค สวน เหลาสาวกในบัดนี้ เปนผูดําเนินตามมรรค จึงถึงพรอมในภายหลังอยู ก็แหละ
คําพูดระหวางทานพระอานนทกับพราหมณโคปกะ โมคคัลลานะไดคางอยูเพียงนี้ ฯ
[๑๐๗] ขณะนัน้ วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ เที่ยวตรวจราชการใน
พระนครราชคฤห ไดเขาไปยังที่ทํางานของพราหมณโคปกะโมคคัลลานะ ที่มีทานพระอานนท
อยูดวย แลวไดทักทายปราศรัยกับทานพระอานนท ครัน้ ผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึง
กันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทดังนี้
วา ขาแตพระอานนทผูเจริญ ณ บัดนี้ พระคุณทานนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ
และพระคุณทานพูดเรื่องอะไรคางอยูในระหวาง ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรพราหมณ ในเรื่องที่พดู กันอยูนี้ พราหมณโคปกะ
โมคคัลลานะไดถามอาตมภาพอยางนีว้ า ขาแตพระอานนทผูเจริญ มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหม
หนอ ผูถึงพรอมดวยธรรมทุกๆ ขอ และทุกๆ ประการ ที่พระโคดมผูเจริญพระองคนั้น ผู
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงถึงพรอมแลวเมื่อพราหมณโคปกะ โมคคัลลานะถามแลว
อยางนี้ อาตมภาพไดตอบ ดังนี้วาดูกรพราหมณ ไมมเี ลยแมสักรูปหนึง่ ผูถึงพรอมดวยธรรม
ทุกๆ ขอ และทุกๆ ประการ ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรง
ถึง พรอมแลว เพราะพระผูม ีพระภาคพระองคนั้น ทรงใหมรรคที่ยังไมอุบัติไดอุบัตทิ ี่ยังไมเกิด
ไดเกิด ตรัสบอกมรรคที่ยังไมมีใครบอก ทรงทราบชัดมรรค ทรงรูแจงมรรค และทรงฉลาดใน
มรรค สวนเหลาสาวกในบัดนี้เปนผูดําเนินตามมรรคจึงถึงพรอมในภายหลังอยู นี่แลคําพูด
ระหวางอาตมภาพกับพราหมณโคปกะโมคคัลลานะไดคางอยู ตอนั้นทานก็มาถึง ฯ
[๑๐๘] ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ มีภิกษุสกั รูปหนึ่งบางไหมหนอ อันพระโคดม
ผูเจริญพระองคนั้นทรงแตงตั้งไววา เมื่อเราลวงลับไปแลว ภิกษุรูปนีจ้ ักเปนทีพ่ ึงอาศัยของทาน
ทั้งหลาย ซึ่งพระคุณเจาทั้งหลายจะพึงเขาไปหาได ในบัดนี้ ฯ
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อา. ดูกรพราหมณ ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่งอันพระผูมีพระภาคพระองค นั้น ผูท รงรู
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ทรงแตงตั้งไววา เมื่อเราลวงลับไปแลว ภิกษุรูปนี้จกั
เปนที่พึ่งอาศัยของทานทั้งหลาย ซึ่งอาตมภาพทั้งหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้ ฯ
[๑๐๙] ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ มีภิกษุสกั รูปหนึ่งบางไหมเลา อันสงฆที่ภกิ ษุผู
เปนเถระมากรูปดวยกันสมมติแลว แตงตั้งไววา เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จลวงลับไปแลว ภิกษุ
รูปนี้จักเปนทีพ่ ึ่งอาศัยของเราทั้งหลาย ซึ่งพระคุณเจา ทัง้ หลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้ ฯ
อา. ดูกรพราหมณ ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่ง อันสงฆที่ภิกษุผูเปนเถระ มากรูปดวยกัน
สมมติแลว แตงตั้งไววา เมือ่ พระผูมีพระภาคเสด็จลวงลับไปแลว ภิกษุรูปนี้จกั เปนที่พึ่งอาศัย
ของเราทั้งหลาย ซึ่งอาตมภาพทั้งหลายจะพึงเขาไปหา ไดในบัดนี้ ฯ
ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ ก็เมื่อไมมีที่พึ่งอาศัยอยางนี้ อะไรเลาจะเปนเหตุแหง
ความสามัคคีกันโดยธรรม ฯ
อา. ดูกรพราหมณ อาตมภาพทั้งหลายมิใชไมมีทพี่ ึ่งอาศัยเลย พวกอาตมภาพมีที่พึ่ง
อาศัย คือ มีธรรมเปนที่พึ่งอาศัย ฯ
[๑๑๐] ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ กระผมถามพระคุณเจาดังนีว้ า มีภิกษุสกั รูปหนึ่ง
บางไหมหนอ อันพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น ทรงแตงตั้งไววาเมื่อเราลวงลับไปแลว
ภิกษุรูปนี้จักเปนที่พึ่งอาศัยของทานทั้งหลาย ซึ่งพระคุณเจา ทั้งหลายจะพึเขาไปหาไดในบัดนี้ พระ
คุณเจาตอบวา ดูกรพราหมณ ไมมีเลยแมสกั รูปหนึ่ง อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรง
รู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ทรงแตงตั้งไววา เมื่อเราลวงลับไปแลว ภิกษุรูปนี้
จักเปนทีพ่ ึ่งอาศัยของทานทั้งหลาย ซึ่งอาตมภาพทั้งหลายจะพึงเขาไปหาในบัดนี้ กระผมถาม
ตอไปวา มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมเลา อันสงฆที่ภิกษุผเู ปนเถระมากรูปดวยกัน สมมติแลว
แตงตั้งไววา เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จลวงลับไปแลว ภิกษุรูปนี้จกั เปนที่พึ่งอาศัยของเราทั้งหลาย
ซึ่งพระคุณเจาทั้งหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้พระคุณเจาตอบวา ดูกรพราหมณ ไมมีเลย
แมสักรูปหนึ่ง อันสงฆที่ภิกษุผูเปนเถระมากรูปดวยกันสมมติแลว แตงตั้งไววา เมือ่ พระผูมี
พระภาคเสด็จลวงลับไปแลว ภิกษุรูปนี้จักเปนที่พึ่งอาศัยของเราทั้งหลาย ซึ่งอาตมภาพทั้งหลาย
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จะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้ และกระผมถามตอไปวา ก็เมือ่ ไมมีที่พึ่งอาศัยอยางนี้ อะไรเลาจะ
เปนเหตุแหงความสามัคคีกันโดยธรรม พระคุณเจาตอบวา ดูกรพราหมณอาตมภาพทั้งหลาย
มิใชไมมีที่พึ่งอาศัย พวกอาตมภาพมีที่พึ่งอาศัย คือ มีธรรมเปนที่พึ่งอาศัย ขาแตพระอานนท
ผูเจริญ ก็คําที่พระคุณเจากลาวแลวนี้ กระผมจะพึงเห็นเนื้อความไดอยางไร ฯ
[๑๑๑] อา. ดูกรพราหมณ มีอยูแ ล ที่พระผูมีพระภาคพระองคนนั้ ผูทรงรู ทรงเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ทรงบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย ทรงแสดงปาติโมกข
แกภกิ ษุทั้งหลาย ทุกๆ วันอุโบสถ อาตมภาพ ทั้งหลายเทาที่มีอยูนั้น จะเขาไปอาศัยคามเขต
แหงหนึ่งอยู ทุกๆ รูปจะประชุมรวมกัน ครั้นแลวจะเชิญภิกษุรูปที่สวดปาติโมกขได ใหสวด ถา
ขณะที่สวด ปาติโมกขอยู ปรากฏภิกษุมีอาบัติและโทษทีล่ วงละเมิด อาตมภาพทั้งหลายจะให
เธอทําตามธรรม ตามคําที่ทรงสั่งสอนไว เพราะฉะนั้น เปนอันวา ภิกษุผูเจริญทั้งหลาย มิได
ใหพวกอาตมภาพกระทํา ธรรมตางหากใหพวกอาตมภาพกระทํา ฯ
ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ มีภิกษุสกั รูปหนึ่งบางไหมหนอ ซึ่งพระคุณเจาทั้งหลาย
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ครั้นสักการะ เคารพแลวยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดนี้ ฯ
อา. ดูกรพราหมณ มีอยูรูปหนึ่งแล ซึ่งอาตมภาพทั้งหลาย สักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ครั้นสักการะ เคารพแลว ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดนี้ ฯ
[๑๑๒] ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ กระผมถามพระคุณเจาดังนีว้ า มีภิกษุสกั รูป
หนึ่งบางไหมหนอ อันพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น ทรงแตงตั้งไววาเมื่อเราลวงลับไปแลว
ภิกษุรูปนี้จักเปนที่พึ่งอาศัยของทานทั้งหลาย ซึ่งพระคุณเจาทั้งหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้
พระคุณเจาตอบวา ดูกรพราหมณ ไมมเี ลย แมสักรูปหนึ่ง อันพระผูม ีพระภาคพระองคนั้น
ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ทรงแตงตั้งไววา เมื่อเราลวงลับไปแลว ภิกษุ
รูปนี้จักเปนทีพ่ ึ่งอาศัยของทานทั้งหลาย ซึง่ อาตมภาพทั้งหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้ กระผม
ถามตอไปวา มีภิกษุสกั รูปหนึ่งบางไหมเลา อันสงฆที่ภกิ ษุผูเปนเถระมากรูปดวยกันสมมติ
แลว แตงตั้งไววา เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จลวงลับไปแลวภิกษุรูปนี้จกั เปนที่พึ่งอาศัยของ
เราทั้งหลาย ซึ่งพระคุณเจาทัง้ หลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้ พระคุณเจาตอบวา ดูกรพราหมณ
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ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่ง อันสงฆที่ภิกษุผูเปนเถระมากรูปดวยกันสมมติแลว แตงตั้งไววา เมื่อ
พระผูมีพระภาคเสด็จลวงลับไปแลว ภิกษุรูปนี้จักเปนทีพ่ ึ่งอาศัยของเราทั้งหลาย ซึ่งอาตมภาพ
ทั้งหลายจักพึงเขาไปหาไดในบัดนี้ กระผมถามตอไปวา มีภิกษุสกั รูปหนึ่งบางไหมหนอ ซึ่ง
พระคุณเจาทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ครั้นสักการะ เคารพแลว ยอมเขาไปอาศัย
อยูในบัดนี้ พระคุณเจาตอบวา ดูกรพราหมณ มีอยูรูปหนึ่งแล ซึ่งอาตมภาพทั้งหลายสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ครั้นสักการะ เคารพแลว ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดนี้ ขาแตพระอานนท
ผูเจริญคําที่พระคุณเจากลาวแลวนี้ กระผมจะพึงเห็นเนื้อความไดอยางไร ฯ
[๑๑๓] อา. ดูกรพราหมณ มีอยูแ ล ที่พระผูมีพระภาคพระองคนนั้ ผูทรงรู ทรงเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสบอกธรรมเปนที่ตั้งแหง ความเลื่อมใสไว ๑๐ ประการ บรรดา
พวกอาตมภาพ รูปใดมีธรรมเหลานั้น อาตมภาพทั้งหลายยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
รูปนั้น ครั้นสักการะเคารพแลว ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดนี้ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน
ดูกรพราหมณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(๑) เปนผูมีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู ยอม
เปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย
(๒) เปนพหูสูต ทรงการศึกษา สั่งสมการศึกษา ธรรมที่งามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณ
สิ้นเชิง เห็นปานนั้น ยอมเปนอันเธอไดสดับแลวมากทรงจําไวได คลองปาก เพงตามไดดว ย
ใจ แทงตลอดดีดวยความเห็น
(๓) เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย เภสัชบริขาร
(๔) เปนผูไดฌาน ๔ อันเกิดมีในมหัคคตจิตเครื่องอยูสบายในปจจุบัน ตามความ
ปรารถนา ไดไมยาก ไมลําบาก
(๕) ยอมแสดงฤทธิ์ไดเปนอเนกประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ไดหลายคนเปนคน
เดียวก็ได ปรากฏตัวหรือหายตัวไปนอกฝา นอกกําแพง นอกภูเขาไดไมติดขัด เหมือนไปในทีว่ าง
ก็ได ทําการผุดขึ้นและดําลงในแผนดิน เหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบน
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แผนดินก็ได เหาะไปในอากาศโดยบัลลังกเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรและพระอาทิตย
ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากปานฉะนี้ดว ยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได
(๖) ยอมฟงเสียงทั้งสอง คือ เสียงทิพย และเสียงมนุษย ทั้งทีไ่ กล และที่ใกลไดดว ย
ทิพยโสตธาตุ อันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย
(๗) ยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น และบุคคลอื่นไดดว ยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมี
ราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจาก
โทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รูวา จิตปราศจาก
โมหะ จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุง ซาน จิตเปนมหัคคตะก็รวู าจิตเปน
มหัคคตะ จิตไมเปนมหัคคตะก็รูวาจิตไมเปนมหัคคตะ จิตยังมีจิตอืน่ ยิง่ กวาก็รวู าจิตยังมีจิตอื่น
ยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิง่ กวาก็รวู าจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตตั้งมั่นก็รูวาจิตตั้งมั่น หรือจิตไม
ตั้งมั่นก็รูวา จิตไมตั้งมั่น จิตหลุดพนแลวก็รูวาจิตหลุดพนแลว หรือจิตยังไมหลุดพนก็รูวาจิตยัง
ไมหลุดพน
(๘) ยอมระลึกขันธที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง
สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบางยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง
สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบางพันชาติบาง แสนชาติบาง หลายสังวัฏกัปบาง
หลายวิวัฏกัปบาง หลายสังวัฏ วิวัฏกัปบาง วาในชาติโนน เรามีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้
มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขและทุกขอยางนี้ มีกําหนดอายุเทานี้ เรานั้นเคลื่อน
จากชาตินนั้ แลว บังเกิดในชาติโนน แมในชาตินั้น เราก็มีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณ
อยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขและทุกขอยางนี้ มีกําหนดอายุเทานี้เรานั้นเคลื่อนจากชาติ
นั้นแลว จึงเขาถึงในชาตินี้ ยอมระลึกขันธที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ พรอมทั้ง
อาการ พรอมทั้งอุเทศ เชนนี้
(๙) ยอมมองเห็นหมูสตั ว กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิว พรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมมอง
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เห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีตมีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมทราบชัดหมูสัตวผเู ปนไปตามกรรม เชนนี้
(๑๐) ยอมเขาถึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบนั อยู ฯ
ดูกรพราหมณ เหลานีแ้ ล ธรรมเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ๑๐ ประการ อันพระผู
มีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธตรัสบอกไว บรรดาพวก
อาตมภาพ รูปใดมีธรรมเหลานี้ อาตมภาพทั้งหลายยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชารูปนั้น
ครั้นสักการะ เคารพแลว ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดนี้ ฯ
[๑๑๔] เมื่อทานพระอานนทกลาวแลวอยางนี้ วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ
ไดเรียกอุปนันทะเสนาบดีมาพูดวา ดูกรเสนาบดี ทานจะ สําคัญความขอนั้นเปนไฉน ที่พระคุณเจา
เหลานี้ สักการะธรรมที่ควรสักการะ เคารพธรรมที่ควรเคารพ นับถือธรรมที่ควรนับถือ บูชาธรรม
ที่ควรบูชาอยูอยางนี้ตกลงพระคุณเจาเหลานี้ ยอมสักการะธรรมที่ควรสักการะ เคารพธรรมที่
ควรเคารพนับถือธรรมที่ควรนับถือ บูชาธรรมที่ควรบูชา ก็ในเมื่อพระคุณเจาเหลานัน้ จะไมพึง
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาสิ่งนี้ พระคุณเจาเหลานั้น จะพึงสักการะเคารพ นับถือ บูชาสิ่งไร
แลวจะเขาไปอาศัยสิ่งไรอยูไ ดเลา ฯ
[๑๑๕] ตอนั้น วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ ถามทาน พระอานนทดังนี้วา
ก็เวลานี้ พระอานนทอยูที่ไหน ฯ
อา. ดูกรพราหมณ เวลานี้ อาตมภาพอยูที่พระวิหารเวฬุวัน ฯ
ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ ก็พระวิหารเวฬุวนั เปนที่รื่นรมย เงียบเสียงและไมอึกทึก
ครึกโครม มีลมพัดเย็นสบาย เปนที่พักผอนของมนุษย สมควรแก การหลีกออกเรนอยูหรือ ฯ
อา. ดูกรพราหมณ แนนอน พระวิหารเวฬุวัน จะเปนที่รื่นรมย เงียบเสียง และไม
อึกทึกครึกโครม มีลมพัดเย็นสบาย เปนทีพ่ ักผอนของมนุษย สมควรแกการหลีกออกเรนอยู
ก็ดวยมีผูรักษาคุมครองเชนทาน ฯ
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[๑๑๖] ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ ความจริง พระวิหารเวฬุวัน จะเปนที่รนื่ รมย
เงียบเสียง และไมอึกทึกครึกโครม มีลมพัดเย็นสบาย เปนที่พักผอนของมนุษย สมควรแกการ
หลีกออกเรนอยู ก็ดว ยมีพระคุณเจาทั้งหลาย เพงฌานและมีฌานเปนปรกติตางหาก พระคุณเจา
ทั้งหลายทั้งเพงฌานและมีฌาน เปนปรกติทีเดียว ขาแตพระอานนทผูเจริญ กระผมขอเลาถวาย
สมัยหนึ่งพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น ประทับอยูที่กูฏาคารศาลา ในปามหาวัน เขตพระนครเวสาลี
ครั้งนั้นแล กระผมเขาไปเฝาพระโคดมผูเจริญพระองคนั้นยังที่ประทับ ณกูฏาคารศาลา ปามหาวัน
ณ ที่นั้นแล พระองคไดตรัสฌานกถาโดยอเนกปริยายพระองคทั้งเปนผูเ พงฌานและเปนผูมีฌาน
เปนปรกติ แตก็ทรงสรรเสริญฌาน ทั้งปวง ฯ
[๑๑๗] อา. ดูกรพราหมณ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็มิใช
ไมทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็มิใช พระองคไมทรงสรรเสริญฌานเชนไร ดูกรพราหมณ ภิกษุ
บางรูปในธรรมวินัยนี้ มีใจรัญจวนดวยกามราคะ ถูกกามราคะครอบงําอยู และไมรจู ักสลัดกามราคะ
อันเกิดขึ้นแลว ตามความเปนจริง เธอยอมเพงเล็ง จดจอ ปกใจ มุงหมายเฉพาะกามราคะ
ทํากามราคะไวในภายใน มีใจปนปวนดวยพยาบาท ถูกพยาบาทครอบงําอยู และไมรูจักสลัด
พยาบาทอันเกิดขึ้นแลว ตามความเปนจริง เธอยอมเพงเล็ง จดจอ ปกใจมุงหมายเฉพาะพยาบาท
ทําพยาบาทไวในภายใน มีใจกลัดกลุมดวยถีนมิทธะถูกถีนมิทธะครอบงําอยู และไมรูจักสลัด
ถีนมิทธะอันเกิดขึ้นแลว ตามความเปนจริง เธอยอมเพงเล็ง จดจอ ปกใจ มุงหมายเฉพาะถีนมิทธะ
ทําถีนมิทธะไวในภายใน มีใจกลัดกลุมดวยอุทธัจจกุกกุจจะ ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงําอยู และไม
รูจักสลัดอุทธัจจกุกกุจจะอันเกิดขึ้นแลว ตามความเปนจริง เธอยอมเพงเล็ง จดจอ ปกใจ มุงหมาย
เฉพาะอุทธัจจกุกกุจจะ ทําอุทธัจจกุกกุจจะไวในภายในมีใจกลัดกลุมดวยวิจกิ ิจฉา ถูกวิจิกจิ ฉา
ครอบงําอยู และไมรูจกั สลัดวิจกิ ิจฉาอันเกิดขึ้นแลว ตามความเปนจริง เธอยอมเพงเล็ง จดจอ
ปกใจ มุงหมายเฉพาะวิจกิ ิจฉา ทําวิจิกจิ ฉาไวในภายใน ดูกรพราหมณ พระผูมีพระภาคพระองคนนั้
ไมทรงสรรเสริญฌานเชนนีแ้ ล ดูกรพราหมณ ก็พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรง สรรเสริญฌาน
เชนไรเลา ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ
และสุขเกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌาน มีความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 76
เพราะสงบ วิตกและวิจารไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูวางเฉย
เพราะหนายปติ มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌานที่พระอริยะเรียก
เธอ ไดวา ผูวางเฉย มีสติอยูเปนสุขอยู เขาจตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุขเพราะละสุข
ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู ดูกรพราหมณ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงสรรเสริญฌานเชนนี้ แล ฯ
[๑๑๘] ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ เปนอันวา พระโคดมผูเจริญ พระองคนั้น ทรงติเตียน
ฌานที่ควรติเตียน ทรงสรรเสริญฌานที่ควรสรรเสริญเอาละ กระผมมีกจิ มาก มีกรณียะมาก
จะขอลาไปในบัดนี้ ฯ
อา. ดูกรพราหมณ ขอทานโปรดสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด ตอนั้น วัสสการพราหมณ
มหาอํามาตยแหงมคธรัฐ ชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระอานนทแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ
[๑๑๙] ครั้งนั้นแล เมื่อวัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ หลีกไปแลวไมนาน
พราหมณโคปกะ โมคคัลลานะ ไดกลาวกะทานพระอานนทดังนีว้ า ปญหาของกระผม ซึ่งกระผม
ไดถามพระอานนทผูเจริญนัน้ พระคุณเจายังมิไดพยากรณแกกระผมเลย ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรพราหมณ เราไดกลาวแกทานแลวมิใชหรือวา ดูกรพราหมณ
ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่งผูถึงพรอมดวยธรรมทุกๆ ขอ และทุกๆ ประการ ที่พระผูมีพระภาค
พระองคนั้น ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงถึง พรอมแลว เพราะพระผูมีพระภาคพระองคนนั้
ทรงใหมรรคที่ยังไมอุบัติไดอบุ ัติที่ยังไมเกิดไดเกิด ตรัสบอกมรรคที่ยังไมมีใครบอก ทรงทราบ
ชัดมรรค ทรงรูแจงมรรค และทรงฉลาดในมรรค สวนเหลาสาวกในบัดนี้ เปนผูดําเนินตามมรรค
จึงถึงพรอมในภายหลังอยู ฯ
จบ โคปกโมคคัลลานสูตร ที่ ๘
________________________________________
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๙. มหาปุณณมสูตร (๑๐๙)
[๑๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกา วิสาขามิคารมารดา ใน
พระวิหารบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคมีภิกษุสงฆหอ มลอม
ประทับนั่งกลางแจง ในราตรีมีจันทรเพ็ญ วันนี้เปนวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ขณะนัน้ ภิกษุรูปหนึ่งลุก
จากอาสนะ หมจีวรเฉวียงบา ขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่ประทับของพระผูมีพระภาค
แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะขอทูลถามปญหาสัก
เล็กนอยกะพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคจะประทานโอกาสเพื่อพยากรณปญหาแกขา
พระองค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ถาอยางนั้น เธอจงนั่งลงยังอาสนะ ของตน ประสงค
จะถามปญหาขอใด ก็ถามเถิด ฯ
[๑๒๑] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปนั้นนั่งยังอาสนะของตนแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ อุปาทานขันธ คือ รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญู
ปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธมี ๕ ประการเทานี้หรือหนอแล ฯ
พ. ดูกรภิกษุ อุปาทานขันธ มี ๕ ประการเทานี้ คือ รูปูปาทานขันธเวทนูปาทานขันธ
สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธ ฯ
ภิกษุนั้นกลาว ชื่นชม ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาควา ชอบแลวพระพุทธเจาขา
แลวทูลถามปญหากะพระผูม ีพระภาคยิ่งขึน้ ไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้
มีอะไรเปนมูล ฯ
พ. ดูกรภิกษุ อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ มีฉันทะเปนมูล ฯ
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ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ อุปาทานกับอุปาทานขันธ ๕ นั้นอยางเดียวกันหรือ หรือวา
อุปาทานอื่นจากอุปาทานขันธ ๕ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ อุปาทานกับอุปาทานขันธ ๕ นั้น จะอยางเดียวกันก็มิใช อุปาทานจะอื่นจาก
อุปาทานขันธ ๕ ก็มิใช ดูกรภิกษุ ความกําหนัดพอใจ ในอุปาทานขันธ ๕ นั่นแล เปนตัว
อุปาทานในอุปาทานขันธ ๕ นั้น ฯ
[๑๒๒] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความตางแหงความกําหนัด พอใจในอุปาทานขันธ
ทั้ง ๕ พึงมีหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคทรงรับวา มี แลวตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความ
ปรารถนาอยางนี้วา ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ เวทนาอยางนี้ สัญญาอยางนี้ สังขารอยางนี้ วิญญาณ
อยางนี้ ในอนาคตกาลเถิด ดูกรภิกษุ อยางนี้แล เปนความตางแหงความกําหนัดพอใจใน
อุปาทานขันธทั้ง ๕ ฯ
[๑๒๓] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขันธทั้งหลายมีชื่อเรียกวาขันธ ไดดวยเหตุเทาไร ฯ
พ. ดูกรภิกษุ รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทัง้ ที่เปนอดีต ทัง้ ที่เปนอนาคตทั้งที่เปนปจจุบัน
เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม
อยูในที่ไกล หรือในที่ใกลก็ตาม นี่เปนรูปขันธเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต ทั้ง
ที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียด
ก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตามอยูในทีไ่ กลหรือในที่ใกลก็ตาม นี่เปนเวทนาขันธ สัญญา
อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบนั เปนไปในภายในหรือมี
ในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในทีไ่ กลหรือในที่ใกล
ก็ตาม นี่เปนสัญญาขันธ สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทัง้ ที่เปน
ปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีต
ก็ตาม อยูในทีไ่ กลหรือในทีใ่ กลก็ตาม นีเ่ ปน สังขารขันธ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปน
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อดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือ
ละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม นี่เปนวิญญาณขันธ
ดูกรภิกษุขันธทั้งหลาย ยอมมีชื่อเรียกวาขันธ ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล ฯ
[๑๒๔] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติ
รูปขันธ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติเวทนาขันธ อะไรหนอแล
เปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติ สัญญาขันธอะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย แหง
การบัญญัติสังขารขันธ อะไรหนอแลเปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติวิญญาณขันธ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ มหาภูตรูป ๔ เปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติรูปขันธ ผัสสะ
เปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติเวทนาขันธ ผัสสะเปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติ
สัญญาขันธ ผัสสะเปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติสังขารขันธ นามรูปเปนเหตุ เปน
ปจจัย แหงการบัญญัติวิญญาณขันธ ฯ
[๑๒๕] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สักกายทิฐิ จะมีไดอยางไร ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ เปนผูไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดใน
ธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรม
ของสัตบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรุษ ยอมเล็งเห็นรูปโดย ความเปนอัตตาบาง เล็งเห็น
อัตตาวามีรูปบาง เล็งเห็นรูปในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในรูปบาง ยอมเล็งเห็นเวทนาโดย
ความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีเวทนาบาง เล็งเห็นเวทนาในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตา
ในเวทนาบาง ยอมเล็งเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีสัญญาบาง เล็ง
เห็นสัญญาในอัตตาบางเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบาง ยอมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา
บาง เล็งเห็นอัตตาวามีสังขารบาง เล็งเห็นสังขารในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในสังขารบาง
ยอมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง เล็งเห็นวิญญาณ
ในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง ดูกรภิกษุ อยางนี้แลสักกายทิฐิจึงมีได ฯ
[๑๒๖] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ สักกายทิฐิจะไมมีไดอยางไร ฯ
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พ. ดูกรภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับแลวในธรรมวินยั นี้ เปนผูไดเห็น พระอริยะ ฉลาด
ในธรรมของพระอริยะ ฝกดีแลวในธรรมของพระอริยะ ไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรม
ของสัตบุรุษ ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง ไม
เล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง ยอมไมเล็ง
เห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีเวทนาบาง ไมเล็งเห็นเวทนาในอัตตา
บาง ไมเล็งเห็นอัตตาในเวทนาบาง ยอมไมเล็งเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็น
อัตตาวามีสัญญาบางไมเล็งเห็นสัญญาในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบาง ยอมไม
เล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีสังขารบาง ไมเล็งเห็นสังขารใน
อัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในสังขารบาง ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง ไม
เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง ไมเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณ
บาง ดูกรภิกษุ อยางนี้แล สักกายทิฐิจึงไมมี ฯ
[๑๒๗] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนคุณเปนโทษ เปนทางสลัดออก
ในรูป อะไรเปนคุณ เปนโทษ เปนทางสลัดออกในเวทนา อะไร เปนคุณ เปนโทษ เปนทาง
สลัดออกในสัญญา อะไรเปนคุณ เปนโทษ เปน ทางสลัดออกในสังขาร อะไรเปนคุณ เปน
โทษ เปนทางสลัดออกในวิญญาณ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ อาการที่สขุ โสมนัสอาศัยรูปเกิดขึน้ นีเ้ ปนคุณในรูป อาการที่รูปไมเที่ยง
เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา นี้เปนโทษในรูป อาการที่กําจัดฉันทราคะ ละ
ฉันทราคะ ในรูปได นี้เปนทางสลัดออกในรูปอาการที่สุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึน้ นี้เปน
คุณในเวทนา อาการที่เวทนาไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา นี้เปนโทษ
ในเวทนา อาการที่กําจัดฉันทราคะ ละฉันทราคะในเวทนาได นีเ้ ปนทางสลัดออกในเวทนา
อาการที่สุขโสมนัสอาศัยสัญญาเกิดขึ้น นีเ้ ปนคุณในสัญญา อาการที่สัญญาไมเที่ยง เปนทุกข
มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา นี้เปนโทษในสัญญา อาการที่กําจัดฉันทราคะ
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ในสัญญาได นี้เปนทางสลัดออกในสัญญา อาการที่สุขโสมนัสอาศัยสังขารเกิดขึ้น นี้เปนคุณ
ในสังขาร อาการที่สังขารไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา นี้เปนโทษในสังขาร
อาการที่กําจัดฉันทราคะละฉันทราคะในสังขารได นี้เปนทางสลัดออกในสังขาร อาการที่สุข
โสมนัสอาศัย วิญญาณเกิดขึน้ นี้เปนคุณในวิญญาณ อาการที่วิญญาณไมเที่ยง เปนทุกข มีความ
แปรปรวนไปเปนธรรมดา นี้เปนโทษในวิญญาณ อาการที่กําจัดฉันทราคะ ละฉันทราคะใน
วิญญาณได นีเ้ ปนทางสลัดออกในวิญญาณ ฯ
[๑๒๘] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อรู เมื่อเห็นอยางไรจึงไมมีอนุสัยคือความถือตัว
วาเปนเรา วาของเรา ในกายอันมีวิญญาณนี้ และในนิมติ ทั้งหมดในภายนอก ฯ
พ. ดูกรภิกษุ บุคคลเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนี้วา รูป อยางใด
อยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู ในทีไ่ กลหรือในที่ใกลก็ตาม ทั้งหมดนั่น
ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนี้วา
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายใน
หรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในทีไ่ กลหรือใน
ที่ใกลก็ตาม ทัง้ หมดนัน่ ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอตั ตาของเรา เห็นดวยปญญาอันชอบ
ตามความเปนจริงดังนี้วา สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งทีเ่ ปนอดีตทั้งที่เปนอนาคต ทัง้ ที่เปน
ปจจุบัน เปนไปในภายใน หรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม
อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลกต็ าม ทั้งหมดนั่น ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เห็นดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนีว้ า สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต
ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือ
ประณีตก็ตาม อยูในทีไ่ กลหรือในที่ใกลกต็ าม ทั้งหมดนั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตา
ของเรา เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนีว้ า วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต
ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม
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เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม ทัง้ หมดนัน่ ไมใชของเราไมใชเรา ไมใช
อัตตาของเรา ดูกรภิกษุ เมื่อรู เมื่อเห็นอยางนี้แล จึงไมมอี นุสัยคือความถือตัววาเปนเราวาของเรา
ในกายอันมีวญ
ิ ญาณนี้ และในนิมิตทั้งหมดในภายนอก ฯ
[๑๒๙] ลําดับนั้นแล มีภิกษุรูปหนึ่ง เกิดความปริวิตกแหงใจขึ้นอยาง นี้วา จําเริญละ
เทาที่วามานี้ เปนอันวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเปนอนัตตา กรรมที่อนัตตาทําแลว
จักถูกตนไดอยางไร ครั้งนัน้ แล พระผูมพี ระภาคทรงทราบความปริวติ กแหงใจของภิกษุรูปนั้นดวย
พระหฤทัย จึงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่โมฆบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้
ไมรูแลว ตกอยูในอวิชชา ใจมีตัณหาเปนใหญ พึงสําคัญคําสั่งสอนของศาสดาอยางสะเพรา
ดวยความปริวติ กวาจําเริญละ เทาที่วามานี้ เปนอันวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เปน อนัตตา กรรมที่อนัตตาทําแลว จักถูกตนไดอยางไร เราจะขอสอบถาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราไดแนะนําพวกเธอในธรรมนั้นๆ แลวแล พวกเธอจะสําคัญความ ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลวา ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะเล็ง
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เวทนาเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะเล็ง
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สัญญาเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะเล็ง
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สังขารเที่ยง หรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะเล็ง
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะเล็ง
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ
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พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล พวกเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความ
เปนจริงดังนีว้ า รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคตทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไป
ในภายใน หรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียด ก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในทีไ่ กล
หรือในที่ใกลก็ตาม ทั้งหมดนั่น ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา พึงเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงดังนี้วา เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่
เปนปจจุบนั เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีต
ก็ตาม อยูในทีไ่ กลหรือในทีใ่ กลก็ตาม ทั้งหมดนั่น ไมใชของเราไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนี้วาสัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต
ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียด
ก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตามอยูในทีไ่ กลหรือในที่ใกลก็ตาม ทั้งหมดนั่น ไมใชของเรา ไมใชเรา
ไมใชอัตตาของเรา พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนีว้ า วิญญาณอยางใดอยางหนึง่
ที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในทีไ่ กลหรือในทีใ่ กลก็ตาม ทั้งหมดนั่น
ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผูสดับแลวเห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนาย แมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร แมในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย
ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณรูวา
หลุดพนแลวรูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ไดทําเสร็จแลว กิจอืน่
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระ
ผูมีพระภาค และเมื่อพระผูมพี ระภาคกําลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ภิกษุประมาณ ๖๐ รูป ไดมี
จิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่นแล ฯ
จบ มหาปุณณมสูตร ที่ ๙
___________________________________
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๑๐. จูฬปุณณมสูตร (๑๑๐)
[๑๓๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกา วิสาขามิคารมารดา ใน
พระวิหารบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคมีภิกษุสงฆหอ มลอม
ประทับนั่งกลางแจง ในราตรีมีจันทรเพ็ญ วันนัน้ เปนวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ฯ
[๑๓๑] ขณะนัน้ พระผูม ีพระภาคทรงเหลียวดูภกิ ษุสงฆซึ่งนิ่งเงียบอยูโดยลําดับ จึง
ตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษจะพึงรูจักอสัตบุรุษวา ผูนี้เปนอสัตบุรุษ
หรือไมหนอ ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขอนี้หามิไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละ ขอที่อสัตบุรุษจะพึงรูจ กั อสัตบุรุษวา ผูนี้เปนอสัตบุรุษ
นั่นไมใชฐานะ ไมใชโอกาส ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อสัตบุรุษจะพึงรูจ ักสัตบุรุษวา ผูนี้เปน
สัตบุรุษไหมเลา ฯ
ภิ. ขอนีห้ ามิไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละ แมขอทีอ่ สัตบุรุษจะพึงรูจักสัตบุรุษวาผูนี้เปนสัตบุรุษ
นั่นก็ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส ฯ
[๑๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษยอมเปนผูประกอบดวยธรรมของอสัตบุรุษ ภักดี
ตออสัตบุรุษ มีความคิดอยางอสัตบุรุษ มีความรูอยางอสัตบุรุษ มี ถอยคําอยางอสัตบุรุษ มีการ
งานอยางอสัตบุรุษ มีความเห็นอยางอสัตบุรุษ ยอมใหทานอยางอสัตบุรุษ ฯ
[๑๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัตบุรุษเปนผูประกอบดวยธรรมของอสัต บุรุษอยางไร คือ
อสัตบุรุษในโลกนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ มีสุตะนอย เกียจคราน มีสติ
หลงลืม มีปญญาทราม ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล อสัตบุรุษชื่อวาเปนผูประกอบดวยธรรม
ของอสัตบุรุษ ฯ
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[๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษเปนผูภักดีตออสัตบุรุษอยางไร คือ อสัตบุรุษใน
โลกนี้ มีสมณพราหมณชนิดที่ไมมีศรัทธา ไมมีหิริ ไมมโี อตตัปปะมีสุตะนอย เกียจคราน
มีสติหลงลืม มีปญญาทราม เปนมิตร เปนสหาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล อสัตบุรุษชื่อ
วาเปนผูภ ักดีตอ อสัตบุรุษ ฯ
[๑๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษเปนผูมีความคิดอยางอสัตบุรุษอยางไร คือ อสัต
บุรุษในโลกนี้ ยอมคิดเบียดเบียนตนเองบาง คิดเบียดเบียนผูอื่นบาง คิดเบียดเบียนทัง้
ตนเองและผูอนื่ ทั้งสองฝายบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล อสัตบุรุษชื่อวาเปนผูม ีความ
คิดอยางอสัตบุรุษ ฯ
[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษเปนผูมีความรูอยางอสัตบุรุษอยางไร คือ อสัตบุรุษ
ในโลกนี้ ยอมรูเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง รูเพื่อเบียดเบียนผูอื่นบางรูเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเอง
และผูอื่นทั้งสองฝายบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล อสัตบุรุษชื่อวาเปนผูรูอยางอสัตบุรุษ ฯ
[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษเปนผูมีถอยคําอยางอสัตบุรุษอยางไร คือ อสัตบุรุษ
ในโลกนี้ เปนผูมักพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ เจรจาเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล
อสัตบุรุษชื่อวาเปนผูมีถอยคําอยางอสัตบุรุษ ฯ
[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษเปนผูมีการงานอยางอสัตบุรุษอยางไร คือ อสัตบุรุษ
ในโลกนี้ มักเปนผูทําชีวิตสัตวใหตกลวง มักถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให มักประพฤติ
ผิดในกาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล อสัตบุรุษชื่อวาเปน ผูมีการงานอยางอสัตบุรุษ ฯ
[๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษเปนผูมีความเห็นอยางอสัตบุรุษ อยางไร คือ
อสัตบุรุษในโลกนี้ เปนผูมคี วามเห็นอยางนี้วา ทานทีใ่ หแลว ไมมีผลยัญที่บูชาแลว ไมมีผล
สังเวยที่บวงสรวงแลว ไมมผี ล ผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําชั่วแลว ไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนา
ไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวที่เปนอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณทั้งหลายผูดาํ เนินชอบ
ปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้ โลกหนาใหแจมแจง เพราะรูยิ่งดวยตนเอง ในโลกไมมี ดูกร
ภิกษุทั้งหลายอยางนี้แล อสัตบุรุษชื่อวาเปนผูมีความเห็นอยางอสัตบุรุษ ฯ
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[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษยอมใหทานอยางอสัตบุรุษอยางไร คือ อสัตบุรุษ
ในโลกนี้ ยอมใหทานโดยไมเคารพ ใหทานไมใชดว ยมือของตน ทําความไมออนนอมใหทาน
ใหทานอยางไมเขาใจ เปนผูม ีความเห็นวาไรผล ใหทานดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล อสัตบุรุษ
ชื่อวายอมใหทานอยางอสัตบุรุษ ฯ
[๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษนั่นแหละ เปนผูประกอบดวยธรรมของอสัตบุรุษ
อยางนี้ ภักดีตอ อสัตบุรุษอยางนี้ มีความคิดอยางอสัตบุรุษอยางนี้ มีความรูอยางอสัตบุรุษ
อยางนี้ มีถอยคําอยางอสัตบุรุษอยางนี้ มีการงานอยางอสัตบุรุษอยางนี้ มีความเห็นอยาง
อสัตบุรุษอยางนี้ ใหทานอยางอสัตบุรุษอยางนี้แลว เมื่อตายไป ยอมบังเกิดในคติของอสัตบุรุษ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คติของอสัตบุรุษคืออะไร คือ นรก หรือกําเนิดสัตวเดียรฉาน ฯ
[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษจะพึงรูจักสัตบุรุษวา ผูนี้เปนสัตบุรุษ หรือไม
หนอ ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลวา รู พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละ ขอที่สัตบุรุษจะพึงรูจ ักสัตบุรุษวา ผูนี้เปนสัตบุรุษ นั่น
เปนฐานะที่มีได ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สัตบุรุษจะพึงรูจ ักอสัตบุรุษวาผูนี้เปนอสัตบุรุษไหม
เลา ฯ
ภิ. รู พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละ แมขอทีส่ ัตบุรุษจะพึงรูจักอสัตบุรุษวา ผูนี้เปนอสัตบุรุษ
นั่นก็เปนฐานะที่มีได ฯ
[๑๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษยอมเปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ ภักดี
ตอสัตบุรุษ มีความคิดอยางสัตบุรุษ มีความรูอยางสัตบุรุษ มีถอยคําอยางสัตบุรุษ มีการงาน
อยางสัตบุรุษ มีความเห็นอยางสัตบุรุษ ยอมใหทานอยางสัตบุรุษ ฯ
[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ อยางไร คือ
สัตบุรุษในโลกนี้ เปนผูมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีสุตะมากมีความเพียรปรารภแลว
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มีสติตั้งมั่น มีปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แลสัตบุรษุ ชื่อวาเปนผูประกอบดวยธรรม
ของสัตบุรุษ ฯ
[๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเปนผูภักดีตอสัตบุรุษอยางไร คือ สัตบุรุษในโลกนี้
มีสมณพราหมณชนิดที่มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีสุตะมากมีความเพียรปรารภแลว มีสติ
ตั้งมั่น มีปญญา เปนมิตร เปนสหาย ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย อยางนีแ้ ล สัตบุรุษชื่อวาเปนผู
ภักดีตอสัตบุรษุ ฯ
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเปนผูมีความคิดอยางสัตบุรุษอยางไรคือ สัตบุรุษ
ในโลกนี้ ยอมไมคิดเบียดเบียนตนเอง ไมคิดเบียดเบียนผูอื่น ไมคิดเบียดเบียนทั้งตนเอง
และผูอื่นทั้งสองฝาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล สัตบุรุษชื่อวาเปนผูม ีความคิดอยาง
สัตบุรุษ ฯ
[๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเปนผูมีความรูอยางสัตบุรุษอยางไรคือ สัตบุรุษ
ในโลกนี้ ยอมไมรูเพื่อเบียดเบียนตนเอง ไมรูเพื่อเบียดเบียนผูอื่นไมรูเพื่อเบียดเบียนทั้ง
ตนเองและผูอนื่ ทั้งสองฝาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ลสัตบุรุษชื่อวาเปนผูมีความรูอยาง
สัตบุรุษ ฯ
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเปนผูมีถอยคําอยางสัตบุรุษอยางไรคือ สัตบุรุษ
ในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากคําพูดสอเสียด งดเวนจากคําหยาบ งดเวน
จากการเจรจาเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล สัตบุรุษชื่อวาเปนผูม ีถอยคําอยางสัตบุรุษ ฯ
[๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเปนผูมีการงานอยางสัตบุรุษอยางไรคือ สัตบุรุษ
ในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล สัตบุรุษชื่อวาเปนผูมีการงาน อยางสัตบุรุษ ฯ
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเปนผูมีความเห็นอยางสัตบุรุษอยางไรคือ สัตบุรุษ
ในโลกนี้ เปนผูมีความเห็นอยางนีว้ า ทานที่ใหแลว มีผล ยัญที่บูชาแลว มีผล สังเวยที่
บวงสรวงแลว มีผล ผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําชั่ว มีอยูโลกนี้มี โลกหนามี มารดามี บิดามี
สัตวที่เปนอุปปาติกะมี สมณพราหมณทั้งหลาย ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้
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โลกหนาใหแจมแจงเพราะรูย ิ่งดวยตนเอง ในโลกมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล สัตบุรุษ
ชื่อวา เปนผูมคี วามเห็นอยางสัตบุรุษ ฯ
[๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษยอมใหทานอยางสัตบุรุษอยางไร คือสัตบุรุษใน
โลกนี้ ยอมใหทานโดยเคารพ ทําความออนนอมใหทาน ใหทานอยางบริสุทธิ์ เปนผูมีความ
เห็นวามีผล จึงใหทาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แลสัตบุรุษชื่อวายอมใหทานอยางสัตบุรุษ ฯ
[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษนั่นแหละ เปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ
อยางนี้ ภักดีตอ สัตบุรุษอยางนี้ มีความคิดอยางสัตบุรุษอยางนี้ มีความรูอยางสัตบุรุษอยางนี้
มีถอยคําอยางสัตบุรุษอยางนี้ มีการงานอยางสัตบุรุษอยางนี้มีความเห็นอยางสัตบุรุษอยางนี้
ใหทานอยางสัตบุรุษอยางนีแ้ ลว เมื่อตายไป ยอมบังเกิดในคติของสัตบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็คติของสัตบุรุษคืออะไร คือ ความเปนผูม ีตนควรบูชาในเทวดา หรือความเปนผูมีตนควรบูชา
ในมนุษย ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ จูฬปุณณมสูตร ที่ ๑๐
จบ เทวทหวรรค ที่ ๑
________________________________________
หัวขอเรื่องของเทวทหวรรคนั้น ดังนี้
๑. เรื่องเทวทหะ ๒. เรื่องปญจัตตยะ ๓. เรื่องสําคัญอยางไร ๔. เรื่องนิครนถ
๕. เรื่องพยากรณอรหัตตผล ๖. เรื่องแควนกุรุ ๗. เรื่อง พราหมณคณกะ ๘. เรื่องพราหมณ
โคปกะ ๙. และ ๑๐. เรื่องวันเพ็ญสอง วัน รวมเปนวรรคสําคัญชื่อเทวทหวรรค ที่ ๑ ฯ
_____________________________________________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เทวทหสูตร
๒. ปญจัตตยสูตร
๓. กินติสูตร
๔. สามคามสูตร
๕. สุนักขัตตสูตร
๖. อาเนญชสัปปายสูตร
๗. คณกโมคคัลลานสูตร
๘. โคปกโมคคัลลานสูตร
๙. มหาปุณณมสูตร
๑๐. จูฬปุณณมสูตร
___________________________________
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อนุปทวรรค
๑. อนุปทสูตร (๑๑๑)
[๑๕๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ บิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุ ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ
[๑๕๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้ า ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สารีบุตรเปนบัณฑิต มี
ปญญามาก มีปญญากวางขวาง มีปญญาราเริง มีปญญาวองไว มีปญญาเฉียบแหลม มีปญญา
ทําลายกิเลส ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเห็นแจงธรรมตาม ลําดับบทไดเพียงกึ่งเดือน ในการเห็น
แจงธรรมตามลําดับบทของสารีบุตรนั้น เปนดังตอไปนี้ ฯ
[๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องนี้ สารีบุตรสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวก อยู ก็ธรรมในปฐมฌาน คือ วิตก วิจาร ปติ
สุข จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา วิญญาณ ฉันทะ อธิโมกข วิริยะ สติ
อุเบกขา มนสิการ เปนอัน สารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว ทั้ง
ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู และถึงความดับ เธอรูชัดอยางนี้วา ดวยประการนี้ เปนอันวา ธรรมที่ไมมี
แกเรา ยอมมี ที่มีแลว ยอมเสื่อมไป เธอไมยินดี ไมยินราย อันกิเลสไมอาศัย ไมพวั พัน
พนวิเศษแลว พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ยอมรูชัด
วา ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมีความเห็นตอไปวา ผูท ี่ทําเครื่องสลัดออกนั้น
ใหมาก ก็มีอยู ฯ
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[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก สารีบุตรเขาทุติยฌานมีความผองใส
แหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจาร ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ อยู ก็ธรรมในทุตยิ ฌาน คือความผองใสแหงใจภายใน ปติ สุข
จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญาเจตนา วิญญาณ ฉันทะ อธิโมกข วิริยะ สติ อุเบกขา
มนสิการ เปนอัน สารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว ทั้งที่เกิดขึ้น
ตั้งอยู และถึงความดับ เธอรูชัดอยางนีว้ า ดวยประการนี้ เปนอันวา ธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี
ที่มีแลว ยอมเสื่อมไป เธอไมยินดี ไมยินราย อันกิเลสไมอาศัย ไมพวั พัน พนวิเศษแลว
พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ยอมรูชัดวา ยังมีธรรม
เครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมีความเห็นตอไปวา ผูท ี่ทําเครื่องสลัดออกนั้นใหมาก ก็มีอยู ฯ
[๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก สารีบุตรเปนผูวางเฉย เพราะหนายปติ
มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌานที่ พระอริยะเรียกเธอไดวา ผู
วางเฉย มีสติ อยู เปนสุข อยู ก็ธรรมในตติยฌานคือ อุเบกขา สุข สติ สัมปชัญญะ
จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญาเจตนา วิญญาณ ฉันทะ อธิโมกข วิริยะ สติ อุเบกขา
มนสิการ เปนอัน สารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว ทั้งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู
และถึงความดับ เธอรูชัดอยางนีว้ า ดวยประการนี้ เปนอันวาธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี ที่มี
แลว ยอมเสื่อมไป เธอไมยนิ ดี ไมยินราย อันกิเลสไมอาศัย ไมพวั พัน พนวิเศษแลว
พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ยอมรูชัดวา ยังมี
ธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมีความเห็นตอไปวา ผูที่ทําเครื่องสลัดออกนั้นใหมาก
ก็มีอยู ฯ
[๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก สารีบุตรเขาจตุตถฌานอันไมมที ุกข
ไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆได มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
อยู ก็ธรรมในจตุตถฌาน คือ อุเบกขาอทุกขมสุขเวทนา ความไมคาํ นึงแหงใจ เพราะ
บริสุทธิ์แลว สติบริสุทธิ์ จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา วิญญาณ ฉันทะ
อธิโมกข วิริยะสติ อุเบกขา มนสิการ เปนอันสารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท เปนอัน
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สารีบุตร รูแจงแลว ทั้งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู และถึงความดับ เธอรูชัดอยางนี้วา ดวยประการนี้
เปนอันวา ธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี ที่มีแลว ยอมเสื่อมไป เธอไมยินดีไมยินราย อันกิเลส
ไมอาศัย ไมพวั พัน พนวิเศษแลว พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดน
ไดแลวอยู ยอมรูชัดวา ยังมีธรรม เครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมีความเห็นตอไปวา ผูที่ทํา
เครื่องสลัดออกนั้น ใหมาก ก็มีอยู ฯ
[๑๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก สารีบุตรเขาอากาสานัญ จายตนฌานดวย
มนสิการวา อากาศไมมีที่สุด อยู เพราะลวงรูปสัญญาไดโดย ประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆ
สัญญาได เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญา ก็ธรรมในอากาสานัญจายตนฌาน คือ อากาสานัญ
จายตนสัญญา จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา วิญญาณ ฉันทะ อธิโมกข วิริยะ
สติ อุเบกขามนสิการ เปนอันสารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว
ทั้งที่เกิดขึ้น ตัง้ อยู และถึงความดับ เธอรูช ัดอยางนีว้ า ดวยประการนี้ เปนอันวาธรรมที่
ไมมีแกเรา ยอมมี ที่มีแลว ยอมเสื่อมไป เธอไมยินดี ไมยินราย อันกิเลสไมอาศัย ไมพัวพัน
พนวิเศษแลว พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ยอมรู
ชัดวา ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมีความเห็นตอไปวา ผูที่ทําเครื่องสลัดออกนั้น
ใหมาก ก็มีอยู ฯ
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก สารีบุตรลวงอากาสานัญจายตนฌาน
โดยประการทัง้ ปวงแลว เขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวาวิญญาณไมมีที่สุด อยู ก็ธรรม
ในวิญญาณัญจายตนฌาน คือ วิญญาณัญจายตนฌาน จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา วิญญาณ ฉันทะ อธิโมกข วิริยะ สติ อุเบกขา มนสิการ เปนอันสารีบุตรกําหนด
ไดตามลําดับบท เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว ทั้งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู และถึงความดับ เธอรูชัด
อยางนี้วาดวยประการนี้ เปนอันวา ธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี ที่มีแลว ยอมเสื่อมไป
เธอไมยินดี ไมยินราย อันกิเลสไมอาศัย ไมพัวพัน พนวิเศษแลว พรากได แลวในธรรมนั้นๆ
มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ยอมรูชัดวา ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู
และมีความเห็นตอไปวา ผูท ี่ทําเครื่องสลัดออกนั้นใหมาก ก็มีอยู ฯ
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[๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก สารีบุตรลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวงแลว เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา ไมมีอะไรสักนอยหนึ่ง อยู ก็ธรรม
ในอากิญจัญญายตนฌาน คือ อากิญจัญญายตนฌาน จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา
วิญญาณ ฉันทะ อธิโมกข วิริยะ สติ อุเบกขา มนสิการ เปนอันสารีบุตรกําหนดไดตาม
ลําดับบท เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว ทั้งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู และถึงความดับ เธอรูชัดอยางนี้วา
ดวยประการนี้ เปนอันวาธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี ที่มีแลว ยอมเสื่อมไปเธอไมยินดี ไม
ยินราย อันกิเลสไมอาศัย ไมพัวพัน พนวิเศษแลว พรากได แลวในธรรมนั้นๆ มีใจอันกระทํา
ใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ยอมรูชัดวา ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมีความ
เห็นตอไปวา ผูที่ทําเครื่องสลัดออกนั้นใหมาก ก็มีอยู ฯ
[๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก สารีบุตรลวงอากิญจัญ ญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวงแลว เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู เธอเปนผูมสี ติออกจากสมาบัตินั้น
ครั้นแลว พิจารณาเห็นธรรมที่ลวงแลว ดับแลว แปรปรวนไปแลววา ดวยประการนี้ เปนอันวา
ธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี ที่มีแลว ยอมเสื่อมไป เธอไมยินดี ไมยินราย อันกิเลสไมอาศัย
ไมพัวพัน พนวิเศษแลว พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู
ยอมรูชัดวา ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมีความเห็นตอไปวา ผูที่ทําเครื่องสลัด
ออกนั้นใหมาก ก็มีอยู ฯ
[๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก สารีบุตรลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
โดยประการทัง้ ปวงแลว เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู เพราะเห็นดวยปญญา อาสวะของเธอจึงเปน
อันสิ้นไป เธอยอมมีสติออกจากสมาบัตินนั้ ครั้นแลวยอมพิจารณาเห็นธรรมที่ลวงแลว ดับแลว
แปรปรวนไปแลววา ดวยประการ นี้ เปนอันวา ธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี ที่มีแลว ยอมเสืมไป
เธอไมยินดีไมยินราย อันกิเลสไมอาศัย ไมพัวพัน พนวิเศษแลว พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ
มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ยอมรูชัดวา ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู
และมีความเห็นตอไปวา ผูที่ทําเครื่องสลัดออกนั้นใหมากก็มีอยู ฯ
[๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูกลาวชอบ พึงกลาวชมภิกษุรูปใดวา เปน ผูถึงความชํานาญ
ถึงความสําเร็จในอริยศีล ในอริยสมาธิ ในอริยปญญา ในอริยวิมุติ ภิกษุรูปนั้นคือ สารีบุตรนั่นเอง
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ผูที่กลาวชอบ พึงกลาวชมวา เปนผูถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยศีล สมาธิ ในอริยปญญา
ใน อริยวิมุติ ฯ
[๑๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูกลาวชอบ พึงกลาวชมภิกษุรูปใดวา เปนบุตรเปนโอรส
ของพระผูมีพระภาค เกิดแตพระโอฐของพระผูมีพระภาค เกิดแตธรรมอันธรรมเนรมิต เปนธรรม
ทายาท ไมใชเปนทายาทของอามิส ภิกษุรปู นั้นคือสารีบุตรนั่นเอง ที่ผูกลาวชอบ พึงกลาวชมวา
เปนบุตรเปนโอรสของพระผูมีพระภาค เกิดแตพระโอฐของพระผูมีพระภาค เกิดแตธรรม
อันธรรมเนรมิต เปนธรรมทายาท ไมใชเปนทายาทของอามิส ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรยอม
ประกาศธรรมจักร อันไมมธี รรมอื่นยิ่งกวาที่ตถาคตใหเปนไปแลว ไปตามลําดับโดยชอบ
ทีเดียว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระ
ผูมีพระภาค แล ฯ
จบ อนุปทสูตร ที่ ๑
______________________________
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๒. ฉวิโสธนสูตร (๑๑๒)
[๑๖๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ บิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุ ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ
[๑๖๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้ า ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
พยากรณอรหัตตผลวา ขาพเจารูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําไดทํา
เสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย พวกเธออยาเพอยินดี อยาเพอ
คัดคานคํากลาวของภิกษุรูปนั้น ครั้นไมยนิ ดีไมคัดคานแลว พึงถามปญหาเธอวา ดูกรทานผูมีอายุ
โวหารอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูท รงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสไว
ชอบ นี้มี ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน คือ คํากลาววา เห็นในอารมณที่ตนเห็นแลว คํากลาววา
ไดยินในอารมณที่ตนฟงแลว คํากลาววา ทราบในอารมณ ที่ตนทราบแลว คํากลาววา รูชัดใน
อารมณที่ตนรูช ัดแลว นีแ้ ล โวหาร ๔ ประการอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธตรัสไวชอบ ก็จิตของทานผูมีอายุ ผูรูอยู เห็นอยู อยางไรเลา
จึงหลุดพนจาก อาสวะ ไมยึดมั่นในโวหาร ๔ นี้ ฯ
[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจที่ควรทํา
เสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับ สิ้น สัญโญชนในภพแลว พน
วิเศษแลว เพราะรูชอบ จึงนับวามีธรรมอันสมควรจะพยากรณไดดังนีว้ า ดูกรทานผูมีอายุ ขาพ
เจาไมยนิ ดี ไมยินราย อันกิเลสไมอาศัยไมพัวพัน พนวิเศษแลว พรากไดแลวในธรรมที่ขาพเจา
ไดเห็น มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ขาพเจาไมยินดี ไมยินราย ... พรากไดแลว
ในธรรมที่ขาพเจาไดยิน มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ขาพเจาไมยินดี ไมยินราย ...
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พรากไดแลวในธรรมที่ขาพเจาไดทราบ มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ขาพเจา
ไมยินดี ไมยนิ ราย ... พรากไดแลวในธรรมที่ขาพเจาไดรูชัด มีใจอันกระทําใหปราศจากเขต
แดนไดแลวอยู ดูกรทานผูมอี ายุ จิตของขาพเจาผูรูอยู เห็นอยู อยางนีแ้ ล จึงไดหลุดพนจาก
อาสวะ ไมยึดมั่นในโวหาร ๔ นี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คํากลาวของภิกษุรูปนั้น พวกเธอควรชื่นชม อนุโมทนาวา สาธุ
ครั้นแลวพึงถามปญหาใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรทานผูมีอายุ อุปาทานขันธอันพระผูมีพระภาค
พระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธตรัสไวชอบ นี้มี ๕ ประการแล
๕ ประการเปนไฉน คือ รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทาน
ขันธ วิญญาณูปาทานขันธดกู รทานผูมีอายุ นี้แลอุปาทานขันธ ๕ ประการ อันพระผูมีพระภาค
พระองคนั้น ผู ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสไวชอบแลว ก็จิตของ
ทานผูมีอายุ ผูรูอยู เห็นอยูอยางไรเลา จึงหลุดพนจากอาสวะ ไมยึดมัน่ ในอุปาทานขันธ ๕ นี้ ฯ
[๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจที่ควรทํา
เสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับสิ้นสัญโญชนในภพแลว
พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ จึงนับวามีธรรมอันสมควรจะ พยากรณไดดงั นี้วา ดูกรทานผูมีอายุ
ขาพเจารูแจงรูปแลวแลวา ไมมีกําลังปราศจากความนารัก มิใชเปนทีต่ ั้งแหงความชืน่ ใจ จึง
ทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะสิ้น สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่งอุปาทาน
ขันธที่ยึดมั่นในรูป และอนุสัยคือความตั้งใจและความปกใจมั่นในรูปได ขาพเจารูแ จงเวทนา
แลวแลวา ... จิตของเราหลุดพนแลว เพราะสิ้น สํารอก ดับ สละ และสลัดคืน ซึ่งอุปาทาน
ขันธที่ยึดมั่นในเวทนา และอนุสัยคือความตั้งใจและความปกใจมัน่ ในเวทนาได ขาพเจารูจัก
แจงสัญญาแลวแลวา ... จิตของเราหลุดพนแลว เพราะสิ้นสํารอก ดับ สละ และสลัดคืน ซึ่ง
อุปาทานขันธที่ยึดมั่นในสัญญา และอนุสัยคือความตั้งใจและความปกใจมั่นในสัญญาได ขาพเจา
รูแจงสังขารแลวแลวา ... จิต ของเราหลุดพนแลว เพราะสิ้น สํารอก ดับ สละ และสลัดคืน
ซึ่งอุปาทานขันธที่ยึดมั่นในสังขาร และอนุสัยคือความตั้งใจและความปกใจมัน่ ในสังขารได
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ขาพเจารูแจงวิญญาณแลวแลวา ไมมีกําลัง ปราศจากความนารัก มิใชเปนที่ตั้งแหงความชื่นใจ
จึงทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะสิ้น สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่งอุปาทาน
ขันธที่ยึดมั่นในวิญญาณ และอนุสัยคือความตั้งใจและความปกใจมัน่ ในวิญญาณได ดูกรทาน
ผูมีอายุ จิตของขาพเจาผูรูอยู เห็นอยูอยางนี้แล จึงไดหลุดพนจากอาสวะ ไมยดึ มั่นใน
อุปาทานขันธ ๕ นี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คํากลาวของภิกษุรูปนั้น พวกเธอควรชื่นชม อนุโมทนาวา สาธุ
ครั้นแลวพึงถามปญหาใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรทานผูมีอายุ ธาตุอันพระผูมพี ระภาคพระองคนั้น ผู
ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสไวชอบ นี้มี ๖ ประการ ๖ ประการเปนไฉน
คือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ ดูกรทานผูมีอายุ
นี้แลธาตุ ๖ ประการอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธตรัสไวชอบแลว ก็จติ ของทานผูมีอายุ ผูรูอยู เห็นอยูอยางไรเลา จึงหลุดพน จากอาสวะ
ไมยึดมัน่ ในธาตุ ๖ นี้ ฯ
[๑๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจที่ควร
ทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับสิ้นสัญโญชนในภพแลว
พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ จึงนับวามีธรรมอันสมควรจะพยากรณไดดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ
ขาพเจาครองปฐวีธาตุโดยความเปนอนัตตา มิใชครองอัตตาอาศัยปฐวีธาตุเลย จึงทราบชัดวา
จิตของเราหลุดพนแลว เพราะสิ้นสํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่งอุปาทานขันธที่ยึดมั่น
อาศัยปฐวีธาตุ และอนุสัยคือความตั้งใจและความปกใจมัน่ อาศัยปฐวีธาตุได ขาพเจาครอง
อาโปธาตุโดยความเปนอนัตตา ... เพราะสิ้น สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่งอุปาทานขันธ
ที่ยึดมั่นอาศัยเตโชธาตุ และอนุสัยคือความตั้งใจและความปกใจมัน่ อาศัยเตโชธาตุได ขาพเจา
ครองวาโยธาตุโดยความเปนอนัตตา ... เพราะสิ้น สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่งอุปาทาน
ขันธที่ยึดมั่นอาศัยวาโยธาตุ และอนุสัยคือความตั้งใจและความปกใจมัน่ อาศัยวาโยธาตุได
ขาพเจาครองอากาสธาตุโดยความเปนอนัตตา...เพราะสิ้น สํารอก ดับ สละ และสลัดคืน
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ซึ่งอุปาทานขันธที่ยึดมั่นอาศัยอากาสธาตุและอนุสัยคือความตั้งใจและความปกใจมัน่ อาศัย
อากาสธาตุได ขาพเจาครองวิญญาณธาตุโดยความเปนอนัตตา มิใชครองอัตตาอาศัยวิญญาณธาตุ
เลย จึงทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะสิ้น สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่ง
อุปาทานขันธที่ยึดมั่นอาศัยวิญญาณธาตุ และอนุสัยคือความตั้งใจและความปกใจมัน่ อาศัยวิญญาณ
ธาตุได ดูกรทานผูมีอายุ จิตของขาพเจาผูรูอยู เห็นอยูอยางนี้แลจึงไดหลุดพนจากอาสวะ
ไมยึดมัน่ ในธาตุ ๖ นี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คํากลาวของภิกษุรูปนั้น พวกเธอควรชื่นชม อนุโมทนา วา สาธุ
ครั้นแลวพึงถามปญหาใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรทานผูมีอายุ ก็อายตนะภายใน อายตนะภายนอก อัน
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสไวชอบ นี้
มีอยางละ ๖ แล อยางละ ๖ เปนไฉนคือจักษุและรูป โสตและเสียง ฆานะและกลิน่ ชิวหา
และรส กายและโผฏฐัพพะมโนและธรรมารมณ ดูกรทานผูมีอายุ นี้แลอายตนะภายใน
อายตนะภายนอกอยางละ ๖ อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสไวชอบแลว ก็จิตของทานผูมีอายุ ผูรูอยู เห็นอยูอยางไรเลา
จึงหลุดพนจากอาสวะ ไมยดึ มั่นในอายตนะทั้งภายในทั้งภายนอกอยางละ ๖ เหลานี้ ฯ
[๑๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจที่ควร
ทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับสิ้นสัญโญชนในภพแลว
พนวิเศษแลว เพราะรูชอบ จึงนับวามีธรรมอันสมควร จะพยากรณไดดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ
ขาพเจาทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลวเพราะสิ้น สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่ง
ความพอใจ ความกําหนัด ความยินดี ตัณหา อุปาทานที่ยึดมั่น และอนุสัยคือความตั้งใจ
และความปกใจมั่น ในจักษุ ในรูป ในจักษุวิญญาณ และในธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณ
ขาพเจาทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะสิ้น สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่ง
ความพอใจ ความกําหนัด ความยินดี ตัณหา อุปาทานที่ยึดมั่น และอนุสัยคือความตั้งใจและ
ความปกใจมัน่ ในโสต ในเสียง ในโสตวิญญาณ และใน ธรรมที่พึงรูแจงดวยโสตวิญญาณ
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ขาพเจาทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะสิ้น สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่ง
ความพอใจ ความกําหนัด ความยินดีตณ
ั หา อุปาทานที่ยดึ มั่น และอนุสัยคือความตั้งใจและ
ความปกใจมัน่ ในฆานะ ในกลิ่น ในฆานวิญญาณ และในธรรมที่พึงรูแจงดวยฆานวิญญาณ
ขาพเจาทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะสิ้น สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่ง
ความพอใจ ความกําหนัด ความยินดี ตัณหา อุปาทานที่ยึดมั่น และอนุสัยคือความตั้งใจ
และความปกใจมั่น ในชิวหา ในรส ในชิวหาวิญญาณ และในธรรมทีพ่ ึงรูแจงดวยชิวหา
วิญญาณ ขาพเจาทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะสิ้น สํารอก ดับ สละ และสลัดคืน
ซึ่งความพอใจ ความกําหนัด ความยินดี ตัณหาอุปาทานที่ยึดมั่น และอนุสัยคือความตั้งใจและ
ความปกใจมัน่ ในกาย ในโผฏฐัพพะ ในกายวิญญาณ และในธรรมที่พึงรูแจงดวยกายวิญญาณ
ขาพเจาทราบ ชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะสิ้น สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซึ่ง
ความ พอใจ ความกําหนัด ความยินดี ตัณหา อุปาทานที่ยึดมัน่ และอนุสัยคือความตั้งใจ
และความปกใจมั่น ในมโน ในธรรมารมณ ในมโนวิญญาณ และในธรรมที่พึงรูแจงดวยมโน
วิญญาณ ดูกรทานผูมีอายุ จิตของขาพเจาผูรูอยู เห็นอยูอ ยางนี้แล จึงไดหลุดพนจากอาสวะ
ไมยึดมัน่ ในอายตนะทั้งภายในทั้งภายนอกอยางละ ๖ เหลานี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คํากลาวของภิกษุรูปนั้น พวกเธอควรชื่นชม อนุโมทนา วา สาธุ
ครั้นแลวพึงถามปญหาใหยงิ่ ขึ้นไปวา ก็เมื่อทานผูมีอายุ รูอยู เห็นอยูอยางไร จึงถอนอนุสัย
คือความถือตัววาเปนเรา วาของเรา ในกายอันมีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งหมด ในภายนอก
ไดดว ยดี ฯ
[๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจที่ควร
ทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับสิ้นสัญโญชนในภพแลว พน
วิเศษแลวเพราะรูชอบ จึงนับวามีธรรมอันสมควรจะ พยากรณไดดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อกอน
ขาพเจาเปนผูครองเรือน ยังเปนผูไมรู พระตถาคตบาง สาวกของพระตถาคตบาง แสดงธรรมแก
ขาพเจานั้นขาพเจาฟงธรรมนั้นแลว จึงไดความเชื่อในพระตถาคต ขาพเจาประกอบดวยการไดความ
เชื่อโดยเฉพาะนั้น จึงพิจารณาเห็นดังนีว้ า ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปน
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ชองวาง เรายังอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์ บริบูรณโดยสวนเดียวดุจสังขที่
เขาขัดแลว นีไ้ มใชทําไดงาย อยากระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร
แลวออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด สมัยตอมา ขาพเจาจึงละโภคสมบัตินอยบาง มาก
บาง ละวงศญาติเล็กบาง ใหญบางปลงผมและหนวด นุง หมผากาสาวพัสตร แลวออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิตขาพเจาเมือ่ เปนผูบวชแลวอยางนี้ ถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพของภิกษุ
ทั้งหลายเพราะละปาณาติบาต จึงเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาสตราแลว
มีความละอาย ถึงความเอ็นดู ไดเปนผูอนุเคราะหดว ยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและภูต เพราะ
ละอทินนาทาน จึงเปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน ถือเอาแตของที่เขาให หวังแตของที่เขาให
มีตนเปนคนสะอาด ไมใชขโมยอยู เพราะละกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย จึงเปน
ผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกลและ เวนจากเมถุนอันเปนธรรมดาของชาวบาน เพราะละ
มุสาวาท จึงเปนผูเวนขาดจากมุสาวาท เปนผูกลาวคําจริง ดํารงอยูในคําสัตย เปนหลักฐาน
เชื่อถือไดไมพดู ลวงโลก เพราะละวาจาสอเสียด จึงเปนผูเวนขาดจากวาจาสอเสียด ไดยิน
จากฝายนีแ้ ลว ไมบอกฝายโนน เพื่อทําลายฝายนี้ หรือไดยินจากฝายโนนแลวไมบอกฝายนี้
เพื่อทําลายฝายโนน ทั้งนี้ เมือ่ เขาแตกกันแลว ก็สมานใหดีกนั หรือเมือ่ เขาดีกันอยู ก็สง
เสริม ชอบความพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนที่พรอมเพรียงกัน ชื่นชมในคนที่พรอมเพรียง
กัน เปนผูกลาววาจาสมานสามัคคีกัน เพราะละวาจาหยาบ จึงเปนผูเวนขาดจากวาจาหยาบ
เปนผูกลาววาจาซึ่งไมมีโทษเสนาะหู ชวนใหรักใคร จับใจ เปนภาษาชาวเมือง อันคนสวน
มากปรารถนาและชอบใจ เพราะละการเจรจาเพอเจอ จึงเปนผูเวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ
กลาวถูกกาละ กลาวตามเปนจริง กลาวอรรถ กลาวธรรม กลาววินัย เปนผูกลาววาจามีหลัก
ฐาน มีที่อาง มีขอบเขต ประกอบดวยประโยชน ตามกาลขาพเจาเปนผูเวนขาดจากการพราก
พืชคามและภูตคาม เปนผูฉันหนเดียว งดฉันในเวลาราตรี เวนขาดจากการฉันในเวลาวิกาล
เปนผูเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรองประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เปน
ผูเวนขาดจากการทัดทรงและตบแตงดวยดอกไม ของหอม และเครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานะ
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แหงการแตงตัว เปนผูเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งทีน่ อนอันสูงและใหญ เปนผูเวนขาดจาก
การรับทองและเงิน เปนผูเวนขาดจากการรับทาสีและทาส เปนผูเวนขาดจากการรับแพะและ
แกะ เปนผูเวนขาดจากการรับไกและสุกร เปนผูเวนขาดจากการ รับชาง โค มา และลา เปน
ผูเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน เปนผูเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เปนผู
เวนขาดจากการซื้อและการขาย เปน ผูเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง โกงดวยของปลอม และ
โกงดวยเครื่องตวงวัด เปนผูเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง
เปนผูเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และการกรรโชก ขาพเจาไดเปนผู
สันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย และบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทองจะไปทีใ่ ดๆ ยอม
ถือเอาบริขารไปไดหมด เหมือนนกมีปก จะบินไปที่ใดๆ ยอมมีภาระคือปกของตนเทานั้น
บินไป ฯ
[๑๗๓] ขาพเจาประกอบดวยศีลขันธของพระอริยะเชนนีแ้ ลว จึงไดเสวยสุขอัน
ปราศจากโทษภายใน เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมเปนผูถือเอาโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะ
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียอ ันมีการเห็นรูปเปนเหตุ ซึ่งบุคคลผูไมสํารวมอยู พึงถูกอกุศลธรรม
อันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได รักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรียแลว ได
ยินเสียงดวยโสตแลว...ดมกลิ่นดวยฆานะแลว ... ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ... ถูกตองโผฏฐัพพะ
ดวยกายแลว ... รูธรรมารมณดว ยมโนแลว ไมเปนผูถือเอาโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะ
ปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียอนั มีการรูธรรมารมณเปนเหตุ ซึ่งบุคคลผูไมสํารวมอยู พึงถูกอกุศล
ธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได รักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย
แลว ฯ
[๑๗๔] ขาพเจาประกอบดวยอินทรียสังวรของพระอริยะเชนนีแ้ ลว จึงไดเสวยสุขอัน
ไมเจือทุกขภายใน ไดเปนผูท ําความรูสึกตัวในเวลากาวไปและถอยกลับ ในเวลาแลดูและ
เหลียวดู ในเวลางอแขนและเหยียดแขน ในเวลาทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในเวลา
ฉัน ดื่ม เคี้ยว และลิ้ม ในเวลาถายอุจจาระและปสสาวะ ในเวลาเดิน ยืน นั่ง นอนหลับ
ตื่น พูด และนิ่ง ฯ
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[๑๗๕] ก็ขาพเจาประกอบดวยศีลขันธของพระอริยะเชนนี้ ประกอบดวยอินทรียสังวร
ของพระอริยะเชนนี้ และประกอบดวยสติสัมปชัญญะของพระอริยะเชนนี้แลว จึงไดพอใจ
เสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ําบนภูเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง และลอม
ฟาง ขาพเจากลับจากบิณฑบาต ภายหลัง เวลาอาหารแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติ
มั่นเฉพาะหนา ละอภิชฌา ในโลกไดแลว มีใจปราศจากอภิชฌาอยู ชือ่ วาไดชําระจิตใหบริสุทธิ์
จากอภิชฌาละความชั่วคือพยาบาทแลว เปนผูมีจิตไมพยาบาท อนุเคราะหดว ยความเกื้อกูล
ในสรรพสัตวและภูตอยู ชื่อวาไดชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความชั่วคือพยาบาทละถีนมิทธะแลว
เปนผูมีจิตปราศจากถีนมิทธะ มีอาโลกสัญญา มีสติสัมปชัญญะ อยูชอื่ วาไดชําระจิตใหบริสุทธิ์
จากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบภายในอยู ชื่อวาไดชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจกิ ิจฉา แลว เปนผูขามความสงสัยได ไมมีปญ
 หาอะไรใน
กุศลธรรมทั้งหลายอยู ชื่อวาไดชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกจิ ฉา ฯ
[๑๗๖] ขาพเจาครั้นละนิวรณ ๕ ประการนี้ อันเปนเครื่องทําใจใหเศราหมอง ทําปญญา
ใหถอยกําลังแลว จึงไดสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ
และสุขเกิดแตวิเวกอยู ไดเขาทุติยฌาน มีความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอก
ผุดขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจาร ไมมี วิตก ไมมีวจิ าร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ไดเปน
ผูวางเฉย เพราะหนายปติมสี ติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌานที่พระอริยะ
เรียกขาพเจานัน้ ไดวา ผูวางเฉย มีสติ อยูเปนสุขอยู ไดเขาจตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาอยู ฯ
[๑๗๗] ขาพเจาเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่องยียวน ปราศจาก
อุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ถึงความไมหวั่นไหวอยางนี้แลว จึงไดนอม
จิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ขาพเจาไดรูชดั ตามเปนจริงวานี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นีท้ ี่ดับ
ทุกข นี้ปฏิปทาใหถึงที่ดับทุกข ยอมรูชัดตามเปนจริงวา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ
นี้ที่ดับอาสวะ นี้ปฏิปทาใหถึงที่ดับอาสวะ เมื่อขาพเจารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ จิตก็หลุดพนแม
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จากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ไดมีญาณรูวา หลุด
พนแลวรูชดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจทีค่ วรทําไดทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อขาพเจารูอยู เห็นอยูอยางนี้แล จึงถอนอนุสัยคือ
ความถือตัววาเปนเรา วาของเรา ในกายอันมีวิญญาณนี้ และในนิมิตทั้งหมดในภายนอกได
ดวยดี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คํากลาวของภิกษุรูปนั้น พวกเธอควรชื่นชม อนุโมทนา วา สาธุ
ครั้นแลวพึงกลาวแกภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ดูกรทานผูมอี ายุ เปนลาภ ของพวกขาพเจา พวก
ขาพเจาไดดีแลว ที่พิจารณาเห็นทานผูมีอายุ เชนตัวทานเปนสพรหมจารี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ ฉวิโสธนสูตร ที่ ๒
______________________________
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๓. สัปปุริสสูตร (๑๑๓)
[๑๗๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูม ีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงสัปปุริสธรรม และ อสัปปุริสธรรมแกพวกเธอ เธอทั้งหลายจงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี
เราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ
[๑๗๙] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัปปุริสธรรมเปนอยางไร
คืออสัตบุรุษในโลกนี้ เปนผูออกจากสกุลสูงบวชแลว ยอม พิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูออกจาก
สกุลสูงบวชแลว สวนภิกษุอื่นเหลานี้มิใชเปนผูออกจากสกุลสูงบวชแลว อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน
ขมผูอื่น เพราะความเปนผูมีสกุลสูงนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้คือ อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือความโลภ ความโกรธ ความหลง
ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูมีสกุลสูงเลยถึงแมภกิ ษุไมใชเปนผูออกจากสกุลสูง
บวชแลว แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลาย
ก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขม
ผูอื่นเพราะความเปนผูมีสกุลสูงนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้คือ สัปปุริสธรรม ฯ
[๑๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูออกจาก สกุลใหญ
ออกจากสกุลมีโภคะมาก ออกจากสกุลมีโภคะยิ่ง บวชแลว ยอม พิจารณาเห็นดังนีว้ า เราเปน
ผูออกจากสกุลใหญ...ออกจากสกุลมีโภคะมาก... ออกจากสกุลมีโภคะยิ่ง บวชแลว สวนภิกษุอื่น
เหลานี้ ไมใชเปนผูออกจาก สกุลใหญ ออกจากสกุลมีโภคะมาก ออกจากสกุลมีโภคะยิ่ง บวชแลว
อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน ขมผูอ ื่น เพราะความเปนผูมีสกุลใหญ มีโภคะมาก มีโภคะยิง่ นั้นๆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ
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สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือความโลภ ความโกรธ ความหลง
ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูมีสกุลใหญ มีโภคะมาก มีโภคะยิ่งเลย ถึงแม
ภิกษุไมใชเปนผูออกจากสกุลใหญ ออกจากสกุลมีโภคะมาก ออกจากสกุลมีโภคะยิ่ง บวชแลว
แตเปนผูปฏิบตั ิธรรมสมควร แกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตอง
บูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานัน้ ไมยกตน ไมขมผูอื่น
เพราะความเปนผูมีสกุลใหญ มีโภคะมาก มีโภคะยิ่งนั้นๆ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมนี้กค็ ือ
สัปปุริสธรรม ฯ
[๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูปรากฏ มียศ ยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา เราเปนผูปรากฏ มียศ สวนภิกษุอื่นเหลานีเ้ ปนผูไมปรากฏ มีศักดิ์นอย อสัตบุรุษ
นั้นจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะความเปนผู ปรากฏนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนกี้ ็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูปรากฏ ถึงแมภิกษุไมใชเปนผูปรากฏ มียศ แตเปน
ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชา
สรรเสริญเธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษ นั้น (ทําการปฏิบัติแตภายในเทานัน้ ) ไมยกตน ไมขมผูอื่น
เพราะความเปนผูปรากฏนั้นๆ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมนี้กค็ ือ สัปปุริสธรรม ฯ
[๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูไดจวี ร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขาร ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ าเราเปนผูไดจวี ร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขาร สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใชเปนผูไดจวี ร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัช บริขาร อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน ขมผูอ ื่น เพราะการไดนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลายแมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะการได ถึงแมภิกษุไมใชเปนผูไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจยเภสัชบริขาร แตเปนผูปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรม
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อันสมควร คนทั้งหลายก็ตอ งบูชาสรรเสริญเธอในที่นนั้ ๆ สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายใน
เทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะการไดนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ
[๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนพหูสูต ยอมพิจารณาเห็น
ดังนี้วา เราเปนพหูสูต สวนภิกษุอนื่ เหลานี้ ไมใชเปนพหูสูต อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน ขมผูอื่น
เพราะความเปนพหูสูตนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลายแมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนพหูสูต ถึงแมภิกษุไมใชเปนพหูสูต แตเปนผูปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญ
เธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติ แตภายในเทานัน้ ไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความ
เปนพหูสูตนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้กค็ ือ สัปปุริสธรรม ฯ
[๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนพระวินยั ธร ยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา เราเปนพระวินยั ธร สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใชเปนพระวินยั ธร อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน
ขมผูอื่น เพราะความเปนพระวินยั ธรนั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนกี้ ็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนพระวินัยธร ถึงแมภิกษุไมใชเปนพระวินยั ธร แตเปน
ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชา
สรรเสริญเธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษ นั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขม ผูอื่น
เพราะความเปนพระวินัยธรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ
[๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนพระธรรมกถึก สวนภิกษุ
อื่นเหลานี้ ไมใชเปนพระธรรมกถึก อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะความเปนพระธรรม
กถึกนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนพระธรรมกถึก ถึงแมภิกษุไมใชเปนพระธรรมกถึก
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แตเปนผูปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตอง
บูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆสัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานัน้ ไมยกตน ไมขมผูอื่น
เพราะความเปนพระธรรมกถึกนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ
[๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูอยูปาเปนวัตร ยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูอยูปาเปนวัตร สวนภิกษุอนื่ เหลานี้ไมใชเปนผูอยูปาเปนวัตร
อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะความเปนผูอยูปาเปนวัตรนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนกี้ ็คือ
อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูอยูปาเปนวัตรถึงแมภิกษุไมใชเปนผูอยูป าเปนวัตร
แตเปนผูปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตอง
บูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆสัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานัน้ ไมยกตน ไมขมผูอื่น
เพราะความเปนผูอยูปาเปนวัตรนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนกี้ ็คือ สัปปุริสธรรม ฯ
[๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร
ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร สวนภิกษุอนื่ เหลานี้ ไมใชเปนผูทรงผา
บังสุกุลเปนวัตร อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน ขม ผูอื่น เพราะความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตรนัน้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คืออสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ถึงแมภิกษุไมใชเปนผูทรงผา
บังสุกุลเปนวัตร แตเปนผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร
คนทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น ไมยกตน
ไมขมผูอื่น เพราะความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนกี้ ็คือ สัปปุริสธรรมฯ
[๑๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูเที่ยว บิณฑบาตเปนวัตร
ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า เราเปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรสวนภิกษุอนื่ เหลานี้ ไมใชเปนผูเที่ยว
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บิณฑบาตเปนวัตร อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะความเปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรนัน้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ถึงแมภิกษุไมใชเปน
ผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรม
อันสมควร คนทั้งหลายก็ตอ งบูชาสรรเสริญเธอในที่นนั้ ๆ สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายใน
เทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความเปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ
[๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูอยูโคนไมเปนวัตร ยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูอยูโคนไมเปนวัตร สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใชเปนผูอยูโ คนไม
เปนวัตร อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะ ความเปนผูอยูโคนไมเปนวัตรนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ยอมไมถงึ ความหมดสิน้ ไป เพราะความเปนผูอยูโคนไมเปนวัตร ถึงแมภิกษุไมใชเปน
ผูอยูโคนไมเปนวัตร แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแก ธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอัน
สมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายใน
เทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่นเพราะความเปนผูอยูโคนไมเปนวัตรนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ
สัปปุริส ธรรม ฯ
[๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูอยูปาชาเปนวัตร ยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูอยูปาชาเปนวัตร สวนภิกษุอื่นเหลานีไ้ มใชเปนผูอยูปาชา
เปนวัตร อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะความเปนผูอยูปาชาเปนวัตรนัน้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูอยูปาชาเปนวัตรถึงแมภกิ ษุไมใชเปนผูอ ยูปาชา
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เปนวัตร แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คน
ทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานัน้ ไมยกตน
ไมขมผูอื่น เพราะความเปนผูอยูปาชาเปนวัตรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูอยูกลางแจงเปนวัตร...เปนผู
ถือการนั่งเปนวัตร...เปนผูถือการนั่งตามลําดับอาสนะเปนวัตร ... เปนผูถือการฉันในอาสนะ
เดียวเปนวัตร ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า เราเปนผูถือการฉันในอาสนะเดียวเปนวัตร สวนภิกษุ
อื่นเหลานี้ ไมใชเปนผูถือการฉันในอาสนะเดียวเปนวัตร อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน ขมผูอื่น
เพราะความเปนผูถือการฉันในอาสนะเดียวเปนวัตรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริส
ธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูถือการฉันในอาสนะเดียวเปนวัตร ถึงแมภกิ ษุ
ไมใชเปนผูถือการฉันในอาสนะเดียวเปนวัตรแตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ
ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษนั้นทําการปฏิบัติ
แตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความเปนผูถือการฉันในอาสนะเดียวเปนวัตรนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ
[๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อสัตบุรุษสงัดจากกามสงัดจากอกุศล
ธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปตแิ ละสุขเกิดแตวิเวกอยูย อมพิจารณาเห็นดังนี้วา
เราเปนผูไดปฐมฌานสมาบัติ สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไม ใชเปนผูไดปฐมฌานสมาบัติ อสัตบุรุษนั้น
จึงยกตน ขมผูอื่น ดวยปฐมฌาน สมาบัตินั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมปฐมฌานสมาบัติ พระผูมีพระภาคก็ตรัส
วา ไมมีตณ
ั หาแลว เพราะคนทั้งหลายสําคัญกันดวยเหตุใดๆ เหตุ นั้นๆ ยอมเปนอยางอื่นจาก
ที่สําคัญนั้น สัตบุรุษนั้นทําความไมมีตณ
ั หาแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวย
ปฐมฌานสมาบัตินั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ
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[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเขาทุติยฌาน มีความผองใส
แหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจาร ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติ
และสุขเกิดแตสมาธิอยู...เขาตติยฌาน...เขาจตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ
ละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วาเราเปนผูไดจตุตถฌานสมาบัติ สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใชเปนผูไดจตุตถฌาน
สมาบัติ อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน ขมผูอื่น ดวยจตุตถฌานสมาบัตินั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม
นี้กค็ ือ อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมจตุตถฌานสมาบัติ พระผูมีพระภาคก็
ตรัสวา ไมมีตณ
ั หาแลว เพราะคนทั้งหลายสําคัญกันดวยเหตุใดๆเหตุนนั้ ๆ ยอมเปนอยาง
อื่นจากที่สําคัญนั้น สัตบุรุษนั้นทําความไมมีตัณหาแตภายในเทานัน้ ไมยกตน ไมขมผูอื่น
ดวยจตุตถฌานสมาบัตนิ ั้น ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย แมนี้กค็ ือ สัปปุริสธรรม ฯ
[๑๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อสัตบุรุษเขาอากาสานัญจายตนฌาน
ดวยมนสิการวา อากาศไมมที ี่สุด อยู เพราะลวงรูปสัญญาไดโดยประการทั้งปวง เพราะดับ
ปฏิฆสัญญาได เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูไดอากา
สานัญจายตนสมาบัติ สวนภิกษุอนื่ เหลานี้ ไมใชเปนผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ อสัตบุรุษ
นั้นจึงยกตน ขมผูอื่น ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัตินนั้ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมนี้กค็ ือ
อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมอากาสานัญจายตนสมาบัติ พระผูมีพระภาค
ก็ตรัสวา ไมมตี ัณหาแลว เพราะคนทั้งหลายสําคัญกันดวยเหตุ ใดๆ เหตุนั้นๆ ยอมเปน
อยางอื่นจากทีส่ ําคัญนั้น สัตบุรุษนั้นทําความไมมีตัณหาแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขม
ผูอื่น ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัตินั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนกี้ ็คือ สัปปุริสธรรม ฯ
[๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อสัตบุรุษลวงอากาสานัญจายตนฌาน
โดยประการทัง้ ปวงแลว เขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวาวิญญาณไมมีที่สุด อยู ยอม
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พิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติ สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใชเปนผู
ไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติ อสัตบุรุษนั้นจึงยกตน ขมผูอ ื่น ดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ
นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คอื อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมวิญญาณัญจายตนสมาบัติพระผูมีพระภาค
ก็ตรัสวา ไมมตี ัณหาแลว เพราะคนทั้งหลายสําคัญกันดวยเหตุ ใดๆ เหตุนั้นๆ ยอมเปนอยาง
อื่นจากที่สําคัญนั้น สัตบุรุษนั้นทําความไมมีตัณหาแตภายในเทานัน้ ไมยกตน ไมขมผูอื่น
ดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัตินั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ
[๑๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อสัตบุรุษลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวงแลว เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา ไมมีอะไรสักนอยหนึ่งอยู ยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ สวนภิกษุอนื่ เหลานี้ ไมใชเปนผูได
อากิญจัญญายตนสมาบัติ อสัตบุรุษ นั้นจึงยกตน ขมผูอ ื่น ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมอากิญจัญญายตนสมาบัติ พระผูมีพระภาค
ก็ตรัสวา ไมมตี ัณหาแลว เพราะคนทั้งหลายสําคัญกันดวยเหตุ ใดๆ เหตุนั้นๆ ยอมเปน
อยางอื่นจากทีส่ ําคัญนั้น สัตบุรุษทําความไมมีตัณหาแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น
ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น ดูกร ภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ
[๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก อสัตบุรุษลวงอากิญจัญญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวงแลว เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผู
ไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สวนภิกษุอนื่ เหลานี้ ไมใชเปนผูไดเนวสัญญานาสัญญา
ยตนสมาบัติ อสัตบุรุษนั้นจึงยกตนขมผูอนื่ ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินั้น ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คืออสัปปุริสธรรม ฯ
สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
พระผูมีพระภาคก็ตรัสวา ไมมีตัณหาแลว เพราะคนทั้งหลายสําคัญกันดวยเหตุใดๆ เหตุนั้นๆ
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ยอมเปนอยางอื่นจากที่สําคัญนั้น สัตบุรุษนั้นจึงทําความไมมีตัณหาแตภายในเทานัน้ ไมยกตน
ไมขมผูอื่น ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนกี้ ็คือ สัปปุริส
ธรรม ฯ
[๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก สัตบุรุษลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
โดยประการทัง้ ปวงแลว เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู เพราะเห็น ดวยปญญา จึงมีอาสวะสิ้น
ไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้แลยอมไมสาํ คัญอะไรๆยอมไมสําคัญที่ไหนๆ และไมสําคัญ
ดวยเหตุไรๆ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชม ยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ สัปปุริสสูตร ที่ ๓
_______________
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๔. เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร (๑๑๔)
[๑๙๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูม ีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงธรรมบรรยายที่ควรเสพและที่ไมควรเสพแกพวกเธอ เธอทั้งหลายจงฟงธรรมบรรยายนั้น
จงใสใจใหดเี ราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ
[๑๙๙] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนีว้ า ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรากลาวความประพฤติ
ทางกายโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ทั้ง ๒ อยางนัน้ แตละอยาง
เปนความประพฤติทางกายดวยกัน เรากลาวความประพฤติทางวาจาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพ
อยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒อยางนั้น แตละอยางเปนความประพฤติทางวาจาดวยกัน เรา
กลาวความประพฤติ ทางใจโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยาง
นั้นแตละอยางเปนความประพฤติทางใจดวยกัน เรากลาวความเกิดขึน้ แหงจิตโดยสวน๒ คือ ที่
ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนัน้ แตละอยาง เปนความเกิดขึ้นแหงจิตดวยกัน
เรากลาวความไดสัญญาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนัน้
แตละอยางเปนความได สัญญาดวยกัน เรากลาวความไดทิฐิโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางเปนความไดทิฐดิ วยกัน เรากลาวความ
ไดอัตภาพโดยสวน ๒ คือทีค่ วรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนัน้ แตละ
อยางเปนความไดอัตภาพดวยกัน ฯ
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[๒๐๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระสารีบุตรไดทูลพระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมบรรยายนี้ พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนกเนื้อ
ความโดยพิสดาร ขาพระองคทราบเนื้อความได โดยพิสดารอยางนี้
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความ ประพฤติทางกาย
โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยาง
เปนความประพฤติทางกายดวยกัน นัน้ พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองค
ผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางกายเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิง่ กุศลธรรมยอมเสื่อมไป
ความประพฤติทางกายเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพความประพฤติทางกายเชนใดอกุศลธรรม
ยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ความประพฤติทางกายเชนนี้ควรเสพ ฯ
[๒๐๑] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรปู อยางไร อกุศลธรรม
จึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักทํา
ชีวิตสัตวใหตกลวง คือ เปนคนเหีย้ มโหด มีมือเปอนเลือด หมกมุนในการประหัตประหาร
ไมเอ็นดูในเหลาสัตวมีชีวิต อนึ่งเปนผูมักถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให คือ ถือเอาอุปกรณ
เครื่องปลื้มใจของผูอื่นที่อยูในบานหรือในปา อันเจาของเขาไมให ดวยความเปนขโมย อนึ่ง
เปนผูมักประพฤติผิดในกาม คือ เปนผูละเมิดจารีตในหญิงที่มารดารักษาบาง หญิงที่บิดารักษา
บาง หญิงที่ทั้งมารดาและบิดารักษาบาง หญิงที่พี่ชายรักษาบาง หญิงที่พี่สาวรักษาบาง หญิงที่
ญาติรักษาบาง หญิงที่ยังมีสามีอยูบาง หญิงที่มีสินไหมติดตัวอยูบ าง ทีส่ ุดแมหญิงที่ชายคลองพวง
ดอกไมหมัน้ ไว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางนี้ อกุศลธรรม
จึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ฯ
[๒๐๒] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรปู อยางไร อกุศลธรรม
จึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะละ
ปาณาติบาต จึงเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตราแลว มีความละอาย ถึง
ความเอ็นดู อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและภูตอยู เพราะละอทินนาทาน จึง
เปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน ไม ถือเอาอุปกรณเครื่องปลื้มใจของผูอื่น ที่อยูในบานหรือในปา
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อันเจาของเขามิไดให ดวยความเปนขโมย เพราะละกาเมสุมิจฉาจาร จึงเปนผูเวนขาดจาก
กาเมสุ มิจฉาจาร ไมเปนผูละเมิดจารีตในหญิงที่มารดารักษาบาง หญิงที่บิดารักษาบาง หญิงที่
ทั้งมารดาและบิดารักษาบาง หญิงที่พี่ชายรักษาบาง หญิงที่พี่สาวรักษาบาง หญิงที่ญาติรักษาบาง
หญิงที่ยังมีสามีอยูบาง หญิงที่มีสินไหมติดตัวอยูบ าง ทีส่ ุดแมหญิงที่ชายคลองพวงดอกไมหมั้นไว
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรปู อยางนี้ อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป
กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความประพฤติทางกายโดย
สวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนัน้ แตละอยางเปนความ
ประพฤติทางกายดวยกัน นัน่ พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว ฯ
[๒๐๓] ก็ขอที่พระผูมพี ระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความประพฤติ
ทางวาจาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนัน้ แตละ
อยางเปนความประพฤติทางวาจาดวยกัน นั่น พระผูมพี ระภาคทรงอาศัยอะไร ตรัสแลว ขาแต
พระองคผู เจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางวาจาเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอม
เสื่อมไป ความประพฤติทางวาจาเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพความประพฤติทางวาจา
เชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ความ ประพฤติทางวาจาเชนนี้ ควร
เสพ ฯ
[๒๐๔] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางวาจามีรูปอยาง ไร อกุศลธรรม
จึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักพูด
เท็จ คือไปในสภาก็ดี ไปในที่ประชุมก็ดี ไปใน ทามกลางญาติก็ดี ไปในทามกลางขุนนางก็ดี
ไปในทามกลางราชสกุลก็ดี อันเขา นําไปเปนพยาน ถูกถามวา พอมหาจําเริญ เชิญเถิด ทานรู
อยางใด ก็จงพูดอยางนัน้ เขาไมรู บอกวารูบาง รูอยู บอกวาไมรูบาง ไมเห็น บอกวาเห็น
บางเห็นอยู บอกวาไมเห็นบาง พูดเท็จทั้งรูๆ เพราะเหตุตนบาง เพราะเหตุคนอื่นบาง
เพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการฉะนี้ อนึ่ง เปนผูพูดสอเสียด ไดยนิ จากฝาย
นี้แลวบอกฝายโนน เพื่อทําลายฝายนี้ หรือไดยินจากฝายโนนแลว บอกฝายนี้ เพื่อทําลายฝายโนน
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ทั้งนี้ เมื่อเขาพรอมเพรียงกัน ก็ยใุ หแตกกันเสีย หรือเมื่อเขาแตกกันแลว ก็ชว ยสงเสริม
ชอบเปนพรรคเปนพวก ยินดีความเปนพรรคเปนพวก ชืน่ ชมความเปนพรรคเปนพวก เปนผู
กลาวคําทําให เปนพรรคเปนพวก อนึ่ง เปนผูกลาวคําหยาบ คือ กลาววาจาที่มีโทษ หยาบคาย
เผ็ดรอน ขัดใจผูอื่น ใกลเคียงความโกรธ ไมใชเปนไปเพื่อสมาธิ อนึ่ง เปนผูเจรจาเพอเจอ
กลาวไมถูกกาละ กลาวไมจริง กลาวไมเปนประโยชน กลาวไมเปนธรรม กลาวไมเปนวินยั
เปนผูกลาววาจาไมมีหลักฐาน ไมมีที่อาง ไมมีขอบเขต ไมประกอบดวยประโยชน โดยกาลไมควร
ขาแตพระองคผูเจริญเมื่อเสพความประพฤติทางวาจามีรปู อยางนี้ อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศล
ธรรมจึงเสื่อมไป ฯ
[๒๐๕] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางวาจามีรูปอยาง ไร อกุศลธรรม
จึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะละมุสาวาท
จึงเปนผูเวนขาดจากมุสาวาท คือ ไปในสภาก็ดี ไปในทีป่ ระชุมก็ดี ไปในทามกลางญาติก็ดี
ไปในทามกลางขุนนางก็ดี ไปในทามกลางราชสกุลก็ดี อันเขานําไปเปนพยาน ถูกถามวา พอมหา
จําเริญ เชิญเถิด ทานรูอยางใด ก็จงพูดอยางนั้น เขาไมรู ก็บอกวาไมรูบาง รูอยู ก็บอกวา
รูบางไมเห็น ก็บอกวาไมเห็นบาง เห็นอยู ก็บอกวาเห็นบาง ไมเปนผูพ ูดเท็จทั้งรูๆเพราะเหตุ
ตนบาง เพราะเหตุคนอื่นบาง เพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง เพราะละวาจาสอเสียด
จึงเปนผูเวนขาดจากวาจาสอเสียด ไดยินจากฝายนีแ้ ลวไมบอกฝายโนน เพื่อทําลายฝายนี้
หรือไดยนิ จากฝายโนนแลว ไมบอกฝายนี้เพื่อทําลายฝายโนน ทั้งนี้ เมือ่ เขาแตกกันแลว
ก็สมานใหดีกนั หรือเมื่อเขาดีกันอยู ก็ชว ยสงเสริม ชอบความพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนที่
พรอมเพรียงกันชื่นชมในคนที่พรอมเพรียงกัน เปนผูกลาววาจาสมานสามัคคี เพราะละวาจา
หยาบจึงเปนผูเ วนขาดจากวาจาหยาบ เปนผูกลาววาจาทีไ่ มมีโทษ เสนาะหู ชวนใหรกั ใครจับใจ
เปนภาษาชาวเมือง อันคนสวนมากปรารถนาและชอบใจ เพราะละการเจรจาเพอเจอ จึงเปนผู
เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ กลาวถูกกาละ กลาวตามเปนจริง กลาวอรรถ กลาวธรรม
กลาววินัย เปนผูกลาววาจามีหลักฐาน มีที่อาง มีขอบเขต ประกอบดวยประโยชน ตามกาล
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางวาจามีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศล
ธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ
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ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความ ประพฤติทางวาจา
โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒อยางนั้น แตละอยางเปนความ
ประพฤติทางวาจาดวยกัน นัน่ พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ ตรัสแลว ฯ
[๒๐๖] ก็ขอที่พระผูมพี ระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความประพฤติ
ทางใจโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควร เสพอยาง ๑ ทัง้ ๒ อยางนัน้ แตละอยาง
เปนความประพฤติทางใจดวยกัน นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองค
ผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางใจเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป
ความประพฤติทางใจเชนนีไ้ มควรเสพ และเมื่อเสพความประพฤติทางใจเชนใด อกุศลธรรม
ยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ความประพฤติทางใจเชนนี้ควร เสพ ฯ
[๒๐๗] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางใจมีรูปอยางไร อกุศลธรรม
จึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคล บางคนในโลกนี้ เปนผูมากดวย
อภิชฌา คือ มักเปนผูเพงเล็งอุปกรณเครื่องปลื้มใจ ของผูอื่นวา โอหนอ ขอสิ่งของของผูอื่นนั้น
พึงเปนของเรา อนึ่ง เปนผูมจี ิตพยาบาท คือ มีความดําริในใจอันชั่วชาวา ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆา
หรือจงถูกทําลาย จงขาดสูญ จงฉิบหาย อยาไดเปนเลย ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพ ความ
ประพฤติทางใจมีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ฯ
[๒๐๘] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางใจมีรูปอยางไร อกุศลธรรม
จึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมาก
ดวยอภิชฌา คือ ไมเปนผูเพงเล็งอุปกรณเครื่องปลื้มใจของผูอื่นวา โอหนอ ขอสิ่งของของผูอื่นนั้น
พึงเปนของเรา อนึ่ง เปนผูมจี ิตไมพยาบาท คือ มีความดําริในใจไมชั่วชาวา ขอสัตวเหลานี้จง
อยาถูกเบียดเบียนไมมีทกุ ข มีแตสุข บริหารตนไปเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความ
ประพฤติทางใจมีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความ ประพฤติทางใจโดย
สวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง๒ อยางนัน้ แตละอยางเปนความ
ประพฤติทางใจดวยกัน นั่น พระผูมีพระภาค ทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ ตรัสแลว ฯ
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[๒๐๙] ก็ขอที่พระผูมพี ระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความเกิดขึ้น
แหงจิตโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนัน้ แตละอยาง
เปนความเกิดขึ้นแหงจิตดวยกัน นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไร ตรัสแลว ขาแตพระองค
ผูเจริญ เมื่อเสพความเกิดขึ้นแหงจิตเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป
ความเกิดขึน้ แหงจิตเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพความเกิดขึ้นแหงจิตเชนใด อกุศลธรรมยอม
เสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ความเกิดขึ้นแหงจิตเชนนี้ ควรเสพ ฯ
[๒๑๐] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความเกิดขึ้นแหงจิตมีรูปอยางไร อกุศลธรรม
จึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมากดวย
อภิชฌา มีใจสหรคตดวยอภิชฌาอยู เปนผูมีพยาบาท มีใจสหรคตดวยพยาบาทอยู เปนผูมีความ
เบียดเบียน มีใจสหรคตดวยความเบียด เบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความเกิดขึ้น
แหงจิตมีรูปอยางนี้ อกุศล ธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ฯ
[๒๑๑] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความเกิดขึ้นแหงจิตมีรูปอยางไร อกุศลธรรม
จึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมากดวย
อภิชฌา มีใจไมสหรคตดวยอภิชฌาอยู เปนผูไมมีพยาบาท มีใจไมสหรคตดวยพยาบาทอยู
เปนผูไมมีความเบียดเบียน มีใจไมสหรคตดวยความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผเู จริญ เมื่อเสพ
ความเกิดขึน้ แหงจิตมีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความเกิดขึ้นแหงจิตโดย
สวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนัน้ แตละอยางเปนความ
เกิดขึ้นแหงจิตดวยกัน นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนือ้ ความดังนี้ ตรัสแลว ฯ
[๒๑๒] ก็ขอที่พระผูมพี ระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความได
สัญญาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนัน้ แตละอยาง
เปนความไดสัญญาดวยกัน นั่นพระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อเสพความไดสัญญาเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป ความไดสัญญา
เชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพความไดสญ
ั ญาเชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรม
ยอมเจริญยิ่ง ความไดสัญญาเชนนี้ ควรเสพ ฯ
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[๒๑๓] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดสัญญามีรูปอยางไร อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง
กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคล บางคนในโลกนี้ เปนผูมากดวยอภิชฌา
มีสัญญาสหรคตดวยอภิชฌาอยู เปนผู มีพยาบาท มีสัญญาสหรคตดวยพยาบาทอยู เปนผูมีความ
เบียดเบียน มีสัญญาสหรคตดวยความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความได
สัญญา มีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ฯ
[๒๑๔] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดสัญญามีรูปอยางไร อกุศลธรรมจึง
เสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคล บางคนในโลกนี้ เปนผูไมมากดวย
อภิชฌา มีสัญญาไมสหรคตดวยอภิชฌาอยูเ ปนผูไมมีพยาบาท มีสัญญาไมสหรคตดวยพยาบาทอยู
เปนผูไมมีความเบียดเบียนมีสัญญาไมสหรคตดวยความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อเสพความไดสัญญามีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความไดสัญญาโดยสวน ๒
คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้นแตละอยางเปนความไดสัญญา
ดวยกัน นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนือ้ ความดังนี้ตรัสแลว ฯ
[๒๑๕] ก็ขอที่พระผูมพี ระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความไดทิฐิ
โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยาง
เปนความไดทฐิ ิดวยกัน นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อเสพความไดทิฐิเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป ความไดทิฐิ
เชนนี้ไมควรเสพ และเมื่อเสพความไดทฐิ ิเชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอม
เจริญยิ่ง ความไดทิฐิเชนนี้ ควรเสพ ฯ
[๒๑๖] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดทฐิ มิ ีรูปอยางไร อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง
กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความเห็นอยางนี้วา
ทานที่ใหแลว ไมมีผล ยัญที่บูชาแลว ไมมผี ล สังเวยที่บวงสรวงแลว ไมมีผล ผลวิบากของ
กรรมที่ทําดีทําชั่วแลว ไมมีโลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวที่เปน
อุปปาติกะไมมีสมณพราหมณทั้งหลายผูดาํ เนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้ โลกหนา
ให แจมแจง เพราะรูยิ่งดวยตนเอง ในโลกไมมี ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดทิฐิมี
รูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ฯ
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[๒๑๗] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดทฐิ มิ ีรูปอยางไร อกุศล ธรรมจึงเสื่อมไป
กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคน ในโลกนี้ เปนผูมีความเห็น
อยางนี้วา ทานที่ใหแลว มีผล ยัญที่บูชาแลว มีผลสังเวยที่บวงสรวงแลว มีผล ผลวิบาก
ของกรรมที่ทําดีทําชั่วแลว มีอยู โลกนี้มีโลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวที่เปนอุปปาติกะมี
สมณพราหมณทั้งหลายผูดาํ เนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้ โลกหนาใหแจมแจง
เพราะรูยิ่งดวยตนเอง ในโลกมีอยู ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดทิฐิมีรูปอยางนี้
อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความไดทิฐิโดยสวน ๒
คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้นแตละอยางเปนความไดทิฐิ
ดวยกัน นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนือ้ ความดังนี้ตรัสแลว ฯ
[๒๑๘] ก็ขอที่พระผูมพี ระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความได
อัตภาพโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนัน้ แต
ละอยางเปนความไดอัตภาพดวยกัน นั่นพระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองค
ผูเจริญ เมื่อเสพความไดอัตภาพเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป
ความไดอัตภาพ เชนนี้ ไมควรเสพ และเมือ่ เสพความไดอัตภาพเชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป
กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ความไดอัตภาพเชนนี้ ควรเสพ ฯ
[๒๑๙] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดอัตภาพมีรูปอยางไร อกุศลธรรมจึง
เจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะบุคคลที่เกิดมา ครองการไดอัตภาพ
อยางบกพรอง เปนผูไมสมประกอบเปนเหตุ อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ฯ
[๒๒๐] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดอัตภาพมีรูปอยางไร อกุศลธรรมจึง
เสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะบุคคลที่ เกิดมา ครองการได
อัตภาพอยางไมบกพรอง เปนผูสมประกอบเปนเหตุ อกุศล ธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึง
เจริญยิ่ง ฯ
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ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความไดอัตภาพโดยสวน ๒ คือ
ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยาง นั้น แตละอยางเปนความไดอัตภาพดวยกัน
นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ ตรัสแลว ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมบรรยายที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ มิได ทรงจําแนก
เนื้อความโดยพิสดารนี้แล ขาพระองคทราบเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้ ฯ
[๒๒๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ดีแลวๆ ธรรมบรรยายที่เรากลาวโดยยอ
มิไดจําแนกเนือ้ ความโดยพิสดารนี้ เธอทราบเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี้ ถูกแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความประพฤติทางกายโดยสวน ๒
คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้นแตละอยางเปนความประพฤติ
ทางกายดวยกัน นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกร สารีบุตร เมื่อเสพความประพฤติทางกาย
เชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป ความประพฤติทางกายเชนนี้ ไมควรเสพ
และเมื่อเสพความประพฤติทางกายเชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง
ความประพฤติทางกายเชนนี้ ควรเสพ ฯ
[๒๒๒] ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางไร อกุศลธรรมจึง
เจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักทําชีวติ สัตวให
ตกลวง คือเปนคนเหีย้ มโหด มีมือเปอนเลือดหมกมุนในการประหัตประหาร ไมเอ็นดูใน
เหลาสัตวมีชีวติ อนึ่ง เปนผูม ักถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให คือ ถือเอาอุปกรณเครือ่ งปลื้มใจ
ของผูอื่น ที่อยูในบานหรือในปา อันเจาของเขาไมใหดว ยความเปนขโมย อนึ่ง เปนผูมัก
ประพฤติผิดในกาม คือ เปนผูละเมิดจารีตในหญิงที่มารดารักษาบาง หญิงที่บิดารักษาบาง
หญิงที่ทั้งมารดาและบิดารักษาบาง หญิงที่พี่ชายรักษาบาง หญิงที่พสี่ าวรักษาบาง หญิงที่ญาติรักษา
บาง หญิงที่ยังมีสามีอยูบาง หญิงที่มีสินไหมติดตัวอยูบา ง ที่สุดแมหญิงที่ชายคลองพวงดอกไมหมั้นไว
ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึง
เสื่อมไป ฯ
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[๒๒๓] ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางไร อกุศลธรรมจึง
เสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ดูกรสารีบตุ ร บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะละปาณาติบาต
จึงเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตราแลวมีความละอาย ถึงความเอ็นดู
อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและภูตอยูเพราะละอทินนาทาน จึงเปนผูเวนขาดจาก
อทินนาทาน ไมถือเอาอุปกรณเครื่อง ปลื้มใจของผูอื่น ที่อยูในบานหรือในปา อันเจาของเขา
ไมให ดวยความเปนขโมย เพราะละกาเมสุมิจฉาจาร จึงเปนผูเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร ไม
เปนผูละเมิดจารีตในหญิงทีม่ ารดารักษาบาง หญิงที่บิดารักษาบาง หญิงที่ทั้งมารดาและบิดารักษาบาง
หญิงที่พี่ชายรักษาบาง หญิงที่พี่สาวรักษาบาง หญิงที่ญาติรักษาบางหญิงที่ยังมีสามีอยูบาง
หญิงที่มีสินไหมติดตัวอยูบา ง ที่สุดแมหญิงที่ชายคลองพวงดอกไมหมั้นไว ดูกรสารีบุตร เมื่อ
เสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ
ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความประพฤติทางกายโดยสวน ๒ คือ
ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนัน้ แตละอยางเปนความประพฤติ
ทางกายดวยกัน นั่น เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ
[๒๒๔] ก็ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความประพฤติทางวาจา ...
เรากลาวความประพฤติทางใจ ... เรากลาวความเกิดขึน้ แหงจิต ...เรากลาวความไดสญ
ั ญา ... เรา
กลาวความไดทิฐิ ... เรากลาวความไดอัตภาพโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ทีไ่ มควรเสพ
อยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนัน้ แตละอยางเปนความไดอัตภาพดวยกัน นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ดูกรสารีบุตรเมื่อเสพความไดอัตภาพเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป
ความไดอัตภาพเชนนี้ ไมควรเสพ และเมือ่ เสพความไดอัตภาพเชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป
กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ความไดอัตภาพเชนนี้ ควรเสพ ฯ
[๒๒๕] ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพความไดอัตภาพมีรูปอยางไร อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง
กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ดูกรสารีบุตร เพราะบุคคลที่เกิดมา ครองการไดอัตภาพอยางบกพรอง
เปนผูไมสมประกอบเปนเหตุ อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ฯ
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[๒๒๖] ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพความไดอัตภาพมีรูปอยางไร อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป
กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ดูกรสารีบุตร เพราะบุคคลที่เกิดมา ครองการไดอัตภาพอยางไมบกพรอง
เปนผูสมประกอบเปนเหตุ อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ
ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความไดอัตภาพโดยสวน ๒ คือ ที่
ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนัน้ แตละอยางเปนความไดอัตภาพดวยกัน
นั่น เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ
ดูกรสารีบุตร ธรรมบรรยายที่เรากลาวโดยยอ มิไดจําแนกเนื้อความโดยพิสดารนี้แล
เธอพึงเห็นเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้ ฯ
[๒๒๗] ดูกรสารีบุตร เรากลาวรูปที่รูไดดว ยจักษุโดยสวน ๒ คือที่ควรเสพอยาง ๑
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เรากลาวเสียงที่รูไดดวยโสตโดยสวน ๒คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควร
เสพอยาง ๑ เรากลาวกลิ่นทีร่ ูไดดวยฆานะโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ
อยาง ๑ เรากลาวรสที่รูไดดว ยชิวหาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑
เรากลาวโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑เรา
กลาวธรรมารมณที่รูไดดว ยมโนโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไม ควรเสพอยาง ๑ ฯ
[๒๒๘] พระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระสารีบุตร ไดทูลพระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมบรรยายนี้ พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนกเนื้อ
ความโดยพิสดาร ขาพระองคทราบเนื้อความได โดยพิสดารอยางนี้
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวรูปที่รูไดดว ยจักษุโดย
สวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑นัน่ พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไร
ตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพรูปที่รูไดดวยจักษุเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง
กุศลธรรมยอมเสื่อมไป รูปที่รูไดดวยจักษุเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพรูปที่รูไดดว ยจักษุ
เชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง รูปที่รูไดดวยจักษุเชนนี้ ควรเสพ
ขอที่ พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวรูปที่รูไดดว ยจักษุโดยสวน ๒ คือ ที่ควร
เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ ตรัสแลว ฯ
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ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวเสียงที่รูไดดวยโสตโดยสวน ๒
คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ ๑ นั่นพระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพเสียงที่รูไดดว ยโสตเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรม
ยอมเสื่อมไป เสียงที่รูไดดว ยโสต เชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพเสียงที่รูไดดวยโสตเชนใด
อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง เสียงทีร่ ูไดดวยโสตเชนนี้ ควรเสพ ขอที่
พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวเสียงที่รูไดดวยโสตโดยสวน ๒ คือ ที่ควร
เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ พระผูมีพระภาคทรงอาศัย เนือ้ ความดังนี้ ตรัสแลว ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวกลิ่นที่รูไดดวยฆานะโดยสวน ๒
คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพกลิ่นที่รูไดดว ยฆานะเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรม
ยอมเสื่อมไป กลิ่นที่รูไดดว ยฆานะเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพกลิน่ ที่รูไดดว ยฆานะเชนใด
อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กลิ่นที่รูไดดวยฆานะเชนนี้ ควรเสพ ขอที่
พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวกลิ่นที่รูไดดวยฆานะโดยสวน ๒ คือ ที่ควร
เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ ตรัสแลว ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวรสที่รูไดดว ยชิวหาโดยสวน ๒
คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพรสที่รูไดดวยชิวหาเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรม
ยอมเสื่อมไปรสที่รูไดดวยชิวหาเชนนี้ ไมควรเสพ และเมือ่ เสพรสที่รูไดดวยชิวหาเชนใด
อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง รสที่รูไดดวยชิวหา เชนนี้ควรเสพ ขอที่
พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวรสที่รูไดดว ย ชิวหาโดยสวน ๒ คือ ที่ควร
เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ พระผูมี พระภาคทรงอาศัยเนือ้ ความดังนี้ ตรัสแลว ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวโผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย
โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไร
ตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายเชนใด อกุศลธรรมยอม
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เจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป โผฏฐัพพะที่รูดว ยกายเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพโผฏฐัพพะ
ที่รูไดดวยกายเชนใดอกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง โผฏฐัพพะที่รูไดดว ยกาย
เชนนี้ควรเสพ ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวโผฏฐัพพะ ที่รูแจง
ดวยกายโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ พระผูมีพระภาคทรงอาศัย
เนื้อความดังนี้ ตรัสแลว ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวธรรมารมณที่รูได ดวยมโนโดย
สวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพธรรมารมณที่รูไดดวยมโนเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศล
ธรรมยอมเสื่อมไป ธรรมารมณ ที่รูไดดว ยมโนเชนนี้ไมควรเสพ และเมื่อเสพธรรมารมณที่รูไดดว ย
ใจเชนใดอกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ธรรมารมณที่รูไดดว ยใจเชนนี้
ควรเสพ ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวธรรมารมณที่รู ไดดวยมโน
โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความ
ดังนี้ ตรัสแลว ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมบรรยายนี้ พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนก
เนื้อความโดยพิสดาร ขาพระองคทราบเนือ้ ความไดโดยพิสดารอยางนี้ ฯ
[๒๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ดีแลวๆ ธรรมบรรยายที่เรากลาวโดยยอ
มิไดจําแนกเนือ้ ความโดยพิสดารนี้ เธอทราบเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี้ถูกแลว ฯ
ขอที่กลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวรูปที่รูไดดว ยจักษุโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพ
อยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลวดูกรสารีบตุ ร เมื่อเสพรูปที่รูไดดวย
จักษุเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป รูปที่รูไดดวยจักษุเชนนี้ไมควรเสพ
และเมื่อเสพรูปที่รูดวยจักษุเชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง รูปที่รู
ไดดว ยจักษุเชนนี้ควรเสพ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวรูปที่รูไดดวยจักษุโดย
สวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัย เนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 127
ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวเสียงที่รไู ดดว ยโสตโดยสวน ๒ คือ ที่ควร
เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพเสียง
ที่รูไดดวยโสตเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่งกุศลธรรมยอมเสื่อมไป เสียงที่รูไดดว ยโสต
เชนนี้ไมควรเสพ และเมื่อเสพเสียงที่รูไดดวยโสตเชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรม
ยอมเจริญยิ่ง เสียงที่รูไดดว ยโสตเชนนี้ควรเสพ ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาว
เสียงที่รูไดดว ยโสตโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ เราอาศัย
เนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ
ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวกลิ่นที่รไู ดดว ยฆานะโดยสวน๒ คือ ที่ควร
เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพกลิ่นที่รู
ไดดว ยฆานะเชนใด อกุศลยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรม ยอมเสื่อมไป กลิ่นที่รูไดดวยฆานะ
เชนนี้ไมควรเสพ และเมื่อเสพกลิ่นที่รูไดดวยฆานะเชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรม
ยอมเจริญยิ่ง กลิ่นที่รูไดดว ยฆานะเชนนี้ควรเสพ ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาว
กลิ่นที่รูไดดว ยฆานะโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ เราอาศัย
เนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ
ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวรสที่รูไดดวยชิวหาโดยสวน ๒ คือ ที่ควร
เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ เราอาศัยอะไรกลาวแลวดูกรสารีบุตร เมื่อเสพรสที่รู
ไดดว ยชิวหาเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป รสที่รูไดดวยชิวหาเชนนี้
ไมควรเสพ และเมื่อเสพรสที่รูไดดวยชิวหาเชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอม
เจริญยิ่ง รสที่รูไดดวยชิวหาเชนนี้ควรเสพ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวรส
ที่รูไดดวยชิวหาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ทีไ่ มควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยเนื้อความ
ดังนี้กลาวแลว ฯ
ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายโดยสวน ๒ คือ
ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพ
โผฏฐัพพะที่รูไดดว ยกายเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิง่ กุศลธรรมยอมเสื่อมไป โผฏฐัพพะ
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ที่รูไดดวยกายเชนนี้ไมควรเสพและเมื่อเสพโผฏฐัพพะที่รูไดดว ยกายเชนใด อกุศลธรรมยอม
เสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง โผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายเชนนี้ควรเสพ ขอที่เรากลาวดังนีว้ า
ดูกรสารีบุตร เรากลาวโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ
อยาง ๑ นั่น เราอาศัยเนื้อความดังนี้กลาวแลว ฯ
ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวธรรมารมณที่รูไดดว ยมโนโดยสวน ๒ คือ
ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพ
ธรรมารมณที่รูไดดวยมโนเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป ธรรมารมณ
ที่รูไดดวยมโนเชนนี้ไมควรเสพและเมื่อเสพธรรมารมณที่รูไดดวยมโนเชนใด อกุศลธรรมยอม
เสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ธรรมารมณที่รูไดดว ยมโนเชนนี้ควรเสพ ขอที่เรากลาวดังนีว้ า
ดูกรสารีบุตร เรากลาวธรรมารมณที่รูไดดวยมโนโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ที่ไมควรเสพ
อยาง ๑ นั่น เราอาศัยเนื้อความดังนี้กลาวแลว ฯ
ดูกรสารีบุตร ธรรมบรรยายที่เรากลาวโดยยอนี้ เธอพึงเห็นเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้ ฯ
[๒๓๐] ดูกรสารีบุตร เรากลาวจีวรโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ
อยาง ๑ เรากลาวบิณฑบาตโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เรา
กลาวเสนาสนะโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ที่ไมควรเสพ ๑ เรากลาวบานโดย
สวน ๒ คือ ทีควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ อยาง ๑ เรากลาวนิคมโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพ
อยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เรากลาวนครโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ
อยาง ๑ เรากลาว ชนบทโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เรากลาวบุคคล
โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ฯ
[๒๓๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมบรรยายนี้ พระผูมีพระภาค ตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนก
เนื้อความโดยพิสดาร ขาพระองคทราบเนือ้ ความได โดยพิสดารอยางนี้ ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวจีวรโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพ
อยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ
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เมื่อเสพจีวรเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิง่ กุศลธรรมยอมเสื่อมไป จีวรเชนนี้ไมควรเสพ
และเมื่อเสพจีวรเชนใด อกุศล ธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง จีวรเชนนี้ควรเสพ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวจีวรโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวบิณฑบาตโดย สวน ๒ คือ ที่
ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ พระผูมีพระภาคทรง อาศัยอะไรตรัสแลว ฯลฯ ขอที่
พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวบิณฑบาตโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่นพระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวเสนาสนะโดย สวน ๒ คือ
ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ฯลฯ ขอ
ที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวเสนาสนะโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพ
อยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่นพระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวบานโดยสวน ๒ คือ ที่ควร
เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ฯลฯ ขอที่พระ
ผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตรเรากลาวบานโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไม
ควรเสพอยาง ๑ นั่นพระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวนิคมโดยสวน ๒ คือ ทีค่ วร
เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ฯลฯ ขอที่
พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวนิคมโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ พระผูมีพระภาค ทรงอาศัยเนือ้ ความดังนี้ตรัสแลว ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวนครโดยสวน ๒ คือ ทีค่ วร
เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ฯลฯ ขอที่พระ
ผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวนครโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไม
ควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรง อาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 130
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวชนบทโดยสวน ๒ คือ ที่ควร
เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ฯลฯ ขอที่พระผูม ี
พระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวชนบทโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไม
ควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาค ทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว ฯ
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวบุคคลโดยสวน ๒ คือ ที่ควร
เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองค
ผูเจริญ เมื่อเสพบุคคลเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่งกุศลธรรมยอมเสื่อมไป บุคคลเชนนี้
ไมควรเสพ และเมื่อเสพบุคคลเชนใดอกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง
บุคคลเชนนี้ควรเสพ ขอที่ พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวบุคคลโดยสวน ๒
คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้
ตรัสแลว
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมบรรยายที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ มิได ทรงจําแนก
เนื้อความโดยพิสดารนี้แล ขาพระองคทราบเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี้ ฯ
[๒๓๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ดีแลวๆ ธรรมบรรยายที่เรากลาว
โดยยอ มิไดจาํ แนกเนื้อความโดยพิสดารนี้ เธอทราบเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี้ถูกแลว
ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวจีวรโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพจีวรเชนใด อกุศล
ธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อมไป จีวรเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพจีวรเชนใด
อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง จีวรเชนนี้ควรเสพ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกร
สารีบุตร เรากลาวจีวร โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัย
เนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ
ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวบิณฑบาตโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ฯลฯ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร
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เรากลาวบิณฑบาตโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพ อยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ เราอาศัยเนื้อ
ความดังนี้ กลาวแลว ฯ
ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวเสนาสนะโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพ
อยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ฯลฯ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกร
สารีบุตร เรากลาวเสนาสนะโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพ อยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น
เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวบานโดยสวน ๒ คือ
ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เรากลาวอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ
ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวนิคมโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ฯลฯ ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร
เรากลาวนิคมโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยเนื้อความ
ดังนี้ กลาวแลว ฯ
ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวนครโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ฯลฯ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร
เรากลาวนครโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยเนื้อความ
ดังนี้ กลาวแลว ฯ
ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวชนบทโดยสวน ๒ คือที่ควรเสพอยาง ๑
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ เราอาศัยอะไรกลาว ฯลฯ ขอที่เรากลาวดังนี้ ดูกรสารีบุตร
เรากลาวชนบทโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่นเราอาศัยเนื้อความ
ดังนี้ กลาวแลว ฯ
ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวบุคคลโดยสวน ๒ คือที่ควรเสพอยาง ๑
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นัน่ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกร สารีบุตร เมื่อเสพบุคคลเชนใด อกุศล
ธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไปบุคคลเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพบุคคล
เชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไปกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง บุคคลเชนนี้ ควรเสพ ขอที่เรา
กลาวดังนีว้ า ดูกรสารีบุตร เรากลาวบุคคลโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ
อยาง ๑ นั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ
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ดูกรสารีบุตร ธรรมบรรยายที่เรากลาวโดยยอนี้ เธอพึงเห็นเนื้อความโดยพิสดารอยาง
นี้ ฯ
[๒๓๓] ดูกรสารีบุตร ถากษัตริยทั้งปวงพึงรูทั่วถึงอรรถแหงธรรมบรรยาย ที่เรากลาวโดย
ยอนี้ไดโดยพิสดารอยางนี้ นั่น จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกกษัตริย
แมทั้งปวงตลอดกาลนาน ถาพราหมณทั้งปวง ... ถาแพทยทั้งปวง ... ถาศูทรทั้งปวง พึงรูทั่วถึง
อรรถแหงธรรมบรรยายที่เรากลาวโดยยอนีไ้ ดโดยพิสดารอยางนี้ นัน่ จะพึงเปนไปเพือ่ ประโยชน
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกศูทรแมทั้งปวง ตลอดกาลนาน ดูกรสารีบุตร ถาแมโลกพรอมทั้ง
เทวดา มาร พรหมและหมูสตั ว พรอมทั้งสมณะและพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและมนุษย
พึงรูทั่วถึงอรรถแหงธรรมบรรยายที่เรากลาวโดยยอนี้ไดโดยพิสดารอยางนี้ นั่น จะพึงเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกโลก พรอมทั้งเทวดา มาร พรหม และหมูสัตว พรอมทั้ง
สมณะและพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและมนุษย ตลอดกาลนาน ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระสารีบุตรชื่นชม ยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ เสวิตัพพาเสวิตพั พสูตร ที่ ๔
_______________
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๕. พหุธาตุกสูตร (๑๑๕)
[๒๓๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ บิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ
[๒๓๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้ า ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภัยไมวา ชนิดใดๆ ที่เกิด
ขึ้นทั้งหมดนัน้ ยอมเกิดขึน้ แตคนพาล ไมใชเกิดขึ้นแตบณ
ั ฑิตอุปทวะไมวาชนิดใดๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดนัน้ ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล ไมใชเกิดขึ้นแตบัณฑิต อุปสรรคไมวาชนิดใดๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดนัน้ ยอมเกิดขึ้นแตคนพาลไมใชเกิดขึ้นแตบณ
ั ฑิต ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือน
ไฟลุกลามแลวแตเรือนไมออ หรือเรือนหญา ยอมไหมไดกระทั่งเรือนยอดที่โบกปูน มีบาน
ประตูสนิทปดหนาตางไว ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภัยไมวาชนิดใดๆ
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล ไมใชเกิดขึน้ แตบัณฑิต อุปทวะไม วาชนิดใดๆ ที่
เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล ไมใชเกิดขึ้นแตบัณฑิต อุปสรรคไมวาชนิดใดๆ ที่เกิด
ขึ้น ทั้งหมดนัน้ ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล ไมใชเกิดขึ้นแตบณ
ั ฑิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดังนี้แล
คนพาลจึงมีภยั เฉพาะหนา บัณฑิตไมมภี ยั เฉพาะหนา คนพาลจึงมีอุปทวะ บัณฑิตไมมีอุปทวะ
คนพาลจึงมีอุปสรรคบัณฑิตไมมีอุปสรรค ภัย อุปทวะ อุปสรรค ไมมีแตบัณฑิต ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายเพราะฉะนัน้ แล พวกเธอพึงศึกษาไวอยางนี้เถิดวา จักเปนบัณฑิต ฯ
[๒๓๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระอานนทไดทูลพระผูมีพระภาคดังนี้
วา ขาแตพระองคผูเจริญ จะควรเรียกวาภิกษุเปนบัณฑิต มี ปญญาพิจารณา ดวยเหตุเทาไร
หนอแล ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เพราะภิกษุเปนผูฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะ
ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท และฉลาดในฐานะและอฐานะ ดูกรอานนท ดวยเหตุเทานีแ้ ล จึงควร
เรียกไดวา ภิกษุเปนบัณฑิต มีปญญาพิจารณา ฯ
[๒๓๗] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็จะควรเรียกวา ภิกษุผูฉลาดในธาตุ ดวยเหตุ
เทาไร ฯ
พ. ดูกรอานนท ธาตุนมี้ ี ๑๘ อยางแล ไดแก ธาตุคือจักษุ ธาตุคอื รูป ธาตุคือจักษุ
วิญญาณ ธาตุคือโสต ธาตุคือเสียง ธาตุคือโสตวิญญาณ ธาตุคือฆานะธาตุคือกลิ่น ธาตุคือ
ฆานวิญญาณ ธาตุคือชิวหา ธาตุคือรส ธาตุคือชิวหาวิญญาณธาตุคือกาย ธาตุ
คือโผฏฐัพพะ ธาตุคือกายวิญญาณ ธาตุคือมโน ธาตุคือธรรมารมณธาตุคือมโนวิญญาณ
ดูกรอานนท เหลานี้แล ธาตุ ๑๘ อยาง ดวยเหตุทภี่ ิกษุรอู ยู เห็นอยู จึงควรเรียกไดวา ภิกษุ
ผูฉลาดในธาตุ ฯ
[๒๓๘] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอนื่ ที่ควรเรียกวา ภิกษุผูฉลาดใน
ธาตุ จะพึงมีไหม ฯ
พ. ดูกรอานนท มี ธาตุนี้มี ๖ อยาง ไดแก ธาตุคือดิน ธาตุคือน้ํา ธาตุคือไฟ
ธาตุคือลม ธาตุคืออากาศ ธาตุคือวิญญาณ ดูกรอานนท เหลานี้แลธาตุ ๖ อยาง แมดวยเหตุ
ที่ภิกษุรูอยู เห็นอยู จึงควรเรียกไดวา ภิกษุผูฉลาดในธาตุ ฯ
[๒๓๙] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอนื่ ที่ควรเรียกวา ภิกษุผูฉลาดในธาตุ
จะพึงมีอกี ไหม ฯ
พ. ดูกรอานนท มี ธาตุนี้มี ๖ อยาง ไดแก ธาตุคือสุข ธาตุคือทุกข ธาตุคือ
โสมนัส ธาตุคือโทมนัส ธาตุคืออุเบกขา ธาตุคืออวิชชา ดูกรอานนทเหลานี้แล ธาตุ ๖
อยาง แมดว ยเหตุที่ภกิ ษุรูอยู เห็นอยู จึงควรเรียกไดวา ภิกษุผูฉลาดในธาตุ ฯ
[๒๔๐] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอนื่ ที่ควรเรียกวา ภิกษุผูฉลาดในธาตุ
จะพึงมีอกี ไหม ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 135
พ. ดูกรอานนท มี ธาตุนี้มี ๖ อยาง ไดแก ธาตุคือกาม ธาตุคือเนกขัมมะ ธาตุคือ
พยาบาท ธาตุคือความไมพยาบาท ธาตุคือความเบียดเบียน ธาตุคือความไมเบียดเบียน ดูกร
อานนท เหลานี้แล ธาตุ ๖ อยาง แมดว ยเหตุท่ภี กิ ษุรูอยู เห็นอยู จึงควรเรียกไดวา ภิกษุผู
ฉลาดในธาตุ ฯ
[๒๔๑] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอนื่ ที่ควรเรียกวาภิกษุผูฉลาดในธาตุ
จะพึงมีอกี ไหม ฯ
พ. ดูกรอานนท มี ธาตุนี้มี ๓ อยาง ไดแก ธาตุคือกาม ธาตุคือรูป ธาตุคืออรูป
ดูกรอานนท เหลานี้แล ธาตุ ๓ อยาง แมภิกษุรูอยู เห็นอยูจึงควรเรียกไดวา ภิกษุผูฉลาด
ในธาตุ ฯ
[๒๔๒] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอนื่ ที่ควรเรียกวา ภิกษุผูฉลาดในธาตุ
จะพึงมีอกี ไหม ฯ
พ. ดูกรอานนท มี ธาตุนี้มี ๒ อยาง คือ สังขตธาตุ อสังขตธาตุ ดูกรอานนท
เหลานี้แล ธาตุ ๒ อยาง แมดวยเหตุทภี่ ิกษุรูอยู เห็นอยู จึงควรเรียกไดวา ภิกษุผูฉลาดใน
ธาตุ ฯ
[๒๔๓] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็จะควรเรียกวา ภิกษุผูฉลาด ในอายตนะ ดวย
เหตุเทาไร ฯ
พ. ดูกรอานนท อายตนะทั้งภายในและภายนอกนี้ มีอยางละ ๖ แล คือ จักษุและรูป
โสตและเสียง ฆานะและกลิน่ ชิวหาและรส กายและโผฏฐัพพะ มโนและธรรมารมณ ดูกร
อานนท เหลานี้แล อายตนะทั้งภายใน และภายนอกอยางละ ๖ แมดว ยเหตุทภี่ ิกษุรูอยู เห็นอยู
จึงควรเรียกไดวา ภิกษุ ผูฉลาดในอายตนะ ฯ
[๒๔๔] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็จะควรเรียกวา ภิกษุผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท
ดวยเหตุเทาไร ฯ
พ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูอยางนีว้ า เมื่อเหตุนี้มผี ลนี้จึงมี เพราะเ
หตุนี้เกิดขึ้น ผลนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อเหตุนไี้ มมี ผลนี้จึงไมมีเพราะเหตุนดี้ ับ ผลนี้จึงดับ คือ
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เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะ สังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปน
ปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมี
ผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปน
ปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติ
เปนปจจัยจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสอยางนี้เปนความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ แตเพราะอวิชชานั่นแลดับดวยวิราคะไมมสี วนเหลือจึงดับสังขารได
เพราะสังขารดับจึงดับวิญญาณได เพราะวิญญาณดับจึงดับนามรูปได เพราะนามรูปดับจึงดับ
สฬายตนะได เพราะสฬายตนะดับจึงดับผัสสะได เพราะผัสสะดับจึงดับเวทนาได เพราะ
เวทนาดับจึงดับตัณหาไดเพราะตัณหาดับจึงดับอุปาทานได เพราะอุปาทานดับจึงดับภพได
เพราะภพดับจึงดับชาติได เพราะชาติดับจึงดับชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาสได อยางนี้เปนความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ดูกรอานนท ดวยเหตุเทานีแ้ ล จึงควร
เรียกไดวา ภิกษุผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ฯ
[๒๔๕] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็จะควรเรียกวา ภิกษุผูฉลาดในฐานะและอฐานะ
ดวยเหตุเทาไร ฯ
พ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(๑) ยอมรูชัดวา ขอที่มใิ ชฐานะ มิใชโอกาส คือบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ พึงเขา
ใจสังขารไรๆ โดยความเปนของเที่ยง นั่นไมใชฐานะที่มไี ด และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีได
แล คือ ปุถุชน พึงเขาใจสังขารไรๆ โดยความ เปนของเที่ยง นั้นเปนฐานะที่มไี ด ฯ
(๒) ยอมรูชัดวา ขอที่มใิ ชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม ดวยทิฐิ พึงเขา
ใจสังขารไรๆ โดยความเปนสุข นั่นไมใชฐานะที่มีได และ รูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล
คือ ปุถุชนพึงเขาใจสังขารไรๆ โดยความเปนสุขนั่นเปนฐานะที่มีได ฯ
(๓) ยอมรูชัดวา ขอที่มใิ ชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม ดวยทิฐิ พึงเขา
ใจธรรมไรๆ โดยความเปนอัตตา นั่นไมใชฐานะที่มีได และ รูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล
คือ ปุถุชนพึงเขาใจธรรมใดๆ โดยความเปนอัตตา นั่นเปนฐานะที่มไี ด ฯ
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(๔) ยอมรูชัดวา ขอที่มใิ ชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม ดวยทิฐิ พึงปลง
ชีวิตมารดา นัน่ ไมใชฐานะที่มีได และรูชดั วา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ ปุถุชนพึงปลงชีวิต
มารดาได นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ
(๕) ยอมรูชัดวา ขอที่มใิ ชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม ดวยทิฐิ พึงปลง
ชีวิตบิดา นัน่ ไมใชฐานะที่มไี ด และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ ปุถุชนพึงปลงชีวิต
บิดาได นัน่ เปนฐานะที่มไี ด ฯ
(๖) ยอมรูชัดวา ขอที่มใิ ชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม ดวยทิฐิ พึงปลง
ชีวิตพระอรหันต นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวาขอทีเ่ ปนฐานะมีไดแล คือ ปุถุชนพึงปลง
ชีวิตพระอรหันตได นัน่ เปนฐานะ ที่มไี ด ฯ
(๗) ยอมรูชัดวา ขอที่มใิ ชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม ดวยทิฐิ มีจติ คิด
ประทุษราย พึงทําโลหิตแหงตถาคตใหหอขึ้น นั่นเปนฐานะ ที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะ
มีไดแล คือ ปุถุชนมีจิตคิดประทุษรายพึงทําโลหิตแหงตถาคตใหหอขึน้ ได นัน่ เปนฐานะที่มีได ฯ
(๘) ยอมรูชดั วา ขอที่มใิ ชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม ดวยทิฐิ พึง
ทําลายสงฆ นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชดั วา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ ปุถุชนพึงทําลายสงฆได
นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ
(๙) ยอมรูชัดวา ขอที่มใิ ชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม ดวยทิฐิ จะพึง
มุงหมายศาสดาอื่น นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ ปุถุชนจะพึง
มุงหมายศาสดาอื่นได นัน่ เปนฐานะที่มไี ด ฯ
(๑๐) ยอมรูชัดวา ขอทีม่ ิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ๒ พระองค
พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวกัน ไมกอนไมหลัง กัน นัน่ ไมใชฐานะที่มีได และรูชดั วา
ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธพระองคเดียว พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียว
นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ
(๑๑) ยอมรูชัดวา ขอทีม่ ิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ พระเจาจักรพรรดิ ๒ องค
พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวกัน ไมกอนไมหลังกันนั่นไมใชฐานะที่มไี ด และรูชัดวา ขอที่
เปนฐานะมีไดแล คือ พระเจาจักรพรรดิ พระองคเดียว พึงเสด็จอุบัตใิ นโลกธาตุเดียว นัน่ เปน
ฐานะที่มีได ฯ
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(๑๒) ยอมรูชัดวา ขอทีม่ ิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ สตรีพึงเปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธ นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ บุรุษพึงเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธ นั่นเปนฐานะ ที่มีได ฯ
(๑๓) ยอมรูชัดวา ขอทีม่ ิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ สตรีพึงเปนพระเจาจักรพรรดิ
นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูช ัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ บุรุษพึงเปนพระเจาจักรพรรดิ
นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ
(๑๔) ยอมรูชัดวา ขอทีม่ ิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ สตรีพึงสําเร็จเปนทาวสักกะ
นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูช ัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือบุรุษพึงสําเร็จเปนทาวสักกะ
นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ
(๑๕) ยอมรูชัดวา ขอทีม่ ิใชฐานะ มิใชโอกาส คือสตรีพึงสําเร็จเปนมาร นั่นไมใช
ฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ บุรุษพึงสําเร็จเปนมาร นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ
(๑๖) ยอมรูชัดวา ขอทีม่ ิใชฐานะ มิใชโอกาส คือสตรีพึงสําเร็จเปนพรหม นัน่ ไมใช
ฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ บุรุษพึงสําเร็จเปนพรหม นัน่ เปนฐานะ
ที่มีได ฯ
(๑๗) ยอมรูชัดวา ขอทีม่ ิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ วิบากแหงกายทุจริต พึงเกิดเปน
ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นั่นไมใชฐานะที่มีไดและรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ
วิบากแหงกายทุจริต พึงเกิดเปนที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ
(๑๘) ยอมรูชัดวา ขอทีม่ ิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ วิบากแหงวจีทจุ ริต พึงเกิดเปน
ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ
วิบากแหงวจีทจุ ริต พึงเกิดเปนที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ
(๑๙) ยอมรูชัดวา ขอทีม่ ิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ วิบากแหงมโนทุจริต พึงเกิดเปน
ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล
คือ วิบากแหงมโนทุจริต พึงเกิดเปนที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั่นเปนฐานะที่
มีได ฯ
(๒๐) ยอมรูชัดวา ขอทีม่ ิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ วิบากแหงกายสุจริต พึงเกิดเปน
ที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูช ัดวา ขอที่เปนฐานะมี
ไดแล คือ วิบากแหงกายสุจริต พึงเกิดเปนที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นัน่ เปนฐานะที่มไี ด ฯ
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(๒๑) ยอมรูชัดวา ขอทีม่ ิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ วิบากแหงวจีสจุ ริต พึงเกิดเปนที่
ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นัน่ ไมใชฐานะที่มีได และรูชดั วา ขอที่เปนฐานะมีไดแล
คือ วิบากแหงวจีสุจริต พึงเกิดเปนทีน่ าปรารถนา นาใคร นาพอใจ นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ
(๒๒) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ วิบากแหงมโนสุจริต พึงเกิดเปน
ที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูช ัดวา ขอที่เปนฐานะ
ที่มีไดแล คือ วิบากแหงมโนสุจริต พึงเกิดเปนที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นั่นเปนฐานะ
ที่มีได ฯ
(๒๓) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกายทุจริต
เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกายทุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจัย นั่นไมใชฐานะ
ที่มีได และรูชดั วา ขอที่เปนฐานะมีไดแลคือ บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกายทุจริตเมื่อตายไป
พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาตนรก เพราะกายทุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจัย นัน่ เปนฐานะ
ที่มีได ฯ
(๒๔) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูพรั่งพรอมดวยวจีทุจริต
เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะวจีทจุ ริตนัน้ เปนเหตุเปนปจจัย นั่นไมใชฐานะที่มีได
และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแลคือ บุคคลผูพรั่งพรอมดวยวจีทจุ ริต เมื่อตายไป พึงเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาตนรก เพราะวจีทจุ ริตนัน้ เปนปจจัย นัน่ เปนฐานะทีม่ ีได ฯ
(๒๕) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูพรั่งพรอมดวยมโนทุจริต
เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะมโนทุจริต นั้นเปนเหตุ เปนปจจัย นั่นไมใชฐานะ
ที่มีได และรูชดั วา ขอที่เปนฐานะมีไดแลคือ บุคคลผูพรั่งพรอมดวยมโนทุจริต เมื่อตายไป
พึงเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก เพราะมโนทุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจัย นัน่ เปนฐานะที่มีได ฯ
(๒๖) ยอมรูชัดวา ขอทีม่ ิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกายสุจริต
เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกายสุจริตนั้นเปนเหตุ เปนปจจัย
นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูช ัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกายสุจริต
เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกายสุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจัย นั่นเปนฐานะ
ที่มีได ฯ
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(๒๗) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูพรั่งพรอมดวยวจีสุจริต
เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะวจีสุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจัย นั่นไมใช
ฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแลคือ บุคคลผูพรั่งพรอมดวยวจีสุจริต เมื่อตายไป
พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะ วจีสุจริตนั้นเปนเหตุ เปนปจจัย นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ
(๒๘) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูพรั่งพรอมดวยมโนสุจริต
เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะมโนสุจริตนั้นเปนเหตุ เปนปจจัย
นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูช ัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ บุคคลผูพรั่งพรอมดวยมโนสุจริต
เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะมโนสุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจัย นั่นเปนฐานะ
ที่มีได ฯ
ดูกรอานนท ดวยเหตุเทานี้แล จึงควรเรียกไดวา ภิกษุผูฉลาดในฐานะ และอฐานะ ฯ
[๒๔๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระอานนท ไดทูลพระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรยจริง ไมนาเปนไปไดเลยธรรมบรรยายนี้ชอื่ ไร
พระพุทธเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา เพราะเหตุนั้นแล เธอจงจําธรรมบรรยายนีไ้ ว วาชื่อพหุธาตุก
(ชุมนุมธาตุมากอยาง) บาง วาชื่อจตุปริวัฏฏ (แสดงอาการเวียน ๔ รอบ)บาง วาชือ่ ธรรมาทาส
(แวนสองธรรม) บาง วาชื่ออมตทุนทุภี (กลองบันลืออมฤต)บาง วาชื่ออนุตตรสังคามวิชัย
(ความชนะสงครามอยางไมมีความชนะอืน่ ยิ่งกวา)บาง ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระอานนทจึงชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ พหุธาตุกสูตร ที่ ๕
_______________
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๖. อิสิคิลิสูตร (๑๑๖)
[๒๔๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ภูเขาอิสิคิลิ เขตพระนครราชคฤหสมัยนั้นแล
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ
[๒๔๘] พระผูมีพระภาคตรัสถามดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาเราทั้งหลายนี่ พวก
เธอแลเห็นภูเขาเวภาระนั่นหรือไม ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลวา เห็น พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภูเขาเวภาระนัน่ แล มีชื่อเปนอยางหนึ่ง มีบญ
ั ญัติเปนอีกอยาง
หนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอแลเห็นภูเขาปณฑวะนั่นหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมภูเขาปณฑวะนั่นแล ก็มีชอื่ เปนอยางหนึง่ มีบัญญัติเปน
อีกอยางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอแลเห็นภูเขาเวปุลละนั่นหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุท้งั หลาย แมภูเขาเวปุลละนั่นแล ก็มีชื่อเปนอยางหนึ่ง มีบัญญัติเปนอีก
อยางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอแลเห็นภูเขาคิชฌกูฏนั่นหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมภูเขาคิชฌกูฏนั่นแล ก็มีชื่อเปนอยางหนึ่ง มีบัญญัติเปนอีก
อยางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอแลเห็นภูเขาอิสิคิลินี้หรือไม ฯ
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ภิ. เห็น พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตภูเขาอิสิคิลินี้แล มีชื่อก็เชนนี้ มีบัญญัติก็เชนนี้ ฯ
[๒๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว พระปจเจกพุทธ ๕๐๐ องค ไดอาศัยอยู
ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานาน พระปจเจกพุทธเหลานั้น เมื่อกําลังเขาไปสูภูเขานี้ คนแลเห็น แตทาน
เขาไปแลว คนไมแลเห็น มนุษยทั้งหลายเห็นเหตุ ดังนี้นั้น จึงพูดกันอยางนีว้ า ภูเขาลูกนี้
กลืนกินฤาษีเหลานี้ ชื่อวา อิสิคิลิ นี้แล จึงไดเกิดขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักบอก จัก
ระบุ จักแสดงชื่อของพระปจเจกพุทธทั้งหลาย พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ
[๒๕๐] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระปจเจกสัมพุทธชื่อ
อริฏฐะ ๑ ชื่ออุปริฏฐะ ๑ ชื่อตครสิขี ๑ ชื่อยสัสสี ๑ ชื่อสุทัสสนะ ๑ชื่อปยทัสสี ๑ ชื่อ
คันธาระ ๑ ชือ่ ปณโฑละ ๑ ชื่ออุปาสภะ ๑ ชื่อนิถะ ๑ชื่อตถะ ๑ ชื่อสุตวา ๑ ชื่อภาวิตัตตะ ๑
ไดอาศัยอยูที่ภเู ขาอิสิคิลินี้มานาน ฯ
[๒๕๑] เธอทั้งหลาย จงฟงเราระบุชื่อของทานที่มีธรรมเปนสาระกวา
สัตว ไมมีทุกข หมดความอยาก ไดบรรลุโพธิญาณอยางดี
เฉพาะตนผูเดียว ผูป ราศจากลูกศร สูงกวานรชน ตอไปเถิด
พระปจเจกพุทธ ผูมีตัณหาเครื่องนําไปในภพสิน้ แลว คือ
อริฏฐพุทธ ๑ อุปริฏฐพุทธ ๑ ตครสิขีพุทธ ๑ ยสัสสีพุทธ ๑
สุทัสสนพุทธ ๑ ปยทัสสีพุทธ ๑ คันธารพุทธ ๑ ปณโฑล
พุทธ ๑ อุปาสภพุทธ ๑ นิถพุทธ ๑ ตถพุทธ ๑ สุตวาพุทธ ๑
ภาวิตตั ตพุทธ ๑ สุมภพุทธ ๑ สุภพุทธ ๑ เมถุลพุทธ ๑
อัฏฐมพุทธ ๑ อัสสุเมฆพุทธ ๑ อนิฆพุทธ ๑ สุทาฐพุทธ ๑
พระปจเจกพุทธ ผูมีอานุภาพมาก คือ หิงคูพุทธ ๑ หิงคพุทธ ๑
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พระมุนีชื่อชาลีมี ๒ องค และอัฏฐกพุทธ ๑ โกสัลลพุทธ ๑
อถพุทธ ๑ สุพาหุพุทธ ๑ อุปเนมิพุทธ ๑ เนมิพุทธ ๑
สันตจิตตพุทธ ๑ สัจจพุทธ ๑ ตถพุทธ ๑ วิรชพุทธ ๑
ปณฑิตพุทธ ๑ กาฬพุทธ ๑ อุปกาฬพุทธ ๑ วิชิตพุทธ ๑
ชิตพุทธ ๑ อังคพุทธ ๑ ปงคพุทธ ๑ คุติจฉิตพุทธ ๑ ปสสี
พุทธ ๑ ไดละอุปธิอันเปนมูลแหงทุกขแลว อปราชิตพุทธ
ไดชนะมารและพลมาร สัตถาพุทธ ๑ ปวัตตาพุทธ ๑ สรภังค
พุทธ ๑ โลมหังสพุทธ ๑ อุจจังคมายพุทธ ๑ อสิตพุทธ ๑
อนาสวพุทธ ๑ มโนมยพุทธ ๑ พันธุมาพุทธ ๑ ผูตัดมานะได ๑
ตทาธิมุตพุทธ ๑ วิมลพุทธ ๑ เกตุมาพุทธ ๑ เกตุมพราคพุทธ ๑
มาตังคพุทธ ๑ อริยพุทธ ๑ อัจจุตพุทธ ๑ อัจจุตคามพยามก
พุทธ ๑ สุมังคลพุทธ ๑ ทัพพิลพุทธ ๑ สุปติฏฐิตพุทธ ๑
อสัยหพุทธ ๑ เขมาภิรตพุทธ ๑ โสรตพุทธ ๑ ทุรันนยพุทธ ๑
สังฆพุทธ ๑ อุชชยพุทธ ๑ พระมุนี ชื่อสัยห อีกองคหนึ่ง
ผูมีความเพียรไมทราม พระพุทธ ชื่ออานันทะ ชื่อนันทะ
ชื่ออุปนันทะ ๑๒ องค และภารทวาชพุทธ ผูทรงรางกายในภพ
สุดทาย โพธิพุทธ ๑ มหานามพุทธ ๑ อุตตรพุทธ ๑ เกสี
พุทธ ๑ สิขีพุทธ ๑ สุนทรพุทธ ๑ ภารทวาชพุทธ ๑
ติสสพุทธ ๑ อุปติสสพุทธ ๑ ผูตัดกิเลสเครื่องผูกในภพได
อุปสีทรีพุทธ และสีทรีพุทธ ผูตัดตัณหาได มังคลพุทธ
เปนผูปราศจากราคะ อุสภพุทธ ผูตัดขายอันเปนมูลแหงทุกข
อุปณีตพุทธ ไดบรรลุบทอันสงบ อุโปสถพุทธ ๑ สุนทรพุทธ ๑
สัจจนามพุทธ ๑ เชตพุทธ ๑ ชยันตพุทธ ๑ ปทุมพุทธ ๑
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อุปปลพุทธ ๑ ปทุมุตตรพุทธ ๑ รักขิตพุทธ ๑ ปพพตพุทธ ๑
มานัตถัทธพุทธ ๑ โสภิตพุทธ ๑ วีตราคพุทธ ๑ กัณหพุทธ ๑
ผูมีจิตพนวิเศษดีแลว พระปจเจกพุทธ ผูมีอานุภาพมากเหลานี้
และอืน่ ๆ มีตัณหาเครื่องนําไปในภพสิ้นแลว เธอทั้งหลายจง
ไหวพระปจเจกพุทธเหลานั้น ผูลวงเครื่องของทั้งปวงไดแลว
ผูแสวงหาคุณใหญ ผูมีคุณนับไมถวน ผูปรินิพพานแลวเถิด ฯ
จบ อิสิคิลิสูตรที่ ๖
__________
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๗. มหาจัตตารีสกสูตร (๑๑๗)
[๒๕๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะ
อันมีเหตุ มีองคประกอบ แกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟงสัมมาสมาธินั้น จงใสใจใหดี เราจัก
กลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ
[๒๕๓] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมั มาสมาธิของพระอริยะ
อันมีเหตุ มีองคประกอบ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมา
อาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ เปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย ความที่จติ มีอารมณเปนหนึ่ง
ประกอบแลวดวยองค ๗ เหลานี้แล เรียกวา สัมมาสมาธิของพระอริยะ อันมีเหตุบา ง มีองค
ประกอบบาง ฯ
[๒๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น สัมมาทิฐิยอมเปนประธาน ก็สัมมา
ทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ ภิกษุรูจกั มิจฉาทิฐิวามิจฉาทิฐิรูจักสัมมาทิฐิวาสัมมาทิฐิ
ความรูของเธอนั้น เปนสัมมาทิฐิ ฯ
[๒๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉาทิฐิเปนไฉน คือ ความเห็นดังนี้วา ทานทีใ่ หแลว
ไมมีผล ยัญที่บูชาแลว ไมมผี ล สังเวยที่บวงสรวงแลว ไมมีผลผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําชั่ว
แลวไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมีบิดาไมมี สัตวที่เปนอุปปาติกะไมมี
สมณพราหมณทั้งหลายผูดาํ เนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้โลกหนาใหแจมแจง เพราะ
รูยิ่งดวยตนเอง ในโลกไมมนี ี้มิจฉาทิฐิ ฯ
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[๒๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฐิเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวสัมมา
ทิฐิเปน ๒ อยาง คือ สัมมาทิฐิที่ยังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญใหผลแกขันธ อยาง ๑
สัมมาทิฐิของพระอริยะ ทีเ่ ปนอนาสวะ เปนโลกุตระเปนองคมรรค อยาง ๑ ฯ
[๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฐิที่ยังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลแกขันธ
เปนไฉน คือ ความเห็นดังนีว้ า ทานที่ใหแลว มีผล ยัญที่บูชาแลว มีผล สังเวยที่บวงสรวงแลว
มีผล ผลวิบากของกรรมที่ทําดี ทําชั่วแลวมีอยู โลกนีม้ ี โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวที่
เปนอุปปาติกะมี สมณพราหมณทั้งหลาย ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้โลกหนา
ใหแจมแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเอง ในโลก มีอยู นี้สัมมาทิฐิที่ยังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ
ใหผลแกขันธ ฯ
[๒๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฐิของพระอริยะที่เปนอนาสวะเปนโลกุตระ
เปนองคมรรค เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปญญา ปญญินทรียปญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
ความเห็นชอบ องคแหงมรรค ของภิกษุผมู ีจิตไกลขาศึก มีจิตหาอาสวะมิได พรั่งพรอมดวย
อริยมรรค เจริญอริยมรรคอยูนี้แล สัมมาทิฐิของพระอริยะที่เปนอนาสวะ เปนโลกุตระ
เปนองคมรรค ฯ
ภิกษุนั้นยอมพยายามเพือ่ ละมิจฉาทิฐิ เพื่อบรรลุสัมมาทิฐิ ความพยายามของเธอนั้น
เปนสัมมาวายามะ ฯ
ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาทิฐิได มีสติบรรลุสัมมาทิฐิอยู สติของเธอนั้นเปนสัมมาสติ ฯ
ดวยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการนี้ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะสัมมาสติ ยอมหอมลอม
เปนไปตามสัมมาทิฐิของภิกษุนั้น ฯ
[๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น สัมมาทิฐิยอมเปนประธาน ก็สัมมา
ทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ ภิกษุรูจกั มิจฉาสังกัปปะวามิจฉาสังกัปปะ รูจกั สัมมาสังกัปปะ
วาสัมมาสังกัปปะ ความรูของเธอนั้น เปนสัมมาทิฐิ ฯ
[๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉาสังกัปปะเปนไฉน คือ ความดําริในกาม ดําริใน
พยาบาท ดําริในความเบียดเบียน นี้มจิ ฉาสังกัปปะ ฯ
[๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรากลาว
สัมมาสังกัปปะเปน ๒ อยาง คือ สัมมาสังกัปปะทีย่ ังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลแกขันธ
อยาง ๑ สัมมาสังกัปปะของพระอริยะทีเ่ ปนอนาสวะเปนโลกุตระ เปนองคมรรค อยาง ๑ ฯ
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[๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสังกัปปะทีย่ ังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ
ใหผลแกขันธเปนไฉน คือความดําริในเนกขัมมะ ดําริในความไมพยาบาท ดําริในความไม
เบียดเบียน นีส้ ัมมาสังกัปปะที่ยังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลแกขันธ ฯ
[๒๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เปนอนาสวะเปนโลกุตระ
เปนองคมรรค เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตรึก ความวิตกความดําริ ความแนว ความแน
ความปกใจ วจีสังขาร ของภิกษุผูมจี ิตไกลขาศึกมีจิตหาอาสวะมิได พรั่งพรอมดวยอริยมรรค
เจริญอริยมรรคอยูนี้แล สัมมาสังกัปปะของพระอริยะทีเ่ ปนอนาสวะ เปนโลกุตระ เปนองคมรรค ฯ
ภิกษุนั้นยอมพยายามเพือ่ ละมิจฉาสังกัปปะ เพื่อบรรลุสัมมาสังกัปปะ ความพยายาม
ของเธอนั้น เปนสัมมาวายามะ ฯ
ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาสังกัปปะได มีสติบรรลุสัมมาสังกัปปะอยู สติ ของเธอนั้น
เปนสัมมาสติ ฯ
ดวยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการนี้ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ยอมหอมลอม
เปนไปตามสัมมาสังกัปปะ ของภิกษุนั้น ฯ
[๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น สัมมาทิฐิยอมเปนประธาน ก็สัมมา
ทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ ภิกษุรูจกั มิจฉาวาจาวามิจฉาวาจา รูจกั สัมมาวาจาวาสัมมาวาจา
ความรูของเธอนั้น เปนสัมมาทิฐิ ฯ
[๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉาวาจาเปนไฉน คือพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ
เจรจาเพอเจอ นี้ มิจฉาวาจา ฯ
[๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายเรากลาวสัมมาวาจา
เปน ๒ อยาง คือ สัมมาวาจาที่ยังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญใหผลแกขันธ อยาง ๑
สัมมาวาจาของพระอริยะทีเ่ ปนอนาสวะ เปนโลกุตระเปนองคมรรค อยาง ๑ ฯ
[๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาที่ยังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญใหผลแกขันธ
เปนไฉน คือ เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากการพูดสอเสียด งดเวนจากการพูดคําหยาบ
งดเวนจากการเจรจาเพอเจอ นี้ สัมมาวาจา ที่ยังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลแกขันธ ฯ
[๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาของพระอริยะที่เปนอนาสวะ เปนโลกุตระ
เปนองคมรรค เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความงด ความเวนความเวนขาด เจตนางดเวน
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จากวจีทุจริตทัง้ ๔ ของภิกษุผูมีจิตไกลขาศึก มีจิตหาอาสวะมิได พรั่งพรอมดวยอริยมรรค เจริญ
อริยมรรคอยู นี้แล สัมมาวาจา ของพระอริยะที่เปนอนาสวะ เปนโลกุตระ เปนองคมรรค ฯ
ภิกษุยอมพยายามเพื่อละมิจฉาวาจา เพื่อบรรลุสัมมาวาจาอยู ความพยายามของเธอนั้น
เปนสัมมาวายามะ ฯ
ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาวาจาได มีสติบรรลุสัมมาวาจาอยู สติของเธอนั้นเปนสัมมาสติ ฯ
ดวยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการนี้ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะสัมมาสติ ยอมหอมลอม
เปนไปตามสัมมาวาจาของภิกษุนั้น ฯ
[๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น สัมมาทิฐิยอมเปนประธานก็สัมมา
ทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ ภิกษุรูจกั มิจฉากัมมันตะวา มิจฉากัมมันตะ รูจกั สัมมากัมมันตะ
วา สัมมากัมมันตะ ความรูของเธอนั้น เปนสัมมาทิฐิ ฯ
[๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉากัมมันตะเปนไฉน คือ ปณาติบาต อทินนาทาน
กาเมสุมิจฉาจาร นี้ มิจฉากัมมันตะ ฯ
[๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมากัมมันตะเปนไฉน ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรากลาว
สัมมากัมมันตะเปน ๒ อยาง คือ สัมมากัมมันตะทีย่ ังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลแกขันธ
อยาง ๑ สัมมากัมมันตะของพระอริยะทีเ่ ปนอนาสวะ เปนโลกุตระ เปนองคมรรค อยาง ๑ ฯ
[๒๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมั มากัมมันตะทีย่ ังเปนสาสวะเปนสวนแหงบุญ ใหผล
แกขันธเปนไฉน คือ เจตนางดเวนจากปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน งดเวนจากกาเม
สุมิจฉาจาร นี้สัมมากัมมันตะที่ยังเปนสาสวะเปนสวนแหงบุญ ใหผลแกขันธ ฯ
[๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมากัมมันตะของพระอริยะที่เปน อนาสวะ เปนโลกุตระ
เปนองคมรรคเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความงดความเวน เจตนางดเวน จากกายทุจริต
ทั้ง ๓ ของภิกษุผูมีจิตไกลขาศึก มีจิตหาอาสวะมิได พรั่งพรอมดวยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู
นี้แล สัมมากัมมันตะของพระอริยะที่เปนอนาสวะ เปนโลกุตระ เปนองคมรรค ฯ
ภิกษุนั้นยอมพยายามเพือ่ ละมิจฉากัมมันตะ เพื่อบรรลุสัมมากัมมันตะ ความพยายาม
ของเธอนั้น เปนสัมมาวายามะ ฯ
ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉากัมมันตะได มีสติบรรลุสัมมากัมมันตะอยู สติ ของเธอนั้น เปน
สัมมาสติ ฯ
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ดวยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการนี้ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ยอม
หอมลอม เปนไปตามสัมมากัมมันตะของภิกษุนั้น ฯ
[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น สัมมาทิฐิยอมเปนประธาน ก็
สัมมาทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ ภิกษุรูจักมิจฉาอาชีวะวา มิจฉาอาชีวะ รูจกั สัมมาอาชีวะ
วาสัมมาอาชีวะ ความรูของเธอนั้น เปนสัมมาทิฐิ ฯ
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉาอาชีวะเปนไฉน คือ การโกง การลอลวง การ
ตลบตะแลง การยอมมอบตนในทางผิด การเอาลาภตอลาภนี้มิจฉาอาชีวะ ฯ
[๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาว
สัมมาอาชีวะเปน ๒ อยาง คือ สัมมาอาชีวะทีย่ ังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลแกขันธ
อยาง ๑ สัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เปนอนาสวะเปนโลกุตระ เปนองคมรรคอยาง ๑ ฯ
[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะทีย่ ังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผล
แกขันธ เปนไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมละมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีพดวยสัมมา
อาชีวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้ สัมมาอาชีวะที่ยังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผล
แกขันธ ฯ
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เปนอนาสวะ เปนโลกุตระ
เปนองคมรรค เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความงด ความเวนเจตนางดเวน จากมิจฉาอาชีวะ
ของภิกษุผูมีจติ ไกลขาศึก มีจิตหาอาสวะมิได พรั่งพรอมดวยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู นี้แล
สัมมาอาชีวะของพระอริยะ ที่เปนอนาสวะ เปนโลกุตระ เปนองคมรรค ฯ
ภิกษุนั้นยอมพยายามเพือ่ ละมิจฉาอาชีวะ เพื่อบรรลุสัมมาอาชีวะ ความ พยายามของ
เธอนั้น เปนสัมมาวายามะ ฯ
ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะได มีสติบรรลุสัมมาอาชีวะอยู สติของเธอนั้น เปน
สัมมาสติ ฯ
ดวยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการนี้ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ยอม
หอมลอม เปนไปตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้น ฯ
[๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น สัมมาทิฐิยอมเปนประธาน ก็สัมมา
ทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ เมื่อมีสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได เมือ่ มี
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สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาจึงพอเหมาะได เมื่อมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ จึงพอเหมาะได
เมื่อมีสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได เมื่อมีสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะจึงพอ
เหมาะได เมื่อมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ จึงพอเหมาะได เมื่อมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิจึงพอ
เหมาะได เมื่อมีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณะจึงพอเหมาะได เมื่อมีสัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ
จึงพอเหมาะได ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ดวยประการนี้แล พระเสขะผู ประกอบดวยองค ๘ จึง
เปนพระอรหันตประกอบดวยองค ๑๐ ฯ
[๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น สัมมาทิฐิยอมเปนประธาน ก็
สัมมาทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ
ผูมีสัมมาทิฐิ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาทิฐิได ทั้งอกุศลธรรมลามกเปน อเนกบรรดามี
เพราะมิจฉาทิฐิเปนปจจัยนัน้ ก็เปนอันผูมีสัมมาทิฐิสลัดไดแลวและกุศลธรรมเปนอเนก
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะสัมมาทิฐิเปนปจจัย ฯ
ผูมีสัมมาสังกัปปะ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได...
ผูมีสัมมาวาจา ยอมเปนอันสลัดมิจฉาวาจาได...
ผูมีสัมมากัมมันตะ ยอมเปนอันสลัดมิจฉากัมมันตะได...
ผูมีสัมมาอาชีวะ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาอาชีวะได...
ผูมีสัมมาวายามะ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาวายามะได...
ผูมีสัมมาสติ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาสติได...
ผูมีสัมมาสมาธิ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาสมาธิได...
ผูมีสัมมาญาณะ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาญาณะได...
ผูมีสัมมาวิมุตติ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาวิมุตติได ทั้งอกุศลธรรมลามกเปนอเนกบรรดามี
เพราะมิจฉาวิมุตติเปนปจจัยนั้น ก็เปนอันผูมีสัมมาวิมุตติสลัดไดแลว และกุศลธรรมเปน
อเนกยอมถึงความเจริญบริบรู ณ เพราะสัมมาวิมุตติเปนปจจัย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการนี้แล จึงเปนธรรมฝายกุศล ๒๐ ฝายอกุศล ๒๐ ชื่อ ธรรม
บรรยายมหาจัตตารีสกะ อันเราใหเปนไปแลว สมณะ หรือ พราหมณ หรือเทวดา หรือมาร
หรือพรหม หรือใครๆ ในโลก จะใหเปนไปไมได ฯ
[๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ ผูใดผูหนึ่งพึงสําคัญที่จะติเตียน
คัดคานธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้ การกลาวกอนและการกลาว ตามกัน ๑๐ ประการ อัน
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ชอบดวยเหตุของสมณะหรือพราหมณผูนนั้ ยอมถึงฐานะนาตําหนิในปจจุบันเทียว ถาใคร
ติเตียนสัมมาทิฐิ เขาก็ตองบูชา สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีทิฐิผดิ ถาใครติเตียน
สัมมาสังกัปปะ เขาก็ตองบูชาสรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีสังกัปปะผิด ถาใครติเตียน
สัมมาวาจา เขาก็ตองบูชา สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีวาจาผิด ถาใครติเตียนสัมมากัม
มันตะเขาก็ตองบูชา สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีการงานผิด ถาใครติเตียนสัมมาอาชีวะ
เขาก็ตองบูชา สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีอาชีวะผิด ถาใครติเตียนสัมมาวายามะ เขาก็
ตองบูชา สรรเสริญทานสมณพราหมณผมู ีความพยายามผิดถาใครติเตียนสัมมาสติ เขาก็
ตองบูชา สรรเสริญทานสมณพราหมณผมู ีสติผิด ถาใครติเตียนสัมมาสมาธิ เขาก็ตองบูชา
สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีสมาธิผิดถาใครติเตียนสัมมาญาณะ เขาก็ตองบูชา สรรเสริญ
ทานสมณพราหมณผูมีญาณผิด ถาใครติเตียนสัมมาวิมุตติ เขาก็ตองบูชา สรรเสริญทาน
สมณพราหมณผูมีวิมุตติผิด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง พึงสําคัญที่จะติเตียน คัดคาน
ธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้ การกลาวกอนและการกลาวตามกัน ๑๐ ประการ อันชอบดวย
เหตุของสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ ยอมถึงฐานะนาตําหนิในปจจุบนั เทียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมพวกอัสสะและพวกภัญญะชาวอุกกลชนบท ซึ่งเปนอเหตุกวาทะ อกิริยวาทะ นัตถิกวาทะ
ก็ยังสําคัญที่จะไมติเตียน ไมคัดคานธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะ นัน่ เพราะเหตุไร เพราะ
กลัวถูกนินทา ถูกวาราย และถูกกอความ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ มหาจัตตารีสกสูตร ที่ ๗
_______________
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๘. อานาปานสติสูตร (๑๑๘)
_______________
[๒๘๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา มิคารมารดา ใน
พระวิหารบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี พรอมดวยพระสาวกผูเถระมีชื่อเสียงเดนมากรูปดวยกัน
เชน ทานพระสารีบุตร ทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระมหากัสสป ทานพระมหากัจจายนะ
ทานพระมหาโกฏฐิตะทานพระมหากปณะ ทานพระมหาจุนทะ ทานพระเรวตะ ทานพระอานนท
และ พระสาวกผูเถระมีชื่อเสียงเดนอื่นๆ ก็สมัยนั้นแล พระเถระทั้งหลายพากันโอวาทพร่ําสอน
พวกภิกษุอยู คือ พระเถระบางพวกโอวาทพร่ําสอนภิกษุ ๑๐ รูปบางบางพวกโอวาทพร่ําสอน
๒๐ รูปบาง บางพวกโอวาทพร่ําสอน ๓๐ รูปบาง บางพวกโอวาทพร่ําสอน ๔๐ รูปบาง ฝายภิกษุ
นวกะเหลานั้น อันภิกษุผูเถระโอวาทพร่ําสอนอยู ยอมรูชดั ธรรมวิเศษอยางกวางขวางยิ่งกวาที่ตนรู
มากอน ฯ
[๒๘๓] ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคมีภิกษุสงฆหอ มลอมประทับนั่งกลางแจง ใน
ราตรีมีจันทรเพ็ญ วันนัน้ เปนวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ทั้งเปนวันปวารณาดวย ขณะนั้น พระผูมี
พระภาคทรงเหลียวดูภกิ ษุสงฆ ซึ่งนิ่งเงียบอยูโดยลําดับ จึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราปรารภในปฏิปทานี้ เรามีจิตยินดีในปฏิปทานี้ เพราะฉะนั้นแล พวกเธอจง
ปรารภความเพียร เพื่อถึง คุณที่ตนยังไมถึง เพื่อบรรลุคุณที่ตนยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงคุณที่ตน
ยังไมทํา ใหแจง โดยยิ่งกวาประมาณเถิด เราจักรออยูในเมืองสาวัตถีนแี้ ล จนถึงวันครบ๔ เดือน
แหงฤดูฝน เปนที่บานแหงดอกโกมุท พวกภิกษุชาวชนบททราบขาววา พระผูมีพระภาคจักรอ
อยูในเมืองสาวัตถีนั้น จนถึงวันครบ ๔ เดือนแหง ฤดูฝน เปนที่บานแหงดอกโกมุท จึงพากัน
หลั่งไหลมายังพระนครสาวัตถี เพื่อ เฝาพระผูมีพระภาค ฝายภิกษุผูเถระเหลานั้นก็พากันโอวาท
พร่ําสอนภิกษุนวกะเพิ่มประมาณขึ้น คือ ภิกษุผูเถระบางพวกโอวาทพร่ําสอนภิกษุ ๑๐ รูปบาง
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บางพวกโอวาทพร่ําสอน ๒๐ รูปบาง บางพวกโอวาทพร่ําสอน ๓๐ รูปบาง บางพวกโอวาทพร่ําสอน
๔๐ รูปบาง และภิกษุนวกะเหลานั้น อันภิกษุผูเถระโอวาทพร่ําสอนอยู ยอมรูชัดธรรมวิเศษอยาง
กวางขวางยิ่งกวาที่ตนรูมากอน ฯ
[๒๘๔] ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคมีภิกษุสงฆหอ มลอมประทับนั่งกลางแจง ใน
ราตรีมีจันทรเพ็ญ เปนวันครบ ๔ เดือนแหงฤดูฝน เปนที่บานแหงดอกโกมุท วันนัน้ เปนวัน
อุโบสถ ๑๕ ค่ํา ขณะนัน้ พระผูมีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ ซึ่งนิ่งเงียบอยูโดยลําดับ จึง
ตรัสบอกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้ไมคุยกัน บริษทั นี้เงียบเสียงคุย ดํารงอยู
ในสารธรรมอันบริสุทธิ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสงฆนี้ บริษัทนี้เปนเชนเดียวกันกับบริษัทที่
ควรแกการคํานับ ควรแกการตอนรับ ควรแกทักษิณาทาน ควรแกการกระทําอัญชลี เปนเนื้อ
นาบุญของโลกอยางหาที่อนื่ ยิ่งกวามิได ภิกษุสงฆนี้บริษทั นี้เปนเชนเดียวกันกับบริษทั ที่เขาถวาย
ของนอย มีผลมาก และถวายของมากมีผลมากยิ่งขึ้น ภิกษุสงฆนี้ บริษัทนี้เปนเชนเดียวกัน
กับบริษัท อันชาวโลกยากทีจ่ ะไดพบเห็น ภิกษุสงฆนี้ บริษัทนี้เปนเชนเดียวกันกับบริษัทอัน
สมควรที่แมคนผูเอาเสบียงคลองบาเดินทางไปชมนับเปนโยชนๆ ฯ
[๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภกิ ษุในภิกษุสงฆนี้ ผูเปน พระอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดย
ลําดับ สิ้นสัญโญชนในภพแลว พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ แมภกิ ษุเชนนี้ในหมูภ ิกษุนี้ ก็
มีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ผูเปนอุปปาติกะ เพราะสิ้นสัญโญชน
สวนเบื้องต่ําทัง้ ๕ จะไดปรินิพพานในโลกนั้นๆ มีอันไมกลับ มาจากโลกนั้นอีกเปนธรรมดา
แมภิกษุเชนนีใ้ นหมูภ ิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ผูเปนพระสกคาทามีเพราะสิ้นสัญโญชน
๓ อยาง และเพราะทําราคะ โทสะ โมหะใหเบาบางมายังโลกนี้อีกครั้งเดียวเทานัน้ ก็จะทําที่สุด
แหงทุกขได แมภิกษุเชนนีใ้ นหมูภ ิกษุสงฆนี้ ก็มีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ผูเปนพระโสดาบัน เพราะสิ้นสัญโญชน
๓ อยาง มีอันไมตกอบายเปนธรรมดา แนนอนที่จะไดตรัสรูใน เบื้องหนา แมภิกษุเชนนี้ใน
หมูภิกษุนี้ ก็มอี ยู ฯ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความเพียรในอันเจริญ
สติปฏฐาน ๔ อยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภ ิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ
[๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภกิ ษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความเพียรใน
อันเจริญสัมมัปปธาน ๔ อยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภกิ ษุนี้ ก็มีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ เพียรในอันเจริญ
อิทธิบาท ๔ อยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภ ิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ เพียรในอันเจริญ
อินทรีย ๕ อยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภกิ ษุนี้ ก็มีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ เพียรในอันเจริญ
พละ ๕ อยู แมภิกษุเชนนีใ้ นหมูภ ิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ เพียรในอันเจริญ
โพชฌงค ๗ อยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภ ิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ เพียรในอันเจริญ
มรรคมีองค ๘ อันประเสริฐอยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภ ิกษุนี้ก็มีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ เพียรในอันเจริญ
เมตตาอยู แมภิกษุเชนนีใ้ นหมูภิกษุนี้ ก็มอี ยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ เพียรในอันเจริญ
กรุณาอยู แมภกิ ษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ เพียรในอันเจริญ
มุทิตาอยู แมภกิ ษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความเพียรในอันเจริญ
อุเบกขาอยู แมภิกษุเชนนีใ้ นหมูภกิ ษุนี้ ก็มีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความเพียรในอันเจริญ
อสุภสัญญาอยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภกิ ษุนี้ ก็มีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความเพียรในอันเจริญ
อนิจจสัญญาอยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภกิ ษุนี้ ก็มีอยู ฯ
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[๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภกิ ษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความเพียรใน
อันเจริญอานาปานสติอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม มีผลมาก
มีอานิสงสมาก ภิกษุที่เจริญอานาปานสติแลว ทําใหมากแลว ยอมบําเพ็ญสติปฏฐาน ๔ ให
บริบูรณได ภิกษุที่เจริญสติปฏฐาน ๔ แลว ทําใหมากแลวยอมบําเพ็ญโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ
ได ภิกษุที่เจริญโพชฌงค ๗ แลว ทําใหมากแลว ยอมบําเพ็ญวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได ฯ
[๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร ทําใหมากแลว
อยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน ธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี
อยูที่โคนไมกด็ ี อยูในเรือนวางก็ดี นั่งคูบลั ลังกตั้งกายตรง ดํารงสติมั่นเฉพาะหนา เธอยอมมี
สติหายใจออก มีสติหายใจเขาเมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา หายใจออกยาว หรือเมือ่ หายใจ
เขายาว ก็รูชัดวาหายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชดั วา หายใจออกสั้น หรือเมือ่ หายใจ
เขาสั้น ก็รูชัดวา หายใจเขาสั้น สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูกําหนดรูกองลม ทั้งปวง หายใจออก
วาเราจักเปนผูก ําหนดรูกองลมทั้งปวง หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักระงับกายสังขาร หายใจ
ออก วาเราจักระงับกายสังขาร หายใจเขาสําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูก ําหนดรูปติ หายใจออก
วาเราจักเปนผูก ําหนดรูปติ หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูกําหนดรูสุข หายใจออก
วาเราจักเปนผูก ําหนดรูสุข หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขารหายใจออก
วาเราจักเปนผูก ําหนดรูจิตสังขาร หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักระงับจิตสังขาร หายใจออก
วาเราจักระงับจิตสังขาร หายใจเขา สําเหนียกอยูวาเราจักเปนผูกําหนดรูจิต หายใจออก วา
เราจักเปนผูกําหนดรูจิต หายใจเขาสําเหนียกอยู วาเราจักทําจิตใหราเริง หายใจออก วาเรา
จักทําจิตใหราเริง หายใจ เขา สําเหนียกอยู วาเราจักตั้งจิตมั่น หายใจออก วาเราจักตั้งจิตมั่น
หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปลื้องจิต หายใจออก วาเราจักเปลื้องจิต หายใจเขา สําเหนียก
อยู วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความไมเที่ยง หายใจออก วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความไมเที่ยง
หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความคลายกําหนัด หายใจออก วาเราจักเปนผูต าม
พิจารณาความคลายกําหนัดหายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความดับกิเลส หาย
ใจออก วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความดับกิเลส หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูตาม
พิจารณาความสละคืนกิเลส หายใจออก วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความสละคืนกิเลส หายใจเขา
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้แล จึงมีผล
มาก มีอานิสงสมาก ฯ
[๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุที่เจริญอานาปานสติแลวอยางไร ทําใหมากแลว
อยางไร จึงบําเพ็ญสติปฏฐาน ๔ ใหบริบรู ณได ดูกรภิกษุทั้งหลายสมัยใด เมื่อภิกษุหายใจ
ออกยาว ก็รูชดั วา หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัดวา หายใจเขายาว เมื่อหาย
ใจออกสั้น ก็รชู ัดวา หายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวา หายใจเขาสั้น สําเหนียก
อยู วาเราจักเปนผู กําหนดรูกองลมทั้งปวง หายใจออก วาเราจักเปนผูก ําหนดรูกองลมทั้งปวง
หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักระงับกายสังขาร หายใจออก วาเราจักระงับกายสังขาร หาย
ใจเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนั้น ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รูสึกตัว
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวลมหายใจออก
ลมหายใจเขานี้ วาเปนกายชนิดหนึง่ ในพวกกาย เพราะฉะนั้นแล ในสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อวา
พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุสําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูกําหนดรูปติ หายใจออก
วาเราจักเปนผูก ําหนดรูปติ หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูกําหนดรูสุข หายใจออก
วาเราจักเปนผูก ําหนดรูสุข หายใจเขา สําเหนียก อยู วาเราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขาร หายใจ
ออก วาเราจักเปนผูกําหนดรูจ ิตสังขาร หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักระงับจิตสังขาร หาย
ใจออกวาเราจักระงับจิตสังขาร หายใจเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนัน้ ภิกษุชื่อวาพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนา มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวการใสใจลมหายใจออกลมหายใจเขาเปนอยางดีนี้ วาเปนเวทนา
ชนิดหนึง่ ในพวกเวทนา เพราะฉะนัน้ แลในสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อวา พิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนา มีความเพียร รูสึกตัวมีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุสําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูกําหนด รูจิต หายใจออก วาเรา
จักเปนผูกําหนดรูจิต หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักทําจิตใหราเริง หายใจออก วาเราจักทําจิตให
ราเริง หายใจเขา สําเหนียกอยูวาเราจักตั้งจิตมั่น หายใจออก วาเราจักตั้งจิตมั่น หายใจเขา
สําเหนียกอยูว า เราจักเปลื้องจิต หายใจออก วาเราจักเปลื้องจิต หายใจเขา ดูกรภิกษุทั้งหลายใน
สมัยนั้น ภิกษุชื่อวา พิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร รูสึกตัว มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
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ในโลกเสียไดอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาวอานาปานสติแกภิกษุผูเผลอสติ ไมรูสึกตัวอยู
เพราะฉะนั้นแล ในสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อวา พิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุสําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูตามพิจารณา ความไมเที่ยง
หายใจออก วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความไมเที่ยง หายใจเขาสําเหนียกอยู วาเราจักเปนผู
ตามพิจารณาความคลายกําหนัด หายใจออก วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความคลายกําหนัด
หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความดับกิเลส หายใจออก วาเราจักเปนผู
ตามพิจารณาความดับกิเลส หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความสละคืน
กิเลส หายใจ ออก วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความสละคืนกิเลส หายใจเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในสมัยนัน้ ภิกษุชื่อวา พิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร รูสึกตัว มีสติกําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียไดอยู เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสดวยปญญาแลว ยอมเปนผู
วางเฉยไดดี เพราะฉะนัน้ แล ในสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร
รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เจริญอานาปานสติแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้แล ชื่อวา
บําเพ็ญสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณได ฯ
[๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุที่เจริญสติปฏฐาน ๔ แลวอยางไรทําใหมากแลว
อยางไร จึงบําเพ็ญโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณได ดูกรภิกษุทั้งหลายสมัยใด ภิกษุพิจารณาเห็น
กายในกาย มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ในสมัยนัน้
สติยอมเปนอันเธอผูเขาไปตั้งไวแลวไมเผลอเรอ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด สติเปนอันภิกษุเขาไปตั้งไวแลวไมเผลอเรอ ในสมัยนั้น
สติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญสติสัมโพชฌงค
สมัยนั้น สติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ เธอเมื่อเปนผูมีสติอยางนั้น
อยู ยอมคนควา ไตรตรอง ถึงความพิจารณาธรรมนั้นไดดวยปญญา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเปนผูมีสติอยางนั้นอยู ยอมคนควา ไตรตรอง ถึง
ความพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา ในสมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว
สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงคสมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคยอมถึง
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ความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ เธอ เมื่อคนควา ไตรตรอง ถึงความพิจารณาธรรมดวย
ปญญาอยู ยอมเปนอันปรารภ ความเพียรไมยอหยอน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุคนควา ไตรตรอง ถึงความพิจารณา ธรรมนั้นดวย
ปญญา ปรารภความเพียรไมยอหยอน ในสมัยนั้น วิรยิ สัมโพชฌงค ยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว
สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญวิริยสัมโพชฌงคสมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญ
และความบริบรู ณแกภิกษุ ปติ ปราศจากอามิสยอมเกิดขึน้ แกภิกษุผูปรารภความเพียรแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ปติปราศจากอามิสเกิดขึน้ แกภิกษุผูปรารภ ความเพียรแลว
ในสมัยนัน้ ปติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้นภิกษุชื่อวายอมเจริญปติ
สัมโพชฌงค สมัยนั้น ปติสมั โพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ ภิกษุผูมใี จ
เกิดปติ ยอมมีทั้งกายทั้งจิตระงับได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผูมีใจเกิดปติ ระงับได ในสมัยนั้น
ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญปสสัทธิ
สัมโพชฌงค สมัยนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภกิ ษุ ภิกษุ
ผูมีกายระงับแลว มีความสุข ยอมมีจิตตั้งมัน่ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายระงับแลว มีความสุข ยอมตั้งมั่น ใน
สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้นภิกษุชื่อวายอมเจริญสมาธิ
สัมโพชฌงค สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ ภิกษุนนั้
ยอมเปนผูวางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแลวเชนนั้นไดเปนอยางดี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเปนผูวางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแลวเชนนัน้ ได เปนอยางดี ใน
สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้นภิกษุชื่อวายอมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค สมัยนัน้ อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบรู ณแกภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุพจิ ารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีความเพียร รูสึกตัว
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ในสมัยนั้น สติยอมเปนอันเธอผูเขาไปตั้งไว
แลวไมเผลอเรอ...
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุพจิ ารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียรรูสึกตัว มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ในสมัยนัน้ สติยอมเปนอันเธอผูเขาไปตั้งไวแลว
ไมเผลอเรอ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียรรูสึกตัว มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ในสมัยนัน้ สติยอมเปนอันเธอผูเขาไปตั้งไวแลว
ไมเผลอเรอ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด สติเปนอันภิกษุเขาไปตั้งไวแลว ไมเผลอเรอ ในสมัยนั้น
สติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญสติสัมโพชฌงค
สมัยนั้น สติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ เธอเมื่อเปนผูมีสติอยางนั้น
อยู ยอมคนควา ไตรตรอง ถึงความพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเปนผูมีสติอยางนั้นอยู ยอมคนควาไตรตรอง ถึง
ความพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา ในสมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว
สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงคสมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคยอมถึง
ความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ เมือ่ เธอคนควา ไตรตรอง ถึงความพิจารณาธรรมนั้นดวย
ปญญาอยู ยอมเปนอันปรารภความเพียรไมยอหยอน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุคนควา ไตรตรอง ถึงความพิจารณาธรรม นั้นดวย
ปญญา ปรารภความเพียรไมยอหยอน ในสมัยนั้น วิรยิ สัมโพชฌงคยอม เปนอันภิกษุปรารภแลว
สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค สมัยนั้นวิริยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญ
และความบริบรู ณแกภิกษุ ปติปราศจากอามิสยอมเกิดขึน้ แกภิกษุผูปรารภความเพียรแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ปติปราศจากอามิสเกิดขึน้ แกภิกษุผูปรารภ ความเพียรแลว
ในสมัยนัน้ ปติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้นภิกษุชื่อวายอมเจริญปติ
สัมโพชฌงค สมัยนั้น ปติสมั โพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ ภิกษุผูมใี จ
เกิดปติ ยอมมีทั้งกายทั้งจิตระงับได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผูมีใจเกิดปติ ระงับได ในสมัยนั้น
ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุ ชื่อวายอมเจริญปสสัทธิ
สัมโพชฌงค สมัยนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงค ยอมถึง ความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ ภิกษุ
ผูมีกายระงับแลว มีความสุข ยอมมีจิตตั้งมัน่ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 160
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายระงับแลว มีความสุขยอมตั้งมั่น
ในสมัยนัน้ สมาธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้นภิกษุชื่อวายอมเจริญ
สมาธิสัมโพชฌงค สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภกิ ษุ
ภิกษุนั้นยอมเปนผูวางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแลวเชนนั้นไดเปนอยางดี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเปนผูวางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแลวเชนนัน้ ได เปนอยางดี ใน
สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค สมัยนัน้ อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบรู ณแกภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เจริญสติปฏฐาน ๔ แลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนีแ้ ล
ชื่อวาบําเพ็ญโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณได ฯ
[๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เจริญโพชฌงค ๗ แลวอยางไร ทําให มากแลวอยางไร
จึงบําเพ็ญวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติ
สัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันนอมไปเพื่อความปลดปลอย ยอม
เจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ... ยอม เจริญวิริยสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค ... ยอม
เจริญปสสัทธิ สัมโพชฌงค ... ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันนอมไปเพื่อความปลดปลอย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เจริญโพชฌงค ๗ แลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้แล ชื่อวา
บําเพ็ญวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ อานาปานสติสูตร ที่ ๘
_______________
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๙. กายคตาสติสูตร (๑๑๙)
[๒๙๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวยกันกลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลาอาหารแลว
นั่งประชุมกันในอุปฏฐานศาลา เกิดขอสนทนากันขึ้นในระหวางดังนีว้ า ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย
นาอัศจรรยจริง ไมนาเปนไปไดเลย เทาทีพ่ ระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว วามี ผลมาก
มีอานิสงสมากนี้ ขอสนทนากันในระหวางของภิกษุเหลานั้น คางอยู เพียงเทานีแ้ ล ฯ
[๒๙๓] ขณะนัน้ พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสถานที่ทรงหลีกเรนอยูในเวลาเย็น
เสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลานั้น ครั้นแลวจึงประทับนั่ง ณ อาสนะที่เขาแตงตั้งไว แลวตรัสถาม
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บัดนี้ พวกเธอ นั่งประชุมสนทนาเรื่องอะไรกัน และพวกเธอ
สนทนาเรื่องอะไรคางอยูในระหวาง ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ณ โอกาสนี้ พวกขาพระองคกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังเวลาอาหารแลว นั่งประชุมกันในอุปฏฐานศาลาเกิดขอสนทนากันขึ้นในระหวางดังนี้วา
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย นาอัศจรรยจริงไมนาเปนไปไดเลย เทาที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสกายคตาสติที่ภกิ ษุเจริญแลว ทําใหมากแลว
วามีผลมาก มีอานิสงสมากนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขอสนทนากันในระหวางของพวกขาพระองค
ไดคางอยูเพียงเทานี้ พอดีพระผูมีพระภาคก็เสด็จมาถึง ฯ
[๒๙๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กายคตาสติอันภิกษุเจริญแลว
อยางไร ทําใหมากแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท ี่โคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
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ดํารงสติมั่นเฉพาะหนา เธอยอมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเขา เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา
หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจ เขายาว ก็รูชัดวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสัน้ ก็รูชัดวา
หายใจออกสัน้ หรือเมื่อหายใจเขาสั้น ก็รชู ัดวา หายใจเขาสั้น สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผู
กําหนดรูกองลมทั้งปวง หายใจออก วาเราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทัง้ ปวง หายใจเขา
สําเหนียกอยู วาเราจักระงับกายสังขาร หายใจออก วาเราจักระงับกายสังขาร หายใจเขา
เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู อยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่
อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิ่ง
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ
[๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเดินอยู ก็รูชัดวากําลังเดิน
หรือยืนอยู ก็รชู ัดวากําลังยืน หรือนั่งอยู ก็รูชัดวากําลังนัง่ หรือนอนอยู ก็รูชัดวากําลังนอน
หรือเธอทรงกายโดยอาการใดๆ อยู ก็รูชัดวา กําลังทรงกายโดยอาการนั้นๆ เมื่อภิกษุนั้น
ไมประมาท มีความเพียร สงตนไปใน ธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียได
เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิ่ง เปนธรรมเอกผุดขึ้น
ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ช่อื วาเจริญกายคตาสติ ฯ
[๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุยอมเปนผูท ําความ รูสึกตัวในเวลา
กาวไปและถอยกลับ ในเวลาแลดู และเหลียวดู ในเวลางอแขนและเหยียดแขน ในเวลา
ทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในเวลา ฉัน ดื่ม เคี้ยว และลิ้ม ในเวลาถายอุจจาระและ
ปสสาวะ ในเวลา เดิน ยืน นั่งนอนหลับ ตื่น พูด และนิ่ง เมื่อภิกษุนนั้ ไมประมาท
มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียได เพราะ
ละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนงิ่ เปนธรรมเอกผุดขึ้น
ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ
[๒๙๗] ดูกรภิกษุท้งั หลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุยอมพิจารณากายนี้ แล ขางบนแตพื้น
เทาขึ้นไป ขางลางแตปลายผมลงมา มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ
วามีอยูในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ
ตับ พังผืด ไต ปอดไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด น้ําเหลือง
เลือด เหงื่อมันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
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เปรียบเหมือนไถมีปากทั้ง ๒ ขาง เต็มดวยธัญญชาติตา งๆ ชนิด คือ ขาวสาลี ขาวเปลือก
ถั่วเขียว ถั่วทอง งา และขาวสาร บุรุษผูมีตาดี แกไถนนั้ ออกแลวพึงเห็นไดวา นี้ขาวสาลี
นี้ขาวเปลือก นี้ถั่วเขียว นี้ถวั่ ทอง นี้งา นีข้ าวสารฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนัน้
เหมือนกันแล ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนีแ้ ลขางบนแตพื้นเทาขึ้นไป ขางลางแตปลายผมลงมา
มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาด มีประการตางๆ วามีอยูใ นกายนี้ ผม ขน เล็บ
ฟน หนังเนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ
ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด น้ําเหลือง เลือด เหงื่อ มันขนน้ําตา เปลวมัน
น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท มีความ เพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้
ยอมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียไดเพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายใน
เทานั้น ยอมคงที่ แนนิ่งเปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวา
เจริญ กายคตาสติ ฯ
[๒๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุยอมพิจารณากายนี้ แล ตามที่ตั้งอยู
ตามที่ดํารงอยู โดยธาตุวา มีอยูในกายนี้ ธาตุดิน ธาตุนา้ํ ธาตุไฟ ธาตุลม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนคนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโค ผูฉลาด ฆาโคแลวนัง่ แบงเปนสวนๆ ใกลทาง
ใหญ ๔ แยก ฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนีแ้ ล
ตามที่ตั้งอยู ตามที่ดํารงอยู โดยธาตุวา มีอยูในกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม
เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนีย้ อมละความดําริพลานที่
อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิ่ง
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ
[๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขาทิ้งในปาชา อันตายได
วันหนึ่ง หรือสองวัน หรือสามวัน ที่ขึ้นพอง เขียวช้ํา มี น้ําเหลืองเยิม้ จึงนําเขามาเปรียบเทียบ
กายนีว้ า แมกายนี้แล ก็เหมือนอยางนี้เปนธรรมดา มีความเปนอยางนี้ ไมลวงอยางนีไ้ ปได
เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่
อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิ่ง
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ
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[๓๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขาทิ้งใน ปาชา อันฝูงกา
จิกกินอยูบาง ฝูงแรงจิกกินอยูบาง ฝูงนกตะกรุมจิกกินอยูบาง หมูสุนขั บานกัดกินอยูบาง
หมูสุนัขปากัดกินอยูบาง สัตวเล็กสัตวนอยตางๆ ชนิดฟอนกินอยูบาง จึงนําเขามาเปรียบเทียบ
กายนีว้ า แมกายนี้แล ก็เหมือนอยางนี้ เปนธรรมดา มีความเปนอยางนี้ ไมลวงอยางนี้ไปได
เมื่อภิกษุนั้นไม ประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่
อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทานั้นยอมคงที่ แนนิ่ง
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ
[๓๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขาทิ้งในปาชา ยังคุม
เปนรูปรางอยูด วยกระดูก มีทั้งเนื้อและเลือด เสนเอ็นผูกรัดไว...
เห็นศพทีเ่ ขาทิ้งในปาชา ยังคุมเปนรูปรางดวยกระดูก ไมมีเนื้อ มีแตเลือดเปรอะเปอนอยู
เสนเอ็นยังผูกรัดไว...
เห็นศพทีเ่ ขาทิ้งในปาชา ยังคุมเปนรูปรางดวยกระดูก ปราศจากเนื้อ และเลือดแลว
แตเสนเอ็นยังผูกรัดอยู...
เห็นศพทีเ่ ขาทิ้งในปาชา เปนทอนกระดูก ปราศจากเสนเอ็นเครื่องผูก รัดแลว กระจัด
กระจายไปทัว่ ทิศตางๆ คือ กระดูกมืออยูท างหนึ่ง กระดูกเทาอยูทางหนึ่ง กระดูกแขงอยูทางหนึง่
กระดูกหนาขาอยูทางหนึ่ง กระดูกสะเอวอยูทางหนึ่ง กระดูกสันหลังอยูทางหนึ่ง กระดูกซี่โครง
อยูทางหนึ่ง กระดูกหนาอกอยูทางหนึ่ง กระดูกแขนอยูท างหนึ่ง กระดูกไหลอยูทางหนึ่ง
กระดูกคออยูท างหนึ่ง กระดูกคางอยูทางหนึ่ง กระดูกฟนอยูทางหนึง่ กะโหลกศีรษะอยูทางหนึ่ง
จึงนําเขามาเปรียบเทียบกายนี้วา แมกายนีแ้ ล ก็เหมือนอยางนี้เปนธรรมดา มีความเปนอยางนี้
ไมลวงอยางนีไ้ ปได เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละ
ความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทานั้น
ยอมคงที่แนนงิ่ เปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมัน่ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวา
เจริญกายคตาสติ ฯ
[๓๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขาทิ้งในปาชา เปนแต
กระดูก สีขาวเปรียบดังสีสังข...
เห็นศพทีเ่ ขาทิ้งในปาชา เปนทอนกระดูก เรี่ยราดเปนกองๆ มีอายุเกินปหนึ่ง...
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เห็นศพทีเ่ ขาทิ้งในปาชา เปนแตกระดูก ผุเปนจุณ จึงนําเขามาเปรียบเทียบกายนีว้ า
แมกายนี้แล ก็เหมือนอยางนีเ้ ปนธรรมดา มีความเปนอยางนี้ ไมลวงอยางนี้ไปได เมื่อภิกษุนั้น
ไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียได
เพราะละความดําริพลานนั้นไดจิตอันเปนไปภายในเทานัน้ ยอมคงที่ แนนิ่ง เปนธรรมเอกผุดขึ้น
ตั้งมั่นดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุกช็ ื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ
[๓๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอยังกายนี้แล ใหคลุก เคลา
บริบูรณ ซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตวเิ วก ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวนของเธอที่ปติ
และสุขเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือ
ลูกมือของพนักงานสรงสนานผูฉลาด โรยจุณสําหรับสรงสนานลงในภาชนะสําริดแลว เคลา
ดวยน้ําใหเปนกอนๆ กอนจุณสําหรับสรงสนานนั้น มียางซึม เคลือบ จึงจับกันทั้งขางใน ขางนอก
และกลายเปนผลึกดวยยาง ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุยอ มยังกายนี้แล
ใหคลุก เคลา บริบูรณ ซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตวเิ วก ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวน
ของเธอที่ปติและสุขเกิดแตวเิ วกจะไมถูกตอง เมื่อภิกษุนนั้ ไมประมาท มีความเพียร สงตนไป
ในธรรมอยูอยางนี้ยอมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้นได
จิตอันเปนไปภายในเทานัน้ ยอมคงที่ แนนิ่ง เปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ
[๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาทุตยิ ฌาน มีความผองใสแหงใจ
ภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจารไมมีวิตก ไมมีวจิ าร มีปติ
และสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอยังกายนี้แล ใหคลุกเคลา บริบูรณ ซาบซานดวยปติและสุขเกิด
แตสมาธิ ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวนของเธอที่ปติและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกร
ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหวงน้ําพุ ไมมีทางระบายน้าํ ทั้งในทิศตะวันออก ทั้งในทิศตะวันตก
ทั้งในทิศเหนือ ทั้งในทิศใตเลย และฝนก็ยังไมหลั่งสายน้ําโดยชอบตามฤดูกาล ขณะนั้นแล
ธารน้ําเย็นจะพุขึ้นจากหวงน้ํานั้น แลวทําหวงน้ํานั้นเอง ใหคลุกเคลา บริบูรณ ซาบซานดวย
น้ําเย็น ไมมีเอกเทศไรๆ แหงหวงน้ําทุกสวนนั้นที่น้ําเย็นจะไมถูกตอง ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
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ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุยอ มยังกายนี้แล ใหคลุก เคลา บริบูรณ ซาบซานดวยปตแิ ละสุข
เกิดแตสมาธิไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวนของเธอที่ปติและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง
เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่อาศัย
เรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิ่ง
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลายแมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ
[๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูว างเฉยเพราะหนายปติ
มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย ยอมเขาตติยฌานที่พระอริยะเรียกเธอไดวา
ผูวางเฉย มีสติ อยูเปนสุขอยู เธอยังกายนีแ้ ล ใหคลุก เคลา บริบูรณ ซาบซานดวยสุข
ปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวนของเธอที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนดอกบัวขาบ หรือดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว แตละชนิด
ในกอบัวขาบหรือในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว เกิดแลวในน้ํา เนื่องอยูในน้ํา ขึ้นตามน้ํา
จมอยูในน้ํา อันน้ําเลี้ยงไว คลุก เคลา บริบูรณ ซึมซาบดวยน้ําเย็นจนถึงยอดและเงา ไมมี
เอกเทศไรๆ แหงดอกบัวขาบ หรือดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวทุกสวนที่น้ําเย็นจะไมถูกตอง
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุยอมยังกายนี้แล ใหคลุก เคลา บริบูรณ
ซาบซานดวยสุขปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวนของเธอที่สุขปราศจากปติจะไม
ถูกตอง เมื่อ ภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริ
พลานที่อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่
แนนิ่ง เปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ
[๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก ภิกษุเขาจตุตถฌาน อันไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ไดมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู
เธอยอมเปนผูน ั่งเอาใจอันบริสุทธิ์ผุดผองแผไปทั่วกายนี้แล ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวน
ของเธอที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผองจะไมถูกตอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษนั่งเอาผาขาว
คลุมตลอดทั้งศีรษะไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวนของบุรุษนั้นที่ผา ขาวจะไมถูกตอง ฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุยอมเปนผูน ั่งเอาใจอันบริสุทธิ์ผุดผอง แผไปทั่วกาย
นี้แล ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวนของเธอที่ใจอันบริสุทธิ์ ผุดผองจะไมถูกตอง เมื่อภิกษุนั้น
ไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียได
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เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิ่ง เปนธรรมเอก
ผุดขึ้น ตั้งมั่นดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ
[๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแลว ทําใหมากแลว
ชื่อวาเจริญและทําใหมากซึ่งกุศลธรรมสวนวิชชาอยางใดอยางหนึ่งอันรวมอยูในภายในดวย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลไรๆ ก็ตามนึกถึงมหาสมุทรดวยใจแลว ชื่อวานึกถึงแมน้ํานอย
ที่ไหลมาสูสมุทรสายใดสายหนึ่งอันรวมอยูในภายในดวย ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น
เหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแลว ทําใหมากแลว ชื่อวาเจริญและทําใหมาก
ซึ่งกุศลธรรมสวนวิชชาอยางใดอยางหนึ่งอันรวมอยูใ นภายในดวย ฯ
[๓๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไรๆ ก็ตาม ไมเจริญ ไมทําใหมากซึ่งกายคตาสติแลว
มารยอมไดชอง ยอมไดอารมณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเหวี่ยงกอนศิลาหนัก
ไปที่กองดินเปยก ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความนั้นเปนไฉน กอนศิลาหนักนั้น
จะพึงไดชองในกองดินเปยกหรือหนอ ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลวา ได พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม ไมเจริญ ไมทําใหมาก
ซึ่งกายคตาสติแลว มารยอมไดชอง ยอมไดอารมณ ฯ
[๓๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไมแหงเกราะ ทันใดนั้น มีบุรุษมาถือเอาเปน
ไมสีไฟดวยตั้งใจวา จักกอไฟทําเตโชธาตุ ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน บุรษุ นั้นถือเอาไมแหงเกราะโนนเปนไมสีไฟแลวสีกันไป จะพึงกอไฟ ทําเตโชธาตุได
หรือหนอ ฯ
ภิ. ได พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม ไมเจริญ ไมทําใหมาก
ซึ่งกายคตาสติแลว มารยอมไดชอง ยอมไดอารมณ ฯ
[๓๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมอกรองน้ําวางเปลา อันเขาตั้งไวบน
เครื่องรอง ทันใดนัน้ มีบุรษุ มาถือเอาเปนเครื่องตักน้ํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ จะพึงไดน้ําเก็บไวหรือหนอ ฯ
ภิ. ได พระพุทธเจาขา ฯ
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พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม ไมเจริญ ไมทําใหมาก
ซึ่งกายคตาสติแลว มารยอมไดชอง ยอมไดอารมณ ฯ
[๓๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแลวทําใหมากแลว มาร
ยอมไมไดชอง ไมไดอารมณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษโยนกลุมดายเบาๆ ลงบน
แผนกระดานเรียบอันสําเร็จดวยไมแกนลวน ดูกร ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน กลุม ดายเบาๆ นัน้ จะพึงไดชองบนแผนกระดานเรียบอันสําเร็จดวยไมแกนลวนหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแลว
ทําใหมากแลว มารยอมไมไดชอง ไมไดอารมณ ฯ
[๓๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไมสดมียาง ทันใดนัน้ มีบุรุษมาถือเอาเปน
ไมสีไฟดวยตั้งใจวา จักกอไฟ ทําเตโชธาตุ ดูกรภิกษุทงั้ หลายพวกเธอจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน บุรษุ นั้นถือเอาไมสดมียางโนนเปนไมสีไฟแลวสีกันไป จะพึงกอไฟทําเตโชธาตุได
หรือหนอ ฯ
ภิ. ไมไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแลว
ทําใหมากแลว มารยอมไมไดชองไมไดอารมณ ฯ
[๓๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมอกรองน้ํา มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบปาก
พอที่กาจะดื่มกินได อันเขาตั้งไวบนเครื่องรอง ทันใดนัน้ มีบุรุษมาถือเอาเปนเครื่องตักน้ํา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนบุรุษนั้นจะพึงไดน้ําเก็บไวหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตามเจริญกายคตาสติแลว
ทําใหมากแลว มารยอมไมไดชอง ไมไดอารมณ ฯ
[๓๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแลว ทําใหมากแลว
เธอยอมถึงความเปนผูสามารถในธรรมที่ควรทําใหแจงดวยความรูยิ่งอันเปนแดนที่ตนนอมจิตไป
โดยการทําใหแจงดวยความรูยิ่งนั้นๆ ได ในเมื่อมีสติเปนเหตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน
หมอกรองน้ํา มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบปาก พอที่กาจะดื่มกินได อันเขาตั้งไวบนเครื่องรอง
บุรุษมีกําลังมายังหมอกรองน้ํานั้นโดยทางใดๆ จะพึงถึงน้ําไดโดยทางนั้นๆ หรือ ฯ
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ภิ. ได พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแลว
ทําใหมากแลว เธอยอมถึงความเปนผูสามารถในธรรมที่ควรทําใหแจงดวยความรูยิ่ง อันเปนแดน
ที่ตนนอมจิตไปโดยการทําใหแจงดวยความรูยิ่ง นั้นๆ ได ในเมื่อมีสติเปนเหตุ ฯ
[๓๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสระโบกขรณีสี่เหลี่ยม ในภูมภิ าคที่ราบ
เขาพูนคันไว มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบปาก พอที่กาจะดื่มกินได บุรษุ มีกําลังเจาะคันสระโบก
ขรณีนั้นทางดานใดๆ จะพึงถึงน้ําทางดานนั้นๆ ไดหรือ ฯ
ภิ. ได พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตามเจริญกายคตาสติแลว
ทําใหมากแลว เธอยอมถึงความเปนผูสามารถในธรรมที่ควรทําใหแจงดวยความรูยิ่ง อันเปน
แดนที่ตนนอมจิตไปโดยการกระทําใหแจงดวยความรูยิ่งนั้นๆ ได ในเมื่อมีสติเปนเหตุ ฯ
[๓๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนรถมาอาชาไนยเขาเทียมมาแลว มีแสเสียบ
ไวในที่ระหวางมาทั้ง ๒ จอดอยูบนพืน้ ที่เรียบตรงทางใหญ ๔ แยก นายสารถีผูฝกมา เปน
อาจารยขับขี่ผูฉลาด ขึ้นรถนั้นแลว มือซายจับสายบังเหียน มือขวาจับแส ขับรถไปยังที่ปรารถนาได
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแลว ทําใหมาก
แลว เธอ ยอมถึงความเปนผูสามารถในธรรมที่ควรทําใหแจงดวยความรูยิ่ง อันเปนแดนที่นอมจิต
ไปโดยการกระทําใหแจงดวยความรูยิ่งนั้นๆ ไดในเมื่อมีสติเปนเหตุ ฯ
[๓๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุเสพแลวโดยมาก เจริญแลว ทําให
มากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปนพืน้ ที่ตั้งแลว ใหดํารงอยูเนืองๆ แลว อบรมแลว
ปรารภสม่ําเสมอดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๐ ประการนี้ คือ
(๑) อดกลั้นตอความไมยินดีและความยินดีได ไมถูกความไมยนิ ดีครอบงํา ยอมครอบงํา
ความไมยนิ ดีที่เกิดขึ้นแลวอยูดวย ฯ
(๒) อดกลั้นตอภัยและความหวาดกลัวได ไมถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงํา ยอม
ครอบงําภัยและความหวาดกลัว ที่เกิดขึ้นแลวอยูดว ย ฯ
(๓) อดทน คือเปนผูมีปรกติอดกลัน้ ตอความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย
ตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และ สัตวเสือกคลาน ตอทํานองคําพูดที่กลาวราย ใสราย
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ตอเวทนาประจําสรีระที่เกิดขึ้นแลว อันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ ไมใชความสําราญ ไมเปน
ที่ชอบใจ พอจะสังหารชีวติ ได ฯ
(๔) เปนผูไดฌาน ๔ อันเกิดมีในมหัคคตจิต เครือ่ งอยูสบายในปจจุบันตามความ
ปรารถนา ไมยาก ไมลําบาก ฯ
(๕) ยอมแสดงฤทธิ์ไดเปนอเนกประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ไดหลายคนเปน
คนเดียวก็ได ปรากฏตัวหรือหายตัวไปนอกฝา นอกกําแพง นอก ภูเขาไดไมติดขัด เหมือนไป
ในที่วางก็ได ทําการผุดขึ้นและดําลงในแผนดิน เหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือน
เดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ โดยบัลลังกเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรและ
พระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์ มีอานุภาพมากปานฉะนี้ ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลก
ก็ได ฯ
(๖) ยอมฟงเสียงทั้งสอง คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งทีไ่ กลและที่ใกลไดดวย
ทิพยโสตธาตุ อันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ฯ
(๗) ยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น และบุคคลอื่นได ดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิต
มีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจาก
โทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รวู าจิตปราศจาก
โมหะ จิตหดหูก็รูวาจิตหดหูจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหัคคตะก็รูวาเปนมหัคคตะ
หรือจิตไมเปน มหัคคตะก็รวู าจิตไมเปนมหัคคตะ จิตยังมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตยังมีจติ อื่นยิ่งกวา
หรือจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวาก็รวู าจิตไมมจี ิตอืน่ ยิ่งกวา จิตตัง้ มั่นก็รูวาจิตตัง้ มั่น หรือ จิตไมตั้งมั่น
ก็รูวาจิตไมตั้งมั่น จิตหลุดพนแลวก็รวู าจิตหลุดพนแลว หรือจิตยังไมหลุดพนก็รูวาจิตยังไม
หลุดพน ฯ
(๘) ยอมระลึกถึงขันธ ที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ คือ ระลึกไดชาติ
หนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติ บาง ยี่สิบชาติบาง
สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง
หลายสังวัฏกัปบาง หลายวิวัฏกัปบาง หลายสังวัฏ วิวฏั กัปบาง วาในชาติโนน เรามีชื่อ
อยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขและทุกขอยางนี้ มี
กําหนดอายุเทานี้ เรานั้นเคลือ่ นจากชาตินนั้ แลว บังเกิดในชาติโนน แมในชาตินนั้ เราก็มีชื่ออยางนี้
มีโคตรอยางนี้มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขและทุกขอยางนี้ มีกําหนดอายุเทานีเ้ รา
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นั้นเคลื่อนจากชาตินั้นแลว จึงเขาถึงในชาตินี้ ยอมระลึกขันธที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนก
ประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ เชนนี้ ฯ
(๙) ยอมมองเห็นหมูสตั วกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษยฯลฯ ยอมมองเห็นหมูสัตว
ที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดีมีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมทราบชัดหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม เชนนี้ ฯ
(๑๐) ยอมเขาถึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุเสพแลวโดยมากเจริญแลว ทําใหมากแลว ทํา
ใหเปนยานแลว ทําใหเปนพืน้ ที่ตั้งแลว ใหดํารงอยูเนืองๆ แลวอบรมแลว ปรารภสม่ําเสมอ
ดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๐ ประการได ดังนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ กายคตาสติสูตร ที่ ๙
_______________
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๑๐. สังขารูปปตติสูตร (๑๒๐)
[๓๑๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงเหตุสําเร็จความปรารถนา
แกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟงเหตุสําเร็จความปรารถนานั้น จง ใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลวพระพุทธเจาขา ฯ
[๓๑๙] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน ธรรมวินยั นี้ เปนผู
ประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเมื่อ
ตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหง กษัตริยมหาศาลเถิด ดังนี้กม็ ี เธอจึงตั้งจิตนั้น
อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนัน้ ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้
ทําใหมากแลว อยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีม้ รรค นี้
ปฏิปทา เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปนสหายแหงกษัตริยมหาศาล ฯ
[๓๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย ศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา เธอมีความปรารถนาอยางนีว้ า โอหนอ เราเมื่อตายไปแลว พึงเขาถึง
ความเปนสหายแหงพราหมณมหาศาลเถิด ดังนี้ก็มี...วา โอหนอ เราเมือ่ ตายไปแลว พึงเขาถึง
ความเปนสหายแหงคฤหบดีมหาศาลเถิด ดังนี้ก็มี เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิต
นั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอม
เปนไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนัน้ ๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไป เพื่อความ
สําเร็จในความเปนสหายแหงคฤหบดีมหาศาล ฯ
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[๓๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นดาวดึงส มีอายุยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข
เธอมีความปรารถนาอยางนีว้ า โอหนอ เราเมื่อตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา
ชั้นดาวดึงสเถิด เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรม
เหลานั้น อัน เธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนัน้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดา
ชั้นดาวดึงส ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้ ยามา...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นดุสิต...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นนิมมานรดี...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัสดี มีอายุยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข
เธอมีความปรารถนาอยางนีว้ า โอหนอ เราเมื่อตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหง
เทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัสดีเถิด เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนา
และวิหารธรรมเหลานั้น อัน เธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความ
สําเร็จในภาวะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปน
สหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี ฯ
[๓๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา สหัสสพรหม มีอายุยนื มีวรรณะ มากดวยความสุข
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สหัสสพรหมยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุพันหนึ่งอยู แมสัตวทั้งหลาย
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ที่เกิดแลวในสหัสสพรหมนัน้ ก็นอมจิตแผไปอยูได เปรียบเหมือนบุรษุ มีนัยนตาดี วางมะขามปอม
ผลหนึ่งในมือแลวพิจารณาดูได ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สหัสสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
ยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุพันหนึ่งอยู แมสัตวทั้งหลายที่เกิดแลวในสหัสสพรหมนั้น
ก็นอมจิตแผไปอยูได เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเมื่อตายไปแลว พึงเขาถึง
ความเปนสหายแหงสหัสสพรหมเถิด เธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความ
ปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไป
เพื่อความสําเร็จในภาวะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพื่อความสําเร็จ
ในความเปนสหายแหงสหัสสพรหม ฯ
[๓๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย ศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา ทวิสหัสสพรหม...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา ติสหัสสพรหม...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา จตุสหัสสพรหม ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา ปญจสหัสสพรหม มีอายุยืน มีวรรณะมากดวยความสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ปญจสหัสสพรหมยอมนอมจิตแผไปตลอด โลกธาตุหาพันอยู แมสัตวทั้งหลายทีเ่ กิดแลวใน
ปญจสหัสสพรหมนั้น ก็นอมจิตแผไปอยูไ ด เปรียบเหมือนบุรุษมีนัยนตาดี วางผลมะขามปอม
๕ ผลในมือแลว พิจารณาดูได ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปญจสหัสสพรหมก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล
ยอมนอมจิตแผไปสูโลกธาตุหาพันอยู แมสัตวทั้งหลายที่เกิดแลวในปญจสหัสสพรหม ก็นอมจิต
แผไปอยูได เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเมื่อ ตายไปแลว พึงเขาถึงความเปน
สหายแหงปญจสหัสสพรหมเถิด เธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนา
และวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไป เพื่อความ
สําเร็จในภาวะนั้นดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปน
สหายแหงปญจสหัสสพรหม ฯ
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[๓๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย ศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา ทสสหัสสพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทสสหัสสพรหมยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุหมื่นหนึ่งอยู แมสัตวทั้งหลาย
ที่เกิดแลวในทสสหัสสพรหมนั้น ก็นอมจิตแผไปอยูได เปรียบเหมือนแกว ไพฑูรย งามโชติชวง
แปดเหลีย่ มอันเขาเจียระไนดีแลว วางไวบนผากัมพลเหลือง ยอมสองแสงเรือง ไพโรจน
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทสสหัสสพรหมก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล ยอมนอมจิตแผไปตลอด
โลกธาตุหมื่นหนึ่งอยู แมสัตวทั้งหลายทีเ่ กิดแลวในทสสหัสสพรหมนั้น ก็นอมจิตแผไปอยูได
เธอมีความปรารถนาอยางนีว้ า โอหนอ เราเมื่อตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหง
ทสสหัสสพรหมเถิด เธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและ
วิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความสําเร็จ
ในภาวะนั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นีป้ ฏิปทา เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปนสหาย
แหงทสสหัสสพรหม ฯ
[๓๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย ศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวาสตสหัสสพรหม มีอายุยนื มีวรรณะ มากดวยความสุข
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สตสหัสสพรหมยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุแสนหนึ่งอยู แมสัตวทั้งหลาย
ที่เกิดแลวในสตสหัสสพรหมนั้น ก็นอมจิตแผไปอยูได เปรียบเหมือนแทงทองชมพูนุท ที่เขา
หลอมดวยความชํานาญ ดี ในเบาของชางทองผูฉลาดแลว วางไวบนผากัมพลสีเหลือง ยอม
สองแสงเรือง ไพโรจน ฉันใด ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สตสหัสสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
ยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุแสนหนึง่ อยู แมสัตวทงั้ หลายที่เกิดแลวใน สตสหัสสพรหมนั้น
ก็นอมจิตแผไปอยูได เธอมีความปรารถนาอยางนี้ โอหนอเราเมื่อตายไปแลว พึงเขาถึง
ความเปนสหายแหงสตสหัสสพรหมเถิด เธอจึงตั้ง จิตนัน้ อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น
ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้นอันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปน
ไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนัน้ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพื่อความเปนสหายแหง
สตสหัสสพรหม ฯ
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[๓๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย ศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นอาภา มีอายุยนื มีวรรณะมากดวยความสุข
เธอมีความปรารถนาอยางนีว้ า โอหนอ เราเมื่อตายไปแลวพึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา
ชั้นอาภาเถิด เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนัน้ ความปรารถนาและวิหารธรรม
เหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพือ่ ความสําเร็จในภาวะนัน้
ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาชั้น
อาภา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นปริตตาภา ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้ อัปปมาณาภา...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้ อาภัสสรา มีอายุยืน มีวรรณะมากดวยความสุข เธอมีความ
ปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเมื่อตายไปแลวพึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นอาภัสสรา
เถิด เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น
อันเธอเจริญแลว อยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาชัน้
อาภัสสรา ฯ
[๓๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย ศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นสุภา...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นปริตตสุภา...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นอัปปมาณสุภา...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นสุภกิณหา มีอายุยืน มีวรรณะมากดวยความสุข เธอมีความ
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ปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเมื่อตายไปแลวพึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นสุภกิณหา
เถิด เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อัน
เธอเจริญแลว อยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนัน้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาชั้นสุภกิณหา ฯ
[๓๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย ศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นเวหัปปผลา...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นอวิหา...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้ อตัปปา...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้ สุทัสสา...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นสุทัสสี...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นอกนิฏฐา มีอายุยืน มีวรรณะมากดวยความสุข เธอมีความ
ปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อเราตายไปแลวพึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นอกนิฏฐา
เถิด เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น
อันเธอเจริญแลวอยางนี้ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้น ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพื่อความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาชั้น
อกนิฏฐา ฯ
[๓๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย ศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพมีอายุยนื ดํารงอยูนาน มาก
ดวยความสุข เธอมีความปรารถนาอยางนีว้ า โอหนอ เมื่อเราตายไปแลว พึงเขาถึงความเปน
สหายแหงเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพเถิด เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิต
นั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้
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ยอมเปนไปเพือ่ ความสําเร็จในภาวะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นีป้ ฏิปทา เปนไปเพื่อ
ความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ ฯ
[๓๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย ศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ มีอายุยืน ดํารงอยูนาน
มากดวยความสุข เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเมื่อตายไปแลว พึงเขาถึงความ
เปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพเถิด เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนัน้ เจริญ
จิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้
ยอมเปนไปเพือ่ ความสําเร็จในภาวะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นีป้ ฏิปทา เปนไปเพื่อ
ความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ ฯ
[๓๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย ศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาผูเขาถึงอากิญจัญญายตนภพ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพมีอายุยืน ดํารงอยูนาน มากดวย
ความสุข เธอมีความปรารถนาอยางนีว้ า โอหนอ เราเมือ่ ตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหง
เทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานา สัญญายตนภพเถิด เธอจึงตัง้ จิตนั้น อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนั้น ความ
ปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปน
ไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนัน้ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพื่อความสําเร็จ
ในความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ ฯ
[๓๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย ศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ ปญญา เธอมีความปรารถนาอยางนีว้ า โอหนอ เราพึงเขาถึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปทําใหแจงเพราะรูย ิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน
อยู เธอจึงเขาถึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทํา
ใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบนั อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนยี้ อมไมเกิดในที่ไหนๆ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ สังขารูปปตติสูตร ที่ ๑๐
จบ อนุปทวรรค ที่ ๒
_______________
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หัวขอเรื่องของอนุปทวรรคนั้น ดังนี้
เรื่องบทโดยลําดับ ๑ เรื่องความบริสุทธิ์ ๑ เรื่องธรรมของคนดี
๑ เรื่องธรรมที่ควรเสพ ๑ เรื่องแจกธาตุมากอยาง ๑ เรื่อง
ประกาศชื่อพระพุทธ ๑ กับเรื่องจัตตารีสะ ๑ เรื่องลมหายใจ ๑
เรื่องกายคตาสติ ๑ เรื่องสุดทายคือ เรื่องความสําเร็จเกิดขึ้น
ในวันเพ็ญ ๒ เพ็ญ คราวที่พระจันทรบริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน
และพระผูมีพระภาคทรงปรารภเปนธรรมมิใชกิจของพระองค
รวมเปนวรรคสําคัญชื่ออนุปทวรรคที่ ๒ มีธรรมอันประเสริฐที่
ชนจํานวนมากเสพแลว ฯ
____________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อนุปทสูตร
๒. ฉวิโสธนสูตร
๓. สัปปุริสสูตร
๔. เสวิตัพพาเสวิตพั พสูตร
๕. พหุธาตุกสูตร
๖. อิสิคิลิสูตร
๗. มหาจัตตาริสกสูตร
๘. อานาปานสติสูตร
๙. กายคตาสติสูตร
๑๐. สังขารูปปตติสูตร
____________________
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สุญญตวรรค
๑. จูฬสุญญตสูตร (๑๒๑)
[๓๓๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา มิคารมารดา ใน
พระวิหารบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทออกจากสถานที่หลีก
เรนอยูในเวลาเย็น แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแต
พระองคผูเจริญ สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคประทับอยูสักยนิคมชื่อนครกะ ในสักกชนบท ณ ที่
นั้น ขาพระองคไดสดับ ไดรับพระดํารัสนี้เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ดูกรอานนท
บัดนี้เราอยูมากดวยสุญญตวิหารธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ ขอนี้ขาพระองคไดสดับดีแลว รับมาดี
แลว ใสใจดีแลว ทรงจําไวดีแลวหรือ ฯ
[๓๓๔] พระผูมีพระภาครับสั่งวา ดูกรอานนท แนนอน นั่นเธอสดับดีแลว รับมา
ดีแลว ใสใจดีแลว ทรงจําไวดีแลว ดูกรอานนท ทั้งเมื่อกอนและบัดนี้ เราอยูมากดวยสุญญต
วิหารธรรม เปรียบเหมือนปราสาทของมิคารมารดาหลังนี้ วางเปลาจากชาง โค มา และลา
วางเปลาจากทองและเงิน วางจากการชุมนุมของสตรีและบุรุษ มีไมวางอยูก็คือสิ่งเดียวเฉพาะ
ภิกษุสงฆเทานั้น ฉันใด ดูกรอานนท ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ไมใสใจสัญญาวาบาน ไมใส
ใจสัญญาวามนุษย ใสใจแตสิ่งเดียว เฉพาะสัญญาวาปา จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใสตั้ง
มั่น และนึกนอมอยูในสัญญาวาปา เธอจึงรูชัดอยางนีว้ า ในสัญญาวาปานี้ ไมมีความกระวน
กระวายชนิดทีอ่ าศัยสัญญาวาบาน และชนิดที่อาศัยสัญญาวามนุษยเลย มีอยูก็แตเพียงความ
กระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาวาปาเทานั้นเธอรูชัดวา สัญญานี้วางจากสัญญาวาบาน
สัญญานี้วางจากสัญญาวามนุษย และรูชัดวามีไมวางอยูก ค็ ือสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาวาปาเทานั้น
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ดวยอาการนี้แหละ เธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยสิ่งที่ไมมีอยูในสัญญานั้นเลย และรูชัด
สิ่งที่เหลืออยูในสัญญานั้นอันยังมีอยูว ามี ดูกรอานนท แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความวาง
ตามความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาด บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น ฯ
[๓๓๕] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจสัญญาวามนุษยไมใสใจสัญญา
วาปา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาวาแผนดิน จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และ
นึกนอมอยูในสัญญาวาแผนดิน เปรียบเหมือน หนังโคที่เขาขึงดีแลวดวยหลักตั้งรอย เปนของ
ปราศจากรอยยน ฉันใด ดูกร อานนท ภิกษุก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล ไมใสใจแผนดินนี้ ซึ่งจะ
มีชั้นเชิง มีแมน้ํา ลําธาร มีที่เต็มดวยตอหนาม มีภูเขาและพื้นที่ไมสม่าํ เสมอ ทั้งหมด ใสใจ
แตสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาวา แผนดิน จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และนึกนอม
อยูในสัญญาวาแผนดิน เธอจึงรูชัดอยางนีว้ า ในสัญญาวาแผนดินนี้ ไมมีความกระวนกระวาย
ชนิดที่อาศัยสัญญาวามนุษย และชนิดที่อาศัยสัญญาวาปา มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวาย
คือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาวาแผนดินเทานัน้ เธอ รูชัดวา สัญญานี้วางจากสัญญาวามนุษย สัญญา
นี้วางจากสัญญาวาปา และรูชัดวามีไมวางอยูก็คือสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาวาแผนดินเทานั้น ดวย
อาการนี้แหละเธอจึง พิจารณาเห็นความวางนั้นดวยสิ่งทีไ่ มมีอยูในสัญญานั้นเลย และรูชัดสิ่งที่
เหลืออยูในสัญญานั้นอันยังมีอยูวามี ดูกรอานนท แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความวางตาม
ความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาด บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น ฯ
[๓๓๖] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจสัญญาวาปาไมใสใจสัญญาวา
แผนดิน ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนสัญญาจิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส
ตั้งมั่น และนึกนอมอยูใ นอากาสานัญจายตน สัญญา เธอจึงรูชัดอยางนี้วา ในอากาสานัญจายตน
สัญญานี้ ไมมีความกระวนกระวาย ชนิดทีอ่ าศัยสัญญาวาปาและชนิดทีอ่ าศัยสัญญาวาแผนดิน
มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวาย คือภาวะเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนสัญญาเทานั้น เธอรู
ชัดวา สัญญานี้วางจากสัญญาวาปา สัญญานี้วางจากสัญญาวาแผนดิน และรู ชัดวามีไมวางอยูก ค็ ือ
สิ่งเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนสัญญาเทานั้น ดวยอาการนี้แหละ เธอจึงพิจารณาเห็นความวาง
นั้นดวยสิ่งที่ไมมีอยูในสัญญานั้นเลย และรู ชัดสิ่งที่เหลืออยูในสัญญานั้นอันยังมีอยูว ามี ดูกร
อานนท แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความวาง ตามความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาด บริสุทธิ์
ของภิกษุนั้น ฯ
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[๓๓๗] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจสัญญาวาแผนดิน ไมใสใจ
อากาสานัญจายตนสัญญา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนสัญญาจิตของเธอยอม
แลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และนึกนอมอยูในวิญญาณัญจายตนสัญญา เธอจึงรูชัดอยางนี้วา
ในวิญญาณัญจายตนสัญญานไมมีความกระวน กระวายชนิดที่อาศัยสัญญาวาแผนดิน และชนิดที่
อาศัยอากาสานัญจายตนสัญญา มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวาย คือภาวะเดียวเฉพาะวิญญา
ณัญจายตนสัญญาเทานั้น เธอรูชัดวา สัญญานี้วางจากสัญญาวาแผนดิน สัญญานี้วา งจาก
อากาสานัญ จายตนสัญญาและรูชัดวา มีไมวางอยูก ็คือสิ่งเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนสัญญา
เทานั้น ดวยอาการนี้แหละ เธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยสิ่งที่ไมมีอยูใน สัญญานั้นเลย
และรูชัดสิ่งที่เหลืออยูในสัญญานั้นอันยังมีอยู วามี ดูกรอานนท แมอยางนี้กเ็ ปนการกาวลงสู
ความวาง ตามความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาด บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น ฯ
[๓๓๘] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจอากาสานัญจายตนสัญญา ไม
ใสใจวิญญาณัญจายตนสัญญา ใสใจแตสงิ่ เดียวเฉพาะอากิญจัญญา ยตนสัญญา จิตของเธอยอม
แลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และนึกนอมอยูในอากิญ จัญญายตนสัญญา เธอจึงรูชัดอยางนี้วา
ในอากิญจัญญายตนสัญญานีไ้ มมีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยอากาสานัญจายตนสัญญาและ
ชนิดที่อาศัยวิญญาณัญจายตนสัญญา มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะ
อากิญจัญญายตนสัญญาเทานั้น เธอรูชัดวา สัญญานี้วางจากอากาสานัญจายตนสัญญา สัญญานี้
วางจากวิญญาณัญจายตนสัญญา และรูชัดวามีไมวางอยูก็คือสิ่งเดียวเฉพาะอากิญจัญญายตน
สัญญาเทานั้น ดวยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยสิ่งที่ไมมีอยูในสัญญานั้น
เลยและรูชัดสิง่ ที่เหลืออยูในสัญญานั้นอันยังมีอยูว ามี ดูกรอานนท แมอยางนี้ ก็เปนการกาว
ลงสูความวาง ตามความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาดบริสุทธิ์ ของภิกษุนนั้ ฯ
[๓๓๙] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจวิญญาณัญจายตนสัญญา ไม
ใสใจอากิญจัญญายตนสัญญา ใสใจแตสงิ่ เดียวเฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา จิตของเธอ
ยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และนึกนอมอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา เธอจึงรูชัด
อยางนี้วา ในเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา นี้ ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยวิญญา
ณัญจายตนสัญญาและชนิดที่อาศัย อากิญจัญญายตนสัญญา มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวาย
คือภาวะเดียวเฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาเทานั้น เธอรูชัดวา สัญญานี้วางจากวิญญา
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ณัญจายตนสัญญา สัญญานี้วางจากอากิญจัญญายตนสัญญา และรูชัดวามีไมวางอยูก็คือสิ่งเดียว
เฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาเทานั้น ดวยอาการนี้แหละ เธอจึงพิจารณาเห็นความวาง
นั้นดวยสิ่งที่ไมมีอยูในสัญญานั้นเลย และรูชัดสิ่งที่เหลืออยูใน สัญญานั้นอันยังมีอยู วามี ดูกร
อานนท แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความวาง ตามความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาด บริสุทธิ์
ของภิกษุนั้น ฯ
[๓๔๐] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจอากิญจัญญายตนสัญญา ไมใส
ใจเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต จิตของเธอ
ยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และนึกนอมอยูในเจโตสมาธิอันไมมีนมิ ิต เธอจึงรูชัดอยางนีว้ า
ในเจโตสมาธินี้ ไมมีความ กระวนกระวายชนิดที่อาศัยอากิญจัญญายตนสัญญาและชนิดที่อาศัย
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา มีอยูแตเพียงความกระวนกระวายคือความเกิดแหงอายตนะ ๖
อาศัยกายนี้เองเพราะชีวติ เปนปจจัย เธอรูชัดวา สัญญานี้วางจากอากิญจัญญายตน สัญญา
สัญญานี้วางจากเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาและรูชัดวามีไมวางอยูก ็คือความเกิดแหง
อายตนะ ๖ อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเปนปจจัย ดวยอาการนี้แหละ เธอจึงพิจารณาเห็นความ
วางนั้นดวยสิ่งที่ไมมีอยูในเจโตสมาธินั้นเลย และรูชัดสิ่งที่เหลืออยูในเจโตสมาธินั้นอันยังมีอยู
วามี ดูกรอานนท แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความวาง ตามความเปนจริง ไมเคลือ่ นคลาด
บริสุทธิ์ ของ ภิกษุนั้น ฯ
[๓๔๑] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจอากิญจัญญาตนสัญญา ไมใส
ใจเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะเจโตสมาธิ อันไมมีนิมติ จิตของเธอ
ยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และนึกนอมอยูในเจโตสมาธิอันไมมีนมิ ิต เธอจึงรูชัดอยางนีว้ า
เจโตสมาธิอันไมมีนิมิตนีแ้ ล ยังมีปจจัยปรุงแตง จูงใจได ก็ส่งิ ใดสิ่งหนึ่งที่ปจจัยปรุงแตง จูงใจ
ไดนั้น ไมเที่ยงมีความดับไปเปนธรรมดา เมื่อเธอรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน
แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณรูวา
หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอืน่
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี เธอจึงรูชัดอยางนี้วาในญาณนี้ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่
อาศัยกามาสวะ ชนิดที่อาศัยภวาสวะและชนิดที่อาศัยอวิชชาสวะ มีอยูก ็แตเพียงความกระวน
กระวาย คือ ความเกิดแหงอายตนะ ๖ อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเปนปจจัย เธอรูชดั วา สัญญา
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นี้วางจากกามาสวะ สัญญานี้วางจากภวาสวะ สัญญานี้วางจากอวิชชาสวะ และรูชัดวามีไมวาง
อยูก็คือความเกิด แหงอายตนะ ๖ อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเปนปจจัย ดวยอาการนีแ้ หละ เธอ
จึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยสิ่งที่ไมมอี ยูในเจโตสมาธินั้นเลย และรูชัดสิ่งที่เหลืออยูในเจโต
สมาธินั้นอันยังมีอยู วามี ดูกรอานนท แมอยางนี้ เปนการกาวลงสู ความวาง ตามความเปนจริง
ไมเคลื่อนคลาด บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น ฯ
[๓๔๒] ดูกรอานนท สมณะหรือพราหมณในอดีตกาลไมวาพวกใดๆ ที่ บรรลุสุญญต
สมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดอยู ทั้งหมดนั้น ก็ไดบรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดนีเ้ อง
อยู สมณะหรือพราหมณในอนาคตกาลไมวาพวกใดๆ ที่จะบรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์
เยี่ยมยอดอยู ทั้งหมดนัน้ ก็จัก บรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดนี้เองอยู สมณะหรือ
พราหมณในบัดนี้ไมวาพวกใดๆ ที่บรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดอยู ทั้งหมดนั้นยอม
บรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดนี้เองอยู ดูกรอานนท เพราะ ฉะนัน้ แล พวกเธอพึง
ศึกษาไวอยางนี้เถิดวา เราจักบรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดอยู ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระอานนทจึงชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ จูฬสุญญตสูตร ที่ ๑
_______________
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๒. มหาสุญญตสูตร (๑๒๒)
[๓๔๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารนิโครธารามเขตพระนครกบิลพัสดุ
ในสักกชนบท ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงนุงสบง ทรงบาตรจีวรแลว เสด็จเขาไปบิณฑบาต
ยังพระนครกบิลพัสดุในเวลาเชา ครั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาพระกระยาหารแลว
จึงเสด็จเขาไปยังวิหารของเจากาล เขมกะ ศากยะ เพื่อทรงพักผอนในเวลากลางวัน สมัยนั้นแล
ในวิหารของเจากาลเขมกะ ศากยะ มีเสนาสนะที่แตงตั้งไวมากดวยกัน พระผูมีพระภาคทอด
พระเนตรเห็นเสนาสนะที่แตงตั้งไวมากดวยกันแลว จึงมีพระดําริดังนีว้ า ในวิหารของเจากาลเขมกะ
ศากยะ เขาแตงตั้งเสนาสนะไวมากดวยกัน ที่นี่มีภิกษุอยูม ากมายหรือหนอ ฯ
[๓๔๔] สมัยนั้นแล ทานพระอานนทกับภิกษุมากรูป ทําจีวรกรรมอยูในวิหารของเจา
ฆฏายะ ศากยะ ครั้นในเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่ทรงหลีกเรนอยูแ ลว จึงเสด็จ
เขาไปยังวิหารของเจาฆฏายะ ศากยะ แลวประทับนั่ง ณ อาสนะที่เขาแตงตั้งไว พอประทับนั่ง
เรียบรอยแลว จึงรับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ในวิหารของเจากาลเขมกะ ศากยะ
เขาแตงตั้งเสนาสนะไวมากดวยกัน ทีน่ ั่นมีภิกษุอยูมากมายหรือ ฯ
ทานพระอานนททูลวา มากมาย พระพุทธเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ จีวรกาลสมัย
ของพวกขาพระองคกําลังดําเนินอยู ฯ
[๓๔๕] พ. ดูกรอานนท ภิกษุผูชอบคลุกคลีกัน ยินดีในการคลุกคลีกัน ประกอบเนืองๆ
ซึ่งความชอบคลุกคลีกัน ชอบเปนหมู ยินดีในหมู บันเทิง รวมหมู ยอมไมงามเลย ดูกรอานนท
ขอที่ภิกษุผูชอบคลุกคลีกัน ยินดีในการคลุกคลีกัน ประกอบเนืองๆ ซึ่งความชอบคลุกคลีกัน
ชอบเปนหมู ยินดีในหมู บันเทิงรวมหมูน ั้นหนอ จักเปนผูไดสุขเกิดแตเนกขัมมะ สุขเกิดแต
ความสงัด สุขเกิดแตความเขาไปสงบ สุขเกิดแตความตรัสรู ตามความปรารถนาโดยไมยากไม
ลําบาก นั่นไมใชฐานะที่มีได สวนขอที่ภิกษุเปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมูอยู พึงหวังเปนผูได
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สุขเกิดแตเนกขัมมะ สุขเกิดแตความสงัด สุขเกิดแตความเขาไปสงบ สุขเกิดแตความตรัสรู
ตามความปรารถนา โดยไมยาก ไมลําบาก นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ
ดูกรอานนท ขอที่ภิกษุผูชอบคลุกคลีกัน ยินดีในการคลุกคลีกันประกอบเนืองๆ ซึ่ง
ความชอบคลุกคลีกัน ชอบเปนหมู ยินดีในหมู บันเทิงรวม หมูนนั้ หนอ จักบรรลุเจโตวิมุติ
อันปรารถนาเพียงชั่วสมัย หรือเจโตวิมุตอิ ันไมกําเริบมิใชเปนไปชัว่ สมัยอยู นัน่ ไมใชฐานะที่มีได
สวนขอที่ภิกษุเปนผูผูเดียวหลีกออกจากหมูอยู พึงหวังบรรลุเจโตวิมุติอันนาปรารถนาเพียงชัว่ สมัย
หรือเจโต วิมตุ ิอันไมกาํ เริบมิใชเปนไปชัว่ สมัยอยู นั่นเปนฐานะที่มไี ด ฯ
ดูกรอานนท เรายอมไมพิจารณาเห็นแมรูปอยางหนึ่งซึ่งเปนที่ไมเกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส อุปายาส เพราะความแปรปรวนและความเปน อยางอื่นของรูป ตามที่เขากําหนัดกัน
อยางยิ่งซึ่งบุคคลกําหนัดแลว ฯ
[๓๔๖] ดูกรอานนท ก็วิหารธรรมอันตถาคตตรัสรูในที่นั้นๆ นีแ้ ล คือตถาคตบรรลุ
สุญญตสมาบัติภายใน เพราะไมใสใจนิมิตทั้งปวงอยู ดูกรอานนทถาภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย สาวกของเดียรถียเขาไปหาตถาคตผูมีโชค
อยูดวยวิหารธรรมนี้ในที่นั้นๆ ตถาคตยอมมีจิตนอมไปในวิเวก โนมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก
หลีกออกแลวยินดียิ่งแลวในเนกขัมมะ มีภายในปราศจากธรรมเปนที่ต้งั แหงอาสวะโดยประการ
ทั้งปวง จะเปนผูทําการเจรจาแตที่ชักชวนใหออกเทานั้น ในบริษัทนัน้ ๆ โดยแทดกู รอานนท
เพราะฉะนั้นแล ภิกษุถาแมหวังวา จะบรรลุสุญญตสมาบัติภายในอยูเ ธอพึงดํารงจิตภายใน
ใหจิตภายในสงบ ทําจิตภายในใหเปนธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตภายในใหมนั่ เถิด ฯ
[๓๔๗] ดูกรอานนท ก็ภิกษุจะดํารงจิตภายใน ใหจิตภายในสงบ ทํา จิตภายในใหเปน
ธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งจิตภายในมั่นไดอยางไร ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(๑) สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌานมีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข
เกิดแตวิเวกอยู ฯ
(๒) เขาทุติยฌาน มีความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะสงบ
วิตกและวิจาร ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแต สมาธิอยู ฯ
(๓) เปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย
เขาตติยฌาน ที่พระอริยะเรียกเธอไดวา ผูว างเฉย มีสติ อยู เปนสุข อยู ฯ
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(๔) เขาจตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัส
โทมนัสกอนๆ ได มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู ฯ
ดูกรอานนท อยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวายอมดํารงจิตภายใน ใหจิตภายในสงบ ทําจิตภายใน
ใหเปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งจิตภายในมัน่ ฯ
ภิกษุนั้นยอมใสใจความวางภายใน เมือ่ เธอกําลังใสใจความวางภายในจิตยังไมแลนไป
ยังไมเลื่อมใส ยังไมตั้งมั่น ยังไมนกึ นอมไปในความวางภายในเมื่อเปนเชนนัน้ ภิกษุยอม
รูชัดอยางนีว้ า เมื่อเรากําลังใสใจความวางภายใน จิตยังไมแลนไป ยังไมเลื่อมใส ยังไมตั้งมั่น
ยังไมนกึ นอมไปในความวางภายใน ดวยอาการนี้แล ยอมเปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องความวาง
ภายในนัน้ ได ฯ
ภิกษุนั้นยอมใสใจความวางภายนอก ...
ภิกษุนั้นยอมใสใจความวางทั้งภายในและภายนอก ...
ภิกษุนั้นยอมใสใจอาเนญชสมาบัติ เมื่อเธอกําลังใสใจอาเนญชสมาบัติจิตยังไมแลนไป
ยังไมเลื่อมใส ยังไมตั้งมั่น ยังไมนกึ นอมไปในอาเนญชสมาบัติเมื่อเปนเชนนัน้ ภิกษุยอมรูชัด
อยางนี้วา เมื่อเรากําลังใสใจอาเนญชสมาบัติ จิตยังไมแลนไป ยังไมเลื่อมใส ยังไมตงั้ มั่น
ยังไมนกึ นอมไปในอาเนญชสมาบัติดวยอาการนี้แล ยอมเปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องอาเนญช
สมาบัตินั้นได ฯ
ดูกรอานนท ภิกษุนั้นพึงดํารงจิตภายใน ใหจิตภายในสงบ ทําจิตภายในใหเปนธรรมเอก
ผุดขึ้น ตั้งจิตภายในใหมั่น ในสมาธินิมิตขางตนนั้นแล เธอยอมใสใจความวางภายใน เมื่อเธอ
กําลังใสใจความวางภายใน จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น นึกนอมไปในความวางภายใน
เมื่อเปนเชนนัน้ ภิกษุยอมรูช ัดอยางนีว้ า เมื่อเรากําลังใสใจความวางภายใน จิตยอมแลนไป
เลื่อมใส ตั้งมั่น นึกนอม ไปในความวางภายใน ดวยอาการนี้แล ยอมเปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่อง
ความวางภายในนั้นได ฯ
ภิกษุนั้นยอมใสใจความวางภายนอก ...
ภิกษุนั้นยอมใสใจความวางทั้งภายในและภายนอก ...
ภิกษุนั้นยอมใสใจอาเนญชสมาบัติ เมื่อเธอกําลังใสใจอาเนญชสมาบัติจิตยอมแลนไป
เลื่อมใส ตั้งมั่น นึกนอมไปในอาเนญชสมาบัติ เมื่อเปนเชนนัน้ ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา
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เมื่อเรากําลังใสใจอาเนญชสมาบัติ จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น นึกนอมไปในอาเนญชสมาบัติ
ดวยอาการนี้แล ยอม เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องอาเนญชสมาบัตินั้นได ฯ
[๓๔๘] ดูกรอานนท หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดว ยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพื่อจะจงกรม
เธอยอมจงกรมดวยใสใจวา อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จักไมครอบงําเราผูจงกรม
อยูอยางนีไ้ ด ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการจงกรม ฯ
หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดว ยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพื่อจะยืน เธอ ยอมยืนดวยใสใจวา
อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จักไมครอบงําเราผูยืนอยูแ ลวอยางนีไ้ ด ดวยอาการนี้แล
เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการยืน ฯ
หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดว ยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพื่อจะนั่ง เธอยอมนั่งดวยใสใจวา
อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จักไมครอบงําเราผูนั่งอยูแลวอยางนี้ได ดวยอาการนีแ้ ล
เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการนั่ง ฯ
หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดว ยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพื่อจะนอน เธอ ยอมนอนดวยใสใจวา
อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จักไมครอบงําเราผูนอนอยูอยางนี้ได ดวยอาการนี้แล
เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการนอน ฯ
หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดว ยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพื่อจะพูด เธอยอมใสใจวา
เราจักไมพดู เรื่องราวเห็นปานฉะนี้ ซึ่งเปนเรื่องเลวทราม เปนเรื่องของ ชาวบาน เปนเรื่องของ
ปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชนไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลาย
กําหนัด เพื่อดับกิเลส เพื่อสงบกิเลสเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน คือ
เรื่องพระราชาบาง เรื่องโจรบางเรื่องมหาอํามาตยบาง เรื่องกองทัพบาง เรื่องภัยบาง เรื่องรบ
กันบาง เรื่องขาวบางเรื่องน้าํ บาง เรื่องผาบาง เรื่องที่นอนบาง เรื่องดอกไมบาง เรื่องของ
หอมบาง เรื่องญาติบาง เรื่องยานบาง เรื่องบานบาง เรื่องนิคมบาง เรื่องนครบาง เรื่องชนบทบาง
เรื่องสตรีบาง เรื่องคนกลาหาญบาง เรื่องถนนหนทางบาง เรื่องทาสีในสถานที่ตักน้ําบาง เรื่องคน
ที่ลวงลับไปแลวบาง เรื่องเบ็ดเตล็ดบาง เรื่องโลกบางเรื่องทะเลบาง เรื่องความเจริญและ
ความเสื่อมดวยเหตุนั้นเหตุนบี้ าง ดวยอาการนี้แลเปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการพูด และเธอ
ใสใจวา เราจักพูดเรื่องราวเห็นปานฉะนี้ซงึ่ เปนเรื่องขัดเกลากิเลสอยางยิ่ง เปนที่สบายแกการ
พิจารณาทางใจ เปนไปเพื่อ ความเบื่อหนายสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับกิเลส เพื่อสงบ
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กิเลส เพื่อเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน คือ เรื่องมักนอย เรื่องยินดีของ เรื่อง
ความสงัด เรือ่ งไมคลุกคลี เรื่องปรารภความเพียร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปญญา เรื่อง
วิมุตติ เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการพูด ฯ
หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดว ยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพื่อจะตรึก เธอยอมใสใจวา เรา
จักไมตรึกในวิตกเห็นปานฉะนี้ ซึ่งเปนวิตกที่เลวทราม เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน
ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนไปเพื่อความเบือ่ หนาย เพื่อทําลาย
กําหนัด เพื่อดับกิเลส เพื่อสงบกิเลส เพื่อความรูยิ่งเพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน คือ
กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการตรึก
และเธอใสใจวา เราจักตรึกในวิตกเห็นปานฉะนี้ ซึ่งเปนวิตกของพระอริยะ เปนเครื่องนํา
ออก ที่นําออกเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกบุคคลผูทําตาม คือ เนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก
อวิหิงสาวิตก ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในการตรึก ฯ
[๓๔๙] ดูกรอานนท กามคุณนี้มี ๕ อยางแล ๕ อยางเปนไฉน คือ รูปที่รูไดดวยจักษุ
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนทีร่ ัก ประกอบดวยกามเปนทีต่ ั้งแหงความกําหนัด
เสียงที่รูดวยโสต ... กลิ่นที่รูไดดวยฆานะ ... รสที่รูไดดวยชิวหา ... โผฏฐัพพะที่รูไดดว ยกาย
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจเปนที่รัก ประกอบดวยกาม เปนทีต่ ั้งแหงความกําหนัด
ดูกรอานนท นี้แล กามคุณ ๕ อยาง ซึ่งเปนที่ที่ภิกษุพงึ พิจารณาจิตของตนเนืองๆ วา มีอยู
หรือหนอแลทีค่ วามฟุงซานแหงใจเกิดขึ้นแกเราเพราะกามคุณ ๕ นี้อยางใดอยางหนึง่ หรือเพราะ
อายตนะใดอายตนะหนึ่ง เมือ่ เปนเชนนัน้ ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา ความกําหนัดพอใจในกาม
คุณ ๕ นีแ้ ล เรายังละไดแลว แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา ไมมีเลยที่ความฟุง ซาน
แหงใจเกิดขึ้นแกเราเพราะกามคุณ ๕ นี้อยางใดอยางหนึ่ง หรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่ง
เมื่อเปนเชนนัน้ ภิกษุยอมรูช ัดอยางนีว้ าความกําหนัดพอใจในกามคุณ ๕ นีแ้ ล เราละไดแลว
ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องกามคุณ ๕ ฯ
[๓๕๐] ดูกรอานนท อุปาทานขันธทั้ง ๕ นี้แล ซึ่งเปนที่ที่ภิกษุพึงเปนผูพจิ ารณาเห็น
ทั้งความเกิดและความดับอยูว า อยางนี้รูป อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงรูปอยางนี้ความดับแหงรูป
อยางนี้เวทนา อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงเวทนา อยางนี้ความดับแหงเวทนา อยางนี้สัญญา
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อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงสัญญา อยางนี้ความดับแหงสัญญา อยางนี้สังขาร อยางนี้ความเกิด
ขึ้นแหงสังขาร อยางนี้ความดับแหงสังขาร อยางนี้วิญญาณ อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ
อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ เธอผูพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับในอุปาทานขันธ ๕ นี้
อยูยอมละอัสมิมานะในอุปาทานขันธ ๕ ได เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุยอมรูชัดอยางนีว้ า เราละ
อัสมิมานะในอุปาทานขันธ ๕ ของเราไดแลว ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอ รูสึกตัวในเรื่อง
อุปาทานขันธ ๕ ฯ
ดูกรอานนท ธรรมนั้นๆ เหลานี้แล เนื่องมาแตกุศลสวนเดียว ไกลจากขาศึก เปน
โลกุตระ อันมารผูมีบาปหยั่งลงไมได ดูกรอานนท เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สาวก
มองเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงควรใกลชิดติดตามศาสดา ฯ
ทานพระอานนททูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มี
พระผูมีพระภาคเปนเหตุ มีพระผูมีพระภาคเปนแบบอยาง มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึงอาศัย ขอ
ไดโปรดเถิดพระพุทธเจาขา เนื้อความแหงพระภาษิตนีแ้ จมแจงเฉพาะพระผูมีพระภาคเทานั้น
ภิกษุทั้งหลายฟงตอพระผูมพี ระภาคแลวจักทรงจําไว ฯ
[๓๕๑] พ. ดูกรอานนท สาวกไมควรจะติดตามศาสดาเพียงเพื่อฟง สุตตะ เคยยะ
และไวยากรณเลย นัน่ เพราะเหตุไร เพราะธรรมทั้งหลายอันพวกเธอสดับแลว ทรงจําแลว
คลองปากแลว เพงตามดวยใจแลว แทงตลอดดีแลวดวยความเห็น เปนเวลานาน ดูกร
อานนท แตสาวกควรจะใกลชิดติดตามศาสดาเพื่อฟงเรื่องราวเห็นปานฉะนี้ ซึ่งเปนเรื่องขัดเกลา
กิเลสอยางยิ่ง เปนที่สบายแกการพิจารณาทางใจ เปนไปเพื่อความเบื่อหนายสวนเดียว เพื่อ
ความกําหนัด เพื่อดับกิเลส เพื่อสงบกิเลส เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน คือ
เรื่องมักนอย เรื่องยินดีของของตน เรื่องความสงัด เรื่องไมคลุกคลี เรื่องปรารภ ความเพียร
เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปญญา เรื่องวิมุตติ เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ ฯ
ดูกรอานนท เมื่อเปนเชนนั้น จะมีอปุ ททวะของอาจารยอุปททวะของศิษยอุปท ทวะ
ของผูประพฤติพรหมจรรย ฯ
[๓๕๒] ดูกรอานนท ก็อุปททวะของอาจารยยอมมีไดอยางไร ดูกรอานนท ศาสดา
บางทานในโลกนี้ ยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไมภูเขา ซอกเขา ถ้ําบนภูเขา

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 191
ปาชา ปาชัฏ ที่แจงและลอมฟาง เมื่อศาสดานั้น หลีกออกแลวอยางนั้นอยู พวกพราหมณ
และคฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท จะพากันเขาไปหา เมื่อพวกพราหมณและคฤหบดี ชาว
นิคมและชาวชนบท พากันเขาไปหาแลว ศาสดานั้นจะปรารถนาอยางหมกมุน จะถึงความ
วุนวาย จะเวียนมา เพื่อความเปนผูมักมาก ดูกรอานนท ศาสดานี้เรียกวา อาจารยมีอปุ ททวะ
ดวยอุปททวะของอาจารย อกุศลธรรมอันลามกเศราหมอง เปนเหตุเกิดในภพใหม มีความ
กระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนที่ตั้งแหงชาติ ชรา มรณะตอไปไดฆาศาสดานัน้ เสียแลว
ดูกรอานนท อยางนี้แล อุปท ทวะของอาจารยยอมมีได ฯ
[๓๕๓] ดูกรอานนท ก็อุปททวะของศิษยยอมมีไดอยางไร ดูกรอานนท สาวกของ
ศาสดานั้นแล เมื่อเพิ่มพูนวิเวกตามศาสดานัน้ ยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม
ภูเขา ซอกเขา ถ้ําบนภูเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจงและลอมฟาง เมื่อสาวกนั้นหลีกออกแลว
อยางนั้นอยู พวกพราหมณและคฤหบดีชาวนิคมและชาวชนบท จะพากันเขาไปหา เมื่อพวก
พราหมณและคฤหบดีชาวนิคมและชาวชนบท พากันเขาไปหาแลว สาวกนั้นจะปรารถนา
อยางหมกมุน จะถึงความวุนวาย จะเวียนมาเพื่อความเปนผูมักมาก ดูกรอานนท สาวกนีเ้ รียก
วาศิษยมีอุปททวะดวยอุปททวะของศิษย อกุศลธรรมอันลามก เศราหมอง เปนเหตุเกิดใน
ภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทกุ ขเปนวิบาก เปนทีต่ ั้งแหงชาติ ชรามรณะตอไป ได
ฆาสาวกนั้นเสียแลว ดูกรอานนท อยางนีแ้ ลอุปททวะของศิษย ยอมมีได ฯ
[๓๕๔] ดูกรอานนท ก็อุปททวะของผูประพฤติพรหมจรรยยอมมีไดอยางไร ดูกรอานนท
ตถาคตอุบัติในโลกนี้ ไดเปนผูไกลจากกิเลส รูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
ดําเนินไปดี รูแ จงโลก เปนสารถีผูฝกบุรุษที่ควรฝกอยางหาคนอื่นยิ่งกวามิได เปนครูของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลวเปนผูแจกธรรม ตถาคตนั้นยอมพอใจเสนาสนะอัน
สงัด คือ ปา โคนไม ภูเขาซอกเขา ถ้ําบนภูเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง และลอมฟาง เมื่อ
ตถาคตนั้นหลีกออกแลวอยางนั้นอยู พวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท จะ
พากันเขาไปหา เมื่อพวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท พากันเขาไปหา
แลว ตถาคตนัน้ ยอมไมปรารถนาอยางหมกมุน ไมถึงความวุนวาย ไม เวียนมาเพื่อความเปนผู
มักมาก ดูกรอานนท สวนสาวกของตถาคตผูศาสดานั่นแลเมื่อเพิ่มพูนวิเวกตามตถาคตผู
ศาสดา ยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไมภูเขา ซอกเขา ถ้ําบนภูเขา ปาชา
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ปาชัฏ ที่แจง และลอมฟาง เมื่อสาวกนัน้ หลีกออกแลวอยางนั้นอยู พวกพราหมณและ
คฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท จะพากันเขาไปหา เมื่อพวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคม
และชาวชนบท พา กันเขาไปหาแลว สาวกนัน้ ยอมปรารถนาอยางหมกมุน ถึงความวุนวาย
เวียนมา เพื่อความเปนผูมักมาก ดูกรอานนท สาวกนี้เรียกวาผูประพฤติพรหมจรรยมอี ุปททวะ
ดวยอุปททวะของผูประพฤติพรหมจรรย อกุศลธรรมอันลามก เศราหมอง เปนเหตุ เกิดใน
ภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทกุ ขเปนวิบาก เปนทีต่ ั้งแหงชาติ ชรามรณะตอไป ไดฆา
สาวกนั้นเสียแลว ดูกรอานนท อยางนี้แล อุปททวะของผู ประพฤติพรหมจรรยยอมมีได ฯ
ดูกรอานนท ในอุปททวะทั้ง ๓ นั้น อุปททวะของผูประพฤติพรหมจรรยนี้ มีวบิ าก
เปนทุกข มีวบิ ากเผ็ดรอนกวาอุปททวะของอาจารยและอุปททวะของศิษยทั้งเปนไปเพื่อความ
ตกต่ําดวย ดูกรอานนท เพราะฉะนัน้ แล พวกเธอจงเรียกรองเราดวยความเปนมิตร อยา
เรียกรองเราดวยความเปนขาศึก ขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกพวกเธอ
ตลอดกาลนาน ฯ
[๓๕๕] ดูกรอานนท ก็เหลาสาวกยอมเรียกรองศาสดาดวยความเปนขาศึก ไมใช
เรียกรองดวยความเปนมิตรอยางไร ดูกรอานนท ศาสดาในธรรมวินัยนี้ เปนผูอนุเคราะห
แสวงหาประโยชนเกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายวา นี่เพื่อประโยชน
เกื้อกูลแกพวกเธอ นี่เพื่อความสุขแกพวกเธอ เหลาสาวกของศาสดานั้นไมฟงดวยดี ไม
เงี่ยโสตสดับ ไมตั้งจิตรับรูและประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา ดูกรอานนท อยางนี้แล
เหลาสาวกชื่อวาเรียกรอง ศาสดาดวยความเปนขาศึก ไมใชเรียกรองดวยความเปนมิตร ฯ
[๓๕๖] ดูกรอานนท ก็เหลาสาวกยอมเรียกรองศาสดาดวยความเปนมิตรไมใชเรียกรอง
ดวยความเปนขาศึกอยางไร ดูกรอานนท ศาสดาในธรรมวินัยนี้เปนผูอ นุเคราะห แสวงหา
ประโยชนเกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกทัง้ หลายวา นี่เพื่อประโยชนเกื้อกูล
แกพวกเธอ นีเ่ พื่อความสุขแกพวกเธอ เหลาสาวกของศาสดานั้น ยอมฟงดวยดี เงีย่ โสต
สดับ ตั้งจิตรับรูและไมประพฤติ หลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา ดูกรอานนท อยางนีแ้ ล เหลา
สาวกชื่อวาเรียกรองศาสดาดวยความเปนมิตร ไมใชเรียกรองดวยความเปนขาศึก ฯ
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ดูกรอานนท เพราะฉะนั้นแล พวกเธอจงเรียกรองเราดวยความเปนมิตรอยาเรียกรอง
ดวยความเปนขาศึก ขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกพวกเธอตลอด
กาลนาน ดูกรอานนท เราจักไมประคับประคองพวกเธอ เหมือนชางหมอประคับประคองภาชนะ
ดินดิบทีย่ ังดิบๆ อยู เราจักขมแลวๆจึงบอก จักยกยองแลวๆ จึงบอก ผูใดมีแกนสาร
ผูนั้นจักตั้งอยู ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระอานนทจึงชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ มหาสุญญตสูตร ที่ ๒
__________
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๓. อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร (๑๒๓)
[๓๕๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถ บิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวยกันกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาอาหารแลว
นั่งประชุมกันในอุปฏฐานศาลา เกิดขอสนทนากันขึ้นในระหวางดังนีว้ า ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย
นาอัศจรรยจริง ไมนาเปนไปไดเลยขอที่พระตถาคตมีอิทธานุภาพมาก ซึ่งเปนเหตุใหทรงทราบ
พระพุทธเจาในอดีต ผูปรินพิ พานแลว ทรงตัดปปญจธรรมแลว ทรงตัดตอวัฏฏะแลว ทรงครอบงํา
วัฏฏะแลว ทรงลวงทุกขทั้งปวงแลว วาพระผูมีพระภาคนั้นๆ มีพระชาติอยางนี้บาง มีพระนาม
อยางนี้บาง มีโครตอยางนี้บาง มีศีลอยางนี้บาง มีธรรมอยางนี้บางมีปญ
 ญาอยางนี้บาง
มีวิหารธรรมอยางนี้บาง มีวมิ ุตติอยางนี้บาง เมื่อภิกษุเหลานั้น สนทนากันอยางนี้ ทานพระอานนท
ไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลาย ทั้งนาอัศจรรย
และประกอบดวยธรรมนาอัศจรรย พระตถาคตทั้งหลาย ทั้งไมนาเปนไปไดและประกอบดวยธรรม
ไมนาเปนไปไดขอสนทนากันในระหวางของภิกษุเหลานัน้ คางอยูเพียงเทานี้ ฯ
[๓๕๘] ขณะนัน้ แล พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสถานที่ทรงหลีกเรนอยูในเวลาเย็น
เสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลานั้นแลวจึงประทับนั่ง ณ อาสนะที่เขาแตงตั้งไว แลวตรัสถามภิกษุ
เหลานั้นวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมสนทนาเรื่องอะไรกัน และพวกเธอ
สนทนาเรื่องอะไรกันในระหวางคางอยูแลว ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ณ โอกาสนี้ พวกขาพระองคกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังเวลาอาหารแลว นั่งประชุมกันในอุปฏฐานศาลา เกิดขอสนทนากันขึ้นในระหวางดังนีว้ า
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย นาอัศจรรยจริงไมนาเปนไปไดเลย ขอที่พระตถาคตมีอิทธานุภาพมาก
ซึ่งเปนเหตุใหทรงทราบพระพุทธเจาในอดีต ผูปรินิพพานแลว ทรงตัดปปญจธรรมแลว ทรงตัด
ตอวัฏฏะแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว ทรงลวงทุกขทั้งปวงแลว วาพระผูมีพระภาคนั้นๆ
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มีพระชาติอยางนี้บาง มีพระนามอยางนี้บาง มีพระโครตอยางนี้บาง มีศีลอยางนี้บางมีธรรม
อยางนี้บาง มีปญญาอยางนี้บาง มีวิหารธรรมอยางนี้บาง มีวิมุตติอยางนี้บางขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อพวกขาพระองคสนทนากันอยางนี้ ทานพระอานนท ไดกลาวกะพวกขาพระองคดังนี้วา ดูกร
ทานผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลายทัง้ นาอัศจรรยและประกอบดวยธรรมนาอัศจรรย
พระตถาคตทั้งหลาย ทั้งไมนาเปนไปไดและประกอบดวยธรรมไมนาเปนไปได ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอสนทนากันในระหวางของพวกขาพระองคคางอยูเทานีแ้ ล พอดีพระผูมีพระภาคก็เสด็จ
มาถึง ฯ
[๓๕๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนทถากระนั้นแล
ขอธรรมอันไมนาเปนไปได อันนาอัศจรรยของตถาคต จงแจมแจงกะเธอยิ่งกวาประมาณเถิด ฯ
[๓๖๐] ทานพระอานนททูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับ รับมาเฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ ไดเขาถึงหมู
เทวดาชัน้ ดุสิต ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปน
ไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๖๑] ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ ไดสถิตอยูในหมูเทวดาชั้นดุสิต ขาแต
พระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย
ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๖๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท พระโพธิสัตวไดสถิตอยูในหมูเทวดาชั้นดุสิต จนตลอดอายุ ขาแตพระองค
ผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของ
พระผูมีพระภาค ฯ
[๓๖๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ จุตจิ ากหมูเทวดาชั้นดุสิตแลวลงสูพระครรภ
พระมารดา ขาแตพระองคผเู จริญ แมขอนีข้ าพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได
นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 196
[๓๖๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใดพระโพธิสตั วจุติจากหมูเ ทวดา ชั้นดุสิตลงสูพระครรภพระมารดา
ในกาลนัน้ แสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิไดลว งเสียซึ่งเทวานุภาพของเหลาเทวดา
ยอมปรากฏในโลก พรอมทั้งเทวดามารพรหม และในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะและพราหมณ
พรอมทั้งเทวดาและมนุษย แมในโลกันตริกนรก ซึ่งไมใชที่เปดเผย มีแตความมืดมิด
ซึ่งดวงจันทรดวงอาทิตย มีอทิ ธานุภาพมากอยางนี้ สองแสงไปไมถึง ก็ยังปรากฏแสงสวาง
อยางโอฬารหาประมาณมิได ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพของเหลาเทวดา ดวยแสงสวางนัน้ แม
หมูสัตวผูอุบัตใิ นนรกนั้น ก็รูกันวา แมสตั วเหลาอื่นก็มีเกิดในทีน่ ี้ อนึง่ หมื่นโลกธาตุนี้
ยอมสะเทื้อน สะทาน หวั่นไหว และแสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได ลวงเสียซึ่ง
เทวานุภาพของเหลาเทวดา ยอมปรากฏในโลก ขาแต พระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองค
ก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๖๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสตั วเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว ในกาลนั้น
เทวบุตรทั้ง ๔ จะใกลชิดพระโพธิสัตวถวายอารักขาใน ๔ ทิศ ดวยคิดวา มนุษย หรืออมนุษย
หรือใครๆ อยาไดเบียดเบียนพระโพธิสัตว หรือพระมารดาของพระโพธิสัตวเลย ขาแตพระองค
ผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของ
พระผูมีพระภาค ฯ
[๓๖๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสตั วเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว ในกาลนั้น
พระมารดาของพระโพธิสัตวจะเปนผูมีศลี โดยปรกติ คือเวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจาก
อทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากฐานะเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองค
ก็ทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๖๗] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสตั วเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว ในกาลนั้น
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พระมารดาของพระโพธิสัตว มิไดมพี ระหฤทัยใฝฝนกามคุณในบุรุษเกิดขึ้น และจะเปนผูไมถูก
บุรุษไรๆ ที่มีจิตกําหนัดแลวลวงเกินได ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา
เปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๖๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสตั วเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว ในกาลนั้น
พระมารดาของพระโพธิสัตวจะเปนผูไดเบญจกามคุณคือ พระนางจะเพรียบพรอม พรั่งพรอมดวย
กามคุณ ๕ บําเรออยู ขาแตพระองค ผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนา
เปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๖๙] ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสตั วเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว ในกาลนั้น
พระมารดาของพระโพธิสัตว ไมมีพระโรคาพาธไรๆเกิดขึ้น จะมีความสุข ไมลําบากพระกาย
และจะทรงเห็นพระโพธิสัตวประทับอยู ภายในพระอุทร มีพระอวัยวะนอยใหญครบ มีอินทรีย
ไมเสื่อมโทรมได เปรียบ เหมือนแกวไพฑูรยงามโชติชวงแปดเหลีย่ ม อันเขาเจียระไนดีแลว
ในแกวนั้น เขารอยดายสีเขียว หรือสีเหลืองออน สีแดง สีขาว สีเหลืองแก เขาไว
บุรุษผูมีตาดี วางแกวนั้นในมือ พึงเห็นชัดไดวา แกวไพฑูรยนี้งามโชติชว งแปดเหลี่ยม อันเขา
เจียระไนดีแลว ในแกวนัน้ เขารอยดายสีเขียว หรือสีเหลืองออน สีแดง สีขาว สีเหลืองแก
เขาไว ฉันใด ดูกรอานนท ฉันนั้นเหมือนกันแล ในกาลใด พระโพธิสตั วเสด็จลงสูพระครรภ
พระมารดาแลว ในกาลนั้นพระมารดาของพระโพธิสัตว ไมมีพระโรคาพาธไรๆ เกิดขึ้น จะมี
ความสุข ไมลําบากพระกาย และจะทรงเห็นพระโพธิสัตวประทับอยูภ ายในพระอุทร มีพระอวัยวะ
นอยใหญครบ มีอินทรียไมเสื่อมโทรมได ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ขาพระองคก็ทรงจําไววา
เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๗๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท เมื่อพระโพธิสัตวประสูตรแลวได ๗ วันพระมารดาของพระโพธิสัตวจะ
เสด็จสวรรคต จะเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสิต ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจํา
ไววา เปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๗๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท พระมารดาของพระโพธิสัตว จะประสูติโพธิสัตว ไมเหมือนอยาง
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หญิงอื่นๆ ที่ครองครรภดวยทอง ๙ เดือน หรือ ๑๐ เดือนแลวจึงคลอด คือ พระนางจะทรงครอง
พระโพธิสัตวดวยพระอุทร ๑๐ เดือนถวนแลวจึงประสูติ ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองค
ก็ทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๗๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท พระมารดาของพระโพธิสัตว จะประสูติพระโพธิสัตวไมเหมือนอยางหญิง
อื่นๆ ที่นั่งหรือนอนคลอด คือ พระนางจะประทับ ยืนทาเดียวแลวประสูติพระโพธิสัตว ขาแต
พระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองค ก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย
ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๗๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสตั วประสูติจากพระอุทรของพระมารดา ในกาลนั้น
พวกเทวดาจะรับกอน พวกมนุษยจะรับทีหลัง ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรง
จําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย ของพระผูม ีพระภาค ฯ
[๓๗๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสตั วประสูติจากพระอุทรของพระมารดา ในกาลนั้น
พระโพธิสัตวยังไมทันถึงแผนดิน เทวบุตรทั้ง ๔ ก็รับแลววางลงตรงพระพักตรพระมารดา
ใหทรงหมายรูว า ขอพระเทวีจงมีพระทัยยินดี เถิด พระโอรสของพระองคผูมีศักดิ์มากเสด็จ
อุปบัติแลว ขาแตพระองคผูเจริญแมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได
นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๗๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสตั วประสูติจากพระอุทรของพระมารดา ในกาลนั้น
พระองคยอมประสูติอยางบริสุทธิ์แท คือ ไม แปดเปอนดวยน้ํา ดวยเสมหะ ดวยเลือด
ดวยน้ําเหลือง ดวยของไมสะอาดไรๆ นับวาหมดจดบริสุทธิ์ เปรียบเหมือนแกวมณีที่เขาวางลง
บนผากาสิกพัสตร ยอมไมเปอนผากาสิกพัสตร แมผากาสิกพัสตรกไ็ มเปอนแกวมณี นั่นเพราะ
เหตุไรเพราะของทั้งสองอยางบริสุทธิ์ ฉันใด ดูกรอานนท ฉันนั้นเหมือนกันแล ในกาลใด
พระโพธิสัตวประสูติจากพระอุทรของพระมารดา ในกาลนั้น พระองคยอมประสูติอยางบริสุทธิ์แท
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คือ ไมแปดเปอนดวยน้ํา ดวยเสมหะ ดวยเลือดดวยน้าํ เหลือง ดวยของไมสะอาดไรๆ นับวา
หมดจดบริสุทธิ์ ขาแตพระองคผูเจริญแมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได
นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๗๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสตั วประสูติจากพระอุทรของพระมารดา ในกาลนั้น
ธารน้ํา ๒ สายยอมปรากฏจากอากาศ สายหนึ่งเปนธารน้าํ เย็น สายหนึง่ เปนธารน้ําอุน เปนเครื่อง
ทําการสนานพระโพธิสัตวและพระมารดา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา
เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๗๗] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท พระโพธิสัตวในบัดดลที่ประสูติ ก็ประทับพระยุคลบาทอันเสมอบนแผนดิน
แลวบายพระพักตรสูทิศอุดร เสด็จดําเนินไปดวยยางพระบาท ๗ กาว เมื่อเทพบุตรกัน้ เศวตฉัตร
ตามไป พระองคจะทรงเหลียว ดูทศิ ทั้งปวง และทรงเปลงพระวาจาอยางผูองอาจวา เราเปนผูเลิศ
ในโลก เราเปนผูเจริญที่สุดในโลก เราเปนผูประเสริฐสุดในโลก ชาตินเี้ ปนชาติที่สุด บัดนี้
ความเกิดใหมยอมไมมี ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรม
ไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๗๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสตั วประสูติจากพระอุทรของพระมารดา ในกาลนั้น
แสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพของเหลาเทวดา ยอมปรากฏในโลก
พรอมทั้งเทวดา มาร พรหม และในหมูสตั ว พรอมทั้งสมณะและพราหมณ พรอมทั้งเทวดา
และมนุษย แมในโลกันตริกนรก ซึ่งไมใชที่เปดเผย มีแตความมืดมิด ซึ่งดวงจันทรดวงอาทิตย
มีอิทธานุภาพมากอยางนี้ สองแสงไปไมถึง ก็ยังปรากฏแสงสวางอยางโอฬารหา ประมาณมิได
ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพของเหลาเทวดา ดวยแสงสวางนัน้ แมหมูสัตวผูอุปบัติในนรกนั้น ก็รกู ันวา
แมสัตวเหลาอื่นก็มีเกิดในทีน่ ี้ อนึ่ง หมื่นโลกธาตุนี้ยอมสะเทื้อน สะทาน หวัน่ ไหว และแสง
สวางอยางโอฬารหาประมาณมิได ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพของเหลาเทวดา ยอมปรากฏในโลก
ขาแตพระองคผูเจริญแมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย
ของพระผูมีพระภาค ฯ
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[๓๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เพราะฉะนัน้ แล เธอจงทรงจําธรรมไมนา
เปนไปได นาอัศจรรย ของตถาคต แมนี้ไวเถิด ดูกรอานนท ในเรื่องนี้ เวทนาของตถาคต
ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของตถาคต ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏ
ตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไป วิตกของตถาคต ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏตั้งอยู ปรากฏถึงความ
ดับไป ดูกรอานนท แมขอนีแ้ ล เธอก็จงทรงจําไวเถิดวา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย
ของตถาคต ฯ
ทานพระอานนททูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอที่เวทนาของพระผูมีพระภาค
ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไป สัญญาของพระผูมี พระภาค ปรากฏเกิดขึ้น
ปรากฏตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไป วิตกของพระผูมีพระภาค ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏตั้งอยู
ปรากฏถึงความดับไป นี้ ขาพระองคก็จะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย
ของพระผูมีพระภาค ฯ
ทานพระอานนทกลาวคํานี้จบแลว พระศาสดาไดทรงโปรดปราน ภิกษุเหลานัน้ ตางชื่นชม
ยินดีภาษิตของทานพระอานนทแล ฯ
จบ อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร ที่ ๓
_______________
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๔. พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร (๑๒๔)
[๓๘๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง ทานพระพักกุลเถระอยูที่พระวิหารเวฬุวนั อันเคยเปนสถานที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่ออเจละ กัสสป ผูเปนสหาย
ของทานพระพักกุละ ครั้งเปนคฤหัสถ ในกาลกอน เขาไปหาทานพระพักกุละถึงทีอ่ ยู ครั้นแลว
ไดทักทายปราศรัยกับทานพระพักกุละ ครั้นผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
ไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระพักกุละดังนี้วา ขาแต
ทานพระพักกุละ ทาน บวชมานานเทาไรแลว ฯ
ทานพระพักกุละตอบวา ดูกรทานผูมอี ายุ เราบวชมา ๘๐ พรรษาแลว ฯ
อเจล. ขาแตทานพระพักกุละ ชัว่ ๘๐ ปนี้ ทานเสพเมถุนธรรมกี่ครั้ง ฯ
[๓๘๑] พักกุล. ดูกรกัสสปผูมีอายุ ทานไมควรถามเราอยางนั้นเลยแตควรจะถามเรา
อยางนี้วา ก็ชวั่ ๘๐ ปนี้ กามสัญญาเคยเกิดขึ้นแกทานกี่ครั้งดูกรทานผูมีอายุ เมื่อเราบวช
มาตลอด ๘๐ พรรษา ไมรูสึกกามสัญญาเคยเกิดขึ้น ฯ
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไมรูสึกกามสัญญาเคยเกิดขึ้น ชัว่ เวลา ๘๐ พรรษา นี้
พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรยของทานพระพักกุละ
ประการหนึ่ง ฯ
พักกุล. ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา เราไมรูสึก พยาบาทสัญญา
เคยเกิดขึ้น ฯ
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไมรูสึกพยาบาทสัญญาเคยเกิดขึ้นชั่วเวลา๘๐ พรรษา นี้
พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรยของทานพระพักกุละ
ประการหนึ่ง ฯ
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พักกุล. ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา เราไมรูสึก วิหิงสาสัญญา
เคยเกิดขึ้น ฯ
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไมรูสึกวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึน้ ชั่วเวลา ๘๐พรรษา นี้
พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของทานพระพักกุละ
ประการหนึ่ง ฯ
[๓๘๒] พักกุล. ดูกรทานผูมีอายุ เมือ่ เราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา เราไมรูสึก
กามวิตกเคยเกิดขึ้น ฯ
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไมรูสึกกามวิตกเคยเกิดขึ้นชั่วเวลา ๘๐ พรรษา นี้
พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของทานพระพักกุละ
ประการหนึ่ง ฯ
พักกุล. ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา เราไมรูสึก พยาบาทวิตก ...
วิหิงสาวิตกเคยเกิดขึน้ ฯ
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไมรูสึกวิหิงสาวิตกเคยเกิดขึน้ ชั่วเวลา ๘๐ พรรษา นี้
พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของทานพระพักกุละ
ประการหนึ่ง ฯ
[๓๘๓] พักกุล. ดูกรทานผูมีอายุ เมือ่ เราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา เราไมรูสึกยินดี
คหบดีจวี ร ฯ
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไมรูสึกยินดีคหบดีจวี รชั่วเวลา ๘๐ พรรษานี้ พวก
ขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง ฯ
พักกุล. ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา ไมรูจกั ใช ศาตราตัดจีวร ...
ไมรูจักใชเข็มเย็บจีวร ... ไมรูจักใชเครื่องยอมจีวร ... ไมรูจักเย็บจีวรในสะดึง ... ไมรูจักจัดทํา
จีวรของเพื่อนภิกษุรว มประพฤติพรหมจรรยดวยกัน ... ไมรูสึกยินดีกจิ นิมนต ... ไมรูสึกเคยเกิด
จิตเห็นปานนีว้ า ขอใครๆ พึงนิมนตเราเถิด ... ไมรูจักนั่งในละแวกบาน ... ไมรูจกั ฉันอาหาร
ในละแวกบาน ...ไมรูจักถือเอานิมิตของมาตุคามโดยอนุพยัญชนะ ... ไมรูจักแสดงธรรมแก
มาตุคามแมที่สุดคาถา ๔ บาท ... ไมรูจักเขาไปสูสํานักของภิกษุณี ... ไมรูจักแสดงธรรมแก
ภิกษุณี ... ไมรูจักแสดงธรรมแกสิกขมานา ... ไมรูจักแสดงธรรมแกสามเณรี ...ไมรูจักใหบรรพชา ...
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ไมรูจักใหอุปสมบท ... ไมรูจักใหนิสสัย ... ไมรูจักใชสามเณรอุปฏฐาก ... ไมรูจักอาบน้ําใน
เรือนไฟ ... ไมรูจักใชจณ
ุ อาบน้ํา ... ไมรูจกั ยินดีการนวดฟนตัวของเพื่อนภิกษุรวมประพฤติ
พรหมจรรยดว ยกัน ... ไมรูจกั เคยเกิดอาพาธที่สุดแมชั่วขณะรีดนมโคสําเร็จ ... ไมรูจกั ฉันยาที่สุด
แมชิ้นเสมอ ... ไมรูจักอิงพนัก ... ไมรูจกั สําเร็จการนอน ฯ
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไมรูจกั สําเร็จการนอนชั่วเวลา ๘๐ พรรษา นี้ พวกขาพเจา
จะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง ฯ
[๓๘๔] ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา ไมรูจกั จําพรรษาใน
เสนาสนะใกลเขตบาน ฯ
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไมรูจกั จําพรรษาในเสนาสนะใกลเขตบานชั่วเวลา ๘๐
พรรษา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของทานพระพักกุละ
ประการหนึ่ง ฯ
พักกุล. ดูกรทานผูมีอายุ เราไดเปนผูยังมีกิเลสตองรณรงคฉันบิณฑบาตของชาวแวน
แควนเพียง ๗ วันเทานั้น ตอวันที่ ๘ พระอรหัตผลจึงเกิดขึ้น ฯ
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไดเปนผูยังมีกิเลสตองรณรงคฉันบิณฑบาตของชาวแวน
แควนเพียง ๗ วันเทานั้น ตอวันที่ ๘ จึงเกิดพระอรหัตผลขึ้น นี้พวกขาพเจาจะทรงจําไววา
เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง ฯ
[๓๘๕] อเจล. ขาแตทา นพระพักกุละ ขอขาพเจาพึงไดบรรพชา ไดอุปสมบทใน
พระธรรมวินัยนี้เถิด ฯ
ปริพาชกชื่ออเจละ กัสสป ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้แลวแล ก็
แหละทานพระกัสสปอุปสมบทแลวไมนาน เปนผูผูเดียวหลีกออกไมประมาท มีความเพียร
สงตนไปในธรรมอยู ไมชาเทาไร ก็ไดเขาถึงประโยชนที่กุลบุตรทั้งหลาย ผูออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตโดยชอบตองการ อันไมมี ประโยชนอนื่ ยิ่งกวา เปนที่สุดแหงพรหมจรรย ทําให
แจงเพราะรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู ไดรูดวยปญญาอันยิ่งกวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู
จบแลวกิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แลทานพระกัสสปได
เปนพระอรหันตองคหนึ่งแลว ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 204
[๓๘๖] ครั้นสมัยตอมา ทานพระพักกุละ ถือลูกดาลเขาไปยังวิหารทุกๆหลัง แลว
กลาวอยางนี้วา นิมนตทานผูมีอายุออกมาเถิดๆ วันนีจ้ ักเปนวันปรินิพพานของเรา ฯ
ทานพระกัสสปกลาววา ขอที่ทานพระพักกุละ ถือลูกดาลเขาไปยังวิหาร ทุกๆ หลัง แลว
กลาวอยางนี้วา นิมนตทานผูมีอายุออกมาเถิดๆ วันนีจ้ ักเปนวันปรินิพพานของเรา นี้ พวก
ขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง ฯ
[๓๘๗] ครั้งนั้นแล ทานพระพักกุละ นั่งปรินิพพานแลวในทามกลางภิกษุสงฆ ฯ
ทานพระกัสสปกลาววา ขอที่ทานพระพักกุละนั่งปรินิพพานแลวในทาม กลางภิกษุสงฆ
นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นา อัศจรรยของทานพระพักกุละ
อีกประการหนึ่ง ฯ
จบ พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร ที่ ๔
__________
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๕. ทันตภูมิสูตร (๑๒๕)
[๓๘๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปนสถานที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห สมัยนั้นแล สมณุทเทสอจิรวตะอยูในกระทอมในปา
ครั้งนั้น พระราชกุมารชยเสนะ ทรงพระดําเนิน ทอดพระชงฆเที่ยวเลนไปโดยลําดับ เขาไปหา
สมณุทเทสอจิรวตะถึงที่อยู ครั้นแลวไดตรัสทักทายปราศรัยกับสมณุทเทสอจิรวตะ ครั้นผาน
คําทักทายปราศรัย พอให ระลึกถึงกันไปแลว ไดประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๓๘๙] พระราชกุมารชยเสนะ พอประทับนั่งเรียบรอยแลว ไดรับสั่งกะสมณุทเทส
อจิรวตะดังนีว้ า ขาแตทานอัคคิเวสสนะผูเจริญ ขาพเจาไดสดับมาดังนี้วา ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูพึงสําเร็จเอกัคคตาแหงจิตได ฯ
สมณุทเทสอจิรวตะถวายพระพรวา ดูกรพระราชกุมาร ขอนั้นถูกตองแลวๆ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูพึงสําเร็จเอกัคคตาแหง
จิตได ฯ
ช. ดีแลว ขอทานอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามที่ไดสดับ ตามที่ไดศึกษามาแก
ขาพเจาเถิด ฯ
[๓๙๐] อ. ดูกรพระราชกุมาร อาตมภาพไมอาจจะแสดงธรรมตามที่ได สดับ ตามที่ได
ศึกษามาแกพระองคได เพราะถาอาตมภาพพึงแสดงธรรมตามที่ได สดับ ตามที่ไดศกึ ษามาแก
พระองค และพระองคไมทรงทราบอรรถแหงภาษิตของอาตมภาพได ขอนั้นจะเปนความยาก จะ
เปนความลําบากของอาตมภาพ ฯ
ช. ขอทานอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามที่ไดสดับ ตามที่ไดศึกษามาแกขา พเจาเถิด
บางทีขาพเจาจะพึงทราบอรรถแหงภาษิตของทานอัคคิเวสสนะได ฯ
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อ. ดูกรพระราชกุมาร อาตมภาพจะพึงแสดงธรรมตามที่ไดสดับ ตามที่ไดศึกษามาแก
พระองค ถาพระองคทรงทราบอรรถแหงภาษิตของอาตมภาพไดนั่นเปนความดี ถาไมทรงทราบ
ขอพระองคพงึ ดํารงอยูในภาวะของพระองคตามที่ควรเถิด อยาไดซักถามอาตมภาพในธรรมนั้น
ใหยิ่งขึน้ ไปเลย ฯ
ช. ขอทานอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามที่ไดสดับ ตามที่ไดศึกษามาแกขา พเจาเถิด
ถาขาพเจาทราบอรรถแหงภาษิตของทานอัคคิเวสสนะได นั่นเปนความดี ถาไมทราบ ขาพเจา
จักดํารงอยูใ นภาวะของตนตามที่ควร ขาพเจาจักไมซักถามทานอัคคิเวสสนะในธรรมนั้นใหยิ่ง
ขึ้นไป ฯ
[๓๙๑] ลําดับนั้นแล สมณุทเทสอจิรวตะไดแสดงธรรมตามที่ไดสดับ ตามที่ไดศึกษามา
แกพระราชกุมารชยเสนะ เมือ่ สมณุทเทสอจิรวตะกลาวแลวอยางนั้น พระราชกุมารชยเสนะ
ไดตรัสกะสมณุทเทสอจิรวตะดังนีว้ า ขาแตทานอัคคิเวสสนะผูเจริญ ขอที่ภิกษุไมประมาท
มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู พึงสําเร็จเอกัคคตาแหงจิต นัน่ ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส
ตอนั้น พระราชกุมารชยเสนะ ทรงประกาศความไมใชฐานะ ไมใชโอกาส แกสมณุทเทสอจิรวตะ
แลวทรงลุกขึน้ จากอาสนะเสด็จหลีกไป ฯ
ครั้งนั้นแล สมณุทเทสอจิรวตะ เมื่อพระราชกุมารชยเสนะเสด็จหลีกไปแลวไมนาน
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาท พระผูม ีพระภาค นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลเรื่องราวเทาที่ไดสนทนากับพระราชกุมารชยเสนะ
ทั้งหมดนัน้ แดพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๙๒] เมื่อสมณุทเทสอจิรวตะกราบทูลแลวอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดตรัสกะ
สมณุทเทสอจิรวตะดังนี้วา ดูกรอัคคิเวสสนะ พระราชกุมารจะพึงไดความ ขอนั้นในภาษิตของ
เธอนี้แตที่ไหน ขอที่ความขอนั้นเขารู เขาเห็น เขาบรรลุเขาทําใหแจงกันไดดวยเนกขัมมะ
แตพระราชกุมารชยเสนะยังอยูทามกลางกาม ยังบริโภคกาม ถูกกามวิตกกิน ถูกความเรารอน
เพราะกามเผา ยังขวนขวายในการ แสวงหากาม จักทรงรู หรือจักทรงเห็น หรือจักทรงทําใหแจง
ความขอนั้นไดนั่นไมใชฐานะที่มีได ฯ
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[๓๙๓] ดูกรอัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนชางที่ควรฝก หรือมาที่ควรฝก หรือโคที่
ควรฝก คูหนึง่ ที่เขาฝกดี หัดดีแลว อีกคูห นึ่งเขาไมไดฝก ไมไดหัดเลยดูกรอัคคิเวสสนะ
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ชางทีค่ วรฝก หรือมาที่ควรฝกหรือโคที่ควรฝก คูที่เขาฝกดี
หัดดีแลวนัน้ อันเขาฝกแลว จึงเลียนเหตุการณที่ฝกแลว สําเร็จภูมิที่ฝกแลวได ใชไหม ฯ
อ. ใช พระพุทธเจาขา ฯ
พ. สวนชางที่ควรฝก หรือมาที่ควรฝก หรือโคที่ควรฝก คูที่เขาไมไดฝก ไมไดหัดแลว
นั้น อันเขาไมไดฝกเลย จะเลียนเหตุการณที่ฝกแลว สําเร็จภูมิที่ ฝกแลว เหมือนอยางคูที่ฝกดี
หัดดีแลวนัน้ ไดไหม ฯ
อ. ขอนี้หามิไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ขอที่ความขอนั้นเขารูเขาเห็น เขาบรรลุ
เขาทําใหแจงกันไดดว ยเนกขัมมะ แตพระราชกุมารชยเสนะยังอยูทามกลางกาม ยังบริโภคกาม
ถูกกามวิตกกิน ถูกความเรารอนเพราะกามเผายังขวนขวายในการแสวงหากาม จักทรงรู
หรือจักทรงเห็น หรือจักทรงทําใหแจง ความขอนั้นได นั่นไมใชฐานะที่มีได ฯ
[๓๙๔] ดูกรอัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนภูเขาใหญไมหางไกลบานหรือนิคม สหาย
๒ คนออกจากบานหรือนิคมนั้นไปยังภูเขาลูกนั้นแลว จูงมือกันเขาไปยังที่ตั้งภูเขา ครั้นแลว
สหายคนหนึ่ง ยืนที่เชิงภูเขาเบื้องลาง อีกคนหนึ่งขึ้นไปขางบนภูเขา สหายทีย่ ืนตรงเชิงภูเขา
ขางลาง เอยถามสหายผูยืนบนภูเขานัน้ อยางนี้วา แนะเพื่อน เทาที่เพือ่ นยืนบนภูเขานั้น
เพื่อนเห็นอะไร สหายคนนัน้ ตอบอยางนีว้ า เพื่อนเอย เรายืนบนภูเขาแลวเห็นสวน ปาไม
ภูมิภาค และ สระโบกขรณีที่นารื่นรมย สหายขางลางกลาวอยางนี้วา แนะเพื่อน ขอที่เพื่อน
ยืนบนภูเขาแลวเห็นสวน ปาไม ภูมภิ าค และสระโบกขรณีที่นารื่นรมย นั่นไมใชฐานะ
ไมใชโอกาสเลย สหายที่ยนื บนภูเขา จึงลงมายังเชิงเขาขางลางแลวจูงแขนสหายคนนั้นให
ขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้น ใหสบายใจครูหนึ่งแลว เอยถาม สหายนั้นวา แนะเพื่อน เทาที่เพื่อน
ยืนบนภูเขาแลวเพื่อนเห็นอะไร สหายคนนั้นตอบอยางนี้วา เพื่อนเอย เรายืนบนภูเขาแลว
แลเห็นสวน ปาไม ภูมภิ าค และสระโบกขรณีที่นารื่นรมย สหายคนขึ้นไปกอนกลาวอยางนีว้ า
แนะเพื่อน เราเพิ่งรูคําที่ทานกลาวอยางนี้วา เพื่อนเอย ขอที่เพื่อนยืนบนภูเขา แลวเห็นสวน
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ปาไม ภูมภิ าค และสระโบกขรณีที่นารื่นรมย นั่นไมใชฐานะ ไมใชโอกาสเลย เดีย๋ วนี้เอง
และสหายคนขึ้นไปทีหลังก็พูดวา เราก็เพิง่ รูคําที่ทานกลาวอยางนีว้ า แนะ เพื่อน เรายืนบนภูเขา
แลวเห็นสวน ปาไม ภูมภิ าค และสระโบกขรณีที่นารื่นรมย เดีย๋ วนี้เหมือนกัน สหายคน
ขึ้นไปกอนจึงพูดอยางนีว้ า สหายเอย ความเปนจริง เราถูกภูเขาใหญลูกนี้กั้นไว จึงไมแลเห็น
สิ่งที่ควรเห็น นี้ ฉันใด ดูกรอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือนกันแล พระราชกุมารชยเสนะ
ถูกกองอวิชชาใหญยิ่งกวาภูเขาลูกนั้นกั้นไว บังไว ปดไว คลุมไวแลว พระราชกุมารชยเสนะ
นั้นแล ยังอยูท ามกลางกาม ยังบริโภคกาม ถูกกามวิตกกิน ถูกความเรารอนเพราะกามเผา
ยังขวนขวายในการแสวงหากาม จักทรงรู หรือทรงเห็น หรือทรงทําใหแจงซึ่งความขอที่เขารู
เขาเห็น เขาบรรลุ เขาทําใหแจงกันไดดวยเนกขัมมะ นัน่ ไมใชฐานะที่มีได ดูกรอัคคิเวสสนะ
ถาอุปมา ๒ ขอนี้จะพึงทําเธอใหแจมแจงแกพระราชกุมารชยเสนะได พระราชกุมารชยเสนะจะพึง
เลื่อมใสเธอ และเลื่อมใสแลวจะพึงทําอาการของบุคคลผูเลื่อมใสตอเธออยางไมนาอัศจรรย ฯ
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อุปมา ๒ ขอนี้จักทําขาพระองคใหแจมแจงแกพระราชกุมาร
ชยเสนะไดแตที่ไหน เพราะอุปมาอันนาอัศจรรยยิ่งนัก ขาพระองคไมเคยไดสดับมาในกอน
เหมือนที่ไดสดับตอพระผูมพี ระภาค ฯ
[๓๙๕] พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนพระราชามหากษัตริยผ ูทรงไดมูรธาภิเษก
แลว ตรัสเรียกพรานผูชํานาญปาชางมารับสั่งวา มานี่แนะพอพรานเพื่อนยาก ทานจงขี่ชางหลวง
เขาไปยังปาชาง เห็นชางปาแลว จงคลองมันไว ใหมั่นคงที่คอชางหลวงเถิด พรานผูชํานาญปา
ชางรับสนองพระราชโองการแลว จึงขึ้นชางหลวงเขาไปยังปาชาง เห็นชางปาแลว จึงคลองไว
มั่นคงที่คอชางหลวง ชางหลวงจึงนําชางปานั้นออกมาสูที่กลางแจงได ดูกรอัคคิเวสสนะ เพียง
เทานี้แล ชางปาจึงมาอยูกลางแจง ธรรมดาชางปาทั้งหลายยังหวงถิ่นคือปาชางอยู พรานจึง
กราบทูลเรื่องนี้แดพระราชามหากษัตริยวา ขอเดชะ ชางปาของพระองคมาอยูที่กลางแจงแลว
พระพุทธเจาขา พระราชามหากษัตริยจึงตรัสเรียกควาญผูฝกชางมารับสั่งวา มานี่แนะ ควาญชาง
เพื่อนยาก ทานจงฝกชางปา จงไปแกไขปรกติของสัตวปา แกไขความดําริพลานของสัตวปา
แกไขความกระวนกระวาย ความลําบากใจ และความเรารอนใจของสัตวปา เพื่อใหชางปาเชือก
นั้นอภิรมยในแดนบาน ใหบันเทิงในปรกติที่มนุษยตองการเถิด ควาญชางรับสนองพระราชโองการ
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แลวจึงฝงเสาตะลุงใหญในแผนดิน ลามคอชางปาไวมั่นคง เพื่อแกไขปรกติของสัตวปา แก
ไขความดําริพลานของสัตวปา แกไขความกระวนกระวาย ความลําบากใจ และความเรารอน
ใจของสัตวปา เพื่อใหชางปาเชือกนั้นอภิรมยในแดนบาน ใหบนั เทิง ในปรกติที่มนุษยตอง
การ ควาญชางยอมรองเรียกชางปาเชือกนัน้ ดวยวาจาซึ่งไมมี โทษ เสนาะหู ชวนใหรักใคร จับ
ใจ เปนภาษาชาวเมือง อันคนสวนมาก ปรารถนาและชอบใจเห็นปานนั้น ในเมื่อชางปาอัน
ควาญชางรองเรียกอยูด วยวาจาซึ่งไมมีโทษ เสนาะหู ชวนใหรักใคร จับใจ เปนภาษาชาวเมือง
อันคนสวนมาก ปรารถนาและชอบใจเห็นปานนั้นแลว จึงสําเหนียกดวยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิต
รับรู ควาญชางจึงเพิ่มอาหาร คือ หญาและน้ําใหชางนั้นยิ่งขึ้น ในเมื่อชางปารับอาหาร คือ
หญาและน้ําของควาญชาง ควาญชางจึงมีความดําริอยางนี้วา คราวนี้ชา งปาจักเปนอยูไดละ
จึงใหชางนั้นทําการณยิ่งขึน้ ดวยคําวา รับพอ ทิ้งพอ ในเมื่อชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา
รับทําตามโอวาทของควาญชางในการรับและการทิ้ง ควาญชางจึงใหชางนั้นทําการณยิ่งขึ้นดวย
คําวา รุกพอ ถอยพอ ใน เมื่อชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา รับทําตามโอวาทของควาญ
ชางในการรุกและการถอย ควาญชางจึงใหชางนั้นทําการยิ่งขึ้นดวยคําวา ยืนพอ เทาพอใน
เมื่อชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา รับทําตามโอวาทของควาญชางในการยืนและการเทา
ควาญชางจึงใหชางนั้นทําการณชื่ออาเนญชะยิ่งขึ้น คือ ผูกโลหใหญเขาที่งวงชางนัน้ จัดบุรุษถือ
หอกซัด นั่งบนคอ จัดบุรุษถือหอกซัดหลายคนยืนลอมรอบ และควาญชางถือของาวยาว ยืน
ขางหนา ชางนั้นถูกควาญชางให ทําการณชื่ออาเนญชะอยู จึงไมเคลื่อนไหวเทาหนา ไมเคลื่อน
ไหวเทาหลัง ไมเคลื่อนไหวกายเบื้องหนา ไมเคลื่อนไหวกายเบื้องหลัง ไมเคลื่อนไหว
ศีรษะ ไมเคลือ่ นไหวหู ไมเคลื่อนไหวงา ไมเคลื่อนไหวหาง ไมเคลื่อนไหวงวง จึงเปนชาง
หลวงทนตอการประหารดวย หอก ดาบ ลูกศร และเครื่องประหารของศัตรูอื่น ทนตอเสียง
กึกกองแหงกลองใหญ บัณเฑาะว สังข และกลองเล็ก กําจัดโทษคดโกงทุกอยางได หมด
พยศ ยอมถึงความนับวา เปนชางสมควรแกพระราชาอันพระราชาควรใชสอย เปนองค
สมบัติของพระราชา ฉันใด ฯ
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[๓๙๖] ดูกรอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ตถาคตอุบัติในโลกนี้ ไดเปนผูไกล
จากกิเลส รูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ดําเนินไปดี รูแ จงโลก เปนสารถีผู
ฝกบุรุษที่ควรฝกอยางหาคนอื่นยิ่งกวามิได เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว
เปนผูแจกธรรม ตถาคตนั้นทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนโลกนี้ทั้งเทวดา มาร
พรหม ทุกหมูสัตว ทั้งสมณะ และพราหมณ ทั้งเทวดาและมนุษยใหรูทั่ว แสดงธรรมไพเราะ
ในเบื้องตน ในทามกลางในที่สุด พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์
บริบูรณ สิ้นเชิง คฤหบดีกด็ ี บุตรของคฤหบดีกด็ ี คนทีเ่ กิดภายหลังในสกุลใดสกุลหนึ่งก็ดี
ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลว ยอมไดความเชื่อในตถาคต เขาประกอบดวยการไดความเชื่อ
โดยเฉพาะนั้น จึงพิจารณาเห็นดังนีว้ า ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนชอง
วาง เรายังอยูค รองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสทุ ธิ์ บริบูรณโดยสวนเดียว ดุจสังขที่เขา
ขัดแลว นีไ้ มใชทําไดงาย อยากระนั้นเลยเราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด สมัยตอมาเขาละโภคสมบัตินอยบาง มากบาง และวงศ
ญาติเล็กบาง ใหญบางปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรแลวออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตดูกรอัคคิเวสสนะ เพียงเทานี้แล เขาชื่อวาเปนอริยสาวก อยูในโอกาสอันวางแลว
ความจริง เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยังหวงถิ่น คือ กามคุณทั้ง ๕ อยู ตถาคตจึงแนะนําเธอ
นั้นใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผูมีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอม
ดวยอาจาระและโคจรอยู จงเปนผูเห็นภัยในโทษเพียง เล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบท
ทั้งหลายเถิด ดูกรอัคคิเวสสนะ ในเมื่ออริย สาวกเปนผูม ีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู ยอมเปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาใน
สิกขาบททั้งหลายไดตถาคตจึงแนะนําเธอใหยิ่งขึน้ ไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผู
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย เห็นรูปดวยจักษุแลว จงอยาถือโดยนิมิต ฯลฯ เธอครั้น
ละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเครื่องทําใจใหเศราหมอง ทําปญญาใหถอยกําลังนี้ไดแลว ยอม
เปนผูพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียไดอยู ยอมเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ... ยอมเปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิต ... ยอม
เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียไดอยู ฯ
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[๓๙๗] ดูกรอัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนควาญชางฝงเสาตะลุงใหญลงในแผนดิน ลาม
คอชางปาไวมนั่ คง เพื่อแกไขปรกติของสัตวปา แกไขความดําริพลานของสัตวปา แกไขความ
กระวนกระวาย ความลําบากใจ และความเรารอนใจของสัตวปา เพือ่ ใหชางปาเชือกนั้นอภิรมย
ในแดนบาน ใหบันเทิงในปรกติที่มนุษยตอ งการ ฉันใด ดูกรอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือน
กันแล สติปฏฐาน ๔ นี้ชื่อวาเปนหลักผูกใจของอริยสาวก เพื่อแกไขปรกติ ชนิดอาศัยบาน
แกไขความดําริพลานชนิดอาศัยบาน แกไขความกระวนกระวาย ความลําบากใจ และความเรารอน
ใจชนิดอาศัยบาน เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง ฯ
[๓๙๘] ตถาคตจึงแนะนําเธอใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผูพิจารณา
เห็นกายในกายอยู แตอยาตรึกวิตกทีเ่ ขาประกอบกับกาย จงเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
อยู แตอยาตรึกวิตกทีเ่ ขาประกอบกับเวทนา จงเปนผูพจิ ารณาเห็นจิตในจิตอยู แตอยาตรึก
วิตกที่เขาประกอบกับจิต จงเปนผูพิจารณา เห็นธรรมในธรรมอยู แตอยาตรึกวิตกทีเ่ ขาประกอบ
กับธรรม เธอยอมเขาทุติยฌานมีความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น
เพราะสงบวิตกและวิจาร ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ยอมเปนผูวางเฉย
เพราะหนายปติมีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌาน ... ยอมเขาจตุตถ
ฌานอันไมมีทกุ ข ไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีสติ
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู ฯ
[๓๙๙] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลส เครื่องยียวน ปราศจาก
อุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงานตั้งมั่น ถึงความไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ยอมนอม
จิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาน ระลึกขันธที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ คือ
ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอมระลึกขันธที่อยูอาศัยในกาลกอนไดเปนอเนก
ประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้ง อุเทศเชนนี้ ฯ
[๔๐๐] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลส เครื่องยียวน ปราศจาก
อุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงานตั้งมั่น ถึงความไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ยอมนอม
จิตไปเพื่อญาณเครื่องรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลายมองเห็นหมูสตั วกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวง
จักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมทราบชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมเชนนี้ ฯ
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[๔๐๑] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่องยียวน ปราศจาก
อุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงานตั้งมั่น ถึงความไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ยอมนอม
จิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ รูช ัดตามเปนจริงวา นี้ทุกขนี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ที่ดับทุกข นี้ปฏิปทา
ใหถึงที่ดับทุกข รูชัดตามเปนจริงวาเหลานี้อาสวะ นีเ้ หตุใหเกิดอาสวะ นี้ที่ดับอาสวะ นี้
ปฏิปทาใหถึงที่ดับอาสวะเมือ่ เธอรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ จิตก็หลุดพนแมจากกามาสวะ แม
จากภวาสวะแมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณรูชัดวา หลุดพนแลว รูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจทีค่ วรทําไดทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ฯ
[๔๐๒] ภิกษุนั้นเปนผูอดทน คือ มีปรกติอดกลั้นตอความหนาว ความรอน ความหิว
และความกระหาย ตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และ สัตวเสือกคลาน ตอ ทํานอง คําพูด
ที่กลาวราย ใสราย ตอเวทนาประจําสรีระ ที่เกิดขึน้ แลว อันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ ไมใช
ความสําราญ ไมเปนที่ชอบใจพอจะสังหารชีวิตได เธอเปนผูกําจัดราคะ โทสะ โมหะทั้งปวง
ได หมดกิเลสเพียงดังน้ําฝาดแลว เปนผูควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับ ควรแก
ทักขิณาทานควรแกการกระทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลกอยางหาแหงอื่นเปรียบมิได ฯ
[๔๐๓] ดูกรอัคคิเวสสนะ ถาชางหลวงแก ที่ไมไดฝก ไมไดหัดลมลง ก็ถึงความ
นับวา ชางหลวงแก ลมตายไปอยางมิไดฝก ถาชางหลวงปูน ปานกลาง ที่ไมไดฝก ไมได
หัด ลมลง ก็ถึงความนับวา ชางหลวงปูนปานกลางลมตายไปอยางมิไดฝก ถาชางหลวงปูน
หนุมที่ไมไดฝก ไมไดหัด ลมลง ก็ถึงความนับวา ชางหลวงหนุม ลมตายไปอยางมิไดฝก
ฉันใด ดูกรอัคคิเวสสนะฉันนั้นเหมือนกันแล ถาภิกษุเถระยังไมสิ้นอาสวะ ทํากาละลง ก็
ถึงความนับวาภิกษุเถระทํากาละ ตายไปอยางมิไดฝก ถาภิกษุมัชฌิมะยังไมสิ้นอาสวะ ทํากาละ
ลง ก็ถึงความนับวา ภิกษุมชั ฌิมะทํากาละ ตายไปอยางไมไดฝก ถาภิกษุ นวกะยังไมสิ้นอาสวะ
ทํากาละลง ก็ถึงความนับวา ภิกษุนวกะ ทํากาละ ตายไปอยางไมไดฝก ฯ
[๔๐๔] ดูกรอัคคิเวสสนะ ถาชางหลวงแกที่ฝก ดี หัดดีแลว ลมลงก็ถึงความนับวา
ชางหลวงแกลมตายไปอยางฝกแลว ถาชางหลวงปูนปานกลาง ที่ฝกดี หัดดีแลว ก็ถึงความนับวา
ชางหลวงปูนปานกลางลมตายไปอยางฝกแลว ถาชางหลวงปูนหนุมทีฝ่ กดี หัดดีแลว
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ลมลง ก็ถึงความนับวา ชางหลวงปูนหนุมลมตายไปอยางฝกแลว ฉันใด ดูกรอัคคิเวสสนะ
ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาภิกษุเถระสิ้นอาสวะแลว ทํากาละลง ก็ถึงความนับวา ภิกษุเถระทํา
กาละ ตายอยางฝกแลว ถาภิกษุมัชฌิมะสิน้ อาสวะแลว ทํากาละลง ก็ถึงความนับวา ภิกษุมัชฌิมะ
ทํากาละ ตายอยางฝกแลว ถาภิกษุนวกะสิ้นอาสวะแลว ทํากาละลง ก็ถึงความนับวา ภิกษุ
นวกะทํากาละ ตายอยางฝกแลว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว สมณุทเทสอจิรวตะจึงชืน่ ชมยินดี พระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ ทันตภูมิสูตร ที่ ๕
__________
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๖. ภูมชิ สูตร (๑๒๖)
[๔๐๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปนสถานที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ทานพระภูมิชะ นุง สบง ทรงบาตรจีวรเขา
ไปยังวังของพระราชกุมารชยเสนะในเวลาเชาแลวนั่งบนอาสนะที่เขาแตงตั้งไว ตอนัน้
พระราชกุมารชยเสนะเขาไปหาทานพระภูมิชะ แลวไดตรัสทักทายปราศรัยกับทานพระภูมิชะ
ครั้นผานคําทักทาย ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๔๐๖] พระราชกุมารชยเสนะ ประทับนั่งเรียบรอยแลว ไดรับสั่งกะทานพระภูมิชะ
ดังนี้วา ขาแตทานภูมิชะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ อยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า ถาแม
บุคคลทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไม สามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวัง
แลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว
ประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใช ความไมหวังก็มใิ ช
แลว ประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ในเรื่องนี้ ศาสดาของทานภูมิชะมีวาทะ
อยางไร มีความเห็นอยางไร บอกไวอยางไร ฯ
[๔๐๗] ทานภูมิชะกลาววา ดูกรพระราชกุมาร เรือ่ งนี้อาตมภาพมิไดสดับรับมาเฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคเลย แตขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ พระผูมีพระภาคจะพึงทรงพยากรณ
อยางนี้วา ถาแมบุคคลทําความหวัง แลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถ
จะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุ
ผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถ
จะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใช ความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย
เขาก็ไมสามารถจะบรรลุ แตถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาก็จะ
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สามารถบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาก็จะสามารถ
บรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาจะ
สามารถบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มใิ ช ความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรยโดย
แยบคาย เขาก็จะสามารถบรรลุผล ดูกรพระราชกุมาร เรือ่ งนี้อาตมภาพมิไดสดับ รับมาเฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคเลย แตขอที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรงพยากรณอยางนี้ นั่นเปนฐานะ
ที่มีไดแล ฯ
ช. ถาศาสดาของทานภูมิชะมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้ บอกไว อยางนี้ ศาสดา
ของทานภูมิชะ ชะรอยจะดํารงอยูเหนือหัวของสมณพราหมณจํานวนมากทั้งมวลโดยแท ฯ
ตอนั้น พระราชกุมารชยเสนะทรงอังคาสทานพระภูมิชะ ดวยอาหารในภาชนะสวนของ
พระองค ฯ
[๔๐๘] ครั้งนั้นแล ทานพระภูมิชะกลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลา อาหารแลว เขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคยังที่ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ขอกราบทูลใหทรงทราบ เมื่อเชานี้ขาพระองคนุงสบง ทรงบาตรจีวรเขาไปยังวังของพระราชกุมาร
ชยเสนะ แลวไดนั่งบนอาสนะที่เขาแตงตัง้ ไว ตอนัน้ พระราชกุมารชยเสนะไดเขามาหา
ขาพระองคแลวไดตรัสทักทายปราศรัยกับขาพระองค ครั้นผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึง
กันไปแลว ไดประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอประทับนั่งเรียบรอยแลว ไดรับสั่งกะ
ขาพระองคดังนี้วา ขาแตทานภูมิชะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทฐิ อิ ยางนี้วา
ถาแมบุคคลทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไม สามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไม
หวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังและความไมหวัง
แลวประพฤติพรหมจรรยเขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใช
แลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ในเรื่องนี้ ศาสดาของทานภูมิชะมีวาทะ
อยางไร มีความเห็นอยางไร บอกไวอยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระราชกุมารรับสั่ง
แลวอยางนี้ ขาพระองคไดกลาวอยางนีว้ า ดูกรพระราชกุมารเรื่องนี้อาตมภาพมิไดสดับรับมา
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเลย แตขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ พระผูมีพระภาคจะพึงทรง
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พยากรณอยางนี้วา ถาแมบุคคลทํา ความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย โดยไมแยบคาย เขาก็ไม
สามารถจะบรรลุผลถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไม
สามารถจะบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบ
คาย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติ
พรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล แตถาแมทําความหวังแลวประพฤติ
พรหมจรรยโดยแยบคาย เขาจะสามารถบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย
โดยแยบคาย เขาก็จะสามารถบรรลุผลถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติ
พรหมจรรยโดยแยบคาย เขาก็ จะสามารถบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มใิ ช
แลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาก็จะสามารถบรรลุผล ดูกรพระราชกุมาร เรื่องนี้
อาตมภาพมิไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเลย แตขอ ที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรง
พยากรณอยางนี้ นั่น เปนฐานะที่มีไดแล พระราชกุมารชยเสนะรับสั่งวา ถาศาสดาของทาน
ภูมิชะมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้ บอกไวอยางนีศ้ าสดาของทานภูมิชะ ชะรอยจะดํารงอยู
เหนือหัวของสมณพราหมณจํานวนมากทั้งมวลโดยแท ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคถูกถาม
อยางนี้แลว เมื่อพยากรณ อยางนี้ จะเปนผูกลาวตามพระดํารัสของพระผูมีพระภาค ไมกลาวตูพระผูมี
พระภาค ดวยคําไมจริง พยากรณธรรมสมควรแกธรรม และวาทะอนุวาทะไรๆ อันชอบดวยเหตุ
จะไมถึงฐานะนาตําหนิบางหรือ ฯ
[๔๐๙] พ. ดูกรภูมิชะ เหมาะแลว เธอถูกถามอยางนี้ เมื่อพยากรณอยางนี้ ยอม
เปนผูกลาวตามถอยคําของเรา ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง พยากรณธรรมสมควรแกธรรม และ
วาทะอนุวาทะไรๆ อันชอบดวยเหตุ ยอมไมถึงฐานะนา ตําหนิ ดูกรภูมิชะ ก็สมณะหรือ
พราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ที่มีทิฐิผิดมีสังกัปปะผิด มีวาจาผิด มีกัมมันตะผิด มีอาชีวะผิด
มีวายามะผิด มีสติผิด มีสมาธิผิด ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถ
จะบรรลุผลถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแม
ทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุ ผล ถาแมทํา
ความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล นั่น
เพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผล ไดโดยอุบายไมแยบคาย ฯ
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[๔๑๐] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการน้ํามัน แสวงหาน้ํามัน จึงเที่ยวเสาะหา
น้ํามัน เกลีย่ ทรายลงในรางแลวคั้นไป เอาน้ําพรมไปๆ ถาแมทําความหวังแลวเกลีย่ ทรายลง
ในราง คั้นไป เอาน้ําพรมไปๆ เขาก็ไมสามารถจะได น้ํามัน ถาแมทําความไมหวังแลวเกลีย่ ทราย
ลงในราง คั้นไป เอาน้ําพรมไปๆเขาก็ไมสามารถจะไดน้ํามัน ถาแมทําทั้งความหวังและความ
ไมหวังแลวเกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ําพรมไปๆ เขาก็ไมสามารถจะไดน้ํามัน ถาทําความหวัง
ก็มิใชความไมหวังก็มใิ ชแลวเกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ําพรมไปๆ เขาก็ไมสามารถจะ
ไดน้ํามัน นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะได น้ํามันโดยวิธีไมแยบคาย ฉันใด
ดูกรภูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึง่ ที่มีทิฐิผิด มีสังกัปปะผิด
มีวาจาผิด มีกมั มันตะผิด มีอาชีวะผิด มีวายามะผิด มีสติผิด มีสมาธิผิด ถาแมทําความหวัง
แลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติ
พรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติ
พรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มใิ ชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติ
พรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะ
บรรลุผลไดโดยอุบายไมแยบคาย ฯ
[๔๑๑] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการนมสด แสวงหานมสด จึงเที่ยวเสาะหา
นมสด แตรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน ถาแมทําความหวังแลวรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน
เขาก็ไมสามารถจะไดนมสด ถาแมทําความไมหวังแลว รีดเอาจากเขาแมโคลูกออน เขาก็ไม
สามารถจะไดนมสด ถาแมทําทั้งความหวัง และความไมหวังแลวรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน
เขาก็ไมสามารถจะไดนมสด ถา แมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวรีดเอาจากเขาแมโค
ลูกออน เขาก็ไมสามารถจะไดนมสด นัน่ เพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะได
นมสด โดยวิธีไมแยบคาย ฉันใด ดูกรภูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณ
พวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิผิด ฯลฯ มีสมาธิผิด ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็
ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล
ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล
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ถาแมทําความหวังก็มใิ ชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล
นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผลไดโดยอุบายไมแยบคาย ฯ
[๔๑๒] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรษุ ตองการเนยขน แสวงหาเนยขน จึงเที่ยว
เสาะหาเนยขน ใสน้ําลงในอาง คนเขากับนมขน ถาแมทําความหวังแลวใสน้ําลงในอาง
คนเขากับนมขน เขาก็ไมสามารถจะไดเนยขน ถาแมทําความไมหวังแลวใสน้ําลงในอาง คนเขา
กับนมขน เขาก็ไมสามารถจะไดเนยขน ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวใสน้ําลง
ในอาง คนเขากับนมขน เขาก็ไม สามารถจะไดเนยขน ถาแมทําความหวังก็มใิ ชความไมหวัง
ก็มิใชแลวใสน้ําลงในอาง คนเขากับนมขน เขาก็ไมสามารถจะไดเนยขน นั่นเพราะเหตุไร
ดูกร ภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะไดเนยขนโดยวิธีไมแยบคาย ฉันใด ดูกรภูมิชะ ฉันนั้น
เหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มที ิฐิผิด ฯลฯ มีสมาธิผิด ถาแมทําความหวัง
แลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติ
พรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแม ทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติ
พรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มใิ ชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติ
พรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะ
บรรลุผล ไดโดยอุบายไมแยบคาย ฯ
[๔๑๓] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรษุ ตองการไฟ แสวงหาไฟ จึงเที่ยวเสาะหาไฟ
เอาไมสดที่มียางมาทําไมสีไฟ สีกันไป ถาแมทําความหวังแลวเอาไมสดที่มียางมาทําไมสีไฟ
สีกันไป เขาก็ไมสามารถจะไดไฟ ถาแมทาํ ความไมหวังแลวเอาไมสดที่มียางมาทําไมสีไฟ สีกันไป
เขาก็ไมสามารถจะไดไฟถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวเอาไมสดที่มียางมาทําไมสีไฟ
สีกันไปเขาก็ไมสามารถจะไดไฟ ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวเอาไมสดที่มียาง
มาทําไมสีไฟ สีกันไป เขาก็ไมสามารถจะไดไฟ นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไม
สามารถจะไดไฟโดยวิธีไมแยบคาย ฉันใด ดูกรภูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณ
พวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิผิด ฯลฯ มีสมาธิผิดถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็
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ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทํา ความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล
ถาแมทําความหวังก็มใิ ชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไม สามารถจะบรรลุผล
นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผล ไดโดยอุบายไมแยบคาย ฯ
[๔๑๔] ดูกรภูมิชะ สวนสมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งทีม่ ีทิฐิชอบ มีสังกัปปะ
ชอบ มีวาจาชอบ มีกัมมันตะชอบ มีอาชีวะชอบ มีวายามะชอบมีสติชอบ มีสมาธิชอบ
ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ สามารถบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลว
ประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว
ประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มใิ ชแลว
ประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาสามารถ
บรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย ฯ
[๔๑๕] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรษุ ตองการน้ํามัน แสวงหาน้ํามันจึงเที่ยวเสาะหา
น้ํามัน เกลีย่ งาปนลงในรางแลวคั้นไป เอาน้ําพรมไปๆ ถาแมทําความหวังแลวเกลีย่ งาปนลง
ในราง คั้นไป เอาน้ําพรมไปๆ เขาก็สามารถไดน้ํามันถาแมทําความไมหวังแลว ... ถาแมทํา
ทั้งความหวังและความไมหวังแลว ... ถาแม ทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลว เกลี่ยงาปน
ลงในรางคั้นไป เอาน้ําพรมไปๆ เขาก็สามารถไดน้ํามัน นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ
เพราะเขาสามารถไดน้ํามันโดยวิธแี ยบคาย ฉันใด ดูกรภูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะ
หรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิชอบ ฯลฯ มีสมาธิชอบ ถาแมทําความหวังแลวประพฤติ
พรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลว ... ถาแม ทําทั้งความหวังและความ
ไมหวังแลว ... ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใช แลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถ
บรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะเพราะเขาสามารถบรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย ฯ
[๔๑๖] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการนมสด แสวงหานมสด จึงเที่ยวเสาะหา
นมสด รีดเอาจากเตานมแมโคลูกออน ถาแมทําความหวังแลวรีดเอาจากเตานมแมโคลูกออน
เขาก็สามารถไดนมสด ถาแมทําความไมหวังแลว ...ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว ...
ถาแมทําความหวังก็มใิ ชความไมหวัง ก็มิใชแลวรีดเอาจากเตานมแมโคลูกออน เขาก็สามารถได
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นมสด นั่นเพราะเหตุไรดูกรภูมิชะ เพราะเขาสามารถไดนมสดโดยวิธีแยบคาย ฉันใด ดูกรภูมิชะ
ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิชอบ ฯลฯ มีสมาธิชอบ
ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผลถาแมทําความไมหวังแลว ...
ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว ... ถาแม ทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลว
ประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาสามารถ
บรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย ฯ
[๔๑๗] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรษุ ตองการเนยขน แสวงหาเนยขนจึงเที่ยวเสาะหา
เนยขน ใสนมสมลงในอาง คนเขากับนมขน ถาแมทําความหวัง แลวใสนมสมลงในอาง
คนเขากับนมขน เขาก็สามารถไดเนยขน ถาแมทําความ ไมหวังแลว ... ถาแมทําทั้งความหวังและ
ความไมหวังแลว ... ถาแมทําความหวังก็มใิ ชความไมหวังก็มิใชแลวใสนมสมลงในอาง คนเขา
กับนมขน เขาก็สามารถไดเนยขน นัน่ เพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาสามารถไดเนยขน
โดยวิธีแยบคาย ฉันใด ดูกรภูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง
ที่มีทิฐิชอบ ฯลฯ มีสมาธิชอบ ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรยเขาก็สามารถบรรลุผล
ถาแมทําความไมหวังแลว ... ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว ... ถาแมทําความหวังก็มใิ ช
ความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ
เพราะเขาสามารถบรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย ฯ
[๔๑๘] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรษุ ตองการไฟ แสวงหาไฟ จึง เที่ยวเสาะหาไฟ
เอาไมแหงเกราะมาทําไมสีไฟ สีกันไป ถาแมทําความหวังแลว เอาไมแหงเกราะมาทําไมสีไฟ
สีกันไป เขาก็สามารถไดไฟ ถาแมทําความไมหวังแลว ... ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวัง
แลว ... ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวเอาไมแหงเกราะมาทําไมสีไฟ สีกันไป
เขาก็สามารถไดไฟนัน่ เพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาสามารถไดไฟโดยวิธีแยบคาย ฉันใด
ดูกรภูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึง่ ที่มีทิฐิชอบ ฯลฯ
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มีสมาธิชอบ ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ สามารถบรรลุผล ถาแมทําความ
ไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว
ประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มใิ ชแลว
ประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาสามารถ
บรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย ฯ
[๔๑๙] ดูกรภูมิชะ ถาอุปมา ๔ ขอนี้ จะพึงแจมแจงแกพระราชกุมารชยเสนะ
พระราชกุมารชยเสนะจะพึงเลื่อมใสเธอ และเลื่อมใสแลว จะพึงทําอาการของบุคคลผูเลื่อมใส
ตอเธออยางไมนาอัศจรรย ฯ
ทานพระภูมิชะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อุปมา ๔ ขอนี้จักใหขาพระองค
แจมแจงแกพระราชกุมารชยเสนะไดแตที่ไหน เพราะอุปมานาอัศจรรย ขาพระองคไมเคย
ไดสดับมาในกอนเหมือนทีไ่ ดสดับตอพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระภูมิชะจึงชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ ภูมิชสูตรที่ ๖
__________
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๗. อนุรุทธสูตร (๑๒๗)
[๔๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ชางไมชอื่ ปญจกังคะเรียกบุรุษผูหนึ่งมาสั่งวา มาเถิด พอ
มหาจําเริญ พอจงเขาไปหาทานพระอนุรทุ ธยังที่อยู แลวกราบเทาทานพระอนุรุทธ ดวยเศียรเกลา
ตามคําของเราวา ขาแตทานผูเจริญ ชางไมปญจกังคะขอกราบเทาทานพระอนุรุทธดวยเศียรเกลา
และจงกราบเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระอนุรุทธไดโปรดนับตนเองเปนรูปที่ ๔
รับนิมนตฉันอาหารของชางไมปญจกังคะในวันพรุงนี้ และขอทานพระอนุรุทธไดโปรดมาแตเชาๆ
เพราะชางไมปญ
 จกังคะมีกจิ หนาที่ดว ยราชการมากบุรุษรับคําแลว จึงเขาไปหาทานพระอนุรุทธยังทีอ่ ยู
ครั้นอภิวาททานพระอนุรุทธแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว จึงกราบเรียน
ทานพระอนุรทุ ธดังนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ชางไมปญจกังคะขอกราบเทาทานพระอนุรุทธดวย
เศียรเกลา และบอกมาอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระอนุรุทธไดโปรดนับตนเองเปน
รูปที่ ๔ รับนิมนตฉันอาหารของชางไมปญจกังคะในวันพรุงนี้และขอทานพระอนุรุทธไดโปรด
ไปแตเชาๆ เพราะชางไมปญจกังคะมีกิจหนาที่ ดวยราชการมาก ทานพระอนุรุทธรับนิมนตดว ย
ดุษณีภาพ ฯ
[๔๒๑] ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธ พอลวงราตรีนั้น จึงนุงสบงทรงบาตรจีวร
เขาไปยังที่อยูอ าศัยของชางไมปญจกังคะ ในเวลาเชา ครั้นแลวนั่งณ อาสนะที่เขาแตงตั้งไว
ตอนั้น ชางไมปญจกังคะใหทานพระอนุรทุ ธอิ่มหนําสําราญ ดวยของเคี้ยวของฉัน อันประณีต
ดวยมือของตน พอเห็นทานพระอนุรุทธฉันเสร็จวางบาตรในมือแลว จึงฉวยอาสนะต่ําที่หนึ่ง
มานั่งลง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดเรียนถามทานพระอนุรุทธดังนี้วา
ขาแตทานผูเจริญภิกษุผูเถระทั้งหลายมาหากระผมที่นี่แลวกลาวอยางนีว้ า ดูกรคฤหบดี ทานจง
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เจริญเจโตวิมุตทิ ี่หาประมาณมิไดเถิด พระเถระบางพวกกลาวอยางนีว้ า ดูกรคฤหบดี ทานจง
เจริญเจโตวิมุตทิ ี่เปนมหัคคตะเถิด ขาแตทา นผูเจริญ ธรรม๒ ขอนี้คือเจโตวิมุติทหี่ าประมาณมิได
และเจโตวิมุตทิ ี่เปนมหัคคตะ ตางกันทั้งอรรถและพยัญชนะหรือ หรือวามีอรรถเปนอันเดียวกัน
ตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ฯ
ทานพระอนุรุทธกลาววา ดูกรคฤหบดี ถาอยางนั้น ปญหาในธรรม๒ ขอนี้จงแจมแจง
กะทานกอน แตนี้ไป ทานจักไดมีความเขาใจไมผิด ฯ
ป. ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีความเขาใจอยางนีว้ า ธรรม ๒ ขอนี้ คือ เจโตวิมุติ
ที่หาประมาณมิไดและเจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะ มีเนื้อความเปนอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ
เทานั้น ฯ
[๔๒๒] อ. ดูกรคฤหบดี ธรรม ๒ ขอนี้ คือ เจโตวิมุติที่หาประมาณมิได และ
เจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะ ตางกันทั้งอรรถและพยัญชนะ ทานพึงทราบประการที่ตางกันนั้นโดยปริยาย
ดังตอไปนี้ ดูกรคฤหบดี ก็เจโตวิมุติที่หาประมาณมิได เปนไฉน ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินยั นี้
มีใจสหรคตดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึง่ อยู แผไปตลอดทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่อยู
เชนนั้นเหมือนกัน และแผไปตลอดทิศเบื้องบน ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องขวางอยู ดวยอาการ
เดียวกัน ชื่อวามีใจสหรคตดวยเมตตาอยางไพบูลย เปนมหัคคตะ มีอารมณหา ประมาณมิได
ไมมีเวร ไมมีเบียดเบียน แผไปตลอดโลกอันมีสัตวทั้งปวงในที่ทกุ สถาน โดยเปนอัตภาพ
ทั้งมวลอยู มีใจสหรคตดวยกรุณา ... มีใจสหรคต ดวยมุทิตา ... มีใจสหรคตดวยอุเบกขา
แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู แผไปตลอดทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่อยู เชนนั้นเหมือนกัน
และแผไปตลอดทิศเบื้องบน ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องขวางอยู ดวยอาการเดียวกัน ชื่อวามีใจ
สหรคตดวยอุเบกขาอยางไพบูลย เปนมหัคคตะ มีอารมณหาประมาณมิได ไมมีเวร ไม มี
เบียดเบียน แผไปตลอดโลกอันมีสัตวทั้งปวง ในที่ทกุ สถาน โดยเปนอัตภาพ ทั้งมวลอยู
ดูกรคฤหบดี นี้เรียกวา เจโตวิมุติที่หาประมาณมิได ฯ
[๔๒๓] ดูกรคฤหบดี ก็เจโตวิมตุ ิที่เปนมหัคคตะ เปนไฉน ดูกร คฤหบดี ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เทาที่นอมใจแผไปสูโคนไมแหงหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะอยู นี้เรียกวา
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เจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะ และเทาที่นอมใจแผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา เปน
แดนมหัคคตะ อยู นี้ก็เรียกวา เจโตวิมุตทิ ี่เปนมหัคคตะ ฯ
ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เทาที่นอมใจแผไปสูเขตบานแหงหนึ่งวา เปนแดน
มหัคคตะ อยู นี้เรียกวา เจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะ และเทาที่นอมใจแผไปสูเขตบานสองแหง
หรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะ อยู นี้ก็เรียกวา เจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะ ฯ
ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เทาที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา เปนแดน
มหัคคตะ อยู นี้ก็เรียกวา เจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะ และเทาที่ นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสอง
หรือสามมหาอาณาจักรวา เปนแดนมหัคคตะอยู นีก้ ็เรียกวา เจโตวิมุตทิ ี่เปนมหัคคตะ ฯ
ดูกรคฤหบดี อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เทาที่นอมใจแผไปตลอดปฐพีมีสมุทรเปน
ขอบเขตวา เปนแดนมหัคคตะ อยู นีก้ ็เรียกวา เจโตวิมุตทิ ี่เปนมหัคคตะ ฯ
ดูกรคฤหบดี โดยปริยายนี้แล ทานพึงทราบประการที่ธรรม ๒ ขอนี้ตางกันทัง้ อรรถ
และพยัญชนะ ฯ
[๔๒๔] ดูกรคฤหบดี การเขาถึงภพนี้มี ๔ อยางแล ๔ อยางเปนไฉนดูกรคฤหบดี
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ นอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางเล็กนอยอยู เธอตายไปแลว
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเล็กนอย แตบางรูปนอมใจแผไปสูอารมณมี
แสงสวางหาประมาณมิไดอยู เธอตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมี
หาประมาณมิได บางรูปนอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางเศราหมองอยู เธอตายไปแลว ยอม
เขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเศราหมอง แตบางรูปนอมใจแผไปสูอารมณ มีแสงสวาง
บริสุทธิ์อยู เธอตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ ดูกรคฤหบดี
นี้แล การเขาถึงภพ ๔ อยาง ฯ
[๔๒๕] ดูกรคฤหบดี มีสมัยที่พวกเทวดาประชุมรวมกัน เทวดาเหลานั้นยอมปรากฏ
มีสีกายตางกัน แตไมปรากฏมีรัศมีตางกัน ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษตามประทีปน้ํามัน
มากดวง เขาไปสูเรือนหลังหนึ่ง ประทีป น้ํามันเหลานัน้ ปรากฏมีเปลวตางกัน แตไมปรากฏ
มีแสงสวางตางกัน ฉันใดดูกรคฤหบดี ฉันนั้นเหมือนกันแล มีสมัยทีพ่ วกเทวดาประชุมรวมกัน
เทวดาเหลานัน้ ยอมปรากฏมีสีกายตางกัน แตไมปรากฏมีรัศมีตางกัน ฯ
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[๔๒๖] ดูกรคฤหบดี มีสมัยที่พวกเทวดาแยกกันจากที่ประชุม เทวดาเหลานั้นยอม
ปรากฏมีสีกายตางกันและมีรัศมีตางกัน ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษนําประทีปน้าํ มันมาก
ดวงออกจากเรือนหลังนั้น ประทีปน้ํามันเหลานั้นปรากฏมีเปลวตางกันและมีแสงสวางตางกัน
ฉันใด ดูกรคฤหบดี ฉันนัน้ เหมือนกันแลมีสมัยที่พวกเทวดาแยกกันจากที่ประชุม เทวดา
เหลานั้นยอมปรากฏมีสีกายตางกันและมีรัศมีตางกัน ฯ
[๔๒๗] ดูกรคฤหบดี เทวดาเหลานั้นยอมไมมีความดําริอยางนี้เลยวาสิ่งนี้ของพวก
เราเที่ยง หรือยั่งยืน หรือแนนอน แตวา เทวดาเหลานั้นยอมอภิรมยเฉพาะแดนที่ตนอยูอาศัย
นั้นๆ ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนแมลงทีเ่ ขานําไปดวยหาบหรือตะกรา ยอมไมมีความดําริ
อยางนี้วา หาบหรือตะกรานี้ของ พวกเราเที่ยง หรือยั่งยืน หรือแนนอน แตวาแมลงเหลานั้น
ยอมอภิรมยเฉพาะแหลงที่ตนอยูอาศัยนั้นๆ ฉันใด ดูกรคฤหบดี ฉันนัน้ เหมือนกันแล เทวดา
เหลานั้นยอมไมมีความดําริอยางนี้เลยวา สิง่ นี้ของพวกเราเที่ยง หรือยั่งยืน หรือแนนอน
แตวาเทวดาเหลานั้นยอมอภิรมยเฉพาะแดนที่ตนอยูอาศัยนั้นๆ ฯ
[๔๒๘] เมื่อทานพระอนุรุทธกลาวแลวอยางนี้ ทานพระอภิยะ กัจจานะไดกลาว
กะทานพระอนุรุทธดังนี้วา ขาแตทานพระอนุรุทธผูเจริญ ที่ทานพยากรณ นั้นดีละ แตในเรื่อง
นี้มีขอที่กระผมจะพึงสอบถามใหยิ่งขึน้ ไป คือ พวกเทวดาที่มีรัศมีนั้นทั้งหมด เปนผูมีรัศมีเล็กนอย
หรือ หรือวามีบางพวกในพวกนัน้ มีรัศมีหาประมาณมิได ฯ
อ. ดูกรทานกัจจานะ โดยหลักแหงการอุปบัตินั้นแล เทวดาในพวกนี้ บางพวกมีรัศมี
เล็กนอย แตบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได ฯ
อภิยะ. ขาแตทานพระอนุรุทธผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัยใหบรรดา
เทวดาที่เขาถึงหมูเทวดาหมูเดียวกันแลวเหลานั้น บางพวกมีรัศมี เล็กนอย แตบางพวกมีรัศมี
หาประมาณมิได ฯ
[๔๒๙] อ. ดูกรทานกัจจานะ ถาอยางนั้น เราจะยอนถามทานใน เรื่องนี้ ทานพอใจ
อยางไร พึงพยากรณอยางนัน้ ดูกรทานกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุรูปที่
นอมใจแผไปสูโคนไมแหงหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะ อยู กับภิกษุรปู ที่นอมใจแผไปสูโคนไมสอง
แหงหรือสามแหงวาเปนแดนมหัคคตะอยู บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตต
ภาวนาอยางไหนเปนมหัคคตะยิ่งกวากัน ฯ
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อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนา
ของภิกษุรูปทีน่ อมใจแผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะ อยู นี้เปน
มหัคคตะยิ่ง ฯ
[๔๓๐] อ. ดูกรทานกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนภิกษุรูปที่นอมใจ
แผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะ อยูก ับภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสู
เขตบานแหงหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะ อยู บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนา
อยางไหน เปนมหัคคตะยิ่งกวากัน ฯ
อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนาของ
ภิกษุรูปทีน่ อมใจแผไปสูเขตบานแหงหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะอยู นี้เปนมหัคคตะยิง่ ฯ
[๔๓๑] อ. ดูกรทานกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุรูปที่นอ มใจ
แผไปสูเขตบานแหงหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะ อยู กับภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานสอง
แหงหรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะ อยู บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนา
อยางไหน เปนมหัคคตะยิ่งกวากัน ฯ
อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนา
ของภิกษุรูปทีน่ อมใจแผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา เปน แดนมหัคคตะ อยู นี้เปน
มหัคคตะยิ่ง ฯ
[๔๓๒] อ. ดูกรทานกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุรูปที่นอ มใจ
แผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะ อยูก ับภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสู
มหาอาณาจักรหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะ อยู บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตต
ภาวนาอยางไหน เปนมหัคคตะยิ่งกวากัน ฯ
อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนาของ
ภิกษุรูปทีน่ อมใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะอยู นี้เปนมหัคคตะยิง่ ฯ
[๔๓๓] อ. ดูกรทานกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนภิกษุรูปที่นอม
ใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะ อยู กับภิกษุรูปทีน่ อมใจแผไปสูมหาอาณา
จักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวา เปนแดนมหัคคตะ อยู บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสอง
รูปดังนี้ จิตตภาวนาอยางไหน เปนมหัคคตะยิ่งกวากัน ฯ
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อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนาของ
ภิกษุรูปทีน่ อมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวาเปนแดนมหัคคตะ อยู นีเ้ ปน
มหัคคตะยิ่ง ฯ
[๔๓๔] อ. ดูกรทานกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนภิกษุรูปที่นอ มใจแผ
ไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวา เปนแดนมหัคคตะ อยู กับภิกษุรปู ที่นอมใจ
แผไปตลอดปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตวา เปนแดนมหัคคตะ อยู บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุ
ทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนาอยางไหน เปนมหัคคตะยิ่งกวากัน ฯ
อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนา
ของภิกษุรูปทีน่ อมใจแผไปตลอดปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตวา เปนแดน มหัคคตะ อยู นี้เปน
มหัคคตะยิ่ง ฯ
อ. ดูกรทานกัจจานะ นีแ้ ล เปนเหตุ เปนปจจัยใหบรรดาเทวดาที่เขา ถึงหมูเทวดา
หมูเดียวกันแลวเหลานัน้ บางพวกมีรัศมีเล็กนอย แตบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได ฯ
[๔๓๕] อภิยะ. ขาแตทานพระอนุรทุ ธผูเจริญ ที่ทานพยากรณนนั้ ดีละ แตในเรื่องนี้
มีขอที่กระผมจะพึงสอบถามใหยิ่งขึน้ ไป คือ พวกเทวดาที่มีรัศมีนั้นทัง้ หมด เปนผูมรี ัศมีเศรา
หมองหรือ หรือวามีบางพวกในพวกนั้นมีรัศมีบริสุทธิ์ ฯ
อ. ดูกรทานกัจจานะ โดยหลักแหงการอุปบัตินั้นแล เทวดาในพวกนี้บางพวกมีรัศ
มีเศราหมอง แตบางพวกมีรศั มีบริสุทธิ์ ฯ
อภิยะ. ขาแตทานพระอนุรุทธผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัยใหบรรดา
เทวดา ที่เขาถึงหมูเทวดาหมูเ ดียวกันแลวเหลานั้น บางพวกมีรัศมี เศราหมอง แตบางพวกมี
รัศมีบริสุทธิ์ ฯ
[๔๓๖] อ. ดูกรทานกัจจานะ ถาอยางนั้น เราจักเปรียบอุปมาแกทานเพราะวิญู
บุรุษบางพวกในโลกนี้ ยอมทราบอรรถแหงภาษิตไดดวยอุปมาก็มีดกู รทานกัจจานะ เปรียบเหมือน
ประทีปน้ํามันติดไฟอยู มีทงั้ น้ํามันทั้งไสไมบริสุทธิ์ ประทีปน้ํามันนั้นยอมติดไฟอยางริบหรี่ๆ
เพราะทั้งน้ํามันทั้งไสไมบริสุทธิ์ ฉันใด ดูกรทานกัจจานะ ฉันนัน้ เหมือนกันแล ภิกษุบางรูป
ในธรรมวินยั นี้ นอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางเศราหมองอยู เธอไมระงับความชัว่ หยาบ
ทางกายใหดี ไมถอนถีนมิทธะใหดี ทั้งไมกําจัดอุทธัจจกุกกุจจะใหดีเธอยอมรุงเรืองอยาง
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ริบหรี่ๆ เพราะมิไดระงับความชั่วหยาบทางกายใหดี มิไดถอนถีนมิทธะใหดี ทั้งไมกาํ จัด
อุทธัจจกุกกุจจะใหดี เธอตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเศราหมอง
ดูกรทานกัจจานะ เปรียบเหมือนประทีปน้าํ มันติดไฟอยู มีทั้งน้ํามัน ทัง้ ไสบริสุทธิ์ ประทีป
น้ํามันนั้นยอม ติดไฟอยางไมริบหรี่ เพราะทั้งน้ํามันทั้งไสบริสุทธิ์ ฉันใด ดูกรทานกัจจานะ
ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ นอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางบริสุทธิ์
อยู เธอระงับความชั่วหยาบทางกายไดดี ถอนถีนมิทธะไดดี ทั้งกําจัดอุทธัจจกุกกุจจะไดดี
เธอยอมรุงเรืองอยางไมริบหรี่ เพราะระงับความชั่วหยาบทางกายไดดี ถอนถีนมิทธะไดดี ทั้ง
กําจัดอุทธัจจกุกกุจจะไดดี เธอตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมี
บริสุทธิ์ ดูกรทานกัจจานะนี้แล เปนเหตุ เปนปจจัยใหบรรดา เทวดาที่เขาถึงหมูเทวดา
หมูเดียวกันแลวเหลานัน้ บางพวกมีรัศมีเศราหมอง บางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ ฯ
[๔๓๗] เมื่อทานพระอนุรุทธกลาวแลวอยางนี้ ทานพระอภิยะกัจจานะไดกลาวกะทาน
พระอนุรุทธดังนี้วา ขาแตทา นพระอนุรุทธผูเจริญ ที่ทานพยากรณ นัน้ ดีแลว เพราะทานมิได
กลาวอยางนี้วา เราไดสดับมาอยางนี้ หรือวาควรจะเปนอยางนี้ แตทา นกลาววา เทวดาเหลานั้น
เปนแมอยางนี้ เปนแมดว ยประการนี้ขาแตทานผูเจริญ กระผมนั้นมีความคิดอยางนีว้ า ทาน
พระอนุรุทธคงจะเคยอยูรวม เคยเจรจารวม และเคยรวมสนทนากับเทวดาเหลานั้นเปนแน ฯ
อ. ดูกรทานกัจจานะ ทานกลาววาจาที่ควรนําเขาไปยินดีนี้เหมาะแลแตผมจักพยากรณ
แกทานบาง ดูกรทานกัจจานะ ผมเคยอยูรว ม เคยเจรจารวม และเคยรวมสนทนากับเทวดา
เหลานั้นมานานแล ฯ
[๔๓๘] เมื่อทานพระอนุรุทธกลาวแลวอยางนี้ ทานพระอภิยะ กัจจานะไดกลาวกะ
ชางไมปญจกังคะดังนีว้ า ดูกรคฤหบดี เปนลาภของทาน ทานไดดีแลวที่ละเหตุแหงความ
สงสัยขอนั้นได เราทั้งสองคนก็ไดฟงธรรมบรรยายนี้ ฯ
จบ อนุรุทธสูตรที่ ๗
__________
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๘. อุปกกิเลสสูตร (๑๒๘)
[๔๓๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารโฆสิตาราม เขตพระนคร โกสัมพี
สมัยนั้นแล พวกภิกษุในพระนครโกสัมพีเกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันเสียดสีกันและกันดวย
ฝปากอยู ฯ
[๔๔๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคยังที่ประทับครั้นแลวถวาย
อภิวาทพระผูม ีพระภาค ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอยืน เรียบรอยแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกภิกษุในพระนครโกสัมพีนี้ เกิดขัดใจทะเลาะ
วิวาทกัน เสียดสีกันและกันดวยฝปากอยู ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดอาศัยความอนุเคราะห
เสด็จเขาไปยังที่อยูของ ภิกษุเหลานั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ ตอนั้น ไดเสด็จ
เขาไปยังที่อยูข องภิกษุเหลานั้น ครั้นแลวไดตรัสกะภิกษุเหลานั้นดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อยาเลย อยาขัดใจ อยาทะเลาะ อยาแกงแยง อยาวิวาทกันเลยเมื่อพระผูมีพระภาคตรัส
แลวอยางนี้ ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค
ผูเปนเจาของธรรม ทรงยับยัง้ กอนขอไดโปรดทรงเปนผูขวนขวายนอย ทรงประกอบเนืองๆ
แตสุขวิหารธรรมในปจจุบนั อยูเถิด พวกขาพระองคยังจักปรากฏอยูดว ยการขัดใจ ทะเลาะ
แกงแยงวิวาทกันเชนนี้ ฯ
[๔๔๑] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุเหลานั้นแมในวาระที่ ๒ ดังนีว้ า ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อยาเลย อยาขัดใจ อยาทะเลาะ อยาแกงแยง อยาวิวาทกันเลย ภิกษุรูปนัน้ ก็ได
กราบทูลพระผูมีพระภาค แมในวาระที่ ๒ ดังนีว้ า ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค
ผูเปนเจาของธรรม ทรงยับยัง้ กอน ขอไดโปรดทรงเปนผูขวนขวายนอย ทรงประกอบเนืองๆ
แตสุขวิหารธรรมในปจจุบนั อยูเถิด พวกขาพระองคยังจักปรากฏอยูดว ยการขัดใจ ทะเลาะ แกงแยง
วิวาทกันเชนนี้ ฯ
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[๔๔๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุเหลานั้นแมในวาระที่ ๓ ดังนี้วา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อยาเลย อยาขัดใจ อยาทะเลาะ อยาแกงแยง อยาวิวาทกันเลย ภิกษุรูปนัน้ ก็ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคแมในวาระที่ ๓ ดังนี้วา ขาแตพระ องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคผู
เปนเจาของธรรม ทรงยับยั้งกอน ขอไดโปรดทรงเปนผูขวนขวายนอย ทรงประกอบเนืองๆ
แตสุขวิหารธรรมในปจจุบนั อยูเถิดพวกขาพระองคยังจักปรากฏอยูดวยการขัดใจ ทะเลาะ
แกงแยง วิวาทกันเชนนี้ ฯ
[๔๔๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงนุงสบง ทรงบาตร จีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาต
ยังพระนครโกสัมพีในเวลาเชา ครั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลาพระกระยาหารแลว ทรง
เก็บเสนาสนะ กําลังประทับยืนอยูน ั่นแหละ ได ตรัสพระคาถาดังนี้วา
ภิกษุมเี สียงดังเสมอกัน ไมมีใครๆ สําคัญตัววาเปนพาล เมื่อ
สงฆแตกกัน ตางก็มไิ ดสําคัญตัวกันเองใหยิ่ง พวกทีเ่ ปน
บัณฑิต ก็พากันหลงลืม มีปากพูด ก็มีแตคําพูดเปนอารมณ
พูดไป เทาที่ปรารถนาแสดงฝปาก ไมรูเหตุที่ตนนําไป ก็ชน
เหลาใดผูกโกรธเขาวา คนโนนไดดาเรา คนโนนไดประหารเรา
คนโนนไดชนะเรา คนโนนไดลักของของเรา เวรของชนเหลา
นั้นยอมไมสงบ สวนชนเหลาใดไมผูกโกรธเขาวา คนโนนได
ดาเรา คนโนนไดประหารเรา คนโนนไดชนะเรา คนโนนได
ลักของของเรา เวรของชนเหลานั้นยอมเขาไปสงบได เวรใน
โลกนี้ ยอมไมระงับไดดวยเวรเลย ในกาลไหนๆ แตจะระงับ
ไดดว ยไมมีเวรกัน นี้เปนธรรมดามีมาเกาแก ก็คนพวกอื่นยอม
ไมรูสึกวา พวกเราจะยอยยับในที่นี้ แตชนเหลาใดในที่นั้น
รูสึก ความมาดรายกัน ยอมสงบแตชนเหลานั้นได คนพวกอืน่
ตัดกระดูกกัน ผลาญชีวิตกัน ลักโค มา ทรัพยกัน แมชิง
แวนแควนกัน ยังมีคืนดีกันได เหตุไร พวกเธอจึงไมมีเลา
ถาบุคคลไดสหายที่มีปญ
 ญารักษาตัวรวมทางจร เปนนักปราชญ
มีปรกติใหสําเร็จประโยชนอยู คุมอันตรายทั้งปวงได พึงชื่นชม
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มีสติเที่ยวไปกับสหายนัน้ เถิด ถาไมไดสหายที่มีปญญารักษาตัว
รวมทางจร เปนนักปราชญ มีปรกติใหสําเร็จประโยชนอยู
พึงเปนผูผ ูเดียวเที่ยวไป เหมือนพระราชาที่ทรงสละราชสมบัติ
และเหมือนชางมาตังคะในปา ฉะนัน้ การเที่ยวไปคนเดียวประ
เสริฐกวา เพราะไมมีความเปนสหายกันในคนพาล พึงเปนผู
ผูเดียวเทีย่ วไป และไมพึงทําบาป เหมือนชางมาตังคะมีความ
ขวนขวายนอยในปาฉะนั้น ฯ
[๔๔๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคครั้นประทับยืนตรัสพระคาถานี้แลว ไดเสด็จ
เขาไปยังบานพาลกโลณการ ก็สมัยนั้นแล ทานพระภคุอยูในบานพาลก โลณการ ไดเห็น
พระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล ครั้นเห็นแลว จึงแตงตั้งอาสนะและน้ําสําหรับลางพระบาทไว
พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่แตงตั้งไวแลวทรงลางพระบาท ทานพระภคุถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควร สวนขางหนึ่ง พระผูม ีพระภาคไดตรัสกะทานพระภคุผูนั่ง
เรียบรอยแลวดังนี้วา ดูกรภิกษุ พอทน พอเปนไปไดหรือ เธอไมลําบากดวยเรื่องบิณฑบาต
บางหรือ ฯ
ทานพระภคุกราบทูลวา ขาแตพระผูมพี ระภาค พอทน พอเปนไปไดและขาพระองคไม
ลําบากดวยเรื่องบิณฑบาตเลย พระพุทธเจาขา ตอนั้น พระผูมีพระภาคทรงสนทนากับทาน
พระภคุทรงชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรมแลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขา
ไปประทับนั่งยังปาปาจีนวงส ฯ
[๔๔๕] ก็สมัยนั้นแล ทานพระอนุรทุ ธ ทานพระนันทิยะ และทาน พระกิมพิละ อยูใน
ปาปาจีนวงส คนรักษาปาไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล ครั้นเห็นแลว ไดกลาวกะ
พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตทานสมณะ ทานอยาเขาไปยังปานี้ ในปานี้ มีกุลบุตร ๓ คน
กําลังหวังอัตตาอยู ทานอยาไดทําความไมสําราญแกเขาเลย ทานพระอนุรุทธไดยินคนรักษาปาพูด
กับพระผูมีพระภาคอยู ครั้นไดยินแลว จึงบอกคนรักษาปาดังนี้วา ดูกรทานผูรักษาปา ทานอยา
หามพระผูมีพระภาคเลย พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของพวกเราไดเสด็จถึงแลวโดยลําดับ ตอนั้น
ทานพระอนุรทุ ธเขาไปหาทานพระนันทิยะและทานพระกิมพิละ ยังทีอ่ ยู แลวบอกดังนี้วา นิมนต
ทานทั้งสองไปขางหนาๆ กันเถิด พระผูมพี ระ ภาคผูเปนพระศาสดาของพวกเรา เสด็จถึงแลว
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โดยลําดับ ครั้งนั้นแล ทานพระ อนุรุทธ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมพิละตอนรับ
พระผูมีพระภาค องคหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผูมีพระภาค องคหนึ่งแตงตั้งอาสนะ องคหนึ่ง
ตั้งน้ําสําหรับลางพระบาท พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่แตงตั้งแลว ทรงลางพระบาท
แมทานทั้ง ๓ นั้นก็ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๔๔๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอนุรุทธผูนั่งเรียบรอยแลว ดังนีว้ า ดูกร
อนุรุทธ เธอพอทน พอเปนไปไดหรือ พวกเธอไมลําบากดวยเรื่องบิณฑบาตบางหรือ ฯ
ทานพระอนุรุทธกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค พอทนได พอเปนไปได พวก
ขาพระองคไมลําบากดวยเรื่องบิณฑบาตเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรอนุรุทธ ก็พวกเธอพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน ไมวิวาทกันเขากันไดดัง
นมสดและน้ํา มองดูซึ่งกันและกันดวยนัยนตาที่นารักอยูห รือ ฯ
อ. แนนอน พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคพรอมเพรียงกันยินดีตอกันไมววิ าทกัน
เขากันไดดังนมสดและน้ํา มองดูซึ่งกันและกันดวยนัยนตาที่นารักอยู ฯ
พ. ดูกรอนุรุทธ อยางไรเลา พวกเธอจึงพรอมเพรียงกันยินดีตอกันไมววิ าทกัน เขา
กันไดดังนมสดและน้ํา มองดูซึ่งกันและกันดวยนัยนตาที่นารักอยูได ฯ
[๔๔๗] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในเรื่องนี้ ขาพระองคมีความดําริอยางนีว้ า เปน
ลาภของเรา เราไดดีแลวหนอที่อยูกับเพื่อนภิกษุผูประพฤติพรหมจรรยรวม กันเห็นปานนี้ ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคนั้นเขาไปตั้งกายกรรม วจีกรรมมโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา
ในทานผูมีอายุเหลานี้ ทั้งในที่แจง ทั้งในที่ลับ และมีความดําริวา ไฉนหนอ เราพึงวางจิตของ
ตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลานี้ ขาพระองคน้นั แล จึงวางจิตของตนใหเปน
ไปตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลานี้ ก็พวกขาพระองคตางกันแตกายเทานั้น สวนจิตคงเปน
อันเดียวกัน ฯ
[๔๔๘] แมทานพระนันทิยะและทานพระกิมพิละ ก็กราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็มีความดําริอยางนี้วา เปนลาภของเรา เราไดดีแลวหนอที่
อยูกับเพื่อนภิกษุผูประพฤติพรหมจรรยรวมกันเห็นปานนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนั้น
เขาไปตั้งกายกรรม วจีกรรมมโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา ในทานผูมีอายุเหลานี้ ทั้งใน
ที่แจง ทั้งในทีล่ ับ และมีความดําริวา ไฉนหนอ เราพึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิต
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ของทานผูมีอายุเหลานี้ ขาพระองคนั้นแล จึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุ
เหลานี้ ก็พวกขาพระองคตางกันแตกายเทานั้น สวนจิตคงเปนอันเดียวกัน ขาแตพระองคผูเจริญ
อยางนี้แล พวกขาพระองคจึงพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน เขากันไดดงั นมสด
และน้ํา มองดูซึ่งกันและกัน ดวยนัยนตาทีน่ ารักอยูได ฯ
[๔๔๙] พ. ดีละๆ อนุรุทธ ก็พวกเธอเปนผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปใน
ธรรมอยูบางหรือ ฯ
อ. แนนอน พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคยอมเปนผูไมประมาทมีความเพียร
สงตนไปในธรรมอยู ฯ
พ. ดูกรอนุรุทธ อยางไรเลา พวกเธอจึงเปนผูไมประมาทมีความเพียรสงตนไป
ในธรรมอยูได ฯ
[๔๕๐] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในเรื่องนี้ พวกขาพระองครูปใดกลับ จากบิณฑบาต
แตหมูบานกอน รูปนั้นยอมแตงตั้งอาสนะ ตั้งน้ําฉันน้ําใชและ กระโถนไว รูปใดกลับทีหลัง
ถามีภัตที่ฉันเหลือยังปรารถนาอยู ก็ฉันไป ถาไมปรารถนา ก็เทเสียในที่ปราศจากหญา หรือทิ้งเสีย
ในน้ําที่ปราศจากตัวสัตว รูปนั้นจะเก็บอาสนะ เก็บน้ําฉันน้ําใชและกระโถน กวาดโรงฉัน
รูปใดเห็นหมอน้ําฉันหรือหมอน้ําในวัจจกุฎีวางเปลา รูปนั้นจะตักใสไว ถารูปนั้นไมอาจ
พวกขาพระองคจะกวักมือเรียกรูปที่สองมาแลว ชวยกันตัง้ หมอน้ําฉัน หรือหมอน้ําใชไวโดย
ชวยกันหิว้ คนละมือ ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคจะไมปริปากเพราะเหตุนนั้ เลย
และพวกขาพระองคจะนั่งประชุมสนทนาธรรมกันคืนยังรุงทุกๆหาวัน ขาแตพระองคผูเจริญ
อยางนี้แล พวกขาพระองคจงึ เปนผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูได ฯ
[๔๕๑] พ. ดีละๆ อนุรุทธ ก็พวกเธอผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรม
อยูอยางนี้ ยอมมีคุณวิเศษคือ ญาณทัสสนะอันประเสริฐ สามารถกวาธรรมของมนุษยอันยิ่ง
เปนเครื่องอยูส บายอันไดบรรลุแลวหรือ ฯ
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในเรื่องนี้ พวกขาพระองคผูไมประมาท มี ความเพียร
สงตนไปในธรรมอยู ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูป แตไมชา เทาไร แสงสวางและการ
เห็นรูปอันนัน้ ของพวกขาพระองค ยอมหายไปได พวกขาพระองคยังไมแทงตลอดนิมิตนั้น ฯ
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[๔๕๒] พ. ดูกรอนุรุทธ พวกเธอตองแทงตลอดนิมิตนั้นแล แมเราก็เคยมาแลว
เมื่อกอนตรัสรู ยังไมรูเองดวยปญญาอันยิ่ง ยังเปนโพธิสตั วอยู ยอมรูสึกแสงสวางและการ
เห็นรูปเหมือนกัน แตไมชาเทาไร แสงสวางและการเห็นรูปอันนั้นของเรา ยอมหายไปได
เราจึงมีความดําริดังนี้วา อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยใหแสงสวางและการเห็นรูปของเรา
หายไปได ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา วิจิกจิ ฉาแล เกิดขึน้ แลวแกเรา ก็วิจกิ ิจฉา
เปนเหตุสมาธิของเรา จึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได
เราจักทําใหไมเกิดวิจิกจิ ฉาขึ้นแกเราไดอีก ฯ
[๔๕๓] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นแลผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู
ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูป แตไมชาเทาไร แสงสวางและการเห็นรูปอันนัน้ ของเรา
ยอมหายไปได เราจึงมีความดําริดังนี้วา อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัยใหแสงสวางและ
การเห็นรูปของเราหายไปได ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา อมนสิการแล เกิดขึ้นแลว
แกเรา ก็อมนสิการเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและ
การเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจกิ ิจฉา และอมนสิการขึน้ แกเราไดอีก ฯ
[๔๕๔] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา
ถีนมิทธะแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ถีนมิทธะเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อน
แลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปไดเราจักทําใหไมเกิดวิจิกจิ ฉาอมนสิการ และถีนมิทธะ
ขึ้นแกเราไดอกี ฯ
[๔๕๕] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นได มีความรูดังนี้วา
ความหวาดเสียวแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความหวาดเสียวเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน
เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได ดูกรอนุรุทธ เปรียบเหมือนบุรุษ
เดินทางไกล เกิดมีคนปองรายเขาขึ้นที่สองขางทาง เขาจึงเกิดความหวาดเสียว เพราะถูกคน
ปองรายนั้นเปนเหตุ ฉันใด ดูกรอนุรุทธ ฉันนั้นเหมือนกันแล ความหวาดเสียวแลเกิดขึ้นแลว
แกเรา ก็ความหวาดเสียวเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวาง
และการเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกจิ ฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ และความ
หวาดเสียวขึน้ แกเราไดอกี ฯ
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[๔๕๖] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดมีความรู ดังนี้วา
ความตื่นเตนแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความตื่นเตนเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิ
เคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปไดดูกรอนุรุทธ เปรียบเหมือนบุรุษแสวงหา
แหลงขุมทรัพยแหงหนึ่ง พบแหลงขุม ทรัพยเขา ๕ แหงในคราวเดียวกัน เขาจึงเกิดความตื่นเตน
เพราะพบแหลงขุมทรัพย ๕ แหงนัน้ เปนเหตุ ฉันใด ดูกรอนุรุทธ ฉันนั้นเหมือนกันแล ความ
ตื่นเตนแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความตื่นเตนเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิ
เคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกจิ ฉา อมนสิการ
ถีนมิทธะความหวาดเสียว และความตืน่ เตนขึ้นแกเราไดอีก ฯ
[๔๕๗] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นได มีความรู ดังนี้วา
ความชั่วหยาบแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความชั่วหยาบเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน
เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกจิ ฉา
อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียวความตื่นเตน และความชั่วหยาบขึ้นแกเราไดอีก ฯ
[๔๕๘] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดมีความรู ดังนี้วา
ความเพียรที่ปรารภเกินไปแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความเพียรที่ปรารภเกินไปเปนเหตุ สมาธิ
ของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได ดูกรอนุรุทธ
เปรียบเหมือนบุรุษเอามือทั้ง ๒ จับนกคุมไวแนน นกคุม นั้นตองถึงความตายในมือนั้นเอง ฉันใด
ดูกรอนุรุทธ ฉันนั้นเหมือนกันแล ความเพียรที่ปรารภเกินไปแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็แล
ความเพียร ที่ปรารภเกินไปเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวาง
และการเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกจิ ฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว
ความตื่นเตน ความชั่วหยาบ และความเพียรที่ปรารภเกินไปขึ้นแกเราไดอีก ฯ
[๔๕๙] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดมีความรู ดังนี้วา
ความเพียรที่ยอ หยอนเกินไปแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความเพียรที่ยอหยอนเกินไปเปนเหตุ
สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลวแสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได ดูกรอนุรุทธ
เปรียบเหมือนบุรุษจับนกคุมหลวมๆ นกคุม นั้นตองบินไปจากมือเขาได ฉันใด ดูกรอนุรุทธ
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ฉันนั้นเหมือน กันแลความเพียรที่ยอหยอนเกินไปแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความเพียรที่ยอหยอน
เกินไปเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและ การเห็นรูปจึง
หายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจกิ ิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความตื่นเตน
ความชั่วหยาบ ความเพียรที่ปรารภเกินไป และความเพียรที่ยอหยอนเกินไปขึ้นแกเราไดอีก ฯ
[๔๖๐] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นได มีความรู ดังนี้วา
ตัณหาที่คอยกระซิบแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ตัณหาที่คอยกระซิบเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน
เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและ การเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา
อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความตื่นเตน ความชั่วหยาบ ความเพียรที่ปรารภเกินไป
ความเพียร ที่ยอหยอนเกินไป และตัณหาที่คอยกระซิบขึ้นแกเราไดอกี ฯ
[๔๖๑] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นได มีความรู ดังนี้วา
ความสําคัญสภาวะวาตางกันแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความสําคัญสภาวะวาตางกันเปนเหตุ
สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลวแสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได เรานั้น
จักทําใหไมเกิดวิจกิ ิจฉา อมนสิการถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความตื่นเตน ความชั่วหยาบ
ความเพียรที่ปรารภเกินไป ความเพียรที่ยอ หยอนเกินไป ตัณหาที่คอยกระซิบ และความสําคัญ
สภาวะ วาตางกันขึ้นแกเราไดอีก ฯ
[๔๖๒] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู ยอมรูสึก
แสงสวางและการเห็นรูป แตไมชาเทาไร แสงสวางและการเห็นรูปอันนั้นของเรา ยอมหาย
ไปได เราจึงมีความดําริดังนีว้ า อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัยใหแสงสวางและการเห็นรูป
ของเราหายไปได ดูกรอนุรทุ ธ เรา นั้นไดมีความรูดังนีว้ า ลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไปแล
เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไปเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิ
เคลื่อนแลวแสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา อมนสิการ
ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความตื่นเตน ความชั่วหยาบ ความเพียรที่ปรารภเกิน ไป ความเพียร
ที่ยอหยอนเกินไป ตัณหาทีค่ อยกระซิบ ความสําคัญสภาวะวาตาง กัน และลักษณะที่เพงเล็งรูป
เกินไปขึ้นแกเราไดอีก ฯ
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[๔๖๓] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นแลรูวา วิจิกจิ ฉาเปนเครื่องเกาะจิตให เศราหมอง จึงละ
วิจิกจิ ฉาตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูว าอมนสิการเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละ
อมนสิการตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูวาถีนมิทธะเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละ
ถีนมิทธะตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูว า ความหวาดเสียวเปนเครือ่ งเกาะจิตใหเศราหมอง
จึงละความหวาดเสียว ตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูวา ความตื่นเตนเปนเครื่องเกาะจิตให
เศราหมอง จึงละความตื่นเตนตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูวา ความชั่วหยาบเปนเครื่องเกาะจิตให
เศราหมอง จึงละความชั่วหยาบตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูวา ความเพียรที่ปรารภ
เกินไปเปนเครือ่ งเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละความเพียรที่ปรารภเกินไปตัวเกาะจิตใหเศราหมอง
เสียได รูวา ความเพียรที่ยอหยอนเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละความเพียรที่
ยอหยอนเกินไปตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูวา ตัณหาที่คอยกระซิบเปนเครื่องเกาะจิตให
เศราหมอง จึงละตัณหาที่คอยกระซิบตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูว า ความสําคัญสภาวะวา
ตางกันเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละความสําคัญสภาวะวาตางกันตัวเกาะจิตใหเศราหมอง
เสียได รูวา ลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตให เศราหมอง จึงละลักษณะที่เพงเล็ง
รูปเกินไปตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได ฯ
[๔๖๔] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู ยอมรูสึก
แสงสวางอยางเดียวแล แตไมเห็นรูป เห็นรูปอยางเดียวแลแตไมรูสึกแสงสวาง ตลอด
กลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบาง เรานั้นจึงมีความดําริ
ดังนี้วา อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัยใหเรารูสึกแสงสวางอยางเดียวแล แตไมเห็นรูป
เห็นรูปอยางเดียวแลแตไมรสู ึกแสงสวาง ตลอดกลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้ง
กลางคืนและกลางวันบาง ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา สมัยใด เราไมใสใจ นิมิตคือรูป
ใสใจแตนิมิตคือแสงสวาง สมัยนั้น เรายอมรูสึกแสงสวางอยางเดียวแล แตไมเห็นรูป
สวนสมัยใดเราไมใสใจนิมติ คือแสงสวาง ใสใจแตนิมิตคือรูป สมัยนั้น เรายอมเห็นรูปอยาง
เดียวแล แตไมรูสึกแสงสวาง ตลอดกลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้งกลางคืนและ
กลางวันบาง ฯ
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[๔๖๕] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู ยอมรูสึก
แสงสวางเพียงนิดหนอย เห็นรูปไดนิดหนอย และรูสึกแสงสวางอยางหาประมาณมิได เห็นรูป
อยางหาประมาณมิได ตลอดกลางคืนบางตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบาง
เราจึงมีความดําริดงั นี้วาอะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัยใหเรารูสึกแสงสวางเพียงนิดหนอย
เห็นรูป ไดนดิ หนอย และรูสึกแสงสวางอยางหาประมาณมิได เห็นรูปอยางหาประมาณมิได
ตลอดกลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบางดูกรอนุรุทธ
เรานั้นไดมีความรูดังนีว้ า สมัยใด เรามีสมาธินิดหนอย สมัยนั้นเราก็มีจักษุนิดหนอย ดวยจักษุ
นิดหนอย เรานั้นจึงรูสึกแสงสวางเพียงนิดหนอยเห็นรูปไดนิดหนอย สวนสมัยใด เรามีสมาธิ
หาประมาณมิได สมัยนัน้ เราก็มี จักษุหาประมาณมิได ดวยจักษุหาประมาณมิได เรานั้นจึงรูสึก
แสงสวางหาประมาณมิได และเห็นรูปหาประมาณมิได ตลอดกลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง
ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบาง ฯ
ดูกรอนุรทุ ธ เพราะเรารูวาวิจกิ จิ ฉาเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละ
วิจิกจิ ฉาตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาอมนสิการเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละ
อมนสิการตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาถีนมิทธะเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอัน
ละถีนมิทธะตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูว าความหวาดเสียวเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว
เปนอันละความหวาดเสียวตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูว าความตืน่ เตนเปนเครื่องเกาะจิตให
เศราหมองแลว เปนอันละความตื่นเตนตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวา ความชั่วหยาบเปนเครื่อง
เกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละความชั่วหยาบตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาความเพียร
ที่ปรารภเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละความเพียรที่ปรารภเกินไปตัวเกาะ
จิตใหเศราหมองได รูวาความเพียรที่ยอหยอนเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอัน
ละความเพียรที่ยอหยอนเกินไปตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาตัณหาที่คอยกระซิบเปนเครื่อง
เกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละตัณหาที่คอยกระซิบตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาความ
สําคัญสภาวะตางกันเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละความสําคัญ สภาวะวาตางกัน
ตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไปเปน เครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว
เปนอันละลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไปตัวเกาะจิตใหเศราหมองได เรานั้นจึงไดมีความรูดังนี้วา
เครื่องเกาะจิตใหเศราหมองนั้นๆ ของเรา เราละไดแลวแล ดังนั้น เราจึงเจริญสมาธิโดยสวนสาม
ไดในบัดนี้ ฯ
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[๔๖๖] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดเจริญสมาธิมีวิตกมีวิจารบาง ไดเจริญ สมาธิไมมีวิตก
มีแตวิจารบาง ไดเจริญสมาธิไมมีวิตกไมมวี ิจารบาง ไดเจริญสมาธิมีปติบาง ไดเจริญสมาธิไมมี
ปติบาง ไดเจริญสมาธิสหรคตดวยสุขบาง ไดเจริญสมาธิสหรคตดวยอุเบกขาบาง ฯ
ดูกรอนุรทุ ธ เพราะสมาธิชนิดที่มีวิตกมีวิจารบาง ชนิดที่ไมมวี ิตกมี แตวิจารบาง ชนิดที่
ไมมีวิตกไมมวี ิจารบาง ชนิดที่มีปติบาง ชนิดที่ไมมีปตบิ างชนิดที่สหรคตดวยสุขบาง ชนิดที่
สหรคตดวยอุเบกขาบาง เปนอันเราเจริญแลวฉะนั้นแล ความรูความเห็นจึงไดเกิดขึน้ แกเราวา
วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี้ เปนชาติทสี่ ุด บัดนี้ความเกิดใหมยอมไมมี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระอนุรุทธจึงชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ อุปกกิเลสสูตร ที่ ๘
__________
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๙. พาลบัณฑิตสูตร (๑๒๙)
[๔๖๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ
[๔๖๘] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้ า ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลักษณะเครื่องหมาย เครื่องอาง
วาเปนพาลของคนพาลนี้มี ๓ อยาง ๓ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลในโลกนี้มักคิด
ความคิดที่ชั่ว มักพูดคําพูดทีช่ ั่ว มักทําการทําที่ชั่ว ถาคนพาลจักไมเปนผูคิดความคิดที่ชั่ว พูดคํา
พูดที่ชั่ว และทําการทําที่ชั่ว บัณฑิตพวกไหนจะพึงรูจกั เขาไดวา ผูนี้เปนคนพาล เปนอสัตบุรุษ
เพราะคนพาลมักคิดความคิดที่ชั่ว มักพูดคําพูดที่ชั่ว และมักทําการทําที่ชั่ว ฉะนัน้ พวกบัณฑิต
จึงรูไดวา นี่เปนคนพาล เปนอสัตบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลนัน้ นั่นแล ยอมเสวยทุกข
โทมนัส ๓ อยางในปจจุบัน ฯ
[๔๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาคนพาลนั่งในสภาก็ดี ริมถนนรถก็ดีริมทางสามแพรงก็ดี
ชนในที่นนั้ ๆ จะพูดถอยคําที่พอเหมาะพอสมแกเขา ถาคน พาลมักเปนผูทําชีวิตสัตวใหตกลวง
มักถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให มักประ พฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มีปรกติตั้งอยูในความประมาท
เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ในเรื่องที่ชนพูดถอยคําที่พอเหมาะพอสมแกเขานั้นแล คนพาล
จะมีความรูสึกอยางนี้วา ปรกติเหลานัน้ มีอยูในเรา และเราก็ปรากฏในปรกติเหลานัน้ ดวย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คนพาลยอมเสวยทุกข โทมนัสขอที่หนึ่งดังนีใ้ นปจจุบนั ฯ
[๔๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก คนพาลเห็นราชา ทั้งหลายจับโจรผูประพฤติ
ผิดมาแลว สั่งลงกรรมกรณตางชนิด คือ
(๑) โบยดวยแสบาง
(๒) โบยดวยหวายบาง
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(๓) ตีดว ยตะบองสั้นบาง
(๔) ตัดมือบาง
(๕) ตัดเทาบาง
(๖) ตัดทัง้ มือทั้งเทาบาง
(๗) ตัดหูบาง
(๘) ตัดจมูกบาง
(๙) ตัดทัง้ หูทั้งจมูกบาง
(๑๐) ลงกรรมกรณวิธี หมอเคี่ยวน้ําสม บาง
(๑๑) ลงกรรมกรณวิธี ขอดสังข บาง
(๑๒) ลงกรรมกรณวิธี ปากราหู บาง
(๑๓) ลงกรรมกรณวิธี มาลัยไฟ บาง
(๑๔) ลงกรรมกรณวิธี คบมือ บาง
(๑๕) ลงกรรมกรณวิธี ริ้วสาย บาง
(๑๖) ลงกรรมกรณวิธี นุงเปลือกไม บาง
(๑๗) ลงกรรมกรณวิธี ยืนกวาง บาง
(๑๘) ลงกรรมกรณวิธี เกี่ยวเหยื่อเบ็ด บาง
(๑๙) ลงกรรมกรณวิธี เหรียญกษาปณ บาง
(๒๐) ลงกรรมกรณวิธี แปรงแสบ บาง
(๒๑) ลงกรรมกรณวิธี กางเวียน บาง
(๒๒) ลงกรรมกรณวิธี ตั่งฟาง บาง
(๒๓) ราดดวยน้ํามันเดือดๆ บาง
(๒๔) ใหสุนัขทึ้งบาง
(๒๕) ใหนอนหงายบนหลาวทั้งเปนๆ บาง
(๒๖) ตัดศีรษะดวยดาบบาง
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ในขณะที่เห็นนั้น คนพาลจะมีความรูสึกอยางนีว้ า เพราะเหตุแหงกรรมชั่วปานใดแล ราชา
ทั้งหลายจึงจับโจรผูประพฤติผิดมาแลว สัง่ ลงกรรมกรณตางชนิด คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ ตัด
ศีรษะดวยดาบบาง ก็ปรกติเหลานั้นมีอยูใ นเรา และเราก็ปรากฏในปรกติเหลานั้นดวย ถาแมราชา
ทั้งหลายรูจักเรา ก็จะจับเราแลวสั่งลงกรรมกรณตางชนิด คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ ใหนอน
หงายบนหลาวทั้งเปนๆบาง ตัดศีรษะดวยดาบบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลยอมเสวยทุกข
โทมนัสขอ ที่สองแมดังนี้ในปจจุบัน ฯ
[๔๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก กรรมลามกที่คนพาลทําไวในกอน คือ
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ยอมปกคลุม ครอบงําคนพาลผูอยูบนตั่ง หรือบนเตียง
หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น เปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ ยอมปกคลุม ครอบงําแผนดิน
ในสมัยเวลาเย็น ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล กรรมลามกที่คนพาลทําไวใน
กอน คือ กายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต ยอมปกคลุม ครอบงําคนพาลผูอยูบนตั่ง หรือบนเตียง
หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนั้น คนพาลจะมีความรูสกึ อยางนีว้ า
เราไมไดทําความดี ไมไดทํากุศล ไมไดทําเครื่องปองกันความหวาดกลัวไว ทําแตความชั่ว ทํา
แตความราย ทําแตความเลว ละโลกนี้ไปแลว จะไปสูคติของคนที่ไมไดทําความดี ไมไดทํากุศล
ไมไดทําเครือ่ งปองกันความหวาดกลัวไว ซึ่งทําแตความชั่ว ความราย และความเลว เปนกําหนด
คนพาลนั้นยอมเศราโศก ลําบากใจ คร่ําครวญ ร่ําไห ทุม อก ถึงความหลงพรอม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คนพาลยอมเสวยทุกขโทมนัสขอที่สามดังนี้แลในปจจุบัน ฯ
[๔๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลนัน้ นั่นแลประพฤติทุจริต ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
แลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกลาว
ถึงอบาย ซึ่งเขาพูดหมายถึงนรกนั่นแลโดยชอบ พึงกลาวไดวาเปนสถานที่ไมนาปรารถนา ไม
นาใคร ไมนาพอใจสวนเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพียงเทานี้แมจะเปรียบอุปมาจนถึงนรกเปน
ทุกข ก็ไมใชงา ยนัก ฯ
[๔๗๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ภิกษุรปู หนึ่งไดกราบทูล พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ อาจเปรียบอุปมาไดหรือไม พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
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อาจเปรียบได แลวตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพวกราชบุรุษจับโจรผูประพฤติ
ผิดมาแสดงแดพระราชาวา ขอเดชะผูนี้เปนโจรประพฤติผิดตอพระองค ขอพระองคโปรดลง
อาชญาที่ทรงพระราชประสงคแกมันเถิด พระราชาทรงสั่งการนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ไปเถิด
พวกทานจงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษนี้ในเวลาเชา พวกราชบุรุษจึงเอาหอกรอยเลมแทง บุรุษนั้น
ในเวลาเชา ครั้นเวลากลางวัน พระราชาตรัสถามอยางนี้วา พอมหาจําเริญ บุรุษนั้นเปนอยางไร
พวกราชบุรุษกราบทูลวา ขอเดชะ ยังเปนอยูอยางเดิม พระเจาขา พระราชาทรงสั่งการนั้นอยางนี้
วา ทานผูเจริญ ไปเถิด พวกทานจงเอาหอกรอยเลมแทงมันในเวลากลางวัน พวกราชบุรุษจึง
เอาหอกรอยเลมแทงบุรุษ นัน้ ในเวลากลางวัน ครั้นเวลาเย็น พระราชาตรัสถามอยางนี้วา
พอมหาจําเริญ บุรุษนั้นเปนอยางไร พวกราชบุรุษกราบทูลวา ขอเดชะ ยังเปนอยูอ ยางเดิม
พระเจาขา พระราชาทรงสั่งการนั้นอยางนีว้ า ทานผูเจริญ ไปเถิด พวกทานจงเอาหอกรอยเลมแทง
มันในเวลาเย็น พวกราชบุรุษจึงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษนั้นในเวลาเย็น ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้น ถูกแทงดวยหอกสามรอยเลม พึงเสวยทุกข
โทมนัสเหตุทถี่ ูกแทงนั้นบางหรือหนอ ฯ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษนั้นถูกแทงดวยหอกแมเลมเดียว
ก็เสวยทุกขโทมนัสเหตุที่ถูกแทงนัน้ ได ปวยการกลาวถึงหอกตั้งสามรอยเลม ฯ
[๔๗๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงหยิบแผนหินยอมๆ ขนาดเทาฝามือ แลวตรัส
ถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความ ขอนั้นเปนไฉน แผนหินยอมๆ
ขนาดเทาฝามือที่เราถือนี้กับภูเขาหลวงหิมพานตอยางไหนหนอแลใหญกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ แผนหินยอมๆ ขนาดเทาฝามือที่ทรงถือนี้ มีประมาณนอยนัก
เปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานตแลว ยอมไมถึงแมความนับ ยอมไมถงึ แมสวนแหงเสี้ยว ยอม
ไมถึงแมการเทียบกันได ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ทุกขโทมนัสที่บุรุษถูกแทง ดวยหอกสาม
รอยเลมเปนเหตุ กําลังเสวยอยูนั้น เปรียบเทียบทุกขของนรกยังไมถึงแมความนับ ยังไมถึง
แมสวนแหงเสีย้ ว ยังไมถึงแมการเทียบกันได ฯ
[๔๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะใหคนพาลนั้นกระทําเหตุชื่อการจํา ๕
ประการคือ ตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือขางที่ ๑ ขางที่ ๒ ที่เทาขางที่ ๑ ขางที่ ๒ และที่
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ทรวงอกตรงกลาง คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในนรกนั้น และ
ยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้นขึงพืดแลวเอาผึ่ง ถาก คนพาลนั้นจะ
เสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบอยูใ นนรกนั้น และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้นเอาเทาขึ้นขางบน เอาหัวลงขางลาง
แลวถากดวยพรา คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในนรกนั้น และยัง
ไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะเอาคนพาลนั้นเทียมรถแลว ใหวิ่งกลับไปกลับมา
บนแผนดินทีม่ ีไฟติดทัว่ ลุกโพลงโชติชวง คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ
อยูในนรกนั้น และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสนิ้ สุด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะใหคนพาลนั้นปนขึ้นปนลงซึ่งภูเขาถานเพลิง
ลูกใหญที่มีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติชวง คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ
อยูในนรกนั้น และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้นเอาเทาขึ้นขางบน เอาหัวลงขางลาง
แลวพุงลงไปในหมอทองแดงที่รอนมีไฟติดทั่ว ลุกโพลงโชติชวง คนพาลนั้นจะเดือดเปนฟองอยูใ น
หมอทองแดงนั้น เขาเมื่อเดือดเปน ฟองอยู จะพลานขึน้ ขางบนครั้งหนึ่งบาง พลานลงขางลาง
ครั้งหนึ่งบาง พลานไป ดานขวาครั้งหนึ่งบาง จะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูใน
หมอทองแดงนั้น และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะโยนคนพาลนั้นเขาไปในมหานรกก็มหานรกนั้นแล
มีสี่มุมสี่ประตูแบงไวโดยสวนเทากันมีกําแพงเหล็กลอมรอบ
ครอบไวดวยแผนเหล็ก พื้นของนรกใหญนั้นลวนแลวดวยเหล็ก
ลุกโพลงประกอบดวยไฟ แผไปตลอดรอยโยชนรอบดาน
ประดิษฐานอยูทุกเมื่อ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเรื่องนรกแมโดยอเนกปริยายแล เพียงเทานี้จะกลาวใหถึง
กระทั่งนรกเปนทุกขไมใชทาํ ไดงาย ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 245
[๔๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกมีหญาเปนภักษา สัตวเดียรัจฉาน
เหลานั้นยอมใชฟนและเล็มกินหญาสด ก็เหลาสัตว เดียรัจฉานจําพวกมหญาเปนภักษา คืออะไร
คือ มา โค ลา แพะ เนื้อ หรือแมจําพวกอื่นๆ ไมวาชนิดไรๆ ที่มีหญาเปนภักษา ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย คนพาล นั้นนั่นแลผูกนิ อาหารดวยความติดใจรสเบื้องตนในโลกนี้ ทํากรรมลามกไวในโลก
นี้ เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของสัตวจาํ พวกที่มหี ญาเปนภักษาเหลานั้น ฯ
[๔๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกมีคูถเปนภักษา สัตวเดียรัจฉาน
เหลานั้นไดกลิน่ คูถแตไกลๆ แลวยอมวิ่งไปดวยหวังวา จักกินตรงนี้ เปรียบเหมือน
พวกพราหมณเดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชาดวยตั้งใจวา จักกินตรงนี้ จักกินตรงนี้ ฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกมีคูถเปนภักษา สัตวเดียรัจฉาน
เหลานั้นไดกลิน่ คูถแตไกลๆแลว ยอมวิ่งไปดวยหวังวา จักกินตรงนี้ จักกินตรงนี้ ก็เหลาสัตว
เดียรัจฉานจําพวกมีคูถเปนภักษา คืออะไร คือ ไก สุกร สุนัขบาน สุนัขปา หรือแมจําพวกอื่นๆ
ไมวาชนิดไรๆ ที่มีคูถเปนภักษา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลนั้น นัน่ แลผูกินอาหารดวยความติดใจ
รสเบื้องตนในโลกนี้ ทํากรรมลามกไวในโลกนี้เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของ
สัตวจําพวกมีคูถเปนภักษาเหลานั้น ฯ
[๔๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในที่มดื ก็เหลาสัตว
เดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในที่มดื คืออะไร คือ ตั๊กแตนมอด ไสเดือน หรือแมจําพวกอื่นๆ
ไมวาชนิดไรๆ ที่เกิดแกตายในที่มดื ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลนั้นนัน่ แลผูกินอาหารดวยความ
ติดใจรสเบื้องตนในโลกนี้ ทํากรรมลามกไวในโลกนี้ เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหาย
ของสัตวจําพวกเกิดแกตายในที่มืด ฯ
[๔๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉาน จําพวกเกิดแกตายในน้ํา ก็เหลาสัตว
เดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในน้ํา คืออะไร คือ ปลา เตา จรเข หรือแมจําพวกอื่นๆ ไมวาชนิด
ไรๆ ที่เกิดแกตายในน้ํา ดูกรภิกษุทั้งหลายคนพาลนั้นนัน่ แลผูกินอาหารดวยความติดใจรสเบื้องตน
ในโลกนี้ ทํากรรมลามกไวในโลกนี้ เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของสัตวจําพวก
เกิดแกตาย ในน้ํา ฯ
[๔๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในของโสโครก ก็เหลาสัตว
เดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในของโสโครกคืออะไร คือ เหลาสัตวจาํ พวกที่เกิดแกตายในปลา
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เนาก็มี ในศพเนาก็มี ในขนมกุมมาสเกาก็มีในน้ําครําก็มี ในหลุมโสโครกก็มี หรือแมจําพวก
อื่นๆ ไมวาชนิดไรๆ ที่เกิด แกตายในของโสโครก ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลนั้นนั่นแลผูกิน
อาหารดวยความติดใจรสเบือ้ งตนในโลกนี้ ทํากรรมลามกไวในโลกนี้ เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึง
ความเปนสหายของสัตวจําพวกเกิดแกตายในของโสโครก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเรื่องกําเนิดสัตวเดียรัจฉานแมโดยอเนกปริยายแล เพียงเทา
นี้ จะกลาวใหถึงกระทั่งกําเนิดสัตวเดียรัจฉานเปนทุกข ไมใชทําไดงาย ฯ
[๔๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษโยนทุนมีบวงตาเดียวไปในมหาสมุทร ทุน
นั้นถูกลมตะวันออกพัดไปทางทิศตะวันตก ถูกลมตะวันตกพัดไปทางทิศตะวันออก ถูกลมเหนือ
พัดไปทางทิศใต ถูกลมใตพดั ไปทางทิศเหนือมีเตาตาบอดอยูในมหาสมุทรนั้น ลวงไปรอยปจึง
จะผุดขึ้นครั้งหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เตาตาบอดตัวนัน้
จะพึงเอาคอสวมเขาที่ทุนมีบวงตาเดียวโนนไดบางไหมหนอ ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระพุทธเจาขา ขาแต พระองคผูเจริญ ถา
จะเปนไปไดบา งในบางครั้งบางคราว ก็โดยลวงระยะกาลนานแนนอน ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เตาตาบอดตัวนัน้ จะพึงเอาคอสวมเขาที่ทุนมีบวงตาเดียวโนนได
ยังจะเร็วกวา เรากลาวความเปนมนุษยที่คนพาลผูไปสูวนิ ิบาตคราวหนึ่งแลวจะพึงได ยังยากกวานี้
นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะในตัวคนพาลนี้ไมมีความประพฤติธรรม ความประพฤติ
สงบ การทํากุศล การ ทําบุญ มีแตการกินกันเอง การเบียดเบียนคนออนแอ ฯ
[๔๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลนัน้ นั่นแล ถาจะมาสูความเปนมนุษยในบางครั้งบาง
คราว ไมวากาลไหนๆ โดยลวงระยะกาลนาน ก็ยอมเกิดในสกุลต่ํา คือ สกุลคนจัณฑาล หรือ
หรือสกุลคนจักสาน หรือสกุลชางรถ หรือสกุลคนเทขยะ เห็นปานนัน้ ในบั้นปลาย อันเปนสกุลคน
จน มีขาวน้ําและโภชนาหารนอย มีชีวติ เปนไปลําบาก ซึ่งเปนสกุลที่จะไดของ กิน และเครื่องนุง
หมโดยฝดเคือง และเขาจะมีผิวพรรณทราม นาเกลียดชัง รางมอตอ มีโรคมาก เปนคนตาบอด
บาง เปนคนงอยบาง เปนคนกะจอกบาง เปนคนเปลี้ยบาง ไมไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม
ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และเครื่องตามประทีป เขาจะประพฤติกายทุจริต
วจีทุจริตมโนทุจริต ครั้นแลวเมื่อตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
[๔๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนนักเลงการพนัน เพราะเคราะหรายประการแรกเทานัน้
จึงตองเสียลูกบาง เสียเมียบาง เสียสมบัติทุกอยางบางยิง่ ขึ้นไปอีก ตองถึงถูกจองจํา เคราะหราย
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ของนักเลงการพนันที่ตองเสียไปดังนัน้ เพียงเล็กนอย ที่แทแลเคราะหรายอันใหญหลวงกวานั้น
คือ เคราะหทคี่ นพาลนั้นประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแลว ตายไป เขาถึงอบาย
ทุคติวินิบาต นรก นั่นเอง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีภ้ มู ิของคนพาลครบถวนบริบูรณ ฯ
[๔๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลักษณะ เครื่องหมาย เครื่องอางวาเปนบัณฑิตของบัณฑิต
นี้มี ๓ อยาง ๓ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตใน โลกนีม้ ักคิดความคิดที่ดี มักพูดคํา
พูดที่ดี มักทําการทําที่ดี ถาบัณฑิตจักไมเปนผูคิดความคิดที่ดี พูดคําพูดที่ดี และทําการทําที่ดี
บัณฑิตพวกไหนจะพึงรูจกั เขาไดวาผูนี้เปนบัณฑิต เปนสัตบุรุษ เพราะบัณฑิตมักคิดความคิดที่ดี
มักพูดคําพูด ที่ดี และมักทําการทําที่ดี ฉะนั้น พวกบัณฑิตจึงรูไดวา ผูนี้เปนบัณฑิตเปนสัตบุรุษ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตนัน้ นั่นแลยอมเสวยสุขโสมนัส ๓ อยางในปจจุบัน ฯ
[๔๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาบัณฑิตนั่งในสภาก็ดี ริมถนนรถก็ดีริมทางสามแพรงก็ดี
ชนในที่นนั้ ๆ จะพูดถอยคําที่พอเหมาะพอสมแกเขา ถาบัณฑิตเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต เวน
ขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากเหตุเปนที่ตั้ง
ความประมาทเพราะ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ในเรื่องที่ชนพูดถอยคําที่พอเหมาะพอสมแกเขา
นั้นบัณฑิตจะมีความรูสึกอยางนี้วา ปกติเหลานั้นมีอยูใ นเรา และเราก็ปรากฏในปรกติ เหลานั้น
ดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตยอมเสวยสุขโสมนัสขอที่หนึ่งดังนี้ในปจจุบัน ฯ
[๔๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก บัณฑิตเห็นราชาทั้งหลาย จับโจรผูประพฤติ
ผิดมาแลว สั่งลงกรรมกรณตางชนิด คือ
(๑) โบยดวยแสบาง
(๒) โบยดวยหวายบาง
(๓) ตีดว ยตะบองสั้นบาง
(๔) ตัดมือบาง
(๕) ตัดเทาบาง
(๖) ตัดทัง้ มือทั้งเทาบาง
(๗) ตัดหูบาง
(๘) ตัดจมูกบาง
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(๙) ตัดทัง้ หูทั้งจมูกบาง
(๑๐) ลงกรรมกรณวิธี หมอเคี่ยวน้ําสม บาง
(๑๑) ลงกรรมกรณวิธี ขอดสังข บาง
(๑๒) ลงกรรมกรณวิธี ปากราหู บาง
(๑๓) ลงกรรมกรณวิธี มาลัยไฟ บาง
(๑๔) ลงกรรมกรณวิธี คบมือ บาง
(๑๕) ลงกรรมกรณวิธี ริ้วสาย บาง
(๑๖) ลงกรรมกรณวิธี นุงเปลือกไม บาง
(๑๗) ลงกรรมกรณวิธี ยืนกวาง บาง
(๑๘) ลงกรรมกรณวิธี เกี่ยวเหยื่อเบ็ด บาง
(๑๙) ลงกรรมกรณวิธี เหรียญกษาปณ บาง
(๒๐) ลงกรรมกรณวิธี แปรงแสบ บาง
(๒๑) ลงกรรมกรณวิธี กางเวียน บาง
(๒๒) ลงกรรมกรณวิธี ตั่งฟาง บาง
(๒๓) ราดดวยน้ํามันเดือดๆ บาง
(๒๔) ใหสุนัขทึ้งบาง
(๒๕) ใหนอนหงายบนหลาวทั้งเปนๆ บาง
(๒๖) ตัดศีรษะดวยดาบบาง ในขณะที่เห็นนั้น บัณฑิตจะมีความรูสึกอยางนี้วา เพราะ
เหตุแหงกรรมชั่วปานใดแล ราชาทั้งหลายจึงจับโจรผูประพฤติผิดมาแลวสั่งลงกรรมกรณตางชนิด
คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ ตัดศีรษะดวยดาบบาง ปรกติเหลานั้นไมมีอยูในเรา และเราก็ไมปรากฏ
ในปรกติเหลานั้นดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตยอมเสวยสุขโสมนัสขอที่สองดังนี้ในปจจุบนั ฯ
[๔๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก กรรมงามที่บัณฑิตทําไว ในกอน คือ
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ยอมปก คลุม ครอบงําบัณฑิตผูอยูบนตั่ง หรือบนเตียง หรือ
นอนบนพืน้ ดินในสมัยนั้น เปรียบเหมือนเงายอดภูเขา ยอมปก คลุม ครอบงําแผนดินในสมัยเวลาเย็น
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล กรรมงามที่บัณฑิตทําไวในกอน คือ กายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต ยอมปก คลุม ครอบงําบัณฑิตผูอยูบนตั่ง หรือบนเตียงหรือนอนบนพื้น
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ดินในสมัยนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนั้นบัณฑิตจะมีความรูสึกอยางนี้วา เราไมไดทําความ
ชั่ว ไมไดทําความราย ไมไดทําความเลว ทําแตความดี ทําแต กุศล ทําแตเครื่องปองกันความ
หวาดกลัวไว ละโลกนี้ไปแลว จะไปสูคติของคน ที่ไมไดทําความชัว่ ไมไดทําความราย ไมไดทาํ
ความเลว ทําแตความดี ทําแต กุศล ทําแตเครื่องปองกันความหวาดกลัวไวเปนกําหนด บัณฑิต
นั้นยอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมคร่ําครวญ ไมร่ําไหทุมอก ไมถงึ ความหลงพรอม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บัณฑิตยอมเสวยสุขโสมนัสขอที่สามดังนี้ในปจจุบัน ฯ
[๔๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตนัน้ นั่นแลประพฤติสุจริตทางกายทางวาจา ทางใจ
แลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกลาวถึงสุคติซึ่ง
เขาพูดหมายถึงสวรรคนั้นแลโดยชอบ พึงกลาวไดวาเปนสถานที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
สวนเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพียงเทานีแ้ มจะเปรียบอุปมาจนถึงสวรรคเปนสุข ก็ไมใชงายนัก ฯ
[๔๘๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ภิกษุรปู หนึ่งไดกราบทูล พระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ อาจเปรียบอุปมาไดหรือไม พระผู มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
อาจเปรียบได แลวตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพระเจาจักรพรรดิ ทรงประกอบ
ดวยแกว ๗ ประการและความ สัมฤทธิผล ๔ อยาง จึงเสวยสุขโสมนัสอันมีสิ่งประกอบนั้นเปน
เหตุได พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยแกว ๗ ประการเปนไฉน ฯ
[๔๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชามหากษัตริยในโลกนี้ผูทรงไดมุรธาภิเษกแลว ทรง
สรงสนานพระเศียร ทรงรักษาอุโบสถในดิถีที่ ๑๕ ซึ่งวันนัน้ เปนวันอุโบสถ เมื่อประทับอยูใน
พระมหาปราสาทชั้นบน ยอมปรากฏจักรแกวทิพมีกําตัง้ พัน พรอมดวยกงและดุม บริบูรณดวย
อาการทุกอยาง ครั้นทอดพระเนตรแลวไดมีพระราชดําริดังนี้วา ก็เราไดสดับมาดังนี้แล พระราชา
พระองคใด ผูท รงไดมูรธาภิเษกแลว ทรงสรงสนานพระเศียร ทรงรักษาอุโบสถในดิถีที่ ๑๕ ซึ่ง
วันนัน้ เปนวันอุโบสถ เมื่อประทับอยูในพระมหาปราสาทชั้นบน ยอมปรากฏจักรแกวทิพมีกําตั้ง
พัน พรอมดวยกงและดุม บริบูรณดวยอาการทุกอยาง พระราชานั้นยอมเปนพระเจาจักรพรรดิ
เราเปนพระเจาจักรพรรดิหรือหนอ ฯ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอนั้น พระองคเสด็จลุกจากราชอาสน ทรงจับพระเตาน้ําดวยพระ
หัตถซาย ทรงหลั่งรดจักรแกวดวยพระหัตถขวา รับสั่งวา จงพัดผันไปเถิดจักรแกวผูเจริญ
จักรแกวผูเจริญจงพิชิตใหยงิ่ เถิด ลําดับนัน้ จักรแกวนัน้ ก็พัดผันไปทางทิศตะวันออก พระเจา
จักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนาก็เสด็จตามไป จักรแกวประดิษฐานอยู ณ ประเทศใด พระเจา
จักรพรรดิก็เสด็จเขาประทับ ณ ประเทศนัน้ พรอมดวยจตุรงคินีเสนา บรรดาพระราชาที่เปน
ปฏิปกษในทิศตะวันออก เขามาเฝาพระเจาจักรพรรดิแลวทูลอยางนี้วา เชิญเสด็จเถิด มหาราช
พระองคเสด็จมาดีแลว มหาราช ขาแตมหาราช แผนดินนี้เปนของพระองค ขอพระองคจงสั่งการ
เถิด พระเจาจักรพรรดิรับสั่งอยางนี้วา ทานทุกคนไมควรฆาสัตว ไมควร ลักทรัพยที่เจาของมิได
ให ไมควรประพฤติผิดในกาม ไมควรพูดเท็จ ไมควรดืม่ น้ําเมา และทานทั้งหลายจงครอบครอง
บานเมืองกันตามสภาพที่เปนจริงเถิด บรรดาพระราชาที่เปนปฏิปกษในทิศตะวันออกเหลานั้นแล
ไดกลายเปนผูส นับสนุนพระเจาจักรพรรดิ ตอนั้น จักรแกวนั้นไดพัดผันไปจดสมุทรดานทิศ
ตะวันออก แลวกลับขึ้นพัดผันไปทิศใต ฯลฯ พัดผันไปจดสมุทรดานทิศใตแลวกลับขึ้นพัดผัน
ไปทิศตะวันตก ฯลฯ พัดผันไปจดสมุทรดานทิศตะวันตก แลวกลับขึ้นพัดผันไปทิศเหนือ
พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนา ก็เสด็จตามไป จักรแกวประดิษฐาน อยู ณ ประเทศใด
พระเจาจักรพรรดิก็เสด็จเขาประทับ ณ ประเทศนั้น พรอม ดวยจตุรงคินีเสนา บรรดาพระราชาที่
เปนปฏิปกษในทิศเหนือเขามาเฝาพระเจาจักรพรรดิ แลวทูลอยางนีว้ า เชิญเสด็จเถิด มหาราช
พระองคเสด็จมาดีแลว มหาราช ขาแตมหาราช แผนดินนี้เปนของพระองค ขอพระองคจงสั่งการ
เถิดพระเจาจักรพรรดิรับสั่งอยางนีว้ า ทานทุกคนไมควรฆาสัตว ไมควรลักทรัพยที่ เจาของมิได
ให ไมควรประพฤติผิดในกาม ไมควรพูดเท็จ ไมควรดืม่ น้ําเมา และทานทั้งหลายจงครอบครอง
บานเมืองกันตามสภาพที่เปนจริงเถิด บรรดาพระราชาที่เปนปฏิปกษในทิศเหนือเหลานั้นแล ได
กลายเปนผูสนับสนุนพระเจาจักรพรรดิดกู รภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล จักรแกวนั้นพิชิตยิ่งตลอด
แผนดินมีสมุทรเปนขอบเขต แลวกลับมาสูร าชธานีเดิม ประดิษฐานอยูเปนเสมือนลิม่ สลัก
พระทวาร ภายในพระราชวังของพระเจาจักรพรรดิ ทําใหงดงามอยางมั่นคงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ยอมปรากฏจักรแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ ฯ
[๔๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิยอ มปรากฏชางแกว
เปนชางหลวงชื่ออุโบสถ เผือกทั่วสรรพางคกาย มีที่ตั้งอวัยวะทั้งเจ็ดถูกตองดี มีฤทธิ์เหาะได
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ครั้นพระเจาจักรพรรดิทอดพระเนตรเห็นแลวยอมมีพระราชหฤทัยโปรดปรานวา จะเปนยานชาง
ที่เจริญหนอ พอมหาจําเริญถาสําเร็จการฝกหัด ตอนั้น ชางแกวนั้นจึงสําเร็จการฝกหัดเหมือน
ชางอาชาไนยตัวเจริญ ที่ฝกปรือดีเปนเวลานาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว พระเจา
จักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองชางแกวนั้น จึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเชา เสด็จเวียนรอบปฐพีมีสมุทร
เปนขอบเขต เสด็จกลับมาราชธานีเดิม ทรงเสวยพระกระ ยาหารเชาไดทันเวลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ยอมปรากฏชางแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ ฯ
[๔๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิยอมปรากฏมาแกว
เปนอัสวราชชือ่ วลาหก ขาวปลอด ศีรษะดําเหมือนกา เสนผมสลวยเหมือนหญาปลอง มีฤทธิ์
เหาะได ครั้นพระเจาจักรพรรดิทอดพระเนตรเห็น แลว ยอมมีพระราชหฤทัยโปรดปรานวา จะเปน
ยานมาที่เจริญหนอ พอมหาจําเริญ ถาสําเร็จการฝกหัด ตอนั้น มาแกวนั้นจึงสําเร็จการฝกหัด
เหมือนมาอาชาไนยตัวเจริญ ที่ฝกปรือดีแลวเปนเวลานาน ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรื่องเคยมีมาแลว
พระเจาจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองมาแกวนั้น จึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเชา เสด็จเวียนรอบปฐพีมี
สมุทรเปนขอบเขต เสด็จกลับมาราชธานีเดิม ทรงเสวยพระกระยาหารเชาไดทันเวลา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ยอมปรากฏมาแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ ฯ
[๔๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิยอมปรากฏมณีแกว
เปนแกวไพฑูรย งามโชติชวง แปดเหลี่ยม อันเจียระไนไวอยางดี มีแสงสวางแผไปโยชน
หนึ่งโดยรอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมี มาแลว พระเจาจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองมณีแกว
นั้น จึงสั่งใหจตุรงคินีเสนายกมณีขึ้นเปนยอดธง แลวใหเคลื่อนพลไปในความมืดทึบของราตรี
ชาวบานที่อยูรอบๆ พากันประกอบการงานดวยแสงสวางนั้น สําคัญวาเปนกลางวัน ดูกร ภิกษุ
ทั้งหลาย ยอมปรากฏมณีแกวเห็นปานนีแ้ กพระเจาจักรพรรดิ ฯ
[๔๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิยอมปรากฏนางแกวรูป
งาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยความงามแหงผิวพรรณอยางยิ่ง ไมสูงนัก ไมต่ํานัก ไม
ผอมนัก ไมอว นนัก ไมดํานัก ไมขาวนัก ลวงผิวพรรณของมนุษย แตยังไมถึงผิวพรรณทิพ
มีสัมผัสทางกายปานประหนึ่ง สัมผัสปุยนุนหรือปุยฝาย นางแกวนั้นมีตัวอุนในคราวหนาว มีตวั
เย็นในคราวรอนมีกลิ่นดังกลิ่นจันทรฟุงไปแตกาย มีกลิน่ ดังกลิ่นอุบลฟุงไปแตปาก นางแกว
นั้นมีปรกติตื่นกอนนอนทีหลัง คอยฟงบรรหารใช ประพฤติถูกพระทัย ทูลปราศรัยเปนที่โปรด
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ปรานตอพระเจาจักรพรรดิ และไมประพฤติลวงพระเจาจักรพรรดิแมทางใจ ไฉนเลา จะมีประพฤติ
ลวงทางกายได ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ยอมปรากฏนางแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ ฯ
[๔๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิยอมปรากฏคฤหบดีแกว
ผูมจี ักษุเพียงดังทิพเกิดแตวบิ ากของกรรมปรากฏ ซึ่งเปนเหตุใหมองเห็นทรัพยทั้งทีม่ ีเจาของ ทั้ง
ที่ไมมีเจาของได เขาเขาเฝาพระเจาจักรพรรดิแลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ พระองคจงทรง
เปนผูขวนขวายนอยเถิด ขา พระองคจักทําหนาที่การคลังใหพระองค ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคย
มีมาแลวพระเจาจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองคฤหบดีแกวนัน้ จึงเสด็จลงเรือพระทีน่ ั่งใหลอยลอง
กระแสน้ํากลางแมน้ําคงคา แลวรับสั่งกะคฤหบดีแกวดังนี้วา ดูกรคฤหบดีฉันตองการเงินและ
ทอง คฤหบดีแกวกราบทูลวา ขาแตมหาราช ถาเชนนั้นโปรดเทียบเรือเขาฝงขางหนึ่งเถิด พระ
เจาจักรพรรดิตรัสวา ดูกรคฤหบดี ฉันตอง การเงินและทองตรงนี้แหละ ทันใดนั้น คฤหบดีแกว
จึงเอามือทั้ง ๒ หยอนลงในน้ํา ยกหมอเต็มดวยเงินและทองขึ้นมา แลวกราบทูลพระเจา
จักรพรรดิดังนีว้ าขาแตมหาราช พอหรือยังเพียงเทานี้ ใชไดหรือยังเพียงเทานี้ บูชาไดหรือยัง
เพียงเทานี้ พระเจาจักรพรรดิจึงรับสั่งอยางนี้วา ดูกรคฤหบดี พอละ ใชไดแลว บูชาไดแลว
เพียงเทานี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมปรากฏคฤหบดีแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ ฯ
[๔๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิยอ มปรากฏปริณายก
แกว ปริณายกนั้นเปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา สามารถถวาย ขอแนะนําใหพระองคทรงบํารุง
ผูที่ควรบํารุง ทรงถอดถอนผูที่ควรถอดถอน ทรง แตงตั้งผูที่ควรแตงตั้ง เขาเขาไปเฝาพระเจา
จักรพรรดิแลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคจงเปนผูขวนขวายนอยเถิด ขาพระองค
จักสั่งการถวาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมปรากฏปริณายกแกวเห็นปานนีแ้ กพระเจาจักรพรรดิ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิยอ มทรงประกอบดวยแกว ๗ ประการ นี้ พระเจา
จักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผล ๔ อยางเปนไฉน ฯ
[๔๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิในโลกนี้ยอมทรงพระสิริโฉมงดงาม นาดู
นาเลื่อมใส ประกอบดวยความงามแหงพระฉวีวรรณอยางยิ่งเกินมนุษยอื่นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผลขอแรกดังนี้ ฯ
[๔๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิยอมทรงพระชนมายุยนื
ทรงดํารงอยูนานเกินมนุษยอนื่ ๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความ
สัมฤทธิผลขอที่ ๒ ดังนี้ ฯ
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[๔๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิยอ มเปนผูมีพระโรคาพาธ
นอย ไมทรงลําบาก ทรงประกอบดวยพระเตโชธาตุยอยพระกระยาหารสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก
ไมรอนนัก เกินมนุษยอื่นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผล
ขอที่ ๓ ดังนี้ ฯ
[๕๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิยอ มทรงเปนที่รักใคร
พอใจ ของพราหมณและคฤหบดีเหมือนบิดาเปนที่รักใครพอใจ ของบุตรฉะนั้น พราหมณและ
คฤหบดีก็เปนที่ทรงโปรดปราน พอพระราชหฤทัยของพระเจาจักรพรรดิเหมือนบุตรเปนที่รักใคร
พอใจของบิดาฉะนั้น ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินี
เสนาออกประพาสพระราชอุทยาน ทันทีนนั้ พราหมณและคฤหบดีเขาไปเฝาพระองคแลว
กราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคอยารีบดวน โปรดเสด็จโดยอาการที่พวกขาพระองค
ไดชมพระบารมีนานๆ เถิด แมพระเจาจักรพรรดิก็ทรงสั่งสารถีวาดูกรสารถี ทานอยารีบดวน
จงขับไปโดยอาการที่ฉันไดชมบรรดาพราหมณและคฤหบดีนานๆ เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจา
จักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผลขอที่ ๔ ดังนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผล๔ อยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบ
ดวยแกว ๗ ประการ และความสัมฤทธิผล ๔ อยางดังนี้ พึงเสวยสุขโสมนัสอันมีสิ่งประกอบนัน้
เปนเหตุบางไหมหนอ ฯ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยแกว
แมประการหนึ่งๆ ก็ทรงเสวยสุขโสมนัสอันมีแกวประการนั้นเปนเหตุได จะปวยกลาวไปไย
ถึงแกวทั้ง ๗ ประการ และความสัมฤทธิผลทั้ง ๔ อยาง ฯ
[๕๐๑] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงหยิบแผนหินยอมๆ ขนาดเทาฝามือ แลว
ตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความ ขอนั้นเปนไฉน แผนหินยอมๆ
ขนาดเทาฝามือที่เราถือนี้กับภูเขาหลวงหิมพานตอยางไหนหนอแลใหญกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ แผนหินยอมๆ ขนาดเทาฝามือที่ทรงถือนี้มีประมาณนอยนัก
ปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานตแลว ยอมไมถึงแมความนับยอมไมถึงแมสวนแหงเสีย้ ว
ยอมไมถึงแมการเทียบกันได ฯ
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พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล พระเจาจักรพรรดินี้ ทรงประกอบดวย
แกว ๗ ประการและความสัมฤทธิผล ๔ อยาง ยอมทรงเสวยสุข โสมนัสอันมีสิ่งประกอบนั้น
เปนเหตุได สุขโสมนัสนั้นเปรียบเทียบสุขอันเปนทิพยแลว ยอมไมถึงแมการนับ ยอมไมเขาถึง
แมสวนแหงเสีย้ ว ยอมไมถึงแมการเทียบกันได ฯ
[๕๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตนัน้ นั่นแล ถามาสูความเปนมนุษยในบางครัง้
บางคราวไมวากาลไหนๆ โดยลวงระยะกาลนาน ก็ยอมเกิดในสกุลสูง คือ สกุลกษัตริยมหาศาล
หรือสกุลพราหมณมหาศาล หรือสกุลคฤหบดีมหาศาล เห็นปานนั้นในบั้นปลาย อันเปนสกุล
มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินอุปกรณเครื่องปลื้มใจ และทรัพยธัญญาหาร
อยางเพียงพอ และเขา จะเปนผูมีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยความงามแหงผิวพรรณ
อยางยิ่งมีปรกติไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยู อาศัย
และเครื่องตามประทีป เขาจะประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตครั้นแลวเมื่อตายไป
จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
[๕๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนนักเลงการพนัน เพราะฉวยเอาชัยชนะไดประการแรก
เทานั้น จึงบรรลุโภคสมบัติมากมาย การฉวยเอาชัยชนะของนักเลงการพนันที่บรรลุโภคสมบัติ
มากมายไดนั้นแล เพียงเล็กนอย ที่แทแลการฉวยเอาชัยชนะใหญหลวงกวานัน้ การฉวยเอา
ชัยชนะใหญหลวงกวานั้น คือ การฉวยเอาชัยชนะที่บณ
ั ฑิตนั้น ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต แลวตายไป เขาถึงสุคติโลกสวรรคนั่นเอง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีภ้ มู ิของบัณฑิตครบถวนบริบูรณ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ พาลบัณฑิตสูตร ที่ ๙
__________
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๑๐. เทวทูตสูตร (๑๓๐)
[๕๐๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ
[๕๐๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้ า ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนเรือน ๒ หลัง
มีประตูตรงกัน บุรุษผูมีตาดียืนอยูระหวางกลางเรือน ๒ หลังนั้น พึงเห็นมนุษยกําลังเขาเรือนบาง
กําลังออกจากเรือนบาง กําลังเดินมาบางกําลังเดินไปบาง ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น
เหมือนกันแล เรายอมมองเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดีตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมทราบชัด
ซึ่งหมูสัตวผู เปนไปตามกรรมไดวา สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต ไมติเตียนพระอริยะ เปนสัมมาทิฐิ เชื่อมั่นกรรมดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตาย
ไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรคก็มี สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยะ เปนสัมมาทิฐิ เชื่อมั่นกรรมดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตาย
ไปแลว บังเกิดในหมูมนุษยก็มี สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต ติเตียน พระอริยะ เปนมิจฉาทิฐิ เชื่อมั่นกรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไปแลว
เขาถึงปตติวิสัยก็มี สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้ ประกอบดวย กายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต
ติเตียนพระอริยะ เปนมิจฉาทิฐิ เชื่อมั่นกรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไปแลว เขาถึง
กําเนิดสัตวเดียรัจฉานก็มี สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต
ติเตียน พระอริยะ เปนมิจฉาทิฐิ เชื่อมั่นกรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมือ่ ตายไปแลว เขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรกก็มี ฯ
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[๕๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะจับสัตวนั้นที่สวนตางๆ ของแขนไป
แสดงแกพระยายมวา ขาแตพระองค บุรุษนี้ไมปฏิบัติชอบในมารดาไมปฏิบัติชอบในสมณะ
ไมปฏิบัติชอบในพราหมณ ไมออนนอมตอผูใหญในสกุล ขอพระองคจงลงอาชญาแกบุรุษนีเ้ ถิด ฯ
[๕๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมจะปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถามถึงเทวทูตที่ ๑
กะสัตวนั้นวา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นเทวทูตที่ ๑ปรากฏในหมูมนุษยหรือ ฯ
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลยเจาขา ฯ
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นเด็กแดงๆยังออนนอนแบ
เปอนมูตรคูถของตนอยูในหมูมนุษยหรือ ฯ
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา ฯ
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานนัน้ รูความ มีสติ เปน ผูใหญแลว
ไดมีความดําริดังนี้บางไหมวา แมตัวเราแล ก็มีความเกิดเปนธรรมดาไมลวงพนความเกิดไปได
ควรที่เราจะทําความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ ฯ
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสียเจาขา ฯ
พระยายมกลาวอยางนีว้ า ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําความดีทางกาย ทางวาจา
และทางใจไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนัน้ เหลานายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ทานประมาท
แลว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไมใชมารดาทําใหทานไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพี่นองชายทําใหทาน
ไมใชพี่นองหญิงทําใหทาน ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทา น ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน ไมใช
สมณะและพราหมณทําใหทา น ไมใชเทวดาทําใหทาน ตัวทานเองทําเขาไว ทานเทานั้นจักเสวย
วิบากของบาปกรรมนี้ ฯ
[๕๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นปลอบโยน เอาอกเอาใจไตถามถึงเทวทูตที่ ๑
กะสัตวนั้นแลว จึงปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถามเทวทูตที่ ๒ วา ดูกรพอมหาจําเริญ
ทานไมไดเห็นเทวทูตที่ ๒ ปรากฏในหมูม นุษย หรือ ฯ
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลย เจาขา ฯ
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นหญิงหรือชาย มีอายุ ๘๐ ป
๙๐ ป หรือ ๑๐๐ ป นับแตเกิดมา ผูแก ซี่โครงคด หลังงอ ถือไมเทา งกเงิ่น เดินไป
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กระสับกระสาย ลวงวัยหนุม สาว ฟนหักผมหงอก หนังยน ศีรษะลาน เหีย่ ว ตัวตกกระ
ในหมูมนุษยหรือ ฯ
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา ฯ
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานนัน้ รูความ มีสติ เปนผูใหญแลว ได
มีความดําริดังนี้บางไหมวา แมตัวเราแล ก็มีความแกเปนธรรมดาไมลวงพนความแกไปได
ควรที่เราจะทําความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ ฯ
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสีย เจาขา ฯ
พระยายมกลาวอยางนีว้ า ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําดีทางกายทางวาจา และทางใจ
ไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้น เหลานายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ทานประมาทแลว ก็
บาปกรรมนี้นนั่ แล ไมใชมารดาทําใหทานไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพี่นองชายทําใหทาน ไมใช
พี่นองหญิงทําใหทาน ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน ไมใชสมณะ
และพราหมณทําใหทาน ไมใชเทวดาทําใหทาน ตัวทานเองทําเขาไว ทานเทานั้นจักเสวยวิบาก
ของบาปกรรมนี้ ฯ
[๕๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นปลอบโยน เอาอกเอาใจไตถามถึงเทวทูตที่ ๒
กะสัตวนั้นแลว จึงปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถามถึงเทวทูตที่ ๓ วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทาน
ไมไดเห็นเทวทูตที่ ๓ ปรากฏในหมู มนุษยหรือ ฯ
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลย เจาขา ฯ
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นหญิงหรือชาย ผูปวย ทนทุกข
เปนไขหนัก นอนเปอนมูตรคูถของตน มีคนอื่นคอยพยุงลุกพยุงเดิน ในหมูมนุษยหรือ ฯ
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา ฯ
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานนัน้ รูความมีสติ เปนผูใหญแลว ไดมี
ความดําริดังนีบ้ างไหมวา แมตัวเราแล ก็มีความเจ็บปวยเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บปวย
ไปได ควรที่เราจะทําความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ ฯ
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสีย เจาขา ฯ
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พระยายมกลาวอยางนีว้ า ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําความดีทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้น เหลานายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ทานประมาท
แลว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไมใชมารดาทําใหทานไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพี่นองชายทําให
ทาน ไมใชพนี่ องหญิงทําใหทาน ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน
ไมใชสมณะและพราหมณทําใหทาน ไมใชเทวดาทําใหทาน ตัวทานเองทําเขาไว ทานเทานั้นจัก
เสวยวิบากของบาปกรรมนี้ ฯ
[๕๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นปลอบโยน เอาอกเอาใจไตถามถึงเทวทูตที่ ๓
กะสัตวนั้นแลว จึงปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถามถึงเทวทูตที่ ๔ วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทาน
ไมไดเห็นเทวทูตที่ ๔ ปรากฏในหมู มนุษยหรือ ฯ
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลย เจาขา ฯ
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นราชาทั้งหลาย ในหมูมนุษยจับ
โจรผูประพฤติผิดมาแลว สัง่ ลงกรรมกรณตางชนิดบางหรือ คือ ฯ
(๑) โบยดวยแสบาง
(๒) โบยดวยหวายบาง
(๓) ตีดว ยตะบองสั้นบาง
(๔) ตัดมือบาง
(๕) ตัดเทาบาง
(๖) ตัดทัง้ มือทั้งเทาบาง
(๗) ตัดหูบาง
(๘) ตัดจมูกบาง
(๙) ตัดทัง้ หูทั้งจมูกบาง
(๑๐) ลงกรรมกรณวิธี หมอเคี่ยวน้ําสม บาง
(๑๑) ลงกรรมกรณวิธี ขอดสังข บาง
(๑๒) ลงกรรมกรณวิธี ปากราหู บาง
(๑๓) ลงกรรมกรณวิธี มาลัยไฟ บาง
(๑๔) ลงกรรมกรณวิธี คบมือ บาง
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(๑๕) ลงกรรมกรณวิธี ริ้วสาย บาง
(๑๖) ลงกรรมกรณวิธี นุงเปลือกไม บาง
(๑๗) ลงกรรมกรณวิธี ยืนกวาง บาง
(๑๘) ลงกรรมกรณวิธี เกี่ยวเหยื่อเบ็ด บาง
(๑๙) ลงกรรมกรณวิธี เหรียญกษาปณ บาง
(๒๐) ลงกรรมกรณวิธี แปรงแสบ บาง
(๒๑) ลงกรรมกรณวิธี กางเวียน บาง
(๒๒) ลงกรรมกรณวิธี ตั่งฟาง บาง
(๒๓) ราดดวยน้ํามันเดือดๆ บาง
(๒๔) ใหสุนัขทึ้งบาง
(๒๕) ใหนอนหงายบนหลาวทั้งเปนๆ บาง
(๒๖) ตัดศีรษะดวยดาบบาง ฯ
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา ฯ
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานนัน้ รูความมีสติ เปน ผูใหญแลว ไดมี
ความดําริดังนีบ้ างไหมวา จําเริญละ เปนอันวา สัตวทที่ ํากรรมลามกไวนนั้ ๆ ยอมถูกลง
กรรมกรณตางชนิดเห็นปานนี้ในปจจุบัน จะปวยกลาว ไปไยถึงชาติหนา ควรที่เราจะทําความดี
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ฯ
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสีย เจาขา ฯ
พระยายมกลาวอยางนีว้ า ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําความดีทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้น เหลานายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ทานประมาท
แลว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไมใชมารดาทําใหทานไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพี่นองชายทําใหทาน
ไมใชพี่นองหญิงทําใหทาน ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน ไมใช
สมณะและพราหมณทําใหทา น ไมใชเทวดาทําใหทาน ตัวทานเองทําเขาไว ทานเทานั้นจักเสวย
วิบากของบาปกรรมนี้ ฯ
[๕๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นปลอบโยน เอาอกเอาใจไตถามถึงเทวทูตที่ ๔
กะสัตวนั้นแลว จึงปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถามถึงเทวทูตที่ ๕ วา ดูกรพอมหาจําเริญ
ทานไมไดเห็นเทวทูตที่ ๕ ปรากฏในหมู มนุษยหรือ ฯ
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สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลย เจาขา ฯ
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นหญิงหรือชาย ที่ตายแลววันหนึ่ง
หรือสองวัน หรือสามวัน ขึ้นพอง เขียวช้ํา มีน้ําเหลืองเยิ้มในหมูมนุษยหรือ ฯ
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา ฯ
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานนัน้ รูความมีสติ เปนผูใหญแลว ไดมี
ความดําริดังนีบ้ างไหมวา แมตัวเราแล ก็มีความตายเปนธรรมดาไมลวงพนความตายไปได
ควรที่เราจะทําความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ ฯ
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสีย เจาขา ฯ
พระยายมกลาวอยางนีว้ า ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําความดีทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้น เหลานายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ทานประมาท
แลว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไมใชมารดาทําใหทานไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพี่นองชายทําให
ทาน ไมใชพนี่ องหญิงทําใหทาน ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน
ไมใชสมณะและพราหมณทาํ ใหทาน ไมใชเทวดาทําใหทาน ตัวทานเองทําเขาไว ทานเทานั้น
จักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถามถึงเทวทูตที่ ๕ กะสัตว
นั้นแลว ก็ทรงดุษณีอยู ฯ
[๕๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานิรยบาลจะใหสัตวนั้นกระทําเหตุชื่อการจํา ๕ ประการ
คือ ตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือขางที่ ๑ ขางที่ ๒ ที่เทาขางที่ ๑ ขางที่ ๒ และที่ทรวงอกตรงกลาง
สัตวนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบอยูในนรกนั้น และยังไมตายตราบเทาบาปกรรม
ยังไมสิ้นสุด ฯ
[๕๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานิรยบาลจะจับสัตวนั้นขึงพืดแลวเอาผึ่งถาก...จะ
จับสัตวนั้นเอาเทาขึ้นขางบน เอาหัวลงขางลางแลวถากดวยพรา ... จะเอาสัตวนั้นเทียมรถแลว
ใหวิ่งกลับไปกลับมาบนแผนดินที่มีไฟติดทั่ว ลุกโพลงโชติชวง ... จะใหสัตวนั้นปนขึ้นปนลง
ซึ่งภูเขาถานเพลิงลูกใหญที่มีไฟติดทัว่ ลุกโพลง โชติชวง ... จะจับสัตวนั้นเอาเทาขึน้ ขางบน
เอาหัวลงขางลาง แลวพุงลงไป ในหมอทองแดง ที่มีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติชวง สัตวนั้นจะ
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เดือดพลานเปน ฟองอยูในหมอทองแดงนั้น เขาเมื่อเดือดเปนฟองอยู จะพลานขึ้นขางบน
ครั้งหนึ่งบาง พลานลงขางลางครั้งหนึ่งบาง พลานไปดานขวางครั้งหนึง่ บาง จะเสวยเวทนา
อันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในหมอทองแดงนัน้ และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด ฯ
[๕๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะโยนสัตวนั้นเขาไปในมหา นรก ก็มหา
นรกนั้นแล
มีสี่มุม สี่ประตู แบงไวโดยสวนเทากัน มีกําแพงเหล็ก
ลอมรอบ ครอบไวดวยแผนเหล็ก พืน้ ของนรกใหญนั้นลวน
แลวดวยเหล็ก ลุกโพลง แผไปตลอดรอยโยชนรอบดาน
ประดิษฐานอยูทุกเมื่อ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย และมหานรกนัน้ มีเปลวไฟพลุงจากฝาดานหนาจดฝาดานหลัง
พลุงจากฝาดานหลังจดฝาดานหนา พลุงจากฝาดานเหนือจดฝาดานใต พลุงจากฝาดานใตจดฝาดาน
เหนือ พลุงขึน้ จากขางลางจดขางบน พลุงจากขางบนจดขางลาง สัตวนั้นจะเสวยเวทนาอันเปน
ทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในมหานรกนัน้ และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด ฯ
[๕๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราว โดยลวงระยะกาลนาน
ประตูดานหนาของมหานรกเปด สัตวนนั้ จะรีบวิ่งไปยังประตูนั้น โดยเร็ว ยอมถูกไฟไหมผิว
ไหมหนัง ไหมเนื้อ ไหมเอ็น แมกระดูกทั้งหลาย ก็เปนควันตลบ แตอวัยวะที่สัตวนั้นยกขึ้นแลว
จะกลับคงรูปเดิมทันที และในขณะที่สัตวนั้น ใกลจะถึงประตู ประตูนั้นจะปด สัตวนั้นยอม
เสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในมหานรกนั้น และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้น
ยังไมสิ้นสุด ฯ
[๕๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราว โดยลวงระยะกาลนาน
ประตูดานหลังของมหานรกนั้นเปด ฯลฯ ประตูดานเหนือเปด ฯลฯประตูดานใตเปด สัตวนั้น
จะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็ว ยอมถูกไฟไหมผิว ไหม หนัง ไหมเนือ้ ไหมเอ็น แมกระดูก
ทั้งหลายก็เปนควันตลบ แตอวัยวะที่สัตวนั้นยกขึ้นแลวจะกลับคงรูปเดิมทันที และในขณะที่
สัตวนั้นใกลจะถึงประตู ประตูนั้นจะปด สัตวนั่นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ
อยูในมหานรกนั้นและยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 262
[๕๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราว โดยลวงระยะกาลนาน
ประตูดานหนาของมหานรกนั้นเปด สัตวนั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนนั้ โดยเร็ว ยอมถูกไฟไหมผิว
ไหมหนัง ไหมเนื้อ ไหมเอ็น แมกระดูก ทั้งหลายก็เปนควันตลบ แตอวัยวะที่สัตวนั้นยกขึ้นแลว
จะกลับคงรูปเดิมทันทีสัตวนนั้ จะออกทางประตูนั้นได แตวามหานรกนั้นแล มีนรกเต็มดวย
คูถใหญ ประกอบอยูรอบดาน สัตวนั้นจะตกลงในนรกคูถนั้น และในนรกคูถนั้นแล มีหมูสัตว
ปากดังเข็มคอยเฉือดเฉือนผิว แลวเฉือดเฉือนหนัง แลวเฉือดเฉือนเนื้อ แลวเฉือดเฉือนเอ็น
แลวเฉือดเฉือนกระดูก แลวกินเยื่อในกระดูก สัตวนนั้ ยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ
อยูในนรกคูถนั้น และยังไมตายตราบเทาบาป กรรมนั้นยังไมสิ้นสุด ฯ
[๕๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย และนรกคูถนั้น มีนรกเต็มดวยเถารึง ใหญประกอบอยู
รอบดาน สัตวนั้นจะตกลงไปในนรกเถารึงนั้น สัตวนนั้ ยอมเสวย เวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ
อยูในนรกเถารึงนั้น และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด ฯ
[๕๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย และนรกเถารึงนั้น มีปางิ้วใหญประกอบอยู รอบดาน
ตนสูงชลูดขึ้นไปโยชนหนึ่ง มีหนามยาว ๑๖ องคุลี มีไฟติดทั่วลุกโพลง โชติชวง
เหลานายนิรยบาลจะบังคับใหสัตวนนั้ ขึ้นๆ ลงๆ ที่ตนงิ้วนั้นสัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปน
ทุกขกลา เจ็บแสบ อยูที่ตนงิ้วนั้น และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด ฯ
[๕๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย และปางิว้ นั้น มีปาตนไมใบเปนดาบใหญประกอบอยูรอบดาน
สัตวนั้นจะเขาไปในปานัน้ จะถูกใบไมทลี่ มพัด ตัดมือบางตัดเทาบาง ตัดทั้งมือและเทาบาง
และตัดใบหูบา ง ตัดจมูกบาง ตัดทั้งใบหูและจมูกบาง สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา
เจ็บแสบ อยูท ี่ปาตนไมมีใบเปนดาบนัน้ และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด ฯ
[๕๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย และปาตนไมมีใบเปนดาบนั้น มีแมน้ําใหญ น้ําเปนดาง
ประกอบอยูรอบดาน สัตวนั้นจะตกลงไปในแมน้ํานั้น จะลอยอยูในแมน้ํานัน้ ตามกระแสบาง
ทวนกระแสบาง ทั้งตามและทวนกระแสบาง สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ
อยูในแมน้ํานัน้ และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด ฯ
[๕๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลพากันเอาเบ็ดเกี่ยวสัตวนั้นขึ้นวางบนบก
แลวกลาวอยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ เจาตองการอะไร สัตวนั้นบอกอยางนีว้ า ขาพเจาหิว
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เจาขา เหลานายนิรยบาลจึงเอาขอเหล็กรอนมีไฟติดทัว่ ลุกโพลง โชติชวง เปดปากออก
แลวใสกอนโลหะรอนมีไฟติดทับ ลุกโพลง โชติชวง เขาในปาก กอนโลหะนัน้ จะไหม
ริมฝปากบาง ปากบางคอบาง ทองบาง ของสัตวนั้น พาเอาไสใหญบา ง ไสนอยบาง
ออกมาทางสวน เบื้องลาง สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยู ณ ที่นั้น
และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด ฯ
[๕๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลกลาวกะสัตวนั้นอยางนี้วา ดูกรพอ
มหาจําเริญ เจาตองการอะไร สัตวนั้นบอกอยางนีว้ า ขาพเจาระหาย เจาขา เหลานายนิรยบาล
จึงเอาขอเหล็กรอนมีไฟติดทัว่ ลุกโพลง โชติชวง เปดปากออกแลวเอาน้ําทองแดงรอนมีไฟติดทัว่
ลุกโพลง โชติชวง กรอกเขาไปในปาก น้ําทองแดงนั้นจะไหมริมฝปากบาง ปากบาง คอบาง
ทองบาง ของสัตวนั้น พาเอาไสใหญบาง ไสนอยบาง ออกมาทางสวนเบื้องลาง สัตวนั้น
ยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยู ณ ที่นนั้ และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้น
ยังไมสิ้นสุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะโยนสัตวนั้นเขาไปในมหา นรกอีก ฯ
[๕๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว พระยายมไดมีความดําริอยางนีว้ า
พอเจาประคุณเอย เปนอันวา เหลาสัตวที่ทาํ กรรมลามกไวในโลกยอมถูกนายนิรยบาลลง
กรรมกรณ ตางชนิดเห็นปานนี้ โอหนอ ขอเราพึงไดความเปนมนุษย ขอพระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธพึงเสด็จอุบัติในโลก ขอเราพึงได นั่งใกลพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ขอพระผูมี
พระภาคพระองคนั้นพึงทรงแสดงธรรมแกเรา และขอเราพึงรูทั่วถึงธรรมของพระผูมีพระภาค
พระองคนั้นเถิด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เรือ่ งนั้น เรามิไดฟงตอสมณะหรือพราหมณอื่นๆ แลวจึงบอก
ก็แล เราบอกเรื่องที่รูเอง เห็นเอง ปรากฏเองทั้งนั้น ฯ
[๕๒๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตดังนี้ ครั้นแลวพระสุคตผูศาสดา ก็ได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกดังนี้วา
นรชนเหลาใดยังเปนมาณพ อันเทวทูตตักเตือน แลวประมาทอยู
นรชนเหลานั้นจะเขาถึงหมูสัตวเลว เศราโศกสิ้นกาลนาน
สวนนรชนเหลาใด เปนสัตวบุรุษผูสงบระงับในโลกนี้ อัน
เทวทูตตักเตือนแลว ยอมไมประมาทในธรรมของพระอริยะ
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ในกาลไหนๆ เห็นภัยในความถือมัน่ อันเปนเหตุแหงชาติและ
มรณะแลว ไมถือมั่น หลุดพนในธรรมเปนที่สิ้นชาติและมรณะ
ได นรชนเหลานั้นเปนผูถึงความเกษม มีสุข ดับสนิทใน
ปจจุบัน ลวงเวรและภัยทั้งปวงและเขาไปลวงทุกขทงั้ ปวงได ฯ
จบ เทวสูตสูตร ที่ ๑๐
จบ สุญญตวรรค ที่ ๓
__________
หัวขอเรื่องของสุญญตวรรคนั้น ดังนี้
เรื่องสุญญตธรรมอยางไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ๒ เรื่อง เรื่องธรรม
ที่ไมนาเปนไปได ๑ เรื่องพระพักกุละ ๑ เรื่องสมณุทเทส
อจิรวตะผูเปนพระวีระผูประเสริฐ ๑ เรื่องพระภูมิชะผูมีชื่อวา
แผนดิน ๑ เรื่องพระอนุรุทธ ๑ เรื่องทานผูละกิเลส ๑
เรื่องภูมิบณ
ั ฑิต ๑ เรื่องเทวทูต ๑ ฯ
__________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้
๑. จูฬสุญญตสูตร
๓. อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร
๕. ทันตภูมิสูตร
๗. อนุรทุ ธสูตร
๙. พาลบัณฑิตสูตร
__________

คือ
๒. มหาสุญญตสูตร
๔. พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร
๖. ภูมิชสูตร
๘. อุปกกิเลสสูตร
๑๐. เทวทูตสูตร
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วิภังควรรค
๑. ภัทเทกรัตตสูตร (๑๓๑)
[๕๒๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูม ี พระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
อุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญแกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟงอุเทศและวิภังคนั้น จง
ใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ
[๕๒๗] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิง่ ที่ยังไม
มาถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว และสิ่งที่
ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบัน
ไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึง
เจริญธรรมนั้นเนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสียใน
วันนีแ้ หละ ใครเลาจะรูค วามตายในวันพรุง เพราะวาความ
ผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมเี สนาใหญนนั้ ยอมไมมีแกเราทั้งหลาย
พระมุนีผสู งบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความเพียร
ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นั้นแลวาผูม ีราตรีหนึ่ง
เจริญ ฯ
[๕๒๘] ดูกรภิกษุท้งั หลาย ก็บุคคลยอมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร คือ รําพึงถึง
ความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆ วา เราไดมรี ูปอยางนี้ในกาลที่ลวงแลวไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลที่
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ลวงแลว ไดมสี ัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีวิญญาณ
อยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ชื่อวาคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ
[๕๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลจะไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร คือ ไมรําพึงถึง
ความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆ วา เราไดมรี ูปอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาล
ที่ลวงแลว ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีวิญญาณ
อยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ชื่อวาไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ
[๕๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไรคือ รําพึงถึง
ความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ในกาลอนาคตพึงมีเวทนาอยางนี้ในกาล
อนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสังขาร อยางนี้ในกาลอนาคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อยางนี้แล ชื่อวามุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ฯ
[๕๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลจะไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร คือ ไมรําพึง
ถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนัน้ ๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนีใ้ นกาลอนาคต พึงมีเวทนาอยางนี้ใน
กาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสังขาร อยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณ
อยางนี้ในกาลอนาคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แลชื่อวาไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง
[๕๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร คือ ปุถุชน
ผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ เปนผูไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดฝก
ในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของ
สัตบุรุษ ยอมเล็งเห็นรูปโดยความเปน อัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง เล็งเห็นรูปในอัตตา
บาง เล็งเห็นอัตตาในรูป บาง ยอมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามี
เวทนาบาง เล็งเห็นเวทนาในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในเวทนาบาง ยอมเล็งเห็นสัญญาโดยความ
เปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีสัญญาบาง เล็งเห็นสัญญาในอัตตาบางเล็งเห็นอัตตาในสัญญา
บาง ยอมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีสังขารบาง เล็งเห็นสังขาร
ในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในสังขารบางยอมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็น
อัตตาวามีวิญญาณบาง เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย อยางนีแ้ ลชื่อวางอนแงนในธรรมปจจุบัน ฯ
[๕๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร คือ อริยสาวก
ผูสดับแลวในธรรมวินัยนี้ เปนผูไดเห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ฝกดีแลวใน
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ธรรมของพระอริยะ ไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ
ยอมไมเล็งเห็นรูปโดยความ เปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง
ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง ยอมไมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามี
เวทนาบาง ไมเล็งเห็นเวทนาในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในเวทนาบาง ยอมไมเล็งเห็นสัญญา
โดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีสัญญาบาง ไมเล็งเห็นสัญญาในอัตตาบาง ไมเล็ง
เห็นอัตตาในสัญญาบาง ยอมไมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามี
สังขารบาง ไมเล็งเห็นสังขารในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในสังขารบาง ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณ
โดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง ไมเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง ไม
เล็งเห็นอัตตา ในวิญญาณบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ชื่อวาไมงอ นแงนในธรรมปจจุบัน ฯ
[๕๓๔] บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิ่งที่
ยังไมมาถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไป
แลว และสิ่งที่ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บคุ คล
ใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน ไมคลอนแคลน
ในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ
ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสียในวันนีแ้ หละ
ใครเลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความผัดเพี้ยน
กับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น ยอมไมมีแกเราทัง้ หลาย
พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความ
เพียร ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นัน้ แลวา
ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําทีเ่ รากลาวไววา เราจักแสดงอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่ง
เจริญแกเธอทัง้ หลายนั้น เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ดวยประการฉะนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ ภัทเทกรัตตสูตร ที่ ๑
__________
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๒. อานันทภัทเทกรัตตสูตร (๑๓๒)
[๕๓๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ บิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล ทานพระอานนทสนทนากะภิกษุทั้งหลายในอุปฏฐานศาลา ชัก
ชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรมและกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่ง
เจริญ ฯ
[๕๓๖] ครั้นในเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่ทรงหลีกเรนเสด็จเขาไปยัง
อุปฏฐานศาลา ครั้นแลวจึงประทับนั่ง ณ อาสนะที่เขาแตงตั้งไวพอประทับนั่งเรียบรอยแลว จึง
ตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครหนอแลสนทนากะพวกภิกษุในอุปฏ ฐานศาลา
ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม และกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมี
ราตรีหนึ่งเจริญ ฯ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ทานพระอานนท พระพุทธเจาขา ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนทเธอสนทนากะภิกษุ
ทั้งหลาย ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรมไดกลาวอุเทศและวิภงั คของบุคคล
ผูมีราตรีหนึ่งเจริญอยางไรเลา ฯ
[๕๓๗] ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคสนทนากะภิกษุ
ทั้งหลาย ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรมไดกลาวอุเทศและวิภงั คของบุคคล
ผูมีราตรีหนึ่งเจริญอยางนี้วา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิง่ ที่ยัง
ไมมาถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว
และสิ่งที่ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถงึ ก็บุคคลใดเห็นแจง
ธรรมปจจุบันไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ
ได บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด
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พึงทําความเพียรเสียในวันนีแ้ หละ ใครเลาจะรูความตาย
ในวันพรุง เพราะวาความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญ
นั้น ยอมไมมีแกเราทั้งหลาย พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคล
ผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความเพียร ไมเกียจครานทั้งกลางวัน
และกลางคืน นั้นแลวา ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ฯ
[๕๓๘] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลยอมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร คือ รําพึง
ถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนัน้ ๆ วา เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีเวทนาอยางนี้ใน
กาลที่ลวงแลว ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลทีล่ วงแลว ไดมสี ังขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมี
วิญญาณอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมวี ิญญาณอยางนีใ้ นกาลที่ลวงแลว ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
อยางนี้แล ชื่อวาคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ
[๕๓๙] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลจะไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร คือ ไมรําพึง
ถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนัน้ ๆ วา เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีเวทนาอยางนี้ใน
กาลที่ลวงแลว ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลทีล่ วงแลว ไดมสี ังขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมี
วิญญาณอยางนี้ในกาลที่ลวงแลวดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ชื่อวาไมคํานึงถึงสิ่งที่
ลวงแลว ฯ
[๕๔๐] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลยอมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร คือ รําพึง
ถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนัน้ ๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนีใ้ นกาลอนาคต พึงมีเวทนาอยางนี้ใน
กาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคตพึงมีสังขารอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีวญ
ิ ญาณอยางนี้
ในกาลอนาคต ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวามุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ฯ
[๕๔๑] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลจะไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร คือ ไมรําพึง
ถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนัน้ ๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนีใ้ นกาลอนาคต พึงมีเวทนาอยางนี้ใน
กาลอนาคต พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคตพึงมีสังขารอยางนี้
ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาลอนาคต ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ชื่อวา
ไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ฯ
[๕๔๒] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบัน อยางไร คือ
ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ เปนผูไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม
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ไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดฝกในธรรม
ของสัตบุรุษ ยอมเล็งเห็นรูปโดย ความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง เล็งเห็นรูปใน
อัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในรูปบาง ยอมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมเล็ง
เห็น สัญญาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯยอมเล็ง
เห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีวญ
ิ ญาณบาง เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง
เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวางอนแงนในธรรมปจจุบัน ฯ
[๕๔๓] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน คือ อริยสาวก
ผูสดับแลวในธรรมวินัยนี้ เปนผูไดเห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะ ฝกดีแลวในธรรม
ของพระอริยะ ไดเห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ ยอมไม
เล็งเห็นรูปโดย ความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง ไม
เล็งเห็นอัตตาในรูปบาง ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง ยอมไมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง
ฯลฯ ยอมไมเล็งเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมไมเล็งเห็นสังขารโดย ความเปน
อัตตาบาง ฯลฯ ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง
ไมเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ชื่อวาไมงอนแงนในธรรม
ปจจุบัน ฯ
[๕๔๔] บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิ่งที่
ยังไมมาถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไป
แลว และสิ่งที่ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บคุ คล
ใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน ไมคลอนแคลน
ในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ
ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสียในวันนีแ้ หละ ใคร
เลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความผัดเพี้ยนกับ
มัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น ยอมไมมีแกเราทั้งหลาย พระ
มุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความ
เพียร ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นัน้ แลวา
ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ฯ
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ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคสนทนากะภิกษุทั้งหลาย ชักชวนใหอาจหาญ ราเริง
ดวยกถาประกอบดวยธรรม ไดกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญอยางนี้แล ฯ
[๕๔๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ดีแลวๆ เธอสนทนากะภิกษุทั้งหลาย
ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม ไดกลาว อุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรี
หนึ่งเจริญวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ พระมุนีผสู งบ
ยอมเรียกบุคคล ... นั้นแลวา ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ดังนี้ถูกแลว ฯ
[๕๔๖] ดูกรอานนท ก็บุคคลยอมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร ฯลฯ ดูกรอานนท อยาง
นี้แล ชื่อวาคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลจะไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร ฯลฯ ดูกรอานนท อยางนี้แล
ชื่อวาไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลยอมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร ฯลฯ ดูกร อานนท อยางนี้แล
ชื่อวามุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลจะไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร ฯลฯ ดูกร อานนท อยางนี้แล
ชื่อวาไมมุงหวังสิ่งที่ยังมาไมถึง ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร ฯลฯ ดูกรอานนท อยางนี้
แล ชื่อวางอนแงนในธรรมปจจุบัน ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร ฯลฯ ดูกรอานนท อยางนี้
แล ชื่อวาไมงอ นแงนในธรรมปจจุบัน ฯ
[๕๔๗] บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ
พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคล ... นั้นแลวา ผูมรี าตรีหนึ่ง
เจริญ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระอานนทจึงชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ อานันทภัทเทกรัตตสูตร ที่ ๒
__________
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๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร (๑๓๓)
[๕๔๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารตโปทาราม เขตพระนครราชคฤห ครั้ง
นั้นแล ทานพระสมิทธิลุกขึ้นในราตรีตอนใกลรุง เขาไปยังสระตโปทะเพื่อสรงสนานรางกาย ครัน้
เสร็จเรียบรอยแลว จึงกลับขึ้นมานุงสบงผืนเดียว ยืนผึ่งตัวใหแหงอยู ขณะนัน้ ลวงปฐมยามไป
แลว มีเทวดาตนหนึ่ง มีรัศมีงาม สองสระตโปทะใหสวางทั่ว เขาไปหาทานพระสมิทธิยังที่ที่
ยืนอยูน ั้นแลวไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๕๔๙] เทวดานัน้ พอยืนเรียบรอยแลว จึงกลาวกะทานพระสมิทธิดังนี้วา ดูกรภิกษุ
ทานทรงจําอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญไดไหม ฯ
ทานพระสมิทธิกลาววา ดูกรทานผูมอี ายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ ฯ
เท. ดูกรภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได และทานทรงจําคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญได
ไหม ฯ
ส. ดูกรทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ ฯ
เท. ดูกรภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได ขอทานจงเรียนร่ํา และทรงจํา อุเทศและวิภังค
ของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญเถิด เพราะอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ เพราะ
อุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ประกอบดวยประโยชนเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ฯ
เทวดานัน้ กลาวดังนี้แลว จึงหายไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
[๕๕๐] ครั้งนั้นแล ทานพระสมิทธิ พอลวงราตรีนนั้ ไปแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระ
ภาคยังที่ประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคนั่ง ณที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบ
รอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วาขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อคืนนี้ตอนใกลรุง ขา
พระองคลุกขึ้นเขาไปยังสระตโปทะเพื่อสรงสนานรางกาย ครั้นเสร็จเรียบรอยแลว จึงกลับมา
นุงแตสบงผืนเดียวยืนผึ่งตัวใหแหงอยู ขณะนั้นลวงปฐมยามไปแลว มีเทวดาตนหนึ่ง มีรัศมี
งามสองสระตโปทะใหสวางทั่ว เขาไปหาขาพระองคยังที่ที่ยืนอยูน ั้น แลวยืน ณ ที่ ควรสวนขาง
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หนึ่ง พอยืนเรียบรอยแลว ไดกลาวกะขาพระองคดังนี้วา ดูกรภิกษุทานทรงจําอุเทศและวิภังค
ของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญไดไหม ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวดานั้นกลาวแลวอยางนี้ ขา
พระองคไดกลาวกะเทวดานัน้ ดังนีว้ าดูกรทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ
เทวดานัน้ กลาววา ดูกรภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได และทานทรงจําคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญ
ไดไหมขาพระองคตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ เทวดานัน้
กลาววา ดูกรภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได ขอทานจงเรียนร่ํา และทรงจําอุเทศและวิภังคของ
บุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญเถิด เพราะอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ประกอบดวย
ประโยชน เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย เทวดานัน้ กลาวดังนีแ้ ลว จึงหายไป ณ ทีน่ ั้นเอง ขา
แตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดแสดงอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ
แกขาพระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ตอไป ทานพระสมิทธิทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธ เจาขา ฯ
[๕๕๑] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยงั ไมมาถึง
สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว และสิ่งทีย่ ังไมมาถึง
ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน
ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้น
เนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสียในวันนีแ้ หละ ใคร
เลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมี
เสนาใหญนนั้ ยอมไมมีแกเราทั้งหลาย พระมุนีผูสงบยอม
เรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความเพียร ไมเกียจครานทั้ง
กลางวันและกลางคืน นั้นแลวา ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสคาถาประพันธดังนี้ ครั้นแลวพระสุคตจึงทรงลุก จากอาสนะ เสด็จ
เขาไปยังพระวิหาร ฯ
[๕๕๒] ครั้นพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุเหลานั้นจึง ไดมีขอ ปรึกษา
กันอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 274
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยงั ไมมาถึง
สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว และสิ่งทีย่ ังไมมาถึง
ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน
ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้น
เนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสียในวันนีแ้ หละ ใคร
เลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมี
เสนาใหญนนั้ ยอมไมมีแกเราทั้งหลาย พระมุนีผูสงบยอมเรียก
บุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความเพียร ไมเกียจครานทัง้ กลางวัน
และกลางคืน นั้นแลวา ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ
ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเนือ้ ความโดยพิสดาร ก็ทรงลุกออกจากอาสนะเสด็จเขา ไปยังพระวิหาร
ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนือ้ ความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรง แสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได
ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นไดมีความคิดอยางนี้วาทานพระมหากัจจานะนี้แล อันพระศาสดา
และพวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว ก็ทานพระมหา
กัจจานะ พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพสิ ดารได ถา
กระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู แลวพึงสอบถามเนื้อความนี้กะทาน
พระมหากัจจานะเถิด ฯ
[๕๕๓] ตอนั้นแล ภิกษุเหลานั้นจึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่ อยู แลวไดทัก
ทายปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ ครัน้ ผานคําทักทายปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลวไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะดังนี้วา ดูกรทาน
กัจจานะ พระผูมีพระภาคทรง แสดงอุเทศโดยยอแกพวกกระผมวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ พระมุนีผสู งบยอมเรียก
บุคคล ... นั้นแลวา ผูมรี าตรีหนึ่งเจริญ
ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเนือ้ ความโดยพิสดาร ก็ทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไปยังพระวิหาร ดูกร
ทานกัจจานะ ครั้นพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พวกกระผมนั้นไดมีขอปรึกษากัน
อยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูม ีพระภาค ทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ พระมุนีผสู งบยอมเรียก
บุคคล ... นั้นแลวาผูมีราตรีหนึ่งเจริญ
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ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเนือ้ ความโดยพิสดาร ก็ทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไปยังพระวิหาร ใคร
หนอแลจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศทีพ่ ระผูมีพระภาคทรงแสดง โดยยอนี้ใหพิสดารได ดูกร
ทานกัจจานะ พวกกระผมนัน้ ไดมีความคิดอยางนีว้ าทานพระมหากัจจานะนี้แล อันพระศาสดา
และพวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว ก็ทานพระมหา
กัจจานะ พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพสิ ดารได ถา
กระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู แลวพึงสอบถามเนื้อความนี้กะทาน
พระมหากัจจานะเถิด ขอทานพระมหากัจจานะโปรดจําแนกเนื้อความเถิด ฯ
[๕๕๔] ทานพระมหากัจจานะกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบ เหมือนบุรุษผู
ตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไม พึงสําคัญแกนของตนไมใหญที่มีแกน
ตั้งอยูวา ควรหาไดทกี่ ิ่งและใบ ละเลยรากและลําตนเสีย ฉันใด ขออุปไมยนี้ ก็ฉันนัน้ เมื่อ
พระศาสดาประทับอยูพรอมหนาทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานพากันสําคัญเนื้อความนั้นวา พึง
สอบถามเราได ลวงเลย พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเสีย ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย พระผูมีพระ
ภาค พระองคนั้น ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ทรงมีจกั ษุ มีญาณ มีธรรม มี
ความประเสริฐ ตรัส บอก นําออกซึ่งประโยชน ประทานอมตธรรม ทรงเปนเจาของธรรม
ทรงดําเนินตามนั้น และก็เปนกาลสมควรแกพระองคแลวที่ ทานทั้งหลายจะพึงสอบถามเนื้อความ
นี้กะพระผูมีพระภาค พระผูม ีพระภาคทรง พยากรณแกเราอยางใด พวกทานพึงทรงจําไวอยางนั้น
เถิด ฯ
ภิกษุเหลานั้นกลาววา ดูกรทานกัจจานะ แทจริง พระผูมีพระภาคยอม ทรงรูธรรมที่ควรรู
ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ทรงมีจักษุ มีญาณ มีธรรม มีความประเสริฐ ตรัส บอก นําออก
ซึ่งประโยชน ประทานอมตธรรม ทรงเปนเจาของธรรม ทรงดําเนินตามนั้น และก็เปนกาลสมควร
แกพระองคแลวที่พวกกระผมจะพึงสอบถามเนื้อความนีก้ ะพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรง
พยากรณ แกพวกกระผมอยางใด พวกกระผมพึงทรงจําไดอยางนัน้ แตวาทานพระมหากัจจานะ
อันพระศาสดาและพวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว
และทานพอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพสิ ดารได ขอ
ทานพระมหากัจจานะอยาทําความหนักใจ โปรดจําแนกเนื้อความเถิด ฯ
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ก. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาเชนนัน้ พวกทานจงฟง จงใสใจใหดี ขาพเจาจักกลาว
ตอไป ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจานะวา ชอบแลว ทานผูมอี ายุ ฯ
[๕๕๕] ทานพระมหากัจจานะจึงไดกลาวดังนีว้ า ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลายขอที่พระผูมี
พระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกเราทั้งหลายวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ พระมุนีผสู งบยอม
เรียกบุคคล...นั้นแลวาผูม ีราตรีหนึ่งเจริญ
ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร แลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไปยังพระวิหาร นีแ้ ล
ขาพเจาทราบเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้ ฯ
[๕๕๖] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลยอมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร คือ มีความ
รูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในจักษุและรูปวา จักษุของเราไดเปนดังนี้ รูปไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวง
แลว เพราะความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะ จึงเพลิดเพลินจักษุและรูปนัน้ เมื่อเพลิดเพลิน จึงชื่อ
วาคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียงวา โสตของเราไดเปนดังนี้ เสียงได
เปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว...
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกลิ่นวา ฆานะของเราไดเปนดังนี้ กลิ่นได
เปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว...
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรสวา ชิวหาของเราไดเปนดังนี้ รสไดเปน
ดังนี้ ในกาลทีล่ วงแลว...
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะวา กายของเราไดเปนดังนี้ โผฏ
ฐัพพะไดเปนดังนี้ ในกาลทีล่ วงแลว...
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณวา มโนของเราไดเปนดังนี้
ธรรมารมณไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว เพราะความรูสกึ เนื่องดวยฉันทราคะ จึงเพลิดเพลินมโน
และธรรมารมณนั้น เมื่อเพลิดเพลิน จึงชื่อวาคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
อยางนี้แล ชื่อวาคํานึงถึงสิ่งที่ ลวงแลว ฯ
[๕๕๗] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลจะไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร คือ มี
ความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในจักษุและรูปวา จักษุของเราไดเปนดังนี้ รูปไดเปนดังนี้ ในกาล
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ที่ลวงแลว เพราะความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะจึงไมเพลิดเพลินจักษุและรูปนัน้ เมื่อไม
เพลิดเพลิน จึงชื่อวาไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียงวา โสตของเราไดเปนดังนี้ เสียง
ไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว...
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกลิน่ วา ฆานะของเราไดเปนดังนี้ กลิ่น
ไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว...
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรสวา ชิวหาของเราไดเปนดังนี้ รสได
เปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว...
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะวา กายของเราไดเปนดังนี้
โผฏฐัพพะไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว...
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณวา มโนของเราไดเปนดังนี้
ธรรมารมณไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว เพราะความรูสกึ ไมเนื่อง ดวยฉันทราคะ จึงไม
เพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงชื่อวาไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวาไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ
[๕๕๘] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลยอมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร คือ
บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอจักษุของเราพึงเปนดังนี้ ขอรูปพึงเปนดังนี้ ในกาล
อนาคต เพราะความตั้งใจเปนปจจัย จึงเพลิดเพลิน จักษุและรูปนั้น เมือ่ เพลิดเพลิน จึงชื่อวา
มุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง
บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดสงิ่ ที่ตนยังไมไดวา ขอโสตของเราพึงเปนดังนี้ ขอเสียงพึงเปนดังนี้
ในกาลอนาคต...
บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดสงิ่ ที่ตนยังไมไดวา ขอฆานะของเราพึงเปนดังนี้ ขอกลิ่นพึงเปน
ดังนี้ ในกาลอนาคต...
บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดสงิ่ ที่ตนยังไมไดวา ขอชิวหาของเราพึงเปนดังนี้ ขอรสพึงเปน
ดังนี้ ในกาลอนาคต...
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บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดสงิ่ ที่ตนยังไมไดวา ขอกายของเราพึงเปนดังนี้ ขอโผฏฐัพพะพึง
เปนดังนี้ ในกาลอนาคต...
บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดสงิ่ ที่ตนยังไมไดวา ขอมโนของเราพึงเปนดังนี้ ขอธรรมารมณ
พึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต เพราะความตั้งใจเปนปจจัย จึงเพลิดเพลินมโนและธรรมารมณ
เมื่อเพลิดเพลิน จึงชื่อวามุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ชื่อวา
มุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ฯ
[๕๕๙] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลจะไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร คือ
บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอจักษุของเราพึงเปนดังนี้ ขอรูปพึงเปนดังนี้
ในกาลอนาคต เพราะความไมตั้งใจเปนปจจัย จึงไมเพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น เมื่อไมเพลิดเพลิน
จึงชื่อวาไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง
บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอโสตของเราพึงเปนดังนี้ ขอเสียงพึงเปน
ดังนี้ ในกาลอนาคต...
บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอฆานะของเราพึงเปนดังนี้ ขอกลิ่นพึงเปน
ดังนี้ ในกาลอนาคต...
บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอชิวหาของเราพึงเปนดังนี้ ขอรสพึงเปน
ดังนี้ ในกาลอนาคต...
บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอกายของเราพึงเปนดังนี้ ขอโผฏฐัพพะ
พึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต ...
บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอมโนของเราพึงเปนดังนี้ ขอธรรมารมณ
พึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต เพราะความไมตั้งใจเปนปจจัย จึงไมเพลิดเพลินมโนและธรรมารมณ
นั้น เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงชือ่ วาไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย อยางนี้แล
ชื่อวาไมมุงหวังสิ่งที่ยังมาไมถึง ฯ
[๕๖๐] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบัน อยางไร คือ
มีความรูสึกเนือ่ งดวยฉันทราคะในจักษุและรูปทั้ง ๒ อยางที่เปนปจจุบันดวยกันนั้นแล เพราะ
ความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะ จึงเพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น เมื่อเพลิดเพลิน จึงชื่อวางอนแงน
ในธรรมปจจุบัน
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มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียง...
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกลิ่น...
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรส...
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะ...
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณทั้ง ๒ อยางที่เปนปจจุบนั ดวยกัน
แล เพราะความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะ จึงเพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น เมื่อ
เพลิดเพลิน จึงชื่อวางอนแงนในธรรมปจจุบัน ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนีแ้ ลชื่อวา
งอนแงนในธรรมปจจุบัน ฯ
[๕๖๑] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร คือ
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในจักษุและรูปทั้ง ๒ อยาง ที่เปนปจจุบันดวยกันนั้นแล เพราะ
ความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะ จึงไมเพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น เมือ่ ไมเพลิดเพลิน จึงชื่อวา
ไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียง ...
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกลิน่ ...
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรส...
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะ...
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ ทั้ง ๒ อยางที่เปนปจจุบันดวย
กันนั้นแล เพราะความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะ จึงไม เพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น
เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงชื่อวาไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล
ชื่อวาไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน ฯ
[๕๖๒] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศ โดยยอแกเรา
ทั้งหลายวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ พระมุนีผสู งบยอม
เรียกบุคคล...นั้นแลวา ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ
ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร แลวทรงลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไป ยังพระวิหาร
นี้แล ขาพเจาทราบเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้ ก็แหละทานทั้งหลายหวังอยู พึงเขาไปเฝา
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พระผูมีพระภาคแลวทูลสอบถามเนื้อความนั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกทา นทั้งหลาย
อยางใด พวกทานพึงทรงจําเนื้อความนัน้ ไวอยางนัน้ ฯ
[๕๖๓] ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นยินดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระมหากัจจานะแลว
ลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว จึงนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนีว้ า ขาแตพระองค
ผูเจริญ ตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกขาพระองควา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ พระมุนีผสู งบยอม
เรียกบุคคล...นั้นแลวา ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ
ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร แลวทรงลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไป ยังพระวิหาร
พอพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พวกขาพระองคนั้นไดมขี อปรึกษากันอยางนี้วา
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิง่ ที่ยังไมมา
ถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิง่ นั้นก็เปนอันละไปแลว และสิ่งที่ยัง
ไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบัน
ไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึง
เจริญธรรมนั้นเนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสีย
ในวันนีแ้ หละ ใครเลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความ
ผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมเี สนาใหญนนั้ ยอมไมมีแกเราทั้งหลาย
พระมุนีผสู งบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความเพียร
ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นั้นแลวา ผูมีราตรีหนึ่ง
เจริญ
ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเนือ้ ความโดยพิสดาร ก็ทรงลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไปยังพระวิหาร
ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนือ้ ความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได
ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา ทานพระมหากัจจานะนี้แล

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 281
อันพระศาสดาและพวกภิกษุรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว ก็ทาน
พระมหากัจจานะนี้พอจะ จําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดาร
ได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู แลวพึงสอบถามเนื้อ ความนี้กะ
ทานพระมหากัจจานะเถิด ตอนั้นแล พวกขาพระองคจงึ เขาไปหาทาน พระมหากัจจานะยังที่อยู
แลวสอบถามเนื้อความนัน้ กะทาน ขาแตพระองคผูเจริญทานพระมหากัจจานะจําแนกเนื้อความ
แกพวกขาพระองคนั้นแลวโดยอาการดังนี้ โดยบทดังนี้ โดยพยัญชนะดังนี้ ฯ
[๕๖๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหากัจจานะเปนบัณฑิต มีปญญา
มาก แมหากพวกเธอสอบถามเนื้อความนัน้ กะเรา เราก็จะ พยากรณเนื้อความนั้นอยางเดียวกับที่
มหากัจจานะพยากรณแลวเหมือนกัน ก็แหละเนื้อความของอุเทศนั้นเปนดังนีแ้ ล พวกเธอจง
ทรงจําเนื้อความนั้นไวอยางนัน้ เถิด ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร ที่ ๓
__________
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๔. โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร (๑๓๔)
[๕๖๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล ทานพระโลมสกังคิยะอยูที่พระวิหารนิโครธาราม เขตพระนคร
กบิลพัสดุ ในสักกชนบท ครั้งนั้นแลลวงปฐมยามไปแลว จันทนเทวบุตร มีรัศมีงามยิ่ง
สองพระวิหารนิโครธารามให สวางทั่ว เขาไปหาทานพระโลมสกังคิยะยังที่อยู แลวไดยนื ณ ที่
ควรสวน ขางหนึ่ง ฯ
[๕๖๖] จันทนเทวบุตรพอยืนเรียบรอยแลว จึงกลาวกะทานพระโลมสกังคิยะดังนี้วา
ดูกรภิกษุ ทานทรงจําอุเทศและวิภังค ของบุคคลผูมีราตรีหนึ่ง เจริญไดไหม ฯ
ทานพระโลมสังกังคิยะกลาววา ดูกรทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ ฯ
จ. ดูกรภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได และทานทรงจําคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญ
ไดไหม ฯ
โล. ดูกรทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ ฯ
จ. ดูกรภิกษุ ขาพเจาทรงจําได ฯ
โล. ดูกรทานผูมีอายุ ก็ทานทรงจําไดอยางไรเลา ฯ
[๕๖๗] จ. ดูกรภิกษุ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณปณฑุกัมพลศิลาอาสน
ที่ควงไมปาริจฉัตตกะ ในหมูเทวดาชั้นดาวดึงส ณ ที่ นั้นแล พระผูม ีพระภาคไดตรัสอุเทศและ
วิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญแกเทวดาชั้นดาวดึงสวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิง่ ที่ยังไมมา
ถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิง่ นั้นก็เปนอันละไปแลว และสิ่งที่
ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบัน
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ไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึง
เจริญธรรมนั้นเนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสีย
ในวันนีแ้ หละ ใครเลาจะพึงรูความตายในวันพรุง เพราะวา
ความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น ยอมไมมีแกเรา
ทั้งหลาย พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติเปนอยูอยางนี้
มีความเพียร ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นั้นแลวา
ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ฯ
[๕๖๘] ดูกรภิกษุ ขาพเจาทรงจําคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญไดอยางนี้แล ขอทานจง
ร่ําเรียน และทรงจําอุเทศและวิภังคของบุรุษผูมีราตรีหนึ่งเจริญเถิดเพราะอุเทศและวิภังคของ
บุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ประกอบดวยประโยชน เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย จันทนเทวบุตร
กลาวดังนีแ้ ลว จึงหายไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
[๕๖๙] ครั้งนั้นแล ทานพระโลมสกังคิยะ พอลวงราตรีนั้นไปแลวจึงเก็บเสนาสนะ
ถือบาตรจีวรมุงจาริกไปยังพระนครสาวัตถี เมื่อจาริกไปโดย ลําดับ ถึงพระนครสาวัตถี ไดเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ครั้นแลวจึง
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ขาพระองคอยูที่พระวิหารนิโครธาราม
เขตพระนครกบิลพัสดุ ในสักกชนบท ขณะนัน้ ลวงปฐมยามไปแลวเทวบุตรตนหนึ่ง มีรัศมี
งามยิ่ง สองพระวิหารนิโครธารามใหสวางทั่ว เขาไปหาขาพระองคยงั ที่อยู แลวไดยืน ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง พอยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะขาพระองคดังนี้วา ดูกรภิกษุ ทานทรงจําอุเทศ
และวิภังคของบุคคลผูมี ราตรีหนึ่งเจริญไดไหม ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวบุตรนัน้ กลาวแลว
อยางนี้ ขาพระองคไดกลาวกะเทวบุตรนัน้ ดังนีว้ า ดูกรทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจํา
ไดหรือ เทวบุตรนั้นกลาววา ดูกรภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมไดและทานทรงจําคาถาแสดง
ราตรีหนึ่งเจริญไดไหม ขาพระองคตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ
เทวบุตรนั้นกลาววา ดูกรภิกษุขาพเจาทรงจําได ขาพระองคถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทานทรงจํา
ไดอยางไรเลาเทวบุตรนั้นกลาววา ดูกรภิกษุ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปณฑุ
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กัมพลศิลาอาสน ที่ควงไมปาริจฉัตตกะ ในหมูเทวดาชัน้ ดาวดึงส ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค
ไดตรัสอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญแกเทวดาชั้นดาวดึงสวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ พระมุนีผสู งบยอม
เรียกบุคคล...นั้นแลวา ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ฯ
ดูกรภิกษุ ขาพเจาทรงจําคาถาแสดงราตรีเจริญไดอยางนีแ้ ล ทานจงร่ํา เรียนและทรงจําอุเทศและ
วิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญเถิด เพราะอุเทศและ วิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ
ประกอบดวยประโยชน เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ขาแตพระองคผเู จริญ เทวบุตรนั้นกลาว
ดังนี้แลว จึงหายไปณ ทีน่ ั้นเอง ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดแสดงอุเทศ
และวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญแกขา พระองคเถิด ฯ
[๕๗๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ก็เธอรูจกั เทวดานั้นหรือไม ฯ
ทานพระโลมสกังคิยะกราบทูลวา ไมรูจักเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ เทวบุตรนัน้ ชื่อวาจันทนะ จันทนเทวบุตรยอมมุงประโยชนใสใจ เอาใจ
ฝกใฝสิ่งทั้งปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรม ดูกรภิกษุ ถาเชนนัน้ เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจัก
กลาวตอไป ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาควาชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ
[๕๗๑] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิง่ ที่ยังไมมา
ถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิง่ นั้นก็เปนอันละไปแลว และสิ่งที่
ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบัน
ไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึง
เจริญธรรมนั้นเนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสีย
ในวันนีแ้ หละ ใครเลาจะพึงรูความตายในวันพรุง เพราะวา
ความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น ยอมไมมีแกเรา
ทั้งหลาย พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้วา
มีความเพียร ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นั้นแลวา
ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ฯ
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[๕๗๒] ดูกรภิกษุ ก็บคุ คลยอมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร คือ รําพึงถึงความเพลิด
เพลินในเรื่องนั้นๆ วา เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลที่ลวงแลวไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลทีล่ วงแลว
ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสงั ขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมวี ิญญาณอยางนีใ้ น
กาลที่ลวงแลว ดูกรภิกษุอยางนี้แล ชื่อวาคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ
[๕๗๓] ดูกรภิกษุ ก็บคุ คลไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร คือ ไม รําพึงถึงความ
เพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆ วา เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลที่ลวงแลวไดมีเวทนาอยางนีใ้ นกาลที่
ลวงแลว ไดมสี ัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีวิญญาณ
อยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ดูกรภิกษุ อยางนีแ้ ล ชื่อวาไมคาํ นึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ
[๕๗๔] ดูกรภิกษุ ก็บคุ คลยอมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร คือ รําพึงถึงความ
เพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาล
อนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสังขาร อยางนี้ในกาลอนาคต ดูกรภิกษุ อยางนี้แล
ชื่อวามุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ฯ
[๕๗๕] ดูกรภิกษุ ก็บคุ คลจะไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร คือ ไมรําพึงถึงความ
เพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาล
อนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสังขารอยางนี้ ในกาลอนาคต พึงมีวญ
ิ ญาณอยางนี้
ในกาลอนาคต ดูกรภิกษุ อยางนี้แล ชื่อวา ไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ฯ
[๕๗๖] ดูกรภิกษุ ก็บคุ คลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร คือ ปุถุชนผูไมได
สดับแลวในโลกนี้ เปนผูไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรม
ของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรุษ
ยอมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบางเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง เล็งเห็นรูปในอัตตาบาง เล็ง
เห็นอัตตาในรูปบาง ยอมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมเล็งเห็นสัญญาโดย
ความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมเล็งเห็นวิญญาณ
โดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง เล็งเห็นวิญญาณ ในอัตตาบาง เล็งเห็น
อัตตาในวิญญาณบาง ดูกรภิกษุ อยางนี้แล ชื่อวางอนแงนในธรรมปจจุบัน ฯ
[๕๗๗] ดูกรภิกษุ ก็บคุ คลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร คือ อริยสาวกผู
สดับแลวในธรรมวินัยนี้ เปนผูไดเห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของ พระอริยะ ฝกดีแลวในธรรม
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ของพระอริยะ ไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ ยอม
ไมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบางไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง
ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบางยอมไมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมไมเล็งเห็น
สัญญาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมไมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมไม
เล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง ไมเล็งเห็นวิญญาณใน
อัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง ดูกรภิกษุ อยางนี้แลชื่อวาไมงอนแงนในธรรม
ปจจุบัน ฯ
[๕๗๘] บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ
พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคล ... นั้นแลวา
ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระโลมสกังคิยะจึงชื่นชม ยินดีพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร ที่ ๔
__________________
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๕. จูฬกัมมวิภังคสูตร (๑๓๕)
[๕๗๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล สุภมาณพ โตเทยยบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยัง
ที่ประทับ แลวไดทกั ทายปราศรัยกับพระผูม ีพระภาคครัน้ ผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว ไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๕๘๐] สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดังนี้
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัยใหพวกมนุษยที่เกิดเปนมนุษย
อยู ปรากฏความเลวและความประณีต คือ มนุษย ทั้งหลายยอมปรากฏมีอายุสั้น มีอายุยืน มี
โรคมาก มีโรคนอย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศักดานอย มีศักดามาก มีโภคะนอย
มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่ํา เกิดในสกุลสูง ไรปญญา มีปญญา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย ใหพวกมนุษยที่เกิดเปนมนุษยอยู ปรากฏความเลวและ
ความประณีต ฯ
[๕๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาณพ สัตวทงั้ หลายมีกรรมเปนของตน เปน
ทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย กรรมยอม
จําแนกสัตวใหเลวและประณีตได ฯ
ส. ขาพระองคยอมไมทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศที่พระโคดมผู เจริญตรัสโดยยอ
มิไดจําแนกเนือ้ ความโดยพิสดารนี้ได ขอพระโคดมผูเจริญ ไดโปรดแสดงธรรมแกขาพระองค
โดยประการทีข่ าพระองคจะพึงทราบเนื้อความ แหงอุเทศนี้โดยพิสดารไดเถิด ฯ
พ. ดูกรมาณพ ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจะกลาวตอไป สุภมาณพ
โตเทยยบุตร ทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระเจาขา ฯ
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[๕๘๒] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเปน
สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เปนผูม ักทําชีวิตสัตวใหตกลวง เปนคนเหีย้ มโหด มีมือเปอนเลือด
หมกมุนในการประหัตประหาร ไมเอ็นดูในเหลาสัตวมชี ีวิต เขาตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน้ อันเขา ใหพรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขา
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกถามาเปนมนุษย เกิด ณ ทีใ่ ดๆ ในภายหลัง จะเปนคนมี
อายุสั้น ดูกรมาณพปฏิปทาเปนไปเพื่อมีอายุสั้นนี้ คือ เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง เปน
คนเหี้ยมโหด มีมือเปอนเลือด หมกมุน ในการประหัตประหาร ไมเอ็นดูในเหลาสัตวมีชีวิต ฯ
[๕๘๓] ดูกรมาณพ สวนบุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ละ
ปาณาติบาตแลว เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตราได มีความละอาย ถึง
ความเอ็นดู อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและภูตอยู เขาตายไป จะเขาถึงสุคติโลก
สวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอมสมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ถามาเปนมนุษยเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนมีอายุยืน ดูกรมาณพ
ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีอายุยนื นี้ คือ ละปาณาติบาตแลว เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา
วางศาตราได มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะหดว ยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและภูตอยู ฯ
[๕๘๔] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เปนผูมีปรกติ
เบียดเบียนสัตวดว ยฝามือ หรือกอนดิน หรือทอนไม หรือศาตราเขาตายไป จะเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป
ไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคน
มีโรคมาก ดูกรมาณพปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโรคมากนี้ คือ เปนผูมีปรกติเบียดเบียนสัตวดว ยฝามือ
หรือ กอนดิน หรือทอนไม หรือศาตรา ฯ
[๕๘๕] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เปนผูมีปรกติ
ไมเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ หรือกอนดิน หรือทอนไม หรือศาตรา เขาตายไป จะเขาถึง
สุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอมสมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขา
ถึงสุคติโลกสวรรค ถามาเปนมนุษยเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนมีโรคนอย ดูกร
มาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโรคนอยนี้ คือ เปนผูมีปรกติไมเบียดเบียนสัตวดว ยฝามือ หรือกอนดิน
หรือทอนไม หรือศาตรา ฯ
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[๕๘๖] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เปนคนมัก
โกรธ มากดวยความแคนเคือง ถูกเขาวาเล็กนอยก็ขดั ใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดราย ทํา
ความโกรธ ความราย และความขึ้งเคียดใหปรากฏ เขาตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เพราะกรรมนัน้ อันเขาใหพรั่งพรอมสมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิ
บาต นรก ถามาเปน มนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนมีผิวพรรณทราม ดูกรมาณพ
ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีผิวพรรณทรามนี้ คือ เปนคนมักโกรธ มากดวยความแคนเคือง ถูกเขาวา
เล็กนอยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดราย ทําความโกรธ ความราย และความขึง้ เคียด
ใหปรากฏ ฯ
[๕๘๗] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เปนคนไมมัก
โกรธ ไมมากดวยความแคนเคือง ถูกเขาวามากก็ไมขัดใจ ไมโกรธเคือง ไมพยาบาท ไมมาด
ราย ไมทําความโกรธ ความราย และความ ขึ้งเคียดใหปรากฏ เขาตายไป จะเขาถึงสุคติโลก
สวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนนาเลื่อมใส ดูกรมาณพ
ปฏิปทาเปนไปเพื่อเปนผูนาเลื่อมใสนี้ คือ เปนคนไมมกั โกรธ ไมมากดวยความแคนเคือง ถูก
เขาวามากก็ไมขัดใจ ไมโกรธเคือง ไมพยาบาท ไมมาดราย ไมทําความโกรธ ความราย ความ
ขึ้งเคียดใหปรากฏ ฯ
[๕๘๘] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม มีใจริษยา
ยอมริษยา มุงราย ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว และการ
บูชาของคนอื่น เขาตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาให
พรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไปไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถามาเปนมนุษย
เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเปนคนมีศกั ดานอย ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีศกั ดานอย
นี้ คือ มีใจ ริษยา ยอมริษยา มุงราย ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ
การไหว และการบูชาของคนอื่น ฯ
[๕๘๙] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เปนผูมีใจไม
ริษยา ยอมไมริษยา ไมมุงราย ไมผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การ
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ไหว และการบูชาของคนอื่น เขาตายไป จะเขาถึงสุคติ โลกสวรรค เพราะกรรมนัน้ อันเขาให
พรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไปไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่
ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนมีศักดามาก ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพือ่ มีศักดามากนี้ คือ มี
ใจไมริษยา ยอมไมริษยา ไมมุงราย ไมผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ
การไหว และการบูชาของคนอื่น ฯ
[๕๙๐] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ยอมไมเปน
ผูใหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อาศัย เครื่องตามประทีป
แกสมณะหรือพราหมณ เขาตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก เพราะกรรมนัน้ อัน
เขาใหพรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไปไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถามา
เปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเปนคนมีโภคะนอย ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อ
มีโภคะนอยนี้ คือ ไมใหขาวน้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยู
อาศัย เครื่องตามประทีปแกสมณะหรือพราหมณ ฯ
[๕๙๑] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ยอมเปนผูให
ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย เครื่องตามประทีป
แกสมณะหรือพราหมณ เขาตายไป จะเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะกรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอม
สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ใน
ภายหลัง จะเปนคนมีโภคะมาก ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโภคะมากนี้ คือ ใหขาว น้ํา
ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย แกสมณะ
หรือพราหมณ ฯ
[๕๙๒] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เปนคนกระดาง
เยอหยิ่ง ยอมไมกราบไหวคนที่ควรกราบไหว ไมลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไมใหอาสนะแกคนที่
สมควรแกอาสนะ ไมใหทางแกคนที่สมควรแกทางไมสักการะคนทีค่ วรสักการะ ไมเคารพคน
ที่ควรเคารพ ไมนับถือคนที่ควรนับถือไมบูชาคนที่ควรบูชา เขาตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน้ อันเขาใหพรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขา
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ทีใ่ ดๆ ในภายหลัง จะเปนคนเกิดใน
สกุลต่ํา ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อเกิดในสกุลต่ํานี้ คือ เปนคนกระดาง เยอหยิง่ ยอม
ไมกราบไหวคนที่ควรกราบไหว ไมลุกรับคนที่ควรลุกรับไมใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ
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ไมใหทางแกคนที่สมควรแกทาง ไมสักการะคนที่ควรสักการะ ไมเคารพคนที่ควรเคารพ ไมนับ
ถือคนที่ควรนับถือ ไมบูชาคนที่ควรบูชา ฯ
[๕๙๓] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตามเปนคนไม
กระดาง ไมเยอหยิ่ง ยอมกราบไหวคนที่ควรกราบไหว ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ใหอาสนะแกคน
ที่สมควรแกอาสนะ ใหทางแกคนที่สมควรแกทาง สักการะคนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควร
เคารพ นับถือคนที่ควรนับถือ บูชาคน ที่ควรบูชา เขาตายไป จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะ
กรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถา
มาเกิดเปนมนุษย เกิด ณ ทีใ่ ดๆ ในภายหลัง จะเปนคนเกิดในสกุลสูง ดูกรมาณพ ปฏิปทา
เปนไปเพื่อความเปนผูมีสกุลสูงนี้ คือ เปนคนไมกระดาง ไมเยอหยิ่งยอมกราบไหวคนที่ควร
กราบไหว ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ ใหทางแกคนที่สมควรแก
ทาง สักการะคนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควรเคารพ นับถือคนที่ควรนับถือ บูชาคนที่ควรบูชา ฯ
[๕๙๔] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตามยอมไมเปนผู
เขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา อะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล อะไรมีโทษ อะไร
ไมมีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไมควรเสพ อะไร เมื่อทํา ยอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้น
กาลนาน หรือวา อะไรเมื่อทํายอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขา
ตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอม สมาทาน
ไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ
ในภายหลัง จะเปนคนมีปญญาทราม ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีปญญาทรามนี้ คือ ไมเปน
ผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา อะไร เปนกุศล อะไรเปนอกุศล อะไรมีโทษ อะไร
ไมมีโทษ อะไรควรเสพ อะไร ไมควรเสพ อะไรเมื่อทํา ยอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกูล เพื่อทุกข
สิ้นกาลนาน หรือวา อะไรเมื่อทํา ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน ฯ
[๕๙๕] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ยอมเปนผูเขา
ไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา อะไรเปนกุศล อะไรเปน อกุศล อะไรมีโทษ อะไร
ไมมีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไมควรเสพ อะไรเมื่อทํายอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้น
กาลนาน หรือวาอะไรเมื่อทํา ยอมเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขา
ตายไป จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หาก
ตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนมีปญญา
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มาก ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีปญญามากนี้ คือ เปนผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลว
สอบถามวา อะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล อะไรมีโทษอะไรไมมีโทษ อะไรควรเสพ อะไร
ไมควรเสพ อะไรเมื่อทํา ยอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน หรือวาอะไรเมื่อทํา
ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน ฯ
[๕๙๖] ดูกรมาณพ ดวยประการฉะนี้แล ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีอายุสั้นยอมนําเขาไปสูความ
เปนคนมีอายุสนั้ ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีอายุยืน ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีอายุยืน ปฏิปทา
เปนไปเพื่อมีโรคมาก ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีโรคมาก ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีผิวพรรณทราม
ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีผิวพรรณทราม ปฏิปทาเปนไปเพื่อเปนผูนาเลื่อมใส ยอมนําเขาไปสู
ความเปนคนนาเลื่อมใสปฏิปทาเปนไปเพือ่ มีศักดานอย ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีศักดานอย
ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีศักดามาก ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีศักดามาก ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโภคะ
นอย ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีโภคะนอย ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโภคะมาก ยอมนําเขาไปสูความ
เปนคนมีโภคะมาก ปฏิปทาเปนไปเพื่อเกิดในสกุลต่ํา ยอมนําเขาไปสูความเปนคนเกิดในสกุลต่ํา
ปฏิปทาเปนไปเพื่อเกิดใน สกุลสูง ยอมนําเขาไปสูความเปนคนเกิดในสกุลสูง ปฏิปทาเปนไปเพื่อ
มีปญญาทราม ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีปญญาทราม ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีปญญามาก ยอม
นําเขาไปสูความเปนคนมีปญ
 ญามาก ดูกรมาณพ สัตวทั้งหลาย มีกรรมเปน ของตน เปนทายาท
แหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย กรรมยอมจําแนก
สัตวใหเลวและประณีต ฯ
[๕๙๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ สุภมาณพ โตเทยยบุตรไดกราบทูลพระ
ผูมีพระภาคดังนี้วา แจมแจงแลว พระเจาขา แจมแจงแลว พระเจาขา พระโคดมผูเจริญทรง
ประกาศธรรมโดยปริยายมิใชนอย เปรียบเหมือน หงายของที่คว่ํา หรือเปดของที่ปด หรือบอก
ทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในทีม่ ืด ดวยหวังวาผูมีตาดีจักเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองค
นี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญพระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ จงทรงจํา
ขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป ฯ
จบ จูฬกัมมวิภังคสูตรที่ ๕
_______________
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๖. มหากัมมวิภังคสูตร (๑๓๖)
[๕๙๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปนสถานที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห สมัยนั้นแล ทานพระสมิทธิอยูในกระทอมในปา ครั้งนั้น
ปริพาชกโปตลิบุตรเดินเลนไปโดยลําดับเขาไปหาทานพระสมิทธิยังที่อยูแลว ไดทกั ทายปราศรัย
กับทานพระสมิทธิ ครั้นผาน คําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
[๕๙๙] ปริพาชกโปตลิบุตร พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทาน พระสมิทธิดังนี้วา
ดูกรทานสมิทธิ ขาพเจาไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระสมณโคดมดังนีว้ า กายกรรมเปนโมฆะ
วจีกรรมเปนโมฆะ มโนกรรมเทานั้น จริง และวาสมาบัติที่บุคคลเขาแลวไมเสวยเวทนาอะไรๆ
นั้น มีอยู ฯ
ทานพระสมิทธิกลาววา ดูกรโปตลิบุตรผูมีอายุ ทานอยากลาวอยางนี้ อยากลาวตู
พระผูมีพระภาค การกลาวตูพ ระผูมีพระภาคไมดีเลย เพราะพระผูมีพระภาคมิไดตรัสอยางนีว้ า
กายกรรมเปนโมฆะ วจีกรรมเปนโมฆะ มโนกรรมเทานั้น จริง และวาสมาบัติที่บุคคลเขาแลว
ไมเสวยเวทนาอะไรๆ นั้น มีอยู ฯ
ป. ดูกรทานสมิทธิ ทานบวชมานานเทาไรแลว ฯ
ส. ดูกรทานผูมีอายุ ไมนาน เพียง ๓ พรรษา ฯ
ป. ในเมือ่ ภิกษุใหมเขาใจการระแวดระวังศาสดาถึงอยางนี้แลว คราวนี้พวกเราจัก
พูดอะไรกะภิกษุผูเถระได ดูกรทานสมิทธิ บุคคลทํากรรมชนิดที่ประกอบดวยความจงใจแลว
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาจะเสวยอะไร ฯ
ส. ดูกรโปตลิบุตรผูมีอายุ เขาจะเสวยทุกข ฯ
ลําดับนั้น ปริพาชกโปตลิบุตรไมยินดี ไมคัดคานภาษิตของทานพระสมิทธิ แลวลุกจาก
อาสนะหลีกไป ฯ
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[๖๐๐] ครั้นปริพาชกโปตลิบุตรหลีกไปแลวไมนาน ทานพระสมิทธิ เขาไปหาทาน
พระอานนทยงั ที่อยู แลวไดทักทายปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานคําทักทายปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว จึงบอกเรือ่ งเทาที่ได
สนทนา กับปริพาชกโปตลิบุตรทั้งหมด แกทานพระอานนท เมื่อทานพระสมิทธิบอกแลวอยางนี้
ทานพระอานนทจึงไดกลาวกะทานพระสมิทธิดังนี้วา ดูกรทานสมิทธิ เรื่องนี้มีเคาพอจะเฝา
พระผูมีพระภาค ได มาเถิด เราทั้งสองพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ แลวกราบทูล
เรื่องนี้แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกเราอยางไร เราพึงทรงจําคําพยากรณ
นั้นไวอยางนัน้ ทานพระสมิทธิรับคําทานพระอานนทวา ชอบแลว ทานผูมีอายุ ฯ
ตอนั้น ทานพระสมิทธิและทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาค ยังทีป่ ระทับ
แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ทานพระอานนท
ไดกราบทูลเรือ่ งเทาที่ทานพระสมิทธิ ไดสนทนากับปริพาชกโปตลิบุตรทั้งหมด แดพระผูมีพระภาค ฯ
[๖๐๑] เมื่อทานพระอานนทกราบทูลแลวอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดตรัส กะทานพระ
อานนทดังนีว้ า ดูกรอานนท แมความเห็นของปริพาชกโปตลิบุตร เรา ก็ไมทราบชัด ไฉนเลา
จะทราบชัดการสนทนากันเห็นปานนี้ได โมฆบุรุษสมิทธิ นี้แล ไดพยากรณปญหาทีค่ วรแยกแยะ
พยากรณของปริพาชกโปตลิบุตรแตแงเดียว ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระอุทายีไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาทานพระสมิทธิกลาวหมายทุกขดังนี้ แลว ไมวาการเสวยอารมณใดๆ
ตองจัดเขาในทุกขทั้งนั้น ฯ
[๖๐๒] เมื่อทานพระอุทายีกลาวแลวอยางนี้ พระผูม ีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนท
วา ดูกรอานนท เธอจงเห็นความนอกหลูนอกทางของโมฆบุรุษอุทายีนี้เถิด เรารูแลวละ เดีย๋ วนี้
แหละ โมฆบุรุษอุทายีนี้โพลงขึ้นโดยไมแยบคาย ดูกรอานนท เบื้องตนทีเดียว ปริพาชกโปตลิบุตร
ถามถึงเวทนา ๓ ถาโมฆบุรุษ สมิทธิผูถูกถามนี้ จะพึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรโปตลิบุตรผูมีอายุ
บุคคลทํากรรม ชนิดที่ประกอบดวยความจงใจแลว ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ อันใหผลเปนสุข
เขายอมเสวยสุข บุคคลทํากรรมชนิดที่ประกอบดวยความจงใจแลว ดวยกายดวยวาจา ดวยใจ
อันใหผลเปนทุกข เขายอมเสวยทุกข บุคคลทํากรรมชนิดที่ ประกอบดวยความจงใจแลว ดวยกาย
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ดวยวาจา ดวยใจ อันใหผลไมทุกขไมสุข เขายอมเสวยอทุกขมสุข ดูกรอานนท โมฆบุรุษสมิทธิ
เมื่อพยากรณอยางนี้แลชื่อวาพยากรณโดยชอบแกปริพาชกโปตลิบุตร ก็แตวาพวกปริพาชกผูถือ
ลัทธิอื่นนั้น เปนคนโง ไมฉลาด ใครเลาจักรูมหากัมมวิภังคของตถาคต ถาพวกเธอฟงตถาคต
จําแนกมหากัมมวิภังคอยู ฯ
ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูพระสุคต เปนกาลสมควรแลว
ที่พระผูมีพระภาคจะทรงจําแนกมหากัมมวิภังค ภิกษุทั้งหลายสดับตอพระผูมีพระภาคแลวจักได
ทรงจําไว ฯ
พ. ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ทาน
พระอานนททลู รับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ
[๖๐๓] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรอานนท บุคคล ๔ จําพวก นี้ มีปรากฏอยู
ในโลก ๔ จําพวกเหลาไหน คือ
(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง มักถือเอา สิ่งของที่เจาของ
มิไดให มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มักพูดสอเสียด มักพูดคําหยาบ มักเจรจาเพอเจอ
มากดวยอภิชฌา มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด อยูใ นโลกนี้ เขาตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ก็มี ฯ
(๒) บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมกั ทําชีวิตสัตวใหตกลวง มักถือเอา สิ่งของที่เจาของ
มิไดให มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มักพูดสอเสียด มักพูดคําหยาบ มักเจรจาเพอเจอ
มากดวยอภิชฌา มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิดอยูใ นโลกนี้ เขาตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ก็มี ฯ
(๓) บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน
เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากพูดสอเสียด เวนขาดจากพูด
คําหยาบ เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ ไมมากดวยอภิชฌา มีจิตไมพยาบาท มีความเห็นชอบ
อยูในโลกนี้ เขาตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็มี ฯ
(๔) บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน
เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากพูดสอเสียด เวนขาดจากพูด

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 296
คําหยาบ เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ ไมมากดวยอภิชฌา มีจิตไมพยาบาท มีความเห็นชอบ
อยูในโลกนี้ เขาตายไปแลว ยอมเขา ถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ก็มี ฯ
[๖๐๔] ดูกรอานนท สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผา
กิเลส ความตัง้ ใจมั่น ความประกอบเนืองๆ ความไมประมาทความใสใจโดยชอบ ยอมถูกตอง
เจโตสมาธิมีรูปทํานองที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมเล็งเห็นบุคคลโนน ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง
มักถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดใหมกั ประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มักพูดสอเสียด
มักพูดคําหยาบ มักเจรจาเพอเจอ มากดวยอภิชฌา มีจติ พยาบาท มีความเห็นผิดในโลกนี้
และเล็งเห็นผูนั้นตายไปแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วิบาต นรกได ดวยจักษุเพียงดังทิพย
อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย สมณะหรือพราหมณนนั้ จึงกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ
เปนอันวากรรมชั่วมี วิบากของทุจริตมี ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ
มีความเห็นผิดในโลกนี้ และผูนั้นตายไป เขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก ขาพเจาก็เห็น
แลวกลาวตอไปอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความ
เห็นผิด ผูนนั้ ทุกคนตายไปแลวยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ชนเหลาใดรูอยางนี้
ชนเหลานั้นชือ่ วารูชอบชนเหลาใดรูโดยประการอื่น ความรูของชนเหลานั้นผิด สมณะหรือ
พราหมณนั้น จะพูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง โดยประการนัน้ แหละ
ใน ที่นั้นๆ ตามกําลังและความแนใจวา นี้เทานั้นจริง อื่นเปลา ฯ
[๖๐๕] ดูกรอานนท สวนสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนีอ้ าศัยความเพียรเครื่อง
เผากิเลส ความตั้งใจมั่น ความประกอบเนืองๆ ความไมประมาท ความใสใจโดยชอบ
ยอมถูกตองเจโตสมาธิมรี ูปทํานองที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมเล็งเห็นบุคคลโนน ผูมักทําชีวิตสัตว
ใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนี้ และเล็งเห็นผูนั้นตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรคได
ดวยจักษุเพียงดังทิพย อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย สมณะหรือพราหมณนนั้ จึงกลาวอยางนีว้ า
ทานผูเจริญ เปนอันวากรรมชั่วไมมี วิบากของทุจริตไมมี ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน ผูมักทํา
ชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนี้ และผูนั้นตายไป เขาถึง สุคติโลกสวรรค
ขาพเจาก็เห็น แลวกลาวตอไปอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวาผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ
มีความเห็นผิด ผูนั้นทุกคนตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ชนเหลาใดรูอยางนี้
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ชนเหลานั้นชือ่ วารูชอบ ชนเหลาใด รูโดยประการอื่น ความรูของชนเหลานั้นผิด สมณะหรือ
พราหมณนั้นจะพูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง โดยประการนั้นแหละ ในที่
นั้นๆ ตาม กําลังและความแนใจวา นี้เทานั้นจริง อื่นเปลา ฯ
[๖๐๖] ดูกรอานนท สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผา
กิเลส ความตัง้ ใจมั่น ความประกอบเนืองๆ ความไมประมาทความใสใจโดยชอบ ยอมถูกตอง
เจโตสมาธิมีรูปทํานองที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมเล็งเห็นบุคคลโนน ผูเวนขาดจากปาณาติบาต เวน
ขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากพูดสอเสียด
เวนขาดจากพูดคําหยาบ เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ ไมมากดวยอภิชฌา มีจิตไมพยาบาท มี
ความเห็นชอบในโลกนี้ และเล็งเห็นผูนั้นเมื่อตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรคได ดวยจักษุ
เพียงดังทิพย อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย สมณะหรือพราหมณนนั้ จึงกลาวอยางนี้วา ทาน
ผูเจริญ เปนอันวา กรรมดีมี วิบากของสุจริตมีขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน ผูเวนขาดจากปาณา
ติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลก นี้ และผูนั้นตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาพเจา
ก็เห็น แลวกลาวตอไปอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ
มีความเห็นชอบ ผูนั้นทุกคนตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชน
เหลานั้นชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น ความรูของชนเหลานั้นผิดสมณะหรือพราหมณ
นั้นจะพูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง โดยประการนัน้ แหละ ในทีน่ ั้นๆ ตาม
กําลังและความแนใจวา นี้เทานั้นจริง อืน่ เปลา ฯ
[๖๐๗] ดูกรอานนท สวนสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่อง
เผากิเลส ความตั้งใจมั่น ความประกอบเนืองๆ ความไมประมาท ความใสใจโดยชอบ ยอมถูก
ตองเจโตสมาธิมีรูปทํานองที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมเล็งเห็นบุคคลโนน ผูเวนขาดจากปาณาติบาต
ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกนี้ และ เล็งเห็นผูนั้นตายไปแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกได
ดวยจักษุเพียงดังทิพย อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย สมณะหรือพราหมณนนั้ จึงกลาวอยางนีว้ า
ทานผูเจริญ เปนอันวา กรรมดีไมมี วิบากของสุจริตไมมี ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน ผูเวนขาด
จากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกนี้ และผูน ั้น ตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
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นรก ขาพเจาก็เห็น แลวกลาวตอไปอยางนี้วาทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดเวนขาดจากปาณา
ติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบ ผูนั้นทุกคนตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชนเหลานั้นชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น ความรูของชนเหลานั้น
ผิดสมณะหรือพราหมณนั้นจะพูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง โดยประการนั้น
แหละ ในที่นนั้ ๆ ตามกําลังและความแนใจวา นีเ้ ทานั้นจริง อื่นเปลา ฯ
[๖๐๘] ดูกรอานนท ในสมณะหรือพราหมณ ๔ จําพวกนั้น เราอนุมัติ วาทะของสมณะ
หรือพราหมณที่กลาวอยางนีว้ า ทานผูเจริญ เปนอันวา กรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมี แมวาทะของ
เขาที่กลาวอยางนี้วา ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิด
ในโลกนี้ และผูนั้นตายไปแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาพเจาก็เห็น นี้เราก็อนุมัติ
สวนวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ
มี ความเห็นผิด ผูนั้นทุกคนตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้เรายังไมอนุมัติ
แมวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชนเหลานั้นชือ่ วารูชอบ ชนเหลาใดรูโดย
ประการอื่น ความรูของชนเหลานั้นผิด นี้เราก็ยังไมอนุมตั ิ แมวาทะของเขาที่พูดปกลงไปถึงเรื่อง
ที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง นั้นแหละในที่นั้นๆ ตามกําลังและความแนใจวา นี้เทานั้นจริง
อื่นเปลา นี้เราก็ยังไมอนุมัติ นั่นเพราะเหตุไร ดูกรอานนท เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังค
เปนอยางอื่น ฯ
[๖๐๙] ดูกรอานนท ในสมณะหรือพราหมณ ๔ จําพวกนั้น เราไมอนุมัติ วาทะของ
สมณะหรือพราหมณทกี่ ลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา กรรมชัว่ ไมมี วิบากของทุจริตไมมี
แตวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ
มีความเห็นผิดในโลกนี้ และผูนั้นตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาพเจาก็เห็น นี้เราอนุมัติ
สวนวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ
มี ความเห็นผิด ผูนั้นทุกคนตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค นี้เรายังไมอนุมตั ิ แมวาทะ
ของเขาที่กลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชนเหลานัน้ ชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโดยประการ
อื่น ความรูของชนเหลานั้นผิด นี้เราก็ยังไมอนุมัติ แมวาทะของเขาที่พดู ปกลงไปถึงเรื่องที่เขารู
เอง เห็นเอง ทราบเองนั้นแหละ ในทีน่ ั้นๆ ตามกําลังและความแนใจวา นี้เทานั้นจริง อื่น
เปลา นี้เราก็ยงั ไมอนุมัติ นั่นเพราะเหตุไร ดูกรอานนท เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังค
เปนอยางอื่น ฯ
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[๖๑๐] ดูกรอานนท ในสมณะหรือพราหมณ ๔ จําพวกนั้น เราอนุมัติ วาทะของ
สมณะหรือพราหมณทกี่ ลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา กรรมดีมีวิบากของสุจริต
มี แมวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ขาพเจาเห็นบุคคลโนน ผูเวนขาดจากปาณาติบาต
ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกนี้ และผูน ั้นตายไปแลว เขาถึง สุคติโลกสวรรค ขาพเจาก็
เห็น นีเ้ ราก็อนุมัติ สวนวาทะของเขาที่กลาวอยางนีว้ าทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดเวน
ขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบ ผูนั้นทุกคนตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
นี้เรายังไมอนุมัติ แมวาทะของเขาที่กลาวอยางนีว้ า ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชนเหลานั้นชื่อวารู
ชอบ ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น ความรูของชนเหลานัน้ ผิด นี้เราก็ยงั ไมอนุมัติ แมวาทะของ
เขาที่พูด ปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง นั้นแหละในทีน่ ั้นๆ ตามกําลังและความ
แนใจวา นี้เทานั้นจริง อื่นเปลา นี้เราก็ยังไมอนุมัติ นั่นเพราะเหตุไร ดูกรอานนท เพราะ
ตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังคเปนอยางอื่น ฯ
[๖๑๑] ดูกรอานนท ในสมณะหรือพราหมณ ๔ จําพวกนั้น เราไมอนุมัติวาทะของ
สมณะหรือพราหมณทกี่ ลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา กรรมดีไมมี วิบากของสุจริตไมมี
แตวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน ผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มี
ความเห็นชอบในโลกนี้ และผูนั้นตายไป แลวเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาพเจาก็เห็น
นี้เราอนุมัติ สวนวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดเวนขาดจากปาณา
ติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบ ผูนั้นทุกคนตายไปแลวยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้
เรายังไมอนุมตั ิ แมวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชนเหลา นั้นชื่อวารูชอบ
ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น ความรูของชนเหลานั้นผิด นี้เราก็ ยังไมอนุมัติ แมวาทะของเขาที่
พูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง นั้นแหละ ในที่นนั้ ๆ ตามกําลังและความ
แนใจวานี้เทานั้นจริง อื่นเปลา นี้เราก็ ยังไมอนุมัติ นั่นเพราะเหตุไร ดูกรอานนท เพราะ
ตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังคเปนอยางอื่น ฯ
[๖๑๒] ดูกรอานนท ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลที่เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ
มีความเห็นผิดในโลกนี้ ตายไปแลว เขาถึงอบาย ทุคติวนิ ิบาต นรก นี้ เปนอันวา เขา
ทํากรรมชั่วที่ใหผลเปนทุกขไวในกาลกอน หรือในกาลภายหลัง หรือวามีมิจฉาทิฐิพรัง่ พรอม
สมาทานแลวในเวลาจะตาย เพราะ ฉะนั้น เขาตายไป จึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
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ก็แหละบุคคลที่เปนผู มักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนี้นั้น เขายอมเสวย
วิบากของกรรมนั้นในชาตินี้ หรือในชาติหนา หรือในชาติตอไป ฯ
[๖๑๓] ดูกรอานนท ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลที่เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตก
ลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนี้ ตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรคนี้ เปนอันวา เขาทํา
กรรมดีที่ใหผลเปนสุขไวในกาลกอนๆ หรือในกาลภายหลังหรือวามีสัมมาทิฐิพรั่งพรอม สมาทาน
แลวในเวลาจะตาย เพราะฉะนั้น เขาตาย ไปจึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็แหละบุคคลที่เปนผูมัก
ทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯมีความเห็นผิดในโลกนีน้ ั้น เขายอมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาติ
นี้ หรือในชาติหนา หรือในชาติตอไป ฯ
[๖๑๔] ดูกรอานนท ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลที่เวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ
มีความเห็นชอบในโลกนี้ ตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรคนี้ เปนอันวา เขาทํากรรมดีที่ให
ผลเปนสุขไวในกาลกอนๆ หรือในกาลภายหลังหรือวามีสัมมาทิฐิพรั่งพรอม สมาทานแลวใน
เวลาจะตาย เพราะฉะนัน้ เขาตาย ไป จึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็แหละบุคคลที่เวนขาดจาก
ปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกนี้นั้น เขายอมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้ หรือ
ในชาติหนา หรือในชาติตอ ไป ฯ
[๖๑๕] ดูกรอานนท ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลที่เวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ
มีความเห็นชอบในโลกนี้ ตายไปแลว เขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก นี้ เปนอันวา เขาทํา
กรรมชั่วที่ใหผลเปนทุกขไวในกาลกอนๆ หรือในกาลภายหลัง หรือวามีมิจฉาทิฐิพรัง่ พรอม
สมาทานแลวในเวลาจะตาย เพราะ ฉะนัน้ เขาตายไปจึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ก็
แหละบุคคลทีเ่ วนขาด จากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกนี้นั้น เขายอมเสวยวิบาก
ของกรรมนั้นในชาตินี้ หรือในชาติหนา หรือในชาติตอ ไป ฯ
[๖๑๖] ดูกรอานนท ดวยประการนีแ้ ล กรรมไมควร สองใหเห็นวาไมควรก็มี ใหเห็น
วาควรก็มี และกรรมที่ควรแทๆ สองใหเห็นวาควรก็มี ใหเห็นวาไมควรก็มี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระอานนทจึงชื่นชมยินดี พระภาษิตของพระ
ผูมีพระภาคแล ฯ
จบ มหากัมมวิภังคสูตร ที่ ๖
__________
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๗. สฬายตนวิภังคสูตร (๑๓๗)
[๖๑๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูม ีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูม ี พระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
สฬายตนวิภังคแกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟงสฬายตนวิภังคนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ
[๖๑๘] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา พวกเธอพึงทราบอายตนะภายใน ๖ อายตนะภาย
นอก ๖ หมวดวิญญาณ ๖ หมวดผัสสะ ๖ ความนึกหนวงของใจ ๑๘ ทางดําเนินของสัตว ๓๖
ใน ๓๖ นัน้ พวกเธอจงอาศัยทาง ดําเนินของสัตวนี้ ละทางดําเนินของสัตวนี้ และพึงทราบการ
ตั้งสติ ๓ ประการ ที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมือ่ เสพชื่อวา เปนศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู อันเรา
เรียกวา สารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ยอดเยี่ยมกวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย นีเ้ ปนอุเทศแหงสฬายตนวิภังค ฯ
[๖๑๙] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบอายตนะภายใน ๖ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ไดแกอายตนะคือจักษุ อายตนะคือโสต อายตนะคือฆานะ อายตนะคือชิวหา อายตนะคือกาย
อายตนะคือมโน ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบอายตนะภายใน ๖ นัน่ เราอาศัยอายตนะดังนี้
กลาวแลว ฯ
[๖๒๐] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบอายตนะภายนอก ๖ นัน่ เราอาศัยอะไรกลาว
แลว ไดแกอายตนะคือรูป อายตนะคือเสียง อายตนะคือกลิ่นอายตนะคือรส อายตนะคือ
โผฏฐัพพะ อายตนะคือธรรมารมณ ขอที่เรากลาวดังนีว้ าพึงทราบอายตนะภายนอก ๖ นั่น เราอาศัย
อายตนะดังนี้ กลาวแลว ฯ
[๖๒๑] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบหมวดวิญญาณ ๖ นั่น เราอาศัย อะไรกลาวแลว
ไดแกจักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณกายวิญญาณ มโนวิญญาณ ขอ
ที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดวิญญาณ ๖ นั่นเราอาศัยวิญญาณดังนี้ กลาวแลว ฯ
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[๖๒๒] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ นั่น เราอาศัย อะไรกลาวแลว
ไดแกจักษุสัมผัส โสตสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส ขอที่เรา
กลาวดังนีว้ า พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ นั่น เราอาศัยสัมผัสดังนี้กลาวแลว ฯ
[๖๒๓] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบความนึกหนวงของใจ ๑๘ นั่น เราอาศัยอะไร
กลาวแลว คือ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ ใจยอมนึกหนวงรูปเปนที่ตั้งแหงโสมนัส นึกหนวงรูปเปน
ที่ตั้งแหงโทมนัส นึกหนวงรูปเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา
เพราะฟงเสียงดวยโสต ...
เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ ...
เพราะลิ้มรสดวยชิวหา ...
เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ...
เพราะรูธรรมารมณดวยมโน ใจยอมนึกหนวงธรรมารมณเปนที่ตั้งแหงโสมนัส นึกหนวง
ธรรมารมณเปนที่ตั้งแหงโทมนัส นึกหนวงธรรมารมณเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ฉะนี้ เปนความนึก
หนวงฝายโสมนัส ๖ ฝายโทมนัส ๖ ฝาย อุเบกขา ๖ ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบความนึก
หนวงของใจ ๑๘ นั่น เราอาศัยความนึกหนวงดังนี้ กลาวแลว ฯ
[๖๒๔] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบทางดําเนินของสัตว ๓๖ นั่น เราอาศัยอะไรกลาว
แลว คือ โสมนัสอาศัยเรือน ๖ โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖โทมนัสอาศัยเรือน ๖ อุเบกขาอาศัย
เนกขัมมะ ๖ ฯ
[๖๒๕] ใน ๓๖ ประการนั้น โสมนัสอาศัยเรือน ๖ เปนไฉน คือ บุคคลเมื่อเล็งเห็นการ
ไดเฉพาะซึ่งรูปที่รูไดดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจเปนที่รื่นรมยแหงใจ ประกอบ
ดวยโลกามิส โดยเปนของอันตนไดเฉพาะ หรือหวนระลึกถึงรูปที่เคยไดเฉพาะในกอน อันลวง
ไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ยอมเกิดโสมนัสขึ้น โสมนัสเชนนี้นี่เราเรียกวา โสมนัส
อาศัยเรือน
บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งเสียงที่รูไดดวยโสต ...
บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งกลิน่ ที่รูไดดว ยฆานะ ...
บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งรสที่รูไดดวยชิวหา ...
บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย ...
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บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งธรรมารมณที่รูไดดวยมโน อันนาปรารถนา นาใคร
นาชอบใจ เปนที่รื่นรมยแหงใจ ประกอบดวยโลกามิสโดยเปนของอันตนไดเฉพาะ หรือหวน
ระลึกถึงธรรมารมณที่เคยไดเฉพาะในกอนอันลวงไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ยอม
เกิดโสมนัสขึ้น โสมนัสเชนนี้นี่เราเรียกวา โสมนัสอาศัยเรือน เหลานีโ้ สมนัสอาศัยเรือน ๖ ฯ
[๖๒๖] ใน ๓๖ ประการนั้น โสมนันอาศัยเนกขัมมะ ๖ เปนไฉน คือ บุคคลเมื่อทราบ
ความไมเทีย่ ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของรูปทั้งหลายนั่นแล แลวเห็นดวย
ปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปในกอนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ไมเที่ยง เปนทุกข มีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา ยอมเกิดโสมนัสขึ้น โสมนัสเชนนี้นี่เราเรียกวา โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ฯ
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของเสียงทั้ง
หลายนั่นแล ...
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของกลิ่นทั้ง
หลายนั่นแล ...
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของรสทั้ง
หลายนั่นแล ...
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของโผฏฐัพพะ
ทั้งหลายนั่นแล ...
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของธรรมารมณ
ทั้งหลายนั่นแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วาธรรมารมณในกอนและใน
บัดนี้ทั้งหมดนัน้ ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ยอมเกิดโสมนัสขึ้น โสมนัส
เชนนี้นี่เราเรียกวา โสมนัสอาศัย เนกขัมมะ เหลานี้โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ ฯ
[๖๒๗] ใน ๓๖ ประการนั้น โทมนัสอาศัยเรือน ๖ เปนไฉน คือ บุคคลเมื่อเล็งเห็น
ความไมไดเฉพาะซึ่งรูปที่รูไดดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใครนาชอบใจ เปนที่รื่นรมยแหง
ใจ ประกอบดวยโลกามิส โดยเปนของอันตนไมได เฉพาะ หรือหวนระลึกถึงรูปที่ไมเคยได
เฉพาะในกอน อันลวงไปแลว ดับไปแลวแปรปรวนไปแลว ยอมเกิดโทมนัส โทมนัสเชน
นี้นี่เราเรียกวา โทมนัสอาศัยเรือน
บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งเสียง ...
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บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งกลิ่น ...
บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งรส ...
บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะ ...
บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งธรรมารมณที่รูไดดวยมโน อันนาปรารถนา นาใคร
นาชอบใจ เปนที่รื่นรมยแหงใจ ประกอบดวยโลกามิส โดยเปนของอันตนไมไดเฉพาะ หรือ
หวนระลึกถึงธรรมารมณที่ไมเคยไดเฉพาะในกอนอันลวงไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว
ยอมเกิดโทมนัส โทมนัสเชนนี้นี่ เราเรียกวา โทมนัสอาศัยเรือน เหลานี้โทมนัสอาศัยเรือน ๖ ฯ
[๖๒๘] ใน ๓๖ ประการนั้น โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ เปนไฉน คือ บุคคลทราบ
ความไมเทีย่ ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของรูปทั้งหลายนั่นแล แลวเห็นดวย
ปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปในกอนและในบัดนี้ ทั้งหมดนั้น ไมเที่ยง เปนทุกข
มีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลวยอมเขาไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข เมือ่ เขาไปตั้ง
ความปรารถนาใน อนุตตรวิโมกขดังนี้วา เมื่อไร ตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลาย
ไดบรรลุอยูในบัดนี้เลา ยอมเกิดโทมนัสเพราะความปรารถนาเปนปจจัยขึ้น โทมนัสเชนนี้นี่เรา
เรียกวา โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ
บุคคลทราบความไมเทีย่ ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของเสียงทั้งหลาย
นั่นแล ...
บุคคลทราบความไมเทีย่ ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของกลิ่นทั้งหลาย
นั่นแล ...
บุคคลทราบความไมเทีย่ ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของรสทั้งหลาย
นั่นแล ...
บุคคลทราบความไมเทีย่ ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของโผฏฐัพพะ
ทั้งหลายนั่นแล ...
บุคคลทราบความไมเทีย่ ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของธรรมารมณ
ทั้งหลายนั่นแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วาธรรมารมณในกอนและใน
บัดนี้ ทั้งหมดนั้น ไมเทีย่ ง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลว ยอมเขาไปตั้งความ
ปรารถนาในอนุตตรวิโมกข เมื่อเขาไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกขดังนีว้ า เมื่อไร ตัวเรา
จึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายไดบรรลุอยูในบัดนี้เลา ยอมเกิดโทมนัสเพราะความ
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ปรารถนาเปนปจจัยขึ้น โทมนัสเชนนี้นี่เราเรียกวา โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ เหลานี้โทมนัส
อาศัยเนกขัมมะ ๖ ฯ
[๖๒๙] ใน ๓๖ ประการนั้น อุเบกขาอาศัยเรือน ๖ เปนไฉน คือ เพราะเห็นรูปดวย
จักษุ ยอมเกิดอุเบกขาขึ้นแกปุถุชนคนโงเขลา ยังไมชนะกิเลส ยังไมชนะวิบาก ไมเห็นโทษ
ไมไดสดับ เปนคนหนาแนน อุเบกขาเชนนี้นั้น ไมลว งเลยรูปไปได เพราะฉะนัน้ เราจึงเรียกวา
อุเบกขาอาศัยเรือน
เพราะฟงเสียงดวยโสต ...
เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ ...
เพราะลิ้มรสดวยชิวหา ...
เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ...
เพราะรูธรรมารมณดวยมโน ยอมเกิดอุเบกขาขึ้นแกปุถุชนคนโงเขลา ยังไมชนะกิเลส
ยังไมชนะวิบาก ไมเห็นโทษ ไมไดสดับ เปนคนหนาแนนอุเบกขาเชนนี้นั้น ไมลว งเลย
ธรรมารมณไปได เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกวา อุเบกขาอาศัยเรือน เหลานี้ อุเบกขา
อาศัยเรือน ฯ
[๖๓๐] ใน ๓๖ ประการนั้น อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖ เปนไฉน คือ บุคคลเมื่อทราบ
ความไมเทีย่ ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของรูปทั้งหลายนั่นแล แลวเห็นดวย
ปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปในกอนและในบัดนี้ ทั้งหมดนั้น ไมเที่ยง เปนทุกข
มีความแปรปรวนเปนธรรมดายอมเกิดอุเบกขาขึ้น อุเบกขาเชนนี้นนั้ ไมลวงเลยรูปไปได
เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกวาอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของเสียง
ทั้งหลายนั่นแล ...
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของกลิ่น
ทั้งหลายนั่นแล ...
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของรส
ทั้งหลายนั่นแล ...
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บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของโผฏฐัพพะ
ทั้งหลายนั่นแล ...
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของธรรมารมณ
ทั้งหลายนั่นแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วาธรรมารมณในกอนและใน
บัดนี้ทั้งหมดนัน้ ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ยอมเกิดอุเบกขาขึ้น
อุเบกขาเชนนีน้ ั้น ไมลวงเลยธรรมารมณไปไดเพราะฉะนั้น เราจึงเรียกวา อุเบกขาอาศัย
เนกขัมมะ เหลานี้อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ๖ ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบทางดําเนินของสัตว
๓๖ นั่น เราอาศัยทาง ดําเนินดังนี้ กลาวแลว ฯ
[๖๓๑] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ในทางดําเนินของสัตว ๓๖ นัน้ พวกเธอจงอาศัยทาง
ดําเนินของสัตวนี้ ละทางดําเนินของสัตวนี้ นั่นเราอาศัยอะไรกลาวแลวดูกรภิกษุทั้งหลาย
ใน ๓๖ ประการนั้น พวกเธอจงอาศัย คืออิงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นๆ แลวละ คือ
ลวงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยเรือน ๖ นั้นๆ อยางนี้ยอมเปนอันละโสมนัสนั้นๆ ได เปนอันลวง
โสมนัสนั้นๆ ได ดูกรภิกษุทั้งหลายใน ๓๖ ประการนั้น พวกเธอจงอาศัย คืออิงโทมนัส
อาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นๆแลวละ คือลวงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยเรือน ๖ นั้นๆ อยางนี้ ยอมเปน
อันละ โทมนัสนั้นๆ ได เปนอันลวงโทมนัสนั้นๆ ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใน ๓๖ประการนั้น
พวกเธอจงอาศัย คืออิงอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นๆ แลวละคือลวงเสียซึ่งอุเบกขาอาศัย
เรือน ๖ นั้นๆ อยางนี้ ยอมเปนอันละอุเบกขานั้นๆได เปนอันลวงอุเบกขานั้นๆ ได ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ใน ๓๖ ประการนั้น พวกเธอจงอาศัย คืออิงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นๆ
แลวละ คือลวงเสียซึ่งโทมนัส อาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นๆ อยางนี้ ยอมเปนอันละโทมนัสนั้นๆ ได
เปนอันลวงโทมนัสนั้นๆ ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใน ๓๖ ประการนัน้ พวกเธอจงอาศัย คือ
อิงอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นๆ แลวละ คือลวงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นๆ
อยางนี้ ยอมเปนอันละโสมนัสนั้นๆ ได เปนอันลวงโสมนัสนั้นๆ ได ฯ
[๖๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาที่มีความเปนตางๆ อาศัยอารมณตางๆก็มี
อุเบกขาที่มีความเปนหนึ่ง อาศัยอารมณเปนหนึ่งก็มี
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ก็อุเบกขาที่มีความเปนตางๆ อาศัยอารมณตางๆ เปนไฉน คือ อุเบกขา ที่มีในรูป
ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ นีอ้ ุเบกขาที่มีความเปนตางๆ อาศัยอารมณตา งๆ
ก็อุเบกขาที่มีความเปนหนึ่ง อาศัยอารมณเปนหนึ่ง เปนไฉน คือ อุเบกขาที่มีอาศัย
อากาสานัญจายตนะ อาศัยวิญญาณัญจายตนะ อาศัยอากิญจัญญายตนะ อาศัยเนวสัญญานา
สัญญายตนะ นี้อุเบกขาที่มีความเปนหนึ่ง อาศัยอารมณเปนหนึ่ง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอุเบกขา ๒ อยาง พวกเธอจงอาศัย คืออิงอุเบกขาที่มีความเปน
หนึ่ง อาศัยอารมณเปนหนึ่งนั้น แลวละ คือลวงเสียซึ่งอุเบกขาที่มี ความเปนตางๆ อาศัย
อารมณตางๆ นั้น อยางนี้ ยอมเปนอันละอุเบกขานี้ไดเปนอันลวงอุเบกขานี้ได ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงอาศัย คืออิงความเปนผูไมมีตณ
ั หา แลวละ คือลวงเสียซึ่งอุเบกขา
ที่มีความเปนหนึ่ง อาศัยอารมณเปนหนึ่งนั้น อยางนี้ ยอมเปนอันละอุเบกขานี้ได เปน
อันลวงอุเบกขานี้ได ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ในทางดําเนินของสัตว ๓๖ นั้น พวกเธอจง
อาศัยทางดําเนินของสัตวนี้ ละทางดําเนินของสัตวนี้ นัน่ เราอาศัยการละ การลวง ดังนี้
กลาวแลว ฯ
[๖๓๓] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า และพึงทราบการตั้งสติ ๓ ประการที่ พระอริยะเสพ ซึ่ง
เมื่อเสพชื่อวา เปนศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ฯ
[๖๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศาสดาเปนผูอนุเคราะห แสวงประโยชนเกื้อกูล อาศัย
ความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายวา นี่เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ นีเ่ พือ่ ความสุข
แกพวกเธอ เหลาสาวกของศาสดานั้น ยอมไมฟงดวยดี ไมเงี่ยโสตสดับ ไมตั้งจิตรับรู และ
ประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดาดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น ตถาคตไมเปนผูชนื่ ชม
ไมเสวยความชื่นชม และไมระคายเคือง ยอมมีสติสัมปชัญญะอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้ เรา
เรียกวาการตั้งสติประการที่ ๑ ที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพชื่อวา เปนศาสดาควรเพื่อ
สั่งสอน หมู ฯ
[๖๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ศาสดาเปนผูอนุเคราะห แสวงหา
ประโยชนเกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกทัง้ หลายวา นี่เพื่อประโยชนเกื้อกูลแก
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พวกเธอ นีเ่ พือ่ ความสุขแกพวกเธอ เหลาสาวกของศาสดานั้น บางพวกยอมไมฟงดวยดี ไม
เงี่ยโสตสดับ ไมตั้งจิตรับรู และประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา บางพวกยอมฟงดวยดี
เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตรับรู ไมประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น
ตถาคตไมเปนผูชื่นชมไมเสวยความชื่นชม ทั้งไมเปนผูไมชื่นชม ไมเสวยความไมชนื่ ชม เวน
ทั้งความชื่นชมและความไมชื่นชมทั้งสองอยางนั้นแลว เปนผูวางเฉย ยอมมีสติสัมปชัญญะอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้ เราเรียกวาการตั้งสติประการที่ ๒ ที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อวา เปน
ศาสดาควรเพือ่ สั่งสอนหมู ฯ
[๖๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ศาสดาเปนผูอนุเคราะห แสวงหา
ประโยชนเกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกทัง้ หลายวา นี่เพื่อประโยชนเกื้อกูลแก
พวกเธอ นีเ่ พือ่ ความสุขแกพวกเธอ เหลาสาวกของศาสดานั้นยอมฟงดวยดี เงีย่ โสตสดับ
ตั้งจิตรับรู ไมประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดาดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น ตถาคตเปน
ผูชื่นชม เสวยความชื่นชม และไมระคายเคือง ยอมมีสติสัมปชัญญะอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้
เราเรียกวาการตั้งสติประการที่ ๓ ที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมือ่ เสพชื่อวา เปนศาสดาควรเพื่อ
สั่งสอนหมู ขอที่เรากลาวดังนี้วา และพึงทราบการตั้งสติ ๓ ประการทีพ่ ระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อ
เสพชื่อวาเปนศาสดาควรเพือ่ สั่งสอนหมู นั่น เราอาศัยเหตุนี้ กลาวแลว ฯ
[๖๓๗] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ศาสดานั้นเราเรียกวา สารถี ฝกบุรุษที่ควรฝก ยอด
เยี่ยมกวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางที่ควรฝก
อันอาจารยฝกชางไสใหวิ่ง ยอมวิ่งไปไดทศิ เดียวเทานัน้ คือ ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก
หรือทิศเหนือ หรือทิศใต มาที่ ควรฝก อันอาจารยฝกมาขับใหวิ่ง ยอมวิ่งไปไดทิศเดียวเหมือนกัน
คือ ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก หรือทิศเหนือ หรือทิศใต โคที่ควรฝก อันอาจารย ฝก
โคขับใหวิ่ง ยอมวิ่งไปไดทศิ เดียวเหมือนกัน คือ ทิศตะวันออก หรือทิศ ตะวันตก หรือทิศเหนือ
หรือทิศใต แตบุรุษที่ควรฝก อันตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธสอนใหวิ่ง ยอมวิ่งไปไดทวั่ ทั้ง
๘ ทิศ คือ ผูที่มีรูป ยอมเห็นรูปทั้งหลายไดนี้ทิศที่ ๑ ผูที่มีสัญญาในอรูปภายใน ยอมเห็นรูป
ทั้งหลายภายนอกได นี้ทิศที่ ๒ ยอมเปนผูนอมใจวางามทั้งนั้น นี้ทิศที่ ๓ ยอมเขาอากาสานัญ
จายตนะอยูด วยใสใจวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจ
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นานัตตสัญญาโดยประการทัง้ ปวง นี้ทิศที่ ๔ ยอมเขาวิญญาณัญจายตนะอยูด วย ใสใจวา วิญญาณ
หาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้ทิศที่ ๕ ยอมเขาอากิญจัญญายตนะ
อยูดวยใสใจวา ไมมีสักนอยหนึ่ง เพราะลวง วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้ทิศที่ ๖
ยอมเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ อยู เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทัง้ ปวง นี้ทิศที่ ๗
ยอมเขาสัญญา เวทยิตนิโรธอยู เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง นี้ทิศที่ ๘
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษที่ควรฝก อันตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธสอนใหวิ่งยอมวิ่งไปได
ทั่วทั้ง ๘ ทิศดังนี้ ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ศาสดานั้นเราเรียกวาสารถีฝก บุรุษที่ควรฝก ยอดเยี่ยม
กวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย นัน่ เราอาศัยเหตุดังนี้ กลาวแลว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ สฬายตนวิภังคสูตร ที่ ๗
_______________
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๘. อุทเทสวิภังคสูตร (๑๓๘)
[๖๓๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ บิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุ ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูม ีพระภาคไดตรัสอยางนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงอุเทสวิภงั คแกเธอทั้งหลายพวกเธอจงฟงอุเทสวิภังคนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ
[๖๓๙] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการ
ที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมพึงสะดุง
เพราะไมถือมัน่ เมื่อความรูส ึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายในและไมสะดุง
เพราะไมถือมัน่ ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ ชรา มรณะ ทุกข และสมุทัยตอไป พระผูมี
พระภาคไดตรัสพระภาษิตดังนี้ ครั้นแลวพระองคผูสุคตจึงเสด็จลุกจากอาสนะ เขาไปยังพระวิหาร ฯ
[๖๔๐] ครั้นพระผูมีพระภาคเสด็จไปแลวไมนาน ภิกษุเหลานั้นจึงไดมี ขอปรึกษากัน
อยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูม ีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยูความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไป
ภายนอก ไมตงั้ สงบอยูภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อความรูสึกไมฟุงไป
ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมมีความเกิด
แหงชาติ ชรา มรณะ ทุกขและสมุทัยตอไป ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร
ก็เสด็จเขาไป ยังพระวิหารแลว ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมพี ระภาค
ทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานัน้ ไดมีความคิดอยางนีว้ า ทานพระ
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มหากัจจานะนี้แล อันพระศาสดาและภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง
สรรเสริญแลว ก็ทานพระมหากัจจานะ พอจะจําแนกเนือ้ ความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู
แลวพึงสอบถามเนื้อความนัน้ กะทานพระมหากัจจานะเถิด ฯ
[๖๔๑] ตอนั้น ภิกษุเหลานั้นจึงพากันเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยัง ที่อยู แลวได
ทักทายปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะครั้นผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะดังนี้วา
ดูกรทานกัจจานะ พระผูมีพระภาคทรงอุเทศโดยยอแกพวกกระผมวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อ พิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยู
ภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบ
อยูภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ ชรา มรณะ ทุกข และ
สมุทัยตอไป ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเนือ้ ความโดยพิสดารก็เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยัง
พระวิหาร ดูกรทานกัจจานะ ครั้นพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พวกกระผมนั้นไดมี
ขอปรึกษากันอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูม ีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเรา
วา ดูกรภิกษุทงั้ หลายภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไป
ภายนอก ไมตงั้ สงบอยูภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อความรูสึกไมฟุงไป
ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมมีความเกิดแหง
ชาติ ชรา มรณะ ทุกข และสมุทัยตอไป ดังนี้แล มิไดทรง จําแนกเนื้อความโดยพิสดาร
ก็เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนือ้ ความแหงอุเทศที่พระผูมี
พระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารไดดกู รทานกัจจานะ พวกกระผมนั้นไดมีความคิดอยางนีว้ า
ทานพระมหากัจจานะนีแ้ ล อันพระศาสดาและพวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชน
ยกยองสรรเสริญแลว ก็ทานพระมหากัจจานะพอจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูม ีพระภาค
ทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระ มหากัจจานะยังที่อยู
แลวพึงสอบถามเนื้อความนัน้ กะทานพระมหากัจจานะเถิดขอทานพระมหากัจจานะโปรดจําแนก
เนื้อความเถิด ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 312
[๖๔๒] ทานพระมหากัจจานะกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบ เหมือนบุรุษ
ผูตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เทีย่ วเสาะหาแกนไม พึงสําคัญแกนของตนไมใหญที่มีแกน
ตั้งอยูวา ควรหาไดทกี่ ิ่งและใบ ละเลยรากและลําตนเสียฉันใด ขออุปไมยนี้ ก็ฉันนัน้ เมื่อ
พระศาสดาประทับอยูพรอมหนาทานผูมีอายุ ทั้งหลาย พวกทานพากันสําคัญเนื้อความนั้นวาพึง
สอบถามเราได ลวงเลยพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเสีย ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาค
พระองคนั้นทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ทรงมีจักษุ มีญาณ มีธรรม มีความ
ประเสริฐ ตรัส บอก ทรงนําออกซึ่งประโยชน ประทานอมตธรรม ทรงเปนเจาของธรรม
ทรงดําเนินตามนั้น และก็เปนกาลสมควรแกพระองคแลวที่ทานทั้งหลายจะพึงสอบถามเนื้อความนี้
กะพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกเราอยางใด พวกทานพึงทรงจําไวอยางนั้นเถิด ฯ
ภิกษุเหลานั้นกลาววา ดูกรทานกัจจานะ แทจริง พระผูมีพระภาคยอม ทรงรูธรรมที่ควรรู
ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ทรงมีจักษุ มีญาณ มีธรรม มีความประเสริฐ ตรัส บอก ทรงนําออก
ซึ่งประโยชน ประทานอมตธรรม ทรงเปนเจาของธรรม ทรงดําเนินตามนั้น และก็เปนกาลสมควร
แกพระองคแลวที่พวกกระผมจะพึงสอบถามเนื้อความนีก้ ะพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรง
พยากรณ แกพวกกระผมอยางใด พวกกระผมพึงทรงจําไวอยางนั้น แตวาทานพระมหากัจจานะ
อันพระศาสดาและพวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว
และทานพอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ ใหพิสดารได ขอ
ทานพระมหากัจจานะอยาทําความหนักใจ โปรดจําแนกเนื้อความเถิด ฯ
ก. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาเชนนัน้ พวกทานจงฟง จงใสใจใหดี ขาพเจาจักกลาว
ตอไป ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจานะวา ชอบแลว ทานผูมอี ายุ ฯ
[๖๔๓] ทานพระมหากัจจานะจึงไดกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย ขอที่
พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกเราทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณา
โดยอาการที่เมือ่ พิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภ ายใน
และไมพึงสะดุงเพราะไมถอื มั่น เมื่อความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตงั้ สงบ
อยูภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมมีความเกิดแหงชาติชรา มรณะ ทุกข
และสมุทัยตอไป ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเนือ้ ความโดย พิสดาร แลวเสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยัง
พระวิหาร นี้แล ขาพเจาทราบเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้ ฯ
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[๖๔๔] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรเรียกวาความรูสึกฟุงไป ซานไปภายนอก
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปดวยจักษุ แลนไป
ตามนิมิตคือรูป กําหนัดดวยยินดีนิมิตคือรูป ผูกพันดวยยินดีนิมิตคือรูป ประกอบดวยสัญโญชน
คือความยินดีนิมิตคือรูป พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา ความรูสึกฟุงไป ซานไปภายนอก
ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะไดยินเสียงดวยโสต ...
ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ ...
ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลิ้มรสดวยชิวหา ...
ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ...
ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะรูธรรมารมณดวยมโน แลนไปตามนิมิตคือ
ธรรมารมณ กําหนัดดวยยินดีนิมิตคือธรรมารมณ ผูกพันดวยยินดีนิมติ คือธรรมารมณ ประกอบ
ดวยสัญโญชนคือความยินดีนิมิตคือธรรมารมณ พระผูม ีพระภาคตรัสเรียกวา ความรูสึกฟุงไป
ซานไปภายนอก ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล เรียกวาความรูส ึกฟุงไป ซานไปภายนอก ฯ
[๖๔๕] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรเรียกวา ความรูสึกไมฟุงไปไมซานไปภายนอก
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปดวยจักษุ ไม
แลนไปตามนิมิตคือรูป ไมกําหนัดดวยยินดีนิมิตคือรูปไมผูกพันดวยยินดีนิมิตคือรูป ไมประกอบ
ดวยสัญโญชนคือความยินดีนิมิตคือรูปพระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา ความรูสึกไมฟุงไป ไมซาน
ไปภายนอก
ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะไดยินเสียงดวยโสต ...
ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ ...
ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลิ้มรสดวยชิวหา ...
ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ...
ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะรูธรรมารมณดวยมโน ไมแลนไปตามนิมิต
คือธรรมารมณ ไมกําหนัดดวยยินดีนิมิตคือธรรมารมณ ไมผูก พันดวยยินดีนิมิตคือธรรมารมณ ไม
ประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีนิมติ คือธรรมารมณ พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา ความรูสึก
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ไมฟุงไป ไมซานไปภายนอกดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล เรียกวา ความรูส ึกไมฟุงไป
ไมซานไปภายนอก ฯ
[๖๔๖] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรเรียกวา จิตตั้งสงบอยูภ ายใน ดูกรทานผูมี
อายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมเขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร
มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู ความรูสึกที่มีแกภกิ ษุ นั้น แลนไปตามปติและสุขเกิดแตวิเวก กําหนัด
ดวยยินดีปติและสุขเกิดแต วิเวก ผูกพันดวยยินดีปตแิ ละสุขเกิดวิเวก ประกอบดวยสัญโญชน
คือความยินดีปติและสุขเกิดแตวิเวก พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา จิตตัง้ สงบอยูภายใน ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาทุติยฌาน มีความผองใสแหงใจ
ภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้นเพราะสงบวิตกและวิจาร ไมมวี ิตก ไมมีวจิ าร มีปติและสุข
เกิดแตสมาธิอยู ความรูสึกทีม่ ีแกภกิ ษุนั้น แลน ไปตามปติและสุขเกิดแตสมาธิ กําหนัดดวยยินดี
ปติและสุขเกิดแตสมาธิ ผูกพันดวยยินดีปต ิและสุขเกิดแตสมาธิ ประกอบดวยสัญโญชนคือ
ความยินดีปตแิ ละสุขเกิดแตสมาธิ พระผูมีพระภาคตรัสวา จิตตั้งสงบอยูภายใน ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ มีสติ
สัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย ยอมเขาตติยฌาน ที่ พระอริยะเรียกเธอไดวา ผูว าง
เฉย มีสติอยูเปนสุขอยู ความรูสึกที่มีแกภิกษุ นั้น แลนไปตามอุเบกขา กําหนัดดวยยินดีสุข
เกิดแตอเุ บกขา ผูกพันดวยยินดีสุขเกิดแตอเุ บกขา ประกอบดวยสัญโญชนคือ ความยินดีสุข
เกิดแตอเุ บกขาพระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา จิตตั้งสงบอยูภายใน ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาจตุตถฌาน อันไมมีทุกขไมมีสุข
เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัส โทมนัสกอนๆ ได มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู
ความรูสึกที่มีแกภกิ ษุนั้น แลนไปตามอทุกขมสุขเวทนา กําหนัดดวยยินดีอทุกขมสุขเวทนา ผูก
พันดวยยินดีอทุกขมสุขเวทนาประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีอทุกขมสุขเวทนา พระผูมี
พระภาคตรัสเรียกวา จิตตั้งสงบอยูภายใน ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย อยางนี้แล เรียกวา จิตตั้ง
สงบอยูภายใน ฯ
[๖๔๗] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรเรียกวา จิตไมตั้งสงบอยูภายใน ดูกรทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม สงัดจาก อกุศลธรรม เขาปฐมฌาน ฯลฯ อยู
ความรูสึกที่มีแกภกิ ษุนั้น ไมแลนไปตามปติและ สุขเกิดแตวเิ วก ไมกําหนัดดวยยินดีปติและสุข
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เกิดแตวิเวก ไมผูกพันดวยยินดีปติและสุขเกิดแตวิเวก ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความ
ยินดีปตแิ ละสุขเกิดแต วิเวก พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา จิตไมตั้งสงบอยูภายใน ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาทุติยฌาน ฯลฯ อยูความรูสึกที่มีแกภกิ ษุ
นั้น ไมแลนไปตามปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไมกําหนัดดวยยินดีปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไม
ผูกพันดวยยินดีปติและสุขเกิดสมาธิ ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีปตแิ ละสุขเกิดแต
สมาธิ พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา จิตไมตั้งสงบอยูภายใน ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ มีสติ
สัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌาน ฯลฯ อยู ความรูสึกที่มีแกภกิ ษุนั้น
ไมแลนไปตามอุเบกขา ไมกําหนัดดวยยินดีสุขเกิดแตอเุ บกขา ไมผูกพันดวยยินดีสขุ เกิดแต
อุเบกขา ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีสุขเกิดแตอุเบกขา พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
วา จิตไมตั้งสงบอยูภายใน ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาจตุตถฌาน ฯลฯ อยู ความรูสึก
ที่มีแกภกิ ษุนั้น ไมแลนไปตามอทุกขมสุขเวทนา ไมกําหนัดดวยยินดีอทุกขมสุขเวทนา ไมผูก
พันดวยยินดีอทุกขมสุขเวทนา ไมประกอบดวยสัญโญชน คือความยินดีอทุกขมสุขเวทนา พระผู
มีพระภาคตรัสเรียกวา จิตไมตั้งสงบอยูภายใน ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล เรียกวา
จิตไมตั้งสงบอยูภายใน ฯ
[๖๔๘] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรยอมเปนอันสะดุงเพราะตามถือมั่น ดูกร
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ เปนผูไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดใน
ธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของ
สัตบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรุษยอมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามี
รูปบาง เล็งเห็นรูปในอัตตาบางเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง รูปนั้นของเขายอมแปรปรวนเปนอยาง
อื่นได เพราะความแปรปรวนเปนอยางอืน่ ของรูป เขายอมมีความรูสึกปรวนแปรไปตามความแปร
ปรวน ของรูป ความสะดุงและความเกิดขึน้ แหงอกุศลธรรม อันเกิดแตความปรวนแปรไป ตาม
ความแปรปรวนของรูป ยอมตั้งครอบงําจิตของเขาได เพราะจิตถูกครอบงําเขาจึงเปนผูหวาดเสียว
คับแคน หวงใย และสะดุงเพราะตามถือมั่น ยอมเล็งเห็นเวทนา ... ยอมเล็งเห็นสัญญา ...
ยอมเล็งเห็นสังขาร ... ยอมเล็งเห็นวิญญาณโดย ความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณ
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บาง เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบางเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง วิญญาณนั้นของเขายอมแปร
ปรวนเปนอยางอื่นได เพราะความแปรปรวนเปนอยางอืน่ ของวิญญาณ เขายอมมีความรูสึกปรวน
แปรไปตามความแปรปรวนของวิญญาณ ความสะดุงและความเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรม อันเกิดแต
ความแปรปรวนของวิญญาณ ยอมตั้งครอบงําจิตของเขาได เพราะจิตถูกครอบงํา เขาจึงเปนผู
หวาดเสียว คับแคน หวงใย และสะดุงเพราะตามถือมั่น ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย อยางนี้แล
เปนอันสะดุงเพราะตามถือมั่น ฯ
[๖๔๙] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรยอมเปนอันไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ดูกรทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย อริยสาวกผูสดับแลวในธรรมวินัยนี้ เปนผูไดเห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของ
พระอริยะ ไดฝกดีแลวในธรรมของพระอริยะไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ฝกดี
แลวในธรรมของสัตบุรุษ ยอม ไมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง
ไมเล็งเห็นรูป ในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง รูปนั้นของทานยอมแปรปรวนเปนอยางอืน่
ได เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นของรูป ทานยอมมีความรูสึกไมปรวนแปรไปตามความ
แปรปรวนของรูป ความสะดุงและความเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรมอันเกิดความปรวนแปรไปตาม
ความแปรปรวนของรูป ยอมไมตั้งครอบงําจิตของทานได เพราะจิตไมถูกครอบงํา ทานจึงเปนผูไม
หวาดเสียว ไมคับแคน ไม หวงใยและไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมเล็งเห็นเวทนา ... ยอมไม
เล็งเห็นสัญญา ... ยอมไมเล็งเห็นสังขาร ... ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็ง
เห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง ไมเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง วิญญาณ
ของทานยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นได เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นของวิญญาณ ทานยอม
มีความรูสึกไมปรวนแปรไปตามความแปรปรวน ของวิญญาณ ความสะดุงและความเกิดขึ้นแหง
อกุศลธรรม อันเกิดแตความแปรปรวนไปตามความปรวนแปรของวิญญาณ ยอมไมตั้งครอบงําจิต
ของทานได เพราะจิตไมถูกครอบงําทานจึงเปนผูไมหวาดเสียว ไมคับแคน ไมหว งใย ไมสะดุง
เพราะ ไมถือมั่น ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล เปนอันไมสะดุง เพราะไมถือมั่น ฯ
[๖๕๐] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศ โดยยอแกเราทั้ง
หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไม
ซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมัน่ เมื่อความรูส ึกไมฟุงไป
ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมมีความเกิดแหง
ชาติ ชรา มรณะ ทุกข และสมุทัยตอไป มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร แลวเสด็จ
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ลุกจากอาสนะเขายังพระวิหาร นี้แล ขาพเจาทราบเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี้กแ็ หละทานทั้ง
หลายหวังอยู พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวทูลถามเนือ้ ความนั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรง
พยากรณแกทา นทั้งหลายอยางใด พวกทานพึงทรง จําคําพยากรณนั้นไวอยางนัน้ เถิด ฯ
[๖๕๑] ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นยินดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระมหากัจจานะแลวลุก
จากอาสนะเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคยังที่ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
ตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกขาพระองควา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึง
พิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตงั้ สงบอยูภายใน
และไมพึงสะดุงเพราะไมถอื มั่นเมื่อความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภาย
ในและไมสะดุงเพราะไมถอื มั่น ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ ชรา มรณะ ทุกข และสมุทัย
ตอไป ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดารแลวเสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร ขาแต
พระองคผูเจริญ ครั้นพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พวกขาพระองคนนั้ ไดมีขอปรึกษา
กัน อยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอแก พวกเราวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพงึ พิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภาย
นอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมัน่ เมื่อความรูส ึกไมฟุงไป ไมซานไป
ภายนอก ไมตงั้ สงบภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือมัน่ ยอมไมมีความเกิดแหง ชาติ ชรา
มรณะ ทุกข และ สมุทัยตอไป ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเนื้อความ โดยพิสดาร ก็เสด็จลุก
จากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร ใครหนอแลจะพึงจําแนก เนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมพี ระภาค
ทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคนั้นไดมีความคิดอยางนีว้ า
ทานพระมหากัจจานะนีแ้ ลอันพระศาสดาและพวกภิกษุผรู วมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยก
ยองสรรเสริญแลว ก็ทาน พระมหากัจจานะนี้ พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทาน พระมหากัจจานะยังที่อยู แลว
สอบถามเนื้อความนั้นกะทานพระมหากัจจานะเถิด ตอนั้นแล พวกขาพระองคจึงเขาไปหาทาน
พระมหากัจจานะยังที่อยู แลวสอบถาม เนื้อความ กะทานแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระ
มหากัจจานะจําแนกเนื้อความแกพวกขาพระองคนั้นแลวโดยอาการดังนี้ โดยบทดังนี้ และโดย
พยัญชนะดังนี้ ฯ
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[๖๕๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหากัจจานะเปนบัณฑิต มีปญญา
มาก แมหากพวกเธอสอบถามเนื้อความนัน้ กะเรา เราก็จะพึงพยากรณเนื้อความนัน้ อยางเดียวกับ
ที่มหากัจจานะพยากรณแลวเหมือนกัน ก็แหละเนื้อความอุเทศนั้นเปนดังนี้แล พวกเธอจงทรงจํา
เนื้อความนัน้ ไวอยางนีเ้ ถิด ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระ
ผูมีพระภาคแล ฯ
จบ อุทเทสวิภงั คสูตร ที่ ๘
_______________
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๙. อรณวิภังคสูตร (๑๓๙)
[๖๕๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูม ี พระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
อรณวิภังคแกเธอทั้งหลายพวกเธอจงฟงอรณวิภังคนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ภิกษุ
เหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ
[๖๕๔] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ไมพึงประกอบเนืองๆ ซึ่งสุขอาศัยกาม อัน
เลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะไมประกอบดวยประโยชน และไม
พึงประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตนใหลาํ บาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ
ไมประกอบดวย ประโยชน ความปฏิบัติปานกลาง ไมเขาใกลที่สุด ๒ อยางนีน้ ั้น อันตถาคต
รูพรอมดวยปญญายิ่งแลว เปนขอปฏิบัติทําใหมีจกั ษุ ทําใหมีญาณ เปนไป เพื่อความเขาไปสงบ
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน พึงรูจักการยกยอและการตําหนิ ครั้นรูแ ลว ไมพึง
ยกยอ ไมพึงตําหนิ พึงแสดงแตธรรมเทานั้น พึงรูตัดสินความสุข ครั้นรูแลว พึงประกอบ
เนืองๆ ซึ่งความ สุขภายใน ไมพึงกลาววาทะลับหลัง ไมพึงกลาวคําลวงเกินตอหนา พึงเปนผู
ไมรีบดวนพูด อยาพูดรีบดวน ไมพึงปรักปรําภาษาชนบท ไมพึงลวงเลยคําพูด สามัญเสีย นี้
อุเทศแหงอรณวิภังค ฯ
[๖๕๕] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ไมพงึ ประกอบเนืองๆ ซึ่งสุขอาศัยกามอันเลว เปนของชาว
บาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ ดวยประโยชน และไมพึงประกอบเนืองๆ ซึ่ง
ความเพียรเครื่องประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน
นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ความประกอบเนืองๆ ซึ่งโสมนัสของคนที่มีความสุข โดยสืบตอ
กาม อันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะไมประกอบดวยประโยชน
นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจมีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด การไม
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ตามประกอบ ความประกอบเนืองๆ ซึ่งโสมนัสของคนที่มีความสุขโดยสืบตอกาม อันเลว เปน
ของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมไมมี
ทุกข ไมมีความคับใจ ไมมคี วามแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความปฏิบัติ ชอบ ความเพียร
เครื่องประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะไมประกอบดวยประโยชน นี้
เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจมีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด การไมตาม
ประกอบความเพียรเครื่องประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ
ดวย ประโยชน นี้เปนธรรมไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน
เปนความปฏิบัติชอบ ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ไมพึงประกอบเนืองๆ ซึ่งสุขอาศัยกาม อันเลว
เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน และไมพึง
ประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ
ไมประกอบดวย ประโยชน นั่น เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ
[๖๕๖] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ความปฏิบัติปานกลาง ไมเขาใกลที่สุด๒ อยางนี้นั้น
อันตถาคตรูพรอมดวยปญญายิ่งแลว เปนขอปฏิบัติทําใหมีจักษุทําใหมีญาณ เปนไปเพื่อความ
เขาไปสงบ เพือ่ ความรูยิ่ง เพือ่ ความตรัสรู เพื่อนิพพาน นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว มรรค
มีองค ๘ อันประเสริฐนี้แล คือความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ การเลี้ยง
ชีพชอบความพยายามชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบ ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ความปฏิบัติ
ปานกลาง ไมเขาใกลที่สุด ๒ อยางนีน้ ั้น อันตถาคตรูพรอมดวยปญญายิ่งแลว เปนขอปฏิบัติทํา
ใหมีจกั ษุ ทําใหมีญาณ เปนไปเพื่อความเขาไปสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพือ่ ความตรัสรู เพื่อนิพพาน
นั่น เราอาศัยมรรคมีองค ๘อันประเสริฐดังนี้ กลาวแลว ฯ
[๖๕๗] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงรูจ ักการยกยอและการตําหนิ ครั้นรูแลว ไมพึงยกยอ
ไมพึงตําหนิ พึงแสดงแตธรรมเทานั้น นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
อยางไรเปนการยกยอ เปนการตําหนิ และไมเปนการแสดงธรรม คือ เมื่อกลาววา ชนเหลาใด
ตามประกอบความประกอบ เนืองๆ ซึ่งโสมนัสของคนที่มีความสุขโดยสืบตอกาม อันเลว เปน
ของชาวบานเปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ชนเหลานั้นทั้ง
หมดมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนผูปฏิบัติผิดดังนี้ ชื่อวาตําหนิ
ชนพวกหนึ่ง เมื่อกลาววา ชนเหลาใดไมตามประกอบความ ประกอบเนืองๆ ซึ่งโสมนัสของคน
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ที่มีความสุขโดยสืบตอกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไม
ประกอบดวยประโยชนชนเหลานั้นทั้งหมด ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ
ไมมีความ เรารอน เปนผูปฏิบัติชอบ ดังนี้ ชื่อวายกยอชนพวกหนึ่ง เมื่อกลาววา ชนเหลาใด
ประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตนใหลําบาก อัน เปนทุกข ไมใชของพระอริยะ
ไมประกอบดวยประโยชน ชนเหลานั้นทัง้ หมดมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรา
รอน เปนผูปฏิบัติผิด ดังนีช้ ื่อวาตําหนิชนพวกหนึ่ง เมือ่ กลาววา ชนเหลาใดไมตามประกอบ
ความเพียรเครื่องประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย
ประโยชน ชนเหลานั้นทั้งหมด ไมมีทกุ ข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมคี วามเรารอน
เปนผูปฏิบัติชอบ ดังนี้ ชื่อวายกยอชนพวกหนึ่ง เมื่อกลาววา ชนเหลาใดเหลาหนึ่งยังละสัญโญชน
[๖๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ไมเปนการยกยอ ไมเปนการตําหนิ เปนการแสดง
ธรรมแท คือ ไมกลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดตามประกอบความประกอบเนืองๆ ซึ่งโสมนัส
ของคนที่มีความสุขโดยสืบตอกาม อันเลวเปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระ
อริยะ ไมประกอบดวยประโยชนชนเหลานั้นทั้งหมด มีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มี
ความเรารอนเปนผูปฏิบัติผิด กลาวอยูว า อันความตามประกอบนีแ้ ล เปนธรรม มีทุกข มีความ
คับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด ดังนี้ ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น
ไมกลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดไมตามประกอบความประกอบเนืองๆ ซึ่งโสมนัสของคนที่มีความ
สุขโดยสืบตอกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ
ดวยประโยชนชนเหลานั้นทัง้ หมด ไมมีทกุ ข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความ
เรารอน เปนผูปฏิบัติชอบ กลาวอยูวา อันความตามประกอบนี้แล เปน ธรรม ไมมีทุกข
ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอนเปนความปฏิบัติชอบ ดังนี้ ชื่อวา แสดง
แตธรรมเทานั้น ไมกลาวอยางนี้วาชนเหลาใดประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตน
ใหลําบาก อันเปนทุกขไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ชนเหลานั้นทั้งหมด
มีทุกข มี ความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนผูปฏิบัติผิด กลาวอยูว า อันความตาม
ประกอบนีแ้ ล เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติ
ผิด ดังนี้ ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น ไมกลาวอยางนีว้ า ชนเหลาใดไมตามประกอบ ซึ่งความ
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เพียรเครื่องประกอบตนใหลาํ บาก อันเปนทุกข ไมใช ของพระอริยะไมประกอบดวยประโยชน
ชนเหลานั้นทัง้ หมด ไมมีทกุ ข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนผู
ปฏิบัติชอบ กลาวอยูวา อันความไมตามประกอบนีแ้ ล เปนธรรมไมมที ุกข ไมมีความคับใจ ไม
มีความแคนใจไมมีความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ ดังนี้ ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น ไม
กลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดเหลาหนึ่งยังละสัญโญชนในภพไมไดแลว ชนเหลานั้นทัง้ หมด มีทุกข
มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนผูปฏิบัติผิดกลาวอยูว า เมื่อยังละสัญโญชน
ในภพไมไดแลวแล ภพยอมเปนอันละไมได ดังนี้ ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น ไมกลาวอยางนี้
วา ชนเหลาใดเหลาหนึ่งละสัญโญชนในภพไดแลว ชนเหลานั้นทั้งหมด ไมมีทกุ ข ไมมีความ
คับใจไมมีความแคนใจ ไมมคี วามเรารอน เปนผูปฏิบัติชอบ กลาวอยูว า ก็เมื่อละสัญโญชน
ในภพไดแลวแล ภพยอมเปนอันละได ดังนี้ ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อยางนี้แล ไมเปนการยกยอ ไมเปนการตําหนิ เปนการแสดงธรรมแท ขอที่เรากลาวดังนี้วา
พึงรูจักการยกยอและการตําหนิ ครั้นรูแลวไมพึงตําหนิ พึงแสดงแตธรรมเทานั้น นัน่ เราอาศัยเนือ้
ความดังนีก้ ลาวแลว ฯ
[๖๕๙] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงรูต ัดสินความสุข ครั้นรูแลว พึงประกอบเนืองๆ ซึ่ง
ความสุขภายใน นั่น เราอาศัยอะไร กลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณนี้มี ๕ อยางแล ๕
อยาง เปนไฉน คือ รูปที่รูไดดว ยจักษุอนั นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ประกอบดวย
กาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เสียงที่รูไดดวยโสต ... กลิ่นที่รูไดดว ยฆานะ ... รสที่รูไดดวย
ชิวหา ...โผฏฐัพพะที่รูไดดว ยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ประกอบดวย
กาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด นี้แลกามคุณ ๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข โสมนัสใดแล อาศัย
กามคุณ ๕ เหลานี้เกิดขึน้ สุขโสมนัสนี้ เรียกวาสุขอาศัยกาม สุขของปุถุชน สุขในที่ลับ
ไมใชสุขของพระอริยะ เรากลาววา ไมพงึ เสพ ไมพึงใหเจริญ ไมพึงทําใหมาก พึงกลัวสุขนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ
และสุขเกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌาน มีความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนะรรมเอาผุดขึ้นไมมี
วิตก ไมมวี ิจาร เพราะสงบวิตกและวิจารเสียได มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 323
เขาตติยฌาน ... อยู เขาจตุตถฌาน ... อยูนี้เรียกวา สุขอาศัยเนกขัมมะ สุขเกิดแตความสงัด สุข
เกิดแตความสงบสุขเกิดแตความตรัสรู เรากลาววา พึงเสพใหมาก พึงใหเจริญ พึงทําใหมาก
ไมพึงกลัวสุขนี้ ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงรูตัดสินความสุข ครั้นรูแลว พึงประกอบเนืองๆ ซึ่ง
ความสุขภายใน นั่น เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ
[๖๖๐] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ไมพึงกลาววาทะลับหลัง ไมพึงกลาวคําลวงเกินตอหนา
นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในประการ แรกนัน้ พึงรูวาทะลับหลังใด ไม
เปนจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชนไมพึงกลาววาทะลับหลังนัน้ เปนอันขาด แมรูวาทะ
ลับหลังใดจริง แท แตไมประกอบดวยประโยชน ก็พึงสําเหนียกเพื่อจะไมกลาววาทะลับหลัง
นั้น และรู วาทะลับหลังใดจริง แท ประกอบดวยประโยชน ในเรื่องนั้น พึงเปนผูรูจักกาลเพื่อ
จะกลาววาทะลับหลังนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในประการหลังนั้น พึงรูคําลวงเกินตอหนาใด ไม
เปนจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน ไมพึงกลาวคําลวงเกินตอหนานัน้ เปนอันขาด แมรู
คําลวงเกินตอหนาใด จริง แท แตไมประกอบดวยประโยชน ก็พึงสําเหนียกเพื่อจะไมกลาวคํา
ลวงเกินตอหนานั้น และรูคําลวงเกินตอหนาใด จริง แท ประกอบดวยประโยชน ในเรื่องนั้น
พึงเปนผูรูจักกาลเพื่อจะกลาวคําลวงเกินตอหนานั้น ขอที่เรากลาวดังนี้วา ไมพึงกลาววาทะลับหลัง
ไมพึงกลาวคําลวงเกินตอหนา นั่น เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ
[๖๖๑] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงเปนผูไมรีบดวนพูด อยาพูดรีบดวนนั่น เราอาศัย
อะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในประการแรกนัน้ เมื่อรีบดวนพูด กายก็ลําบาก จิตก็แกวง
เสียงก็พรา คอก็เครือ แมคาํ พูดของผูที่รีบดวนพูดก็ไมสละสลวย ไมพึงรูชัดได ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ในประการหลังนั้น เมื่อไมรีบดวนพูด กายไมลําบาก จิตก็ไมแกวง เสียงก็ไมพรา คอ
ก็ไมเครือ แมคํา พูดของผูที่ไมรีบดวนพูด ก็สละสลวย พึงรูชัดได ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึง
เปนผูไมรีบดวนพูด อยาพูดรีบดวน นัน่ เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ
[๖๖๒] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ไมพงึ ปรักปรําภาษาชนบท ไมพงึ ลวง เลยคําพูดสามัญ
เสีย นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรเลา เปนการปรักปรําภาษา
ชนบท และเปนการลวงเลยคําพูดสามัญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภาชนะนัน่ แลในโลกนี้ ในบาง
ชนบท เขาหมายรูวา ปาตี ในบางชนบท เขาหมายรูวา ปตตะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา
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ปฏฐะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา สราวะ ในบางชนบท เขาหมายรูว า หโลสะ ในบาง
ชนบท เขาหมายรูวา โปณะ ในบางชนบท เขาหมายรูว า หนะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา
ปปละ ภิกษุพูดปรักปรําโดยประการที่ชนทั้งหลายหมายรูเรื่องภาชนะนั้นกันดังนี้ ในชนบทนัน้ ๆ
ตามกําลังและความแนใจวา นี้เทานั้นจริง อื่นเปลาอยางนี้แล ชื่อวาเปนการปรักปรําภาษาชนบท
และเปนการลวงเลยคําพูดสามัญดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรเลา เปนการไมปรักปรําภาษาชนบท
และเปนการไมลวงเลยคําพูดสามัญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภาชนะนั่นแลในโลกนี้ ในบางชนบท
เขาหมายรูว า ปาตี ในบางชนบท เขาหมายรูวา ปตตะ ในบางชนบท เขา หมายรูว า ปฏฐะ
ในบางชนบท เขาหมายรูว า สราวะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา หโลสะ ในบางชนบท
เขาหมายรูว า โปณะ ในบางชนบท เขาหมายรูวาหนะ ในบางชนบท เขาหมายรูว า ปปละ
ภิกษุพูดโดยประการที่ชนทั้งหลายหมายรูเรื่องภาชนะกันดังนี้ ในชนบทนั้นๆ อยางไมใชความแน
ใจวา เปนอันทานผูมีอายุทั้งหลาย พูดแกขาพเจาหมายถึงภาชนะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้
แล ชื่อวาเปนการไมปรักปรําภาษาชนบท และเปนการไมลวงเลยคําพูดสามัญ ขอที่เรากลาวดัง
นี้วา ไมพึงปรักปรําภาษาชนบท ไมพึงลวงเลยคําพูดสามัญ นั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ
[๖๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น ความประกอบเนืองๆ ซึ่งโสมนัสของ
คนที่มีความสุขเพราะสืบตอกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ
ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกขมีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน
เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค แตการไมตามประกอบความ
ประกอบเนืองๆ ซึ่ง โสมนัสของคนที่มีความสุขโดยสืบตอกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปน
ของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมไมมีทุกข ไมมีความ
แคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความปฏิบตั ิชอบเพราะฉะนั้น ธรรมนีจ้ ึงไมมีกิเลสตองรณรงค ฯ
[๖๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น ความเพียรเครื่องประกอบตนใหลาํ บาก
อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชนนี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ
มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนัน้ ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค
แตการไมตามประกอบความ เพียรเครื่องประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ
ไมประกอบ ดวยประโยชน นี้เปนธรรมไมมีทุกข ไมมคี วามคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความ
เรารอน เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะนัน้ ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตองรณรงค ฯ
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[๖๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น ความปฏิบัติปานกลาง อันตถาคตรูพรอม
ดวยปญญายิ่งแลว เปนขอปฏิบัติทําใหมีจกั ษุ ทําใหมีญาณเปนไปเพื่อความเขาไปสงบ เพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน นีเ้ ปน ธรรมไมมที ุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความ
แคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความปฏิบตั ิชอบ เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงไมมีกเิ ลสตองรณรงค ฯ
[๖๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภงั คนั้น การยกยอ การตําหนิ และไมใชเปน
การแสดงธรรม นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจมีความเรารอน เปนความ
ปฏิบัติผิด เพราะฉะนัน้ ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงคแตการไมยกยอ การไมตําหนิ
การแสดงแตธรรมเทานั้น นีเ้ ปนธรรมไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมคี วามแคนใจ ไมมีความ
เรารอน เปนความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตองรณรงค ฯ
[๖๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น สุขอาศัยกาม สุขในที่ลับ สุขของชาวบาน
สุขของปุถุชน ไมใชสุขของพระอริยะ นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความ
เรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ะรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค แตสุขอาศัยเนกขัมมะ
สุขเกิดแตความสงัด สุขเกิดแตความสงบ สุขเกิดแตความตรัสรู นี้เปนธรรมไมมีทุกข
ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้น ะรรมนี้จึงไมมีกิเลส
รณรงค
[๖๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น วาทะลับหลังซึ่งไมเปนจริง ไมแท
ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน
เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค แมวาทะลับหลังซึ่งจริง แท
แตไมประกอบดวยประโยชนนี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน
เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมนี้ก็ยังมีกิเลสตองรณรงค สวนวาทะลับหลังซึ่งจริง แท
ประกอบดวยประโยชน นีเ้ ปนธรรมไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมคี วาม แคนใจ ไมมีความ
เรารอน เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะนัน้ ธรรมนี้จึงไมมี
กิเลสตองรณรงค ฯ
[๖๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภงั คนั้น คํากลาวลวงเกินตอหนา ซึ่งไมเปนจริง
ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มีความ คับใจ มีความแคนใจ มีความ
เรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรม นี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค แมคํากลาวลวงเกิน
ตอหนาซึ่งจริง แท แตไมประกอบ ดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ
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มีความเรารอนเปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนัน้ ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค แตคํากลาว
ลวงเกินตอหนาซึ่งจริง แท ประกอบดวยประโยชน นีเ้ ปนธรรมไมมีทุกข ไมมีความคับใจ
ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จงึ ไมมีกิเลส
ตองรณรงค ฯ
[๖๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น คําทีผ่ ูรีบดวนพูด นี้เปนธรรมมีทุกข
มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนัน้ ธรรมนี้จึงยังมี
กิเลสตองรณรงค แตคําที่ผูไมรีบดวนพูด นี้เปนธรรมไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความ
แคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความปฏิบตั ิชอบ เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงไมมีกเิ ลสตองรณรงค ฯ
[๖๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น การปรักปรําภาษาชนบทและการลวงเลย
คําพูดสามัญ นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจมีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด
เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงคแตการไมปรักปรําภาษาชนบท และการไมลวงเลย
คําพูดสามัญ นี้เปนธรรมไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน
เปนความปฏิบัติ ชอบ เพราะฉะนัน้ ธรรมนี้จึงไมมีกเิ ลสตองรณรงค ฯ
[๖๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แลวา เราทั้งหลาย
จักรูธรรมยังมีกิเลสตองรณรงค และรูธรรมไมมีกิเลสตองรณรงค ครั้น รูแลว จักปฏิบัติปฏิปทา
ไมมีกิเลสตองรณรงค ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แหละ กุลบุตรสุภูติ ปฏิบัติปฏิปทาไมมีกิเลสตองรณรงค
แลว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ อรณวิภังคสูตร ที่ ๙
_______________
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๑๐. ธาตุวิภังคสูตร (๑๔๐)
[๖๗๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเมื่อเสด็จจาริกไปในมคธชนบท ทรงแวะยังพระนครราชคฤห
เสด็จเขาไปหานายชางหมอชือ่ ภัคควะยังที่อยู แลวตรัสดังนี้วาดูกรนายภัคควะ ถาไมเปนความ
หนักใจแกทาน เราจะขอพักอยูในโรงสักคืนหนึ่งเถิด นายภัคควะทูลวา ขาแตทานผูเจริญ
ขาพเจาไมมีความหนักใจเลย แตในโรงนีม้ ีบรรพชิตเขาไปอยูกอนแลว ถาบรรพชิตนั้นอนุญาต
ก็นิมนตทานพักตามสบายเถิด ฯ
[๖๗๔] ก็สมัยนั้นแล กุลบุตรชื่อปุกกุสาติ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตอุทิศ
พระผูมีพระภาคดวยศรัทธา ปุกกุสาติกุลบุตรนั้นเขาไปพักอยูในโรงของนายชางหมอนั้นกอนแลว
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาทาน ปุกกุสาติยังที่พัก แลวตรัสกะทานปุกกุสาติดังนีว้ า
ดูกรภิกษุ ถาไมเปนความหนักใจแกทาน เราจะขอพักอยูในโรงสักคืนหนึ่งเถิด ทานปุกกุสาติ
ตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ โรงชางหมอกวางขวาง นิมนตทานผูมีอายุพกั ตามสบายเถิด ฯ
[๖๗๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปสูโรงชางหมอแลว ทรงลาดสันถัดหญา
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ประทับนั่งคูบัลลังก ตั้งพระกายตรง ดํารงพระสติมั่นเฉพาะหนา พระองค
ประทับนั่งลวงเลยราตรีไปเปนอันมาก แมทาน ปุกกุสาติก็นั่งลวงเลยราตรีไปเปนอันมากเหมือนกัน
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงพระดําริดังนี้วา กุลบุตรนี้ประพฤตินาเลื่อมใสหนอ เราควรจะถาม
ดูบาง ตอนั้นพระองคจึงตรัสถามทานปุกกุสาติดังนี้วา ดูกรภิกษุ ทานบวช อุทิศใครเลา
หรือวา ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของใคร ฯ
[๖๗๖] ทานปุกกุสาติตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ มีพระสมณโคดมผูศากยบุตร เสด็จ
ออกจากศากยราชสกุลทรงผนวชแลว ก็พระโคดมผูมีพระภาคพระองคนั้นแล มีกิตติศัพทฟุงไป
งามอยางนี้วา แมเพราะเหตุดังนี้ๆ พระผูม ีพระภาคพระองคน้นั เปนผูไกลจากกิเลส รูเองโดยชอบ
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ถึงพรอมดวยวิชชาและ จรณะ ดําเนินไปดี รูแจงโลก เปนสารถีผูฝกบุรุษที่ควรฝกอยางหาคนอื่น
ยิ่งกวามิไดเปนครูของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย เปนผูต ื่นแลว เปนผูแจกธรรม ดังนี้ ขาพเจา
บวชอุทิศพระผูมีพระภาคพระองคนั้น และพระผูมีพระภาคพระองคนนั้ เปนศาสดาของขาพเจา
ขาพเจาชอบใจธรรมของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระองคนั้นประทับอยู
ที่ไหน ฯ
ปุ. ดูกรทานผูมีอายุ มีพระนครชื่อวาสาวัตถีอยูในชนบท ทางทิศเหนือ เดีย๋ วนี้
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระองคนั้น ประทับอยูที่นั่น ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็ทานเคยเห็นพระผูมีพระภาคพระองคนั้นหรือ และทานเห็นแลวจะ
รูจักไหม ฯ
ปุ. ดูกรทานผูมีอายุ ขาพเจาไมเคยเห็นพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเลย ถึงเห็นแลว
ก็ไมรูจัก ฯ
[๖๗๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดมีพระดําริดังนี้วา กุลบุตรนี้บวช อุทิศเรา เราควร
จะแสดงธรรมแกเขา ตอนัน้ พระองคจึงตรัสเรียกทานปุกกุสาติวาดูกรภิกษุ เราจักแสดง
ธรรมแกทาน ทานจงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี เราจัก กลาวตอไป ทานปุกกุสาติทูลรับพระผูมี
พระภาควา ชอบแลว ทานผูมีอายุ ฯ
[๖๗๘] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุ คนเรานี้มีธาตุ ๖ มีแดนสัมผัส ๖
มีความหนวงนึกของใจ ๑๘ มีธรรมที่ควรตั้งไวในใจ ๔ อันเปน ธรรมที่ผูตั้งอยูแลว ไมมีกิเลส
เครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเปนไปก็เมื่อกิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่อง
หมักหมม ไมเปนไปอยู บัณฑิตจะเรียกเขาวา มุนีผูสงบแลว ไมพึงประมาทปญญา พึงตาม
รักษาสัจจะ พึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาสันติเทานั้น นี้อุเทศแหงธาตุวภิ ังคหก ฯ
[๖๗๙] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรภิกษุ คนเรานีม้ ีธาตุ ๖ นั่น เราอาศัย อะไรกลาวแลว
ดูกรภิกษุ ธาตุนี้มี ๖ อยาง คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ
วิญญาณธาตุ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุ คนเรานี้มธี าตุ ๖ นั่น เราอาศัยธาตุดังนี้
กลาวแลว ฯ
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[๖๘๐] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุ คนเรานี้มแี ดนสัมผัส ๖ นั่น เราอาศัยอะไร
กลาวแลว คือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน เปนแดนสัมผัส ขอที่เรากลาวดังนี้วา
ดูกรภิกษุ คนเรานี้มีแดนสัมผัส ๖ นั่น เราอาศัยอายตนะดังนี้ กลาวแลว ฯ
[๖๘๑] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุ คนเรานี้มคี วามหนวงนึกของใจ ๑๘ นั่น เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว คือ บุคคลเห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมหนวงนึกรูปเปนที่ตั้งแหงโสมนัส
หนวงนึกรูปเปนที่ตั้งแหงโทมนัส หนวงนึกรูปเปนที่ตงั้ แหงอุเบกขา ฟงเสียงดวยโสตแลว ...
ดมกลิ่นดวยฆานะแลว ... ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ... รูธรรมารมณ
ดวยมโนแลว ยอมหนวงนึกธรรมารมณเปนที่ตั้งแหงโสมนัส หนวงนึกธรรมารมณเปนที่ตั้งแหง
โทมนัส หนวงนึกธรรมารมณเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา นี้เปนการหนวงนึกโสมนัส ๖ หนวงนึกโทมนัส ๖
หนวงนึกอุเบกขา ๖ ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรภิกษุ คนเรานี้มีความหนวงนึกของใจ ๑๘ นั่น
เราอาศัยความหนวงนึกดังนี้ กลาวแลว ฯ
[๖๘๒] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรภิกษุ คนเรานีม้ ีธรรมที่ควรตั้งไวในใจ ๔ นั่น เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว คือ มีปญญาเปนธรรมควรตั้งไวในใจ มี สัจจะเปนธรรมควรตั้งไวในใจ มี
จาคะเปนธรรมควรตั้งไวในใจ มีอุปสมะเปนธรรมควรตั้งไวในใจ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุ
คนเรานี้มีธรรมที่ควรตั้งไวในใจ ๔ นั่น เราอาศัยธรรมที่ควรตั้งไวในใจดังนี้ กลาวแลว ฯ
[๖๘๓] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า ไมพงึ ประมาทปญญา พึงตามรักษาสัจจะ พึงเพิ่มพูน
จาคะ พึงศึกษาสันติเทานั้น นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุอยางไรเลา ชื่อวาไม
ประมาทปญญา ดูกรภิกษุ ธาตุนี้มี ๖ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ
วิญญาณธาตุ ฯ
[๖๘๔] ดูกรภิกษุ ก็ปฐวีธาตุเปนไฉน คือ ปฐวีธาตุภายในก็มี ภายนอกก็มี ก็ปฐวีธาตุ
ภายในเปนไฉน ไดแกสิ่งทีแ่ คนแข็ง กําหนดได มีในตน อาศัยตนคือ ผม ขนเล็บ ฟน
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก มาม หัวใจตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย
อาหารใหม อาหารเกา หรือแม สิ่งอื่นไมวาชนิดไรๆ ที่แคนแข็ง กําหนดได มีในตน อาศัยตน
นี้เรียกวา ปฐวีธาตุภายใน ก็ปฐวีธาตุทั้งภายในและภายนอก นีแ้ ล เปนปฐวีธาตุทั้งนั้น พึง
เห็นปฐวีธาตุนนั้ ดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใช
อัตตาของเรา ครั้นเห็นแลวจะเบื่อหนายปฐวีธาตุ และจะใหจิตคลายกําหนัดปฐวีธาตุได ฯ
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[๖๘๕] ดูกรภิกษุ ก็อาโปธาตุเปนไฉน คืออาโปธาตุภายในก็มี ภายนอกก็มี ก็อาโปธาตุ
ภายใน เปนไฉน ไดแกสิ่งที่เอิบอาบ ซึมซาบไป กําหนดไดมใี นตน อาศัยตน คือ ดี เสลด
น้ําเหลือง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร หรือแมสิ่ง
อื่นไมวาชนิดไรๆ ที่เอิบอาบซึมซาบไป กําหนดได มีในตน อาศัยตน นี้เรียกวา อาโปธาตุ
ภายใน ก็อาโปธาตุทั้งภายในและภายนอก นี้แล เปนอาโปธาตุทั้งนั้น พึงเห็นอาโปธาตุนั้น
ดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา
ครั้นเห็นแลว จะเบื่อหนายอาโปธาตุ และจะใหจิตคลายกําหนัดอาโปธาตุได ฯ
[๖๘๖] ดูกรภิกษุ ก็เตโชธาตุเปนไฉน คือ เตโชธาตุภายในก็มี ภายนอกก็มี ก็
เตโชธาตุภายในเปนไฉน ไดแกสิ่งที่อบอุน ถึงความเรารอน กําหนดไดมีในตน อาศัยตน
คือ ธาตุที่เปนเครื่องยังกายใหอบอุน ยังกายใหทรุดโทรม ยังกายใหกระวนกระวาย และธาตุที่
เปนเหตุใหของที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้มแลวถึงความยอยไปดวยดี หรือแม สิ่งอื่นไมวา
ชนิดไรๆ ที่อบอุน ถึงความเรารอนกําหนดได มีในตน อาศัยตน นี้เรียกวา เตโชธาตุ
ภายใน ก็เตโชธาตุทั้งภายใน และภายนอก นี้แล เปนเตโชธาตุทั้งนั้น พึงเห็นเตโชธาตุนั้นดวย
ปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ครั้นเห็น
แลว จะเบื่อหนายเตโชธาตุ และจะใหจิตคลายกําหนัดเตโชธาตุได ฯ
[๖๘๗] ดูกรภิกษุ ก็วาโยธาตุเปนไฉน คือ วาโยธาตุภายในก็มี ภายนอกก็มี ก็
วาโยธาตุภายในเปนไฉน ไดแกสิ่งที่พดั ผันไป กําหนดได มีในตน อาศัยตนคือ ลมพัดขึ้น
เบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ํา ลมในทอง ลมในลําไส ลมแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ ลมหายใจ
ออก ลมหายใจเขา หรือแมสิ่งอื่นไมวาชนิดไรๆ ที่พัดผันไป กําหนดได มีในตน อาศัยตน
นี้เรียกวาวาโยธาตุภายใน ก็วาโยธาตุทั้งภายในและภายนอก นีแ้ ล เปนวาโยธาตุทั้งนั้น พึง
เห็นวาโยธาตุนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใช
อัตตาของเราครั้นเห็นแลว จะเบื่อหนายวาโยธาตุ และจะใหจิตคลายกําหนัดวาโยธาตุได ฯ
[๖๘๘] ดูกรภิกษุ ก็อากาสธาตุเปนไฉน คือ อากาสธาตุภายในก็มี ภายนอกก็มี ก็
อากาสธาตุภายในเปนไฉน ไดแกสิ่งทีว่ าง ปรุโปรง กําหนดได มีในตน อาศัยตน คือ ชองหู
ชองจมูก ชองปากซึ่งเปนทางใหกลืนของที่กิน ที่ดื่ม ทีเ่ คี้ยว ที่ลิ้ม เปนที่ตั้งของที่กนิ ที่ดื่ม
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ที่เคี้ยว ที่ลิ้ม และเปนทางระบายของที่กนิ ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้มแลวออกทางเบื้องลาง หรือ
แมสิ่งอื่น ไมวาชนิดไรๆ ที่วาง ปรุโปรง กําหนดได มีในตน อาศัยตน นี้เรียกวา อากาสธาตุ
ภายใน ก็อากาสธาตุทั้งภายในและภายนอก นี้แล เปนอากาสธาตุทั้งนั้น พึงเห็นอากาสธาตุนั้น
ดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเราไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา
ครั้นเห็นแลว จะเบื่อหนายอากาสธาตุ และจะให จิตคลายกําหนัดอากาสธาตุได ฯ
[๖๘๙] ตอนั้นสิ่งที่จะเหลืออยูอีกก็คอื วิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผอง บุคคลยอมรูอะไรๆ
ไดดว ยวิญญาณนั้น คือ รูชดั วา สุขบาง ทุกขบาง ไมทกุ ขไมสุข บาง ดูกรภิกษุ เพราะอาศัย
ผัสสะเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา ยอมเกิดสุขเวทนา บุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนา ยอมรูสึกวา
กําลังเสวยสุขเวทนาอยู เพราะผัสสะเปนทีต่ ั้งแหงสุขเวทนานั้นแลดับไป ยอมรูสึกวา ความ
เสวยอารมณทเี่ กิดแตผัสสะ นั้น คือตัวสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา
ยอมดับยอมเขาไปสงบ เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา ยอมเกิดทุกขเวทนา
บุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนา ยอมรูสึกวา กําลังเสวยทุกขเวทนาอยู เพราะผัสสะเปนที่ตั้ง
แหงทุกขเวทนานั้นแลดับไป ยอมรูสึกวา ความเสวยอารมณที่เกิดแตผสั สะนั้น คือตัวทุกขเวทนา
อันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนายอมดับ ยอมเขาไปสงบ เพราะอาศัยผัสสะ
เปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ยอมเกิดอทุกขมสุขเวทนา บุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา
ยอมรูสึกวา กําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู เพราะผัสสะเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนานั้นแล
ดับไปยอมรูสกึ วาความเสวยอารมณที่เกิดแตผัสสะนั้น คือตัวอทุกขมสุขเวทนาอันเกิด
เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ยอมดับ ยอมเขาไปสงบ ฯ
[๖๙๐] ดูกรภิกษุ เปรียบเหมือนเกิดความรอน เกิดไฟได เพราะไม สองทอนประชุมสี
กัน ความรอนที่เกิดแตไมสองทอนนั้น ยอมดับ ยอมเขาไป สงบ เพราะไมสองทอนนั้นเอง
แยกกันไปเสียคนละทาง แมฉันใด ดูกรภิกษุฉันนัน้ เหมือนกันแล เพราะอาศัยผัสสะเปนที่
ตั้งแหงสุขเวทนา บุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนา ยอมรูสึกวา กําลังเสวยสุขเวทนาอยู เพราะ
ผัสสะเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนานั้นแลดับไป ยอมรูสึกวา ความเสวยอารมณที่เกิดแตผสั สะนั้น
คือตัวสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา ยอมดับยอมเขาไปสงบ
เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา ยอมเกิดทุกขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนา
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ยอมรูสึกวา กําลังเสวยทุกขเวทนาอยู เพราะผัสสะเปนทีต่ ั้งแหงทุกขเวทนานั้นแลดับไป ยอม
รูสึกวา ความเสวยอารมณที่เกิดแตผัสสะนัน้ คือ ตัวทุกขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปนที่
ตั้งแหงทุกขเวทนายอมดับ ยอมเขาไปสงบ เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา
ยอมเกิดอทุกขมสุขเวทนา บุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ยอมรูสึกวา กําลังเสวย
อทุกขมสุขเวทนาอยู เพราะผัสสะเปนทีต่ ั้งแหงอทุกขมสุขเวทนานัน้ แลดับไปยอมรูสึกวา
ความเสวยอารมณที่เกิดแตผสั สะนั้น คือตัวอทุกขมสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้ง
แหงอทุกขมสุขเวทนา ยอมดับ ยอมเขาไปสงบ ตอนั้นสิ่งที่จะเหลืออยูอีกก็คือ อุเบกขา อัน
บริสุทธิ์ ผุดผอง ออนโยน สละสลวยและผองแผว ฯ
[๖๙๑] ดูกรภิกษุ เปรียบเหมือนนายชางทอง หรือลูกมือของนายชางทองผูฉลาด ติด
เตาสุมเบาแลว เอาคีมคีบทองใสเบา หลอมไป ซัดน้ําไป สังเกตดู ไปเปนระยะๆ ทองนั้นจะ
เปนของถูกไลขี้แลว หมดฝา เปนเนื้อออน สลวยและผองแผว เขาประสงคชนิดเครื่อง
ประดับใดๆ จะเปนแหวน ตุม หู เครื่องประดับ มาลัยทองก็ตาม ยอมสําเร็จความประสงคอัน
นั้นแตทองนั้นได ฉันใดดูกรภิกษุ ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อเหลืออยูแตอุเบกขา อันบริสุทธิ์
ผุดผองออนโยน สละสลวย และผองแผว บุคคลนั้นยอมรูสึกอยางนี้วา ถาเรานอม อุเบกขา
นี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้ เขาไปสูอากาสานัญจายตนฌาน และ เจริญจิตมีธรรมควรแก
ฌานนั้น เมื่อเปนเชนนี้ อุเบกขาของเรานี้ ก็จะเปนอุเบกขา อาศัยอากาสานัญจายตนฌานนั้น
ยึดอากาสานัญจายตนฌานนั้น ดํารงอยูตลอดกาลยืนนาน ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์
ผุดผองอยางนี้ เขาไปสูวิญญาณัญจายตนฌาน และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น เมื่อเปนเชน
นี้ อุเบกขาของเรานี้ก็จะเปนอุเบกขาอาศัยวิญญาณัญจายตนฌานนัน้ ยึดวิญญาณัญจายตนฌาน
นั้นดํารงอยูตลอดกาลยืนนาน ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้ เขาไปสู
อากิญจัญญายตนฌาน และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น เมื่อเปนเชนนี้ อุเบกขาของเรานี้
ก็จะเปนอุเบกขาอาศัยอากิญจัญญายตนฌานนั้น ยึดอากิญจัญญายตนฌาน นั้น ดํารงอยูตลอดกาล
ยืนนาน ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนีเ้ ขาไปสูเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
นั้น และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น เมื่อเปนเชนนี้ อุเบกขาของเรานี้ ก็จะเปนอุเบกขา
อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน นัน้ ยึดเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น ดํารงอยูตลอดกาล
ยืนนาน บุคคลนั้นยอมรูสึกอยางนี้วา ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้ เขา
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ไปสูอากาสานัญจายตนฌาน และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น จิตนีก้ ็เปนสังขตะ ถาเรานอม
อุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้ เขาไปสูวิญญาณัญจายตนฌาน จิตนี้ก็เปนสังขตะ ถา
เรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผอง อยางนี้ เขาไปสูอ ากิญจัญญายตนฌาน และเจริญจิตมี
ธรรมควรแกฌานนั้น จิตนีก้ ็เปนสังขตะ ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้
เขาไปสูเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น จิตนี้ก็เปนสังขตะ
บุคคลนั้นจะไมคํานึง จะไมคิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลยเมื่อไมคํานึง ไมคดิ ถึง ยอมไม
ยึดมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่อไมยึดมั่น ยอมไมหวาดเสียว เมื่อไมหวาดเสียว ยอมปรินิพพาน
เฉพาะตนทีเดียว ยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จ
แลว กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ถาเขาเสวยสุขเวทนาอยู ยอมรูสกึ วา สุขเวทนานั้น
ไมเที่ยงอันบัณฑิตไมตดิ ใจ ไมเพลิดเพลิน ถาเสวยทุกขเวทนาอยู ยอมรูสึกวา ทุกขเวทนา
นั้น ไมเทีย่ ง อันบัณฑิตไมติดใจ ไมเพลิดเพลิน ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู ยอมรูสึกวา
อทุกขมสุขเวทนานั้น ไมเทีย่ ง อันบัณฑิตไมติดใจ ไมเพลิดเพลินถาเสวยสุขเวทนาก็เปนผู
พรากใจเสวย ถาเสวยทุกขเวทนาก็เปนผูพรากใจเสวย ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เปนผูพราก
ใจเสวย เขาเมือ่ เสวยเวทนามีกายเปนที่สุดยอมรูสึกวา กําลังเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด เมื่อ
เสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุดยอมรูสึกวา กําลังเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สดุ และรูสึกวา เบื้อง
หนาแตสิ้นชีวติ เพราะตายไปแลว ความเสวยอารมณทงั้ หมดที่ยนิ ดีกนั แลวในโลกนี้แล จักเปน
ของสงบ ฯ
[๖๙๒] ดูกรภิกษุ เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน อาศัยน้ํามันและไสจึงโพลงอยูไ ด
เพราะสิ้นน้ํามันและไสนนั้ และไมเติมน้ํามัน และไสอนื่ ยอมเปน ประทีปหมดเชือ้ ดับไป
ฉันใด ดูกรภิกษุ ฉันนัน้ เหมือนกันแล บุคคลนั้นเมื่อ เสวยเวทนามีกายเปนที่สุด ยอมรูสึกวา
กําลังเสวยเวทนามีกายเปนทีส่ ุด เมื่อเสวยเวทนามีชวี ิตเปนที่สุด ยอมรูส ึกวา กําลังเสวยเวทนา
มีชีวิตเปนที่สดุ และรูสึกวา เบื้องหนาแตสิ้นชีวิต เพราะตายไปแลว ความเสวยอารมณทั้ง
หมดที่ยนิ ดี กันแลวในโลกนี้แล จักเปนของสงบ เพราะเหตุนั้น ผูถึงพรอมดวยความรูสึกอยาง
นี้ ชื่อวาเปนผูถ ึงพรอมดวยปญญาอันเปนธรรมควรตั้งไวในใจอยางยิ่งประการนี้ก็ปญ
 ญานี้ คือ
ความรูในความสิ้นทุกขทั้งปวง เปนปญญาอันประเสริฐยิ่ง ความหลุดพนของเขานั้น จัดวาตั้ง
อยูในสัจจะ เปนคุณไมกําเริบ ดูกรภิกษุ เพราะสิ่งที่เปลาประโยชนเปนธรรมดา นั้นเท็จ สิ่ง
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ที่ไมเลอะเลือนเปนธรรมดา ไดแกนิพพาน นั้นจริง ฉะนั้น ผูถึงพรอมดวยสัจจะอยางนี้
ชื่อวา เปนผูถงึ พรอมดวยสัจจะอันเปนธรรมควรตั้งไวในใจอยางยิ่งประการนี้ ก็สัจจะนี้ คือ
นิพพาน มีความไมเลอะเลือนเปนธรรมดา เปนสัจจะอันประเสริฐยิ่ง อนึ่ง บุคคลนั้นแล ยังไม
ทราบในกาลกอน จึงเปนอันพรั่งพรอม สมาทานอุปธิเขาไว อุปธิเหลานั้นเปนอันเขาละไดแลว
ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวนแลว ถึงความเปนอีกไมได มีความไมเกิดตอไป
เปนธรรมดา เพราะฉะนัน้ ผูถึงพรอมดวยการสละ อยางนี้ ชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยจาคะอัน
เปนธรรมควรตั้งไวในใจอยางยิ่งประการนี้ก็จาคะนี้ คือความสละคืนอุปธิทั้งปวง เปนจาคะอัน
ประเสริฐยิ่ง อนึ่ง บุคคลนั้นแล ยังไมทราบในกาลกอน จึงมีอภิชฌา ฉันทะ ราคะกลา
อาฆาต พยาบาทความคิดประทุษราย อวิชชา ความหลงพรอม และความหลงงมงาย อกุศล
ธรรมนั้นๆ เปนอันเขาละไดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวนแลว ถึงความ
เปนอีกไมได มีความไมเกิดตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น ผูถึงพรอมดวย ความสงบอยางนี้
ชื่อวา เปนผูถงึ พรอมดวยอุปสมะอันเปนธรรมควรตั้งไวในใจอยางยิ่งประการนี้ ก็อปุ สมะนี้ คือ
ความเขาไปสงบราคะ โทสะ โมหะ เปนอุปสมะอันประเสริฐอยางยิ่ง ขอที่เรากลาวดังนี้วา
ไมพึงประมาทปญญา พึงตามรักษาสัจจะ พึงเพิ่มพูนจาคะ พึงศึกษาสันติเทานั้น นัน่ เราอาศัย
เนื้อความนีก้ ลาวแลว ฯ
[๖๙๓] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา คนเรามีธรรมที่ควรตั้งไวในใจ ๔ อันเปนธรรมที่ผูตั้งอยู
แลว ไมมีกเิ ลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเปนไปก็เมื่อกิเลสเครื่องสําคัญตน
และกิเลสเครื่องหมักหมม ไมเปนไปอยู บัณฑิตจะเรียกเขาวา มุนีผูสงบแลว นั่น เราอาศัย
อะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุ ความสําคัญตนมีอยูดังนีว้ า เราเปน เราไมเปน เราจักเปน เราจัก
ไมเปน เราจักตองเปน สัตวมีรูป เราจักตองเปนสัตวไมมีรูป เราจักตองเปนสัตวมสี ัญญา เรา
จักตองเปนสัตวไมมีสัญญา เราจักตองเปนสัตวมีสัญญาก็มิใชไมมีสัญญาก็มิใช ดูกรภิกษุ ความ
สําคัญตนจัดเปนโรค เปนหัวฝ เปนลูกศร ก็ทานเรียกบุคคลวา เปนมุนี ผูสงบแลว เพราะลวง
ความสําคัญตนไดทั้งหมดเทียว และมุนผี ูสงบแลวแล ยอมไมเกิดไมแก ไมตาย ไมกําเริบ ไม
ทะเยอทะยาน แมมุนีนนั้ ก็ไมมีเหตุที่จะตองเกิด เมื่อไมเกิด จักแกไดอยางไร เมื่อไมแก จัก
ตายไดอยางไร เมื่อไมตายจักกําเริบไดอยางไร เมื่อไมกําเริบ จักทะเยอทะยานไดอยางไร ขอ
ที่เรากลาวดังนี้วา คนเรามีธรรมที่ควรตั้งไวในใจ ๔ อันเปนธรรมที่ผูตั้งอยูแลว ไมมีกิเลสเครื่อง
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สําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมม เปนไป ก็เมื่อกิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมัก
หมม ไมเปนไปอยู บัณฑิตจะเรียกเขาวา มุนีผูสงบแลว นั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาว
แลว ดูกรภิกษุ ทานจงทรงจําธาตุวิภังค ๖ โดยยอนี้ ของเราไวเถิด ฯ
[๖๙๔] ลําดับนั้นแล ทานปุกกุสาติทราบแนนอนวา พระศาสดา พระสุคต พระสัมมา
สัมพุทธเจา เสด็จมาถึงแลวโดยลําดับ จึงลุกจากอาสนะทําจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ซบเศียรลง
แทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค แลวทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษ
ลวงเกินไดตองขาพระองคเขา แลว ผูมีอาการโงเขลา ไมฉลาด ซึ่งขาพระองคไดสําคัญถอยคําที่
เรียกพระผูมีพระภาคดวยวาทะวา ดูกรทานผูมีอายุ ขอพระผูมีพระภาคจงรับอดโทษลวงเกินแก
ขาพระองค เพื่อจะสํารวมตอไปเถิด ฯ
[๖๙๕] พ. ดูกรภิกษุ เอาเถอะ โทษลวงเกินไดตองเธอผูมีอาการโงเขลา ไมฉลาด
ซึ่งเธอไดสําคัญถอยคําที่เรียกเราดวยวาทะวา ดูกรทานผูมีอายุแตเพราะเธอเห็นโทษลวงเกินโดย
ความเปนโทษแลวกระทําคืนตามธรรม เราขอรับอดโทษนั้นแกเธอ ดูกรภิกษุ ก็ขอที่บุคคลเห็น
โทษลวงเกินโดยความเปนโทษแลวกระทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไปได นั่นเปนความ
เจริญในอริยวินัย ฯ
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอขาพระองคพึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมพี ระภาค
เถิด ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็บาตรจีวรของเธอครบแลวหรือ ฯ
ปุ. ยังไมครบ พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ตถาคตทั้งหลาย จะใหกลุ บุตรผูมีบาตรและจีวรยังไมครบ อุปสมบทไมได
เลย ฯ
[๖๙๖] ลําดับนั้น ทานปุกกุสาติ ยินดี อนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว
ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณแลวหลีกไปหาบาตรจีวร ทันใดนัน้
แล แมโคไดปลิดชีพทานปุกกุสาติ ผูกําลังเที่ยวหาบาตรจีวรอยู ตอนัน้ ภิกษุมากรูปดวยกัน ได
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พอนั่งเรียบรอยแลวไดทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ กุลบุตรชื่อปุกกุสาติที่
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พระผูมีพระภาคตรัสสอนดวยพระโอวาทยอๆ คนนั้น ทํากาละเสียแลว เขาจะมีคติอยางไร มี
สัมปรายภพอยางไร ฯ
[๖๙๗] พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปุกกุสาติกุลบุตรเปนบัณฑิต ไดบรรลุธรรมสมควรแก
ธรรมแลว ทั้งไมใหเราลําบากเพราะเหตุแหงธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลายปุกกุสาติกุลบุตร เปนผูเขา
ถึงอุปปาติกเทพ เพราะสิ้นสัญโญชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ เปนอันปรินิพพานในโลกนั้น มี
ความไมกลับมาจากโลกนั้นอีกเปน ธรรมดา ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ ธาตุวิภังคสูตร ที่ ๑๐
_______________
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๑๑. สัจจวิภังคสูตร (๑๔๑)
[๖๙๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน เขตเมือง พาราณสี
สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเหลานัน้ ทูลรับ
พระดํารัสแลว ฯ
[๖๙๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ
ไดประกาศธรรมจักรอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี อันสมณะ
หรือพราหมณ หรือเทวดา หรือมาร หรือพรหม หรือใครๆ ในโลก ยังไมเคยประกาศ
ไดแก บอกแสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหงายซึ่งอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เหลาไหน
คือ บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหงายซึ่งทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัย
อริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ
ไดประกาศธรรมจักรอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี อันสมณะ
หรือพราหมณ หรือเทวดา หรือมาร หรือพรหม หรือใครๆ ในโลก ยังไมเคยประกาศ
ไดแก บอกแสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหงายซึ่งอริยสัจ ๔ นี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเสพ จงคบสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด ทั้งสองรูปนี้เปน
บัณฑิตภิกษุ ผูอนุเคราะหผรู วมประพฤติพรหมจรรย สารีบุตรเปรียบเหมือนผูใหกําเนิด
โมคคัลลานะเปรียบเหมือนผูบํารุงเลี้ยงทารกที่เกิดแลว สารีบุตรยอมแนะนําในโสดาปตติผล
โมคคัลลานะ ยอมแนะนําในผลชั้นสูง สารีบุตรพอที่จะบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย
จําแนก ทําใหงายซึ่งอริยสัจ ๔ไดโดยพิสดาร พระผูมีพระภาคผูพระสุคต ไดตรัสพระภาษิต
นี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 338
[๗๐๐] ขณะนัน้ เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พระสารีบุตรไดเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระ
สารีบุตรไดกลาวดังนีว้ า ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ ไดประกาศ
ธรรมจักรอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี อันสมณะ หรือ
พราหมณ หรือเทวดาหรือมาร หรือพรหม หรือใครๆ ในโลก ยังไมเคยประกาศ ไดแก
บอกแสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหงายซึ่งอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เหลาไหน
คือ บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหงายซึ่งทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัย
อริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ฯ
[๗๐๑] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทกุ ขอริยสัจเปนไฉน คือ ชาติกเ็ ปนทุกข ชรา
ก็เปนทุกข มรณะก็เปนทุกข โสกะปริเทวะ ทุกขะ โทมนัสและอุปายาส ก็เปนทุกข
ความไมไดสมปรารถนาก็เปนทุกข โดยประมวลแลวอุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ไดแก ความเกิด ความเกิด พรอม ความหยั่งลง
ความบังเกิด ความบังเกิดเฉพาะ ความปรากฏแหงขันธความไดเฉพาะซึ่งอายตนะ ในหมูสัตว
นั้นๆ ของสัตวทั้งหลายนั้นๆ นี้เรียกวาชาติ ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ชราเปนไฉน ไดแก ความแก ความคร่ําครา ความเปนผู
มีฟนหัก มีผมหงอก มีหนังยน ความเสื่อมอายุ ความหงอมแหงอินทรียในหมูสัตวนั้นๆ
ของสัตวทั้งหลายนั้นๆ นี้เรียกวาชรา ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็มรณะเปนไฉน ไดแก ความจุติ ความเคลื่อนไป ความแตก
ความอันตรธาน ความตาย ความมรณะ การทํากาละ ความสลายแหงขันธ ความทอดทิ้งราง
ความขาดชีวติ ินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของสัตวทั้งหลายนั้นๆ นี้เรียกวามรณะ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โสกะเปนไฉน ไดแก ความโศก ความเศรา ความเหีย่ วแหงใจ
ความเหีย่ วแหงภายใน ความเหี่ยวแหงรอบในภายใน ของบุคคลผูประจวบกับความพิบัติอยางใด
อยางหนึ่ง อันเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง ถูกตองแลว นี้เรียกวาโสกะ ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ปริเทวะเปนไฉน ไดแก ความรําพัน ความร่ําไร กิรยิ ารําพัน
กิริยาร่ําไร ลักษณะที่รําพัน ลักษณะที่ร่ําไร ของบุคคลที่ประจวบกับความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
อันเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว นี้เรียกวาปริเทวะ ฯ
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ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทุกขะเปนไฉน ไดแก ความลําบากกายความไมสบายกาย
ความเสวยอารมณที่ลําบาก ที่ไมสบาย อันเกิดแตสัมผัสทางกาย นี้เรียกวาทุกขะ ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็โทมนัสเปนไฉน ไดแก ความลําบากใจ ความไมสบายใจ
ความเสวยอารมณที่ลําบาก ที่ไมสบาย อันเกิดแตสัมผัสทางใจ นี้เรียกวาโทมนัส ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อุปายาสเปนไฉน ไดแก ความคับใจ ความแคนใจ
ลักษณะที่คับใจ ลักษณะที่แคนใจ ของบุคคลผูประจวบกับความพิบัตอิ ยางใดอยางหนึ่ง อันเหตุ
แหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว นี้เรียกวาอุปายาส ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกขเปนไฉน ไดแก สัตว
ทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดา เกิดความปรารถนาขึ้นอยางนี้วาโอหนอ ขอเราอยาตองเกิด
เปนธรรมดา และความเกิดอยาพึงมาถึงเราเลย อันขอนี้ ใครๆ จะสําเร็จตามความปรารถนา
ไมไดเลย แมนี้ก็ชื่อวา ความไมได สมปรารถนาเปนทุกข สัตวทั้งหลายผูมีความแกเปนธรรมดา
เกิดความปรารถนา ขึ้นอยางนี้วา โอหนอ ขอเราอยาตองแกเปนธรรมดา และความแกอยาพึงมาถึง
เราเลย อันขอนี้ ใครๆ จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย แมนี้ก็ชอื่ วา ความไมไดสมปรารถนา
เปนทุกข สัตวทั้งหลายผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดา เกิดความปรารถนาขึ้นอยางนีว้ า โอหนอ
ขอเราอยาตองเจ็บไขเปนธรรมดา และความเจ็บไขอยาพึงมาถึงเราเลย อันขอนี้ ใครๆ จะสําเร็จ
ตามความปรารถนาไมไดเลย แมนกี้ ็ชื่อวา ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกข สัตวทงั้ หลายผูมี
ความตายเปนธรรมดา เกิดความปรารถนาขึ้นอยางนีว้ า โอหนอ ขอเราอยาตองตายเปนธรรมดา
และความตายอยาพึงมาถึงเราเลย อันขอนี้ ใครๆ จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย แมนี้
ก็ชื่อวา ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกขสัตวทั้งหลายผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส
และอุปายาสเปนธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอยางนีว้ า โอหนอ ขอเราอยาตองมีโสกะ
ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาสเปนธรรมดา และโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส
และอุปายาสอยาพึงมาถึงเราเลย อันขอนี้ ใครๆ จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย แมนี้
ก็ชื่อวา ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกข ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็โดยประมวลแลว อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข เปนไฉน
คืออยางนี้ อุปาทานขันธคือรูป คือเวทนา คือสัญญา คือสังขารคือวิญญาณ เหลานี้ชื่อวา
โดยประมวลแลว อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ฯ
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ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย นี้เรียกวาทุกขอริยสัจ ฯ
[๗๐๒] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทกุ ขสมุทัยอริยสัจเปนไฉน ไดแก ตัณหาทีน่ ําไป
สูภพใหม สหรคตดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความยินดี อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆ
คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหานี้เรียกวา ทุกขสมุทัยอริยสัจ ฯ
[๗๐๓] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทกุ ขนิโรธอริยสัจเปนไฉน ไดแก ความดับดวย
อํานาจคลายกําหนัดไมมีสว นเหลือ ความสละ ความสลัดคืน ความปลอย ความไมมีอาลัย
ซึ่งตัณหานัน้ นัน่ แล นี้เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯ
[๗๐๔] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน ไดแก
มรรคมีองค ๘ อันประเสริฐนี้แล ซึ่งมีดังนี้ (๑) สัมมาทิฐิ (๒) สัมมาสังกัปปะ (๓) สัมมา
วาจา (๔) สัมมากัมมันตะ (๕) สัมมาอาชีวะ(๖) สัมมาวายามะ (๗) สัมมาสติ (๘) สัมมา
สมาธิ ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฐิเปนไฉน ไดแก ความรูในทุกข ความรูใน
ทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวาสัมมาทิฐิ ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ไดแก ความดําริในเนกขัมมะ
ความดําริในอันไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน นี้เรียกวาสัมมาสังกัปปะ ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาเปนไฉน ไดแก เจตนา เปนเครื่องงดเวนจาก
พูดเท็จ จากพูดสอเสียด จากพูดคําหยาบ จากเจรจาเพอเจอ นี้เรียกวา สัมมาวาจา ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมากัมมันตะเปนไฉน ไดแก เจตนาเปน เครื่องงดเวนจาก
ปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร นี้เรียกวาสัมมากัมมันตะ ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะเปนไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ละมิจฉาชีพแลว สําเร็จความเปนอยูดว ยสัมมาชีพ นี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาวายามะเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมใหเกิด
ฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อ ไมใหอกุศลธรรมอันลามก
ที่ยังไมเกิดไดเกิดขึ้น ๑ เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวเสีย ๑ เพื่อใหกุศลธรรม
ที่ยังไมเกิดขึ้นไดเกิดขึ้น ๑ เพื่อความตั้งมัน่ ไมฟนเฝอ เพิ่มพูน ไพบูลย เจริญ และ
บริบูรณของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑นี้เรียกวาสัมมาวายามะ ฯ
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ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาสติเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูพจิ ารณา
เห็นกายในกาย มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและ โทมนัสในโลกเสียไดอยู เปน
ผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ... เปนผูพจิ ารณาเห็นจิตในจิต ... เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
มีความเพียร รูสึกตัว มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู นี้เรียกวาสัมมาสติ ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาสมาธิเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปตแิ ละสุขเกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌาน
มีความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะสงบวิตก
และวิจารเสีย มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เขาตติยฌาน ... อยู เขาจตุตถฌาน ... อยูนี้เรียก
วาสัมมาสมาธิ ฯ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ฯ
[๗๐๕] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงประกาศ
ธรรมจักรอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี อันสมณะ หรือ
พราหมณ หรือเทวดา หรือมาร หรือพรหม หรือใครๆ ในโลก ยังไมเคยประกาศ ไดแก ทรง
บอก ทรงแสดง ทรงบัญญัติทรงแตงตั้ง ทรงเปดเผย ทรงจําแนก ทรงทําใหงายซึ่งอริยสัจ
๔ นี้ ฯ
ทานพระสารีบุตรไดกลาวดังนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระสารี
บุตรแล ฯ
จบ สัจจวิภังคสูตร ที่ ๑๑
_______________
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๑๒. ทักขิณาวิภังคสูตร (๑๔๒)
[๗๐๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารนิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ
ในสักกชนบท สมัยนั้นแล พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงถือผาหมคูหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคยังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอ
ประทับนั่งเรียบรอยแลว ได กราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ผาใหมคูนี้
หมอมฉันกรอดาย ทอเอง ตัง้ ใจอุทิศพระผูม ีพระภาค ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห
โปรดรับผาใหมทั้งคูของหมอมฉันเถิด ฯ
[๗๐๗] เมื่อพระนางกราบทูลแลวอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรโคตมี
พระนางจงถวายสงฆเถิด เมือ่ ถวายสงฆแลว จักเปนอันพระนางไดบูชาทั้งอาตมภาพและสงฆ
พระนางมหาปชาบดีโคตมี ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ผาใหมคูนี้
หมอมฉันกรอดาย ทอเอง ตัง้ ใจอุทิศพระผูม ีพระภาค ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห
โปรดรับผา ใหมทั้งคูนี้ของหมอมฉันเถิด แมในครั้งที่ ๒ แมในครั้งที่ ๓ แล พระผูมีพระภาคก็
ตรัสกะพระนาง แมในครั้งที่ ๒ แมในครั้งที่ ๓ ดังนี้วา ดูกรโคตมีพระนางถวายสงฆเถิด เมื่อ
ถวายสงฆแลว จักเปนอันพระนางไดบูชาทัง้ อาตม ภาพและสงฆ ฯ
[๗๐๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดัง
นี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค โปรดรับ ผาใหมทั้งคู ของพระนางมหาปชาบดี
โคตมีเถิด พระนางมหาปชาบดีโคตมี มีอุปการะมาก เปนพระมาตุจฉาผูทรงบํารุงเลี้ยง ประทาน
พระขีรรสแดพระผูมีพระภาคเมื่อพระชนนีสวรรคตแลว ไดโปรดใหพระผูมีพระภาคทรงดื่มเตา
พระถัน แมพระผูมีพระภาคก็ทรงมีอุปการะมากแกพระนางมหาปชาบดีโคตมี พระนางทรงอาศัย
พระผูมีพระภาค จึงทรงถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะไดทรงอาศัยพระผูมีพระ
ภาค จึงทรงงดเวนจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร จากมุสาวาท จากฐานะ
เปนที่ตั้งแหงความประมาทเพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยได ทรงอาศัยพระผูมีพระภาค จึงทรง
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ประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทรงประกอบดวย
ศีลที่พระอริยะมุงหมายได ทรงอาศัยพระผูม ีพระภาค จึงเปนผูหมดความสงสัย ในทุกข ในทุกข
สมุทัย ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได ขาแตพระองคผูเจริญ แมพระผูมีพระภาค
ก็ทรงมีพระอุปการะมากแกพระนางมหาปชา บดีโคตมี ฯ
[๗๐๙] พ. ถูกแลวๆ อานนท จริงอยูบุคคลอาศัยบุคคลใดแลว เปนผูถึงพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะได เราไมกลาวการที่บุคคลนี้ตอบแทนตอบุคคลนี้ดวยดี เพียง
กราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลี ทําสามีจิกรรมดวยเพิ่มใหจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน
ปจจยเภสัชบริขาร บุคคลใดอาศัยบุคคลใดแลว งดเวนจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเม
สุมิจฉาจาร จากมุสาวาท จากฐานะเปนทีต่ ั้งแหงความประมาทเพราะดื่มน้ําเมาคือสุรา และเมรัยได
เราไมกลาวการที่บุคคลนี้ตอบแทนตอบุคคลนี้ดวยดี เพียงกราบไหวลุกรับ ทําอัญชลี ทําสามี
จิกรรม ดวยเพิ่มใหจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขาร บุคคลอาศัย
บุคคลใดแลว เปนผูประกอบดวยความเลือ่ มใส อยางไมหวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆ ประกอบดวยศีลที่พระอริยะมุงหมายได เราไมกลาวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ดวยดี
เพียงกราบไหวลุกรับ ทําอัญชลี ทําสามีจิกรรม ดวยเพิ่มใหจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปจจยเภสัชบริขาร บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว เปนผูหมดความสงสัยในทุกข ในทุกขสมุทัย
ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได เราไมกลาวการที่ บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ดวยดี
เพียงกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลี ทําสามีจิกรรม ดวยเพิ่มใหจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปจจยเภสัชบริขาร ฯ
[๗๑๐] ดูกรอานนท ก็ทักษิณาเปนปาฏิปุคคลิกมี ๑๔ อยาง คือ ใหทานในตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธ นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑ ใหทานในพระปจเจกสัมพุทธ
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๒ ใหทานในสาวกของตถาคตผูเปนพระอรหันต นี้เปนทักษิณา
ปาฏิปุคคลิกประการที่ ๓ ใหทาน ในทานผูปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผลใหแจง นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิก
ประการที่ ๔ใหทานแกพระอนาคามี นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๕ ใหทานในทานผู
ปฏิบัติเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๖ ใหทาน แกพระสกทาคามี
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๗ ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง นี้เปน
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ทักษิณาปาฏิปคุ คลิกประการที่ ๘ ใหทานในพระโสดาบัน นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๙
ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง นีเ้ ปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๐
ใหทาน ในบุคคลภายนอกผูปราศจากความกําหนัดในกาม นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๑
ใหทานในบุคคลผูมีศีล นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๒ใหทานในปุถุชนผูท ุศีล นี้เปน
ทักษิณาปาฏิปคุ คลิกประการที่ ๑๓ ใหทานในสัตวเดียรัจฉาน นี้เปนทักษิณาปาฏิปคุ คลิกประการ
ที่ ๑๔ ฯ
[๗๑๑] ดูกรอานนท ใน ๑๔ ประการนั้น บุคคลใหทานในสัตวเดีย รัจฉาน พึงหวัง
ผลทักษิณาไดรอยเทา ใหทานในปุถุชนผูทศุ ีล พึงหวังผลทักษิณาไดพนั เทา ใหทานในปุถุชนผู
มีศีล พึงหวังผลทักษิณาไดแสนเทา ใหทานในบุคคลภายนอกผูปราศจากความกําหนัดในกาม
พึงหวังผลทักษิณาไดแสนโกฏิเทา ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง พึงหวังผล
ทักษิณาจนนับไมไดจนประมาณไมได จะปวยกลาวไปไยในพระโสดาบัน ในทานผูป ฏิบัติเพื่อ
ทําสกทาคามิผลใหแจง ในพระสกทาคามี ในทานผูปฏิบตั ิเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง ในพระ
อนาคามี ในทานผูปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผลใหแจง ในสาวกของตถาคตผูเปนพระอรหันต ในพระ
ปจเจกสัมพุทธ และในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ ฯ
[๗๑๒] ดูกรอานนท ก็ทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆมี ๗ อยาง คือ ใหทานในสงฆ ๒
ฝาย มีพระพุทธเจาเปนประมุข นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๑ ใหทานในสงฆ
๒ ฝาย ในเมือ่ ตถาคตปรินิพพานแลว นี้เปนทักษิณาแลวในสงฆประการที่ ๒ใหทานใน
ภิกษุสงฆ นีเ้ ปนทักษิณาทีถ่ ึงแลวในสงฆประการที่ ๓ ใหทานในภิกษุณีสงฆ นีเ้ ปนทักษิณาทีถ่ ึง
แลวในสงฆประการที่ ๔เผดียงสงฆวา ขอไดโปรดจัดภิกษุและภิกษุณีจํานวนเทานี้ ขึ้นเปนสงฆ
แกขาพเจา แลวใหทาน นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๕ เผดียงสงฆวา ขอไดโปรด
จัดภิกษุจํานวนเทานี้ขึ้นเปนสงฆแกขาพเจา แลวใหทาน นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการ
ที่ ๖ เผดียงสงฆวา ขอไดโปรดจัดภิกษุณจี ํานวนเทานี้ขนึ้ เปนสงฆแกขาพเจา แลวใหทาน นี้
เปนทักษิณาทีถ่ ึงแลวในสงฆประการที่ ๗ ฯ
[๗๑๓] ดูกรอานนท ก็ในอนาคตกาล จักมีแตเหลาภิกษุโคตรภู มี ผากาสาวะพันคอ
เปนคนทุศีล มีธรรมลามก คนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะสงฆไดในเหลาภิกษุทศุ ีลนั้น ดูกร
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อานนท ทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆแมในเวลานั้นเราก็กลาววา มีผลนับไมได ประมาณไมได
แตวาเราไมกลาวปาฏิปุคคลิกทานวามีผลมากกลาวทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆโดยปริยายไรๆ เลย ฯ
[๗๑๔] ดูกรอานนท ก็ความบริสุทธิ์แหงทักษิณานี้มี ๔ อยาง ๔ อยาง เปนไฉน
ดูกรอานนท ทักษิณาบางอยางบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกบางอยางบริสุทธิ์ฝาย
ปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ฝายทายก บางอยางฝายทายกก็ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกก็ไมบริสุทธิ์ บาง
อยางบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกและฝายปฏิคาหก ฯ
[๗๑๕] ดูกรอานนท ก็ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกอยางไร
ดูกรอานนท ในขอนี้ ทายกมีศีล มีธรรมงาม ปฏิคาหก เปนผูทุศีล มีธรรมลามก อยางนี้แล
ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ฯ
[๗๑๖] ดูกรอานนท ก็ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ฝายทายกอยางไร
ดูกรอานนท ในขอนี้ ทายกเปนผูทุศีล มีธรรมลามกปฏิคาหกเปนผูมีศลี มีธรรมงาม อยางนี้
แล ทักษิณาชือ่ วาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกไมบริสุทธิ์ฝายทายก ฯ
[๗๑๗] ดูกรอานนท ก็ทักษิณาชื่อวาฝายทายกก็ไมบริสุทธิ์ ฝายปฏิคาหกก็ไมบริสุทธิ์
อยางไร ดูกรอานนทในขอนี้ ทายกก็เปนผูทุศีล มีธรรมลามก ปฏิคาหกก็เปนผูทุศลี มีธรรม
ลามก อยางนีแ้ ล ทักษิณาชือ่ วาฝายทายกก็ไมบริสุทธิ์ ฝายปฏิคาหกก็ไมบริสุทธิ์ ฯ
[๗๑๘] ดูกรอานนท ก็ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ทั้งฝายทายก และฝายปฏิคาหกอยางไร
ดูกรอานนท ในขอนี้ ทายกก็เปนผูมีศีล มีธรรมงาม ปฏิคา หกก็เปนผูมีศีล มีธรรมงาม อยางนี้
แล ทักษิณาชือ่ วาบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกและฝายปฏิคาหก ฯ
ดูกรอานนท นี้แล ความบริสุทธิ์แหงทักษิณา ๔ อยาง ฯ
[๗๑๙] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ ลว ไดตรัสคาถา
ประพันธดังนีต้ อไปอีกวา
(๑) ผูใดมีศีล ไดของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรมและผล
แหงกรรมอยางยิ่ง ใหทานในคนทุศีล ทักษิณาของผูนั้น ชื่อวาบริสุทธิ์
ฝายทายก ฯ
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(๒) ผูใดทุศีล ไดของมาโดยไมเปนธรรม มีจิตไมเลื่อมใส ไมเชื่อ
กรรมและผลของกรรมอยางยิ่ง ใหทานในคนมีศีล ทักษิณาของผูนั้นชือ่
วา บริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ฯ
(๓) ผูใดทุศีล ไดของมาโดยไมเปนธรรม มีจิตไมเลื่อมใส ไมเชื่อ
กรรมและผลของกรรมอยางยิ่ง ใหทานในคนทุศีล เราไมกลาวทานของ
ผูนั้นวา มีผลไพบูลย ฯ
(๔) ผูใดมีศีล ไดของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรม และผล
ของกรรมอยางยิ่ง ใหทานในคนมีศีล เรากลาวทาน ของผูนั้นแลวา
มีผลไพบูลย ฯ
(๕) ผูใดปราศจากราคะแลว ไดของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อ
กรรมและผลของกรรมอยางยิ่ง ใหทานในผูปราศจาก ราคะ ทานของผูนั้น
นั่นแล เลิศกวาอามิสทานทั้งหลาย ฯ
จบ ทักขิณาวิภังคสูตร ที่ ๑๒
จบ วิภังควรรค ที่ ๔
__________
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หัวขอเรื่องของวิภังควรรคนั้น ดังนี้
เรื่องผูมีชีวิตเจริญเปนประโยชน ๒ เรื่อง เรื่องทานพระสมิทธิ
เรื่องจันทนเทพบุตร เรือ่ งมาณพพวกอัคคิเวสสนะ เรื่องผูมี
ความรูธรรมอันประเสริฐ เรือ่ งสารถีกับเรื่องอุทเทสวิภังคและ
อรณวิภังค เรื่องทานปุกกุสาติ เรื่องสัจจะอันประเสริฐ และเรื่อง
ทาน ฯ
รวมพระสูตรในวรรคนี้ ดังนี้
๑. ภัทเทกรัตตสูตร
๒. อานันทภัทเทกรัตตสูตร
๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร
๔. โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร
๕. จูฬกัมมวิภังคสูตร
๖. มหากัมมวิภังคสูตร
๗. สฬายตนวิภังคสูตร
๘. อุทเทสวิภังคสูตร
๙. อรณวิภังคสูตร
๑๐. ธาตุวิภังคสูตร
๑๑. สัจจวิภังคสูตร
๑๒. ทักขิณาวิภังคสูตร
__________
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สฬายตนวรรค
๒. อนาถปณฑิโกวาทสูตร (๑๔๓)
[๗๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ก็สมัยนัน้ แล อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวยทนทุกขเวทนา เปนไขหนัก จึง
เรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งวา มาเถิดพอมหาจําเริญ พอจงเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคยังทีป่ ระทับ
แลวจงถวายบังคมพระบาทพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาตามคําของเรา แลวจงกราบทูลอยางนี้
วา ขาแตพระองคผูเจริญอนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ทนทุกขเวทนา เปนไขหนัก ขอถวาย
บังคมพระบาท พระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา อนึ่ง จงเขาไปหาทานพระสารีบุตรยังที่อยู แลว
จงกราบเทาทานพระสารีบุตรตามคําของเรา และเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ อนาถบิณฑิก
คฤหบดีปวย ทนทุกขเวทนา เปนไขหนัก ขอกราบเทาทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา และ
เรียนอยางนี้อกี วา ขาแตทานผูเจริญ โอกาสเหมาะแลว ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความ
อนุเคราะห เขาไปยังนิเวศนของอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด บุรุษนั้นรับคําอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๒๑] พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ทนทุกขเวทนา เปนไขหนัก ขอถวายบังคมพระผูมีพระภาค
ดวยเศียรเกลา ตอนั้น เขาไปหาทานพระสารีบุตรยังที่อยู กราบทานพระสารีบุตรแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลวจึงเรียนทานพระสารีบุตรดังนี้วา ขาแตทานผูเจริญ
อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ทนทุกขเวทนา เปนไขหนัก ขอกราบเทาทานพระสารีบุตรดวยเศียร
เกลาและสั่งมา อยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ โอกาสเหมาะแลว ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัย
ความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด ทานพระสารีบุตรรับนิมนตดว ย
ดุษณีภาพ ครัง้ นั้นแล ทานพระสารีบุตรนุงสบงทรงบาตรจีวร มีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ
เขาไปยังนิเวศนของอนาถบิณฑิกคฤหบดี แลวนั่งบนอาสนะที่เขาแตงตั้งไว ฯ
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[๗๒๒] พอนั่งเรียบรอยแลว จึงกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีดังนี้วาดูกรคฤหบดี
ทานพอทน พอเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาทุเลา ไมกําเริบ ปรากฏความทุเลาเปนที่สุด ไม
ปรากฏความกําเริบละหรือ ฯ
อ. ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ กระผมทนไมไหว เปนไปไมไหวทุกขเวทนาของกระผม
หนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ
[๗๒๓] ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ลมเหลือประมาณกระทบขมอมของกระผมอยู
เหมือนบุรุษมีกําลังเอาของแหลมคมทิ่มขมอมฉะนั้น กระผมจึงทน ไมไหว เปนไปไมไหว
ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏมีความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ
[๗๒๔] ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ลมเหลือประมาณเวียนศีรษะกระผมอยู เหมือน
บุรุษมีกําลังใหการขันศีรษะดวยชะเนาะมั่นฉะนั้น กระผมจึงทน ไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนา
ของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏมีความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ
[๗๒๕] ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ลมเหลือประมาณปนปวนทองของกระผมอยู เหมือน
คนฆาโค หรือลูกมือคนฆาโคผูฉลาดเอามีดแลโคอันคมควาน ทอง ฉะนั้น กระผมจึงทนไมไหว
เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนักกําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไม
ปรากฏความทุเลาเลย ฯ
[๗๒๖] ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ความรอนในกายของกระผมเหลือประมาณ เหมือน
บุรุษมีกําลัง ๒ คน จับบุรษุ มีกําลังนอยกวาที่อวัยวะปองกันตัวตางๆ แลว นาบ ยาง ในหลุม
ถานเพลิง ฉะนั้นกระผมจึงทนไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ
ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ
[๗๒๗] สา. ดูกรคฤหบดี เพราะฉะนั้นแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึด
มั่นจักษุ และวิญญาณที่อาศัยจักษุจักไมมแี กเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ โสต และวิญญาณที่อาศัยโสตจักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ ฆานะ และวิญญาณที่อาศัยฆานะ จักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ ชิวหา และวิญญาณที่อาศัยชิวหาจักไมมแี กเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ กาย และวิญญาณที่อาศัยกายจักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ มโน และวิญญาณที่อาศัยมโนจักไมมแี กเรา
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ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ
[๗๒๘] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะนัน้ แล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นรูป
และวิญญาณทีอ่ าศัยรูปจักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ เสียง และวิญญาณที่อาศัยเสียงจักไมมแี กเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ กลิ่น และวิญญาณที่อาศัยกลิ่นจักไมมแี กเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ รส และวิญญาณที่อาศัยรสจัก ไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ โผฏฐัพพะ และวิญญาณทีอ่ าศัย โผฏฐัพพะจัก
ไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ ธรรมารมณ และวิญญาณที่อาศัยธรรมารมณจัก
ไมมีแกเรา
ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ
[๗๒๙] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะนัน้ แล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่น
จักษุวิญญาณ และวิญญาณทีอ่ าศัยจักษุวิญญาณจักไมมแี กเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ โสตวิญญาณ และวิญญาณที่อาศัยโสตวิญญาณ
จักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ ฆานวิญญาณ และวิญญาณที่อาศัยฆานวิญญาณ
จักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ ชิวหาวิญญาณ และวิญญาณที่อาศัยชิวหาวิญญาณ
จักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ กายวิญญาณ และวิญญาณที่อาศัย กายวิญญาณ
จักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ มโนวิญญาณ และวิญญาณที่อาศัยมโนวิญญาณ
จักไมมีแกเรา
ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ
[๗๓๐] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะนัน้ แล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่น
จักษุสัมผัส และวิญญาณที่อาศัยจักษุสัมผัสจักไมมีแกเรา
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พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ โสตสัมผัส และวิญญาณทีอ่ าศัยโสตสัมผัส
จักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ ฆานสัมผัส และวิญญาณทีอ่ าศัยฆานสัมผัส
จักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ ชิวหาสัมผัส และวิญญาณที่อาศัยชิวหาสัมผัส
จักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ กายสัมผัส และวิญญาณทีอ่ าศัยกายสัมผัส
จักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ มโนสัมผัส และวิญญาณทีอ่ าศัยมโนสัมผัสจัก
ไมมีแกเรา
ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ
[๗๓๑] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะนัน้ แล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่น
เวทนาเกิดแตจกั ษุสัมผัส และวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแตจักษุสัมผัส จักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ เวทนาเกิดแตโสตสัมผัสและวิญญาณที่อาศัย
เวทนาเกิดแตโสตสัมผัสจักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ เวทนาเกิดแตฆานสัมผัส และ วิญญาณที่อาศัย
เวทนาเกิดแตฆานสัมผัสจักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ เวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัส และวิญญาณที่อาศัย
เวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัสจักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ เวทนาเกิดแตกายสัมผัส และ วิญญาณทีอ่ าศัยเ
วทนาเกิดแตกายสัมผัสจักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ เวทนาเกิดแตมโนสัมผัส และ วิญญาณที่อาศัย
เวทนาเกิดแตมโนสัมผัสจักไมมีแกเรา
ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ
[๗๓๒] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะนัน้ แล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่น
ปฐวีธาตุ และวิญญาณที่อาศัยปฐวีธาตุจกั ไมมีแกเรา
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พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ อาโปธาตุ และวิญญาณที่อาศัย อาโปธาตุจักไมมี
แกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ เตโชธาตุ และวิญญาณที่อาศัย เตโชธาตุจักไมมี
แกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ วาโยธาตุ และวิญญาณที่อาศัย วาโยธาตุจักไม
มีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ อากาสธาตุ และวิญญาณทีอ่ าศัยอากาสธาตุจัก
ไมมีแกเรา
ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ
[๗๓๓] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะนัน้ แล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นรูป
และวิญญาณทีอ่ าศัยรูปจักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ เวทนา และวิญญาณที่อาศัยเวทนาจักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ สัญญา และวิญญาณที่อาศัยสัญญาจักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ สังขาร และวิญญาณที่อาศัยสังขารจักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ วิญญาณ และวิญญาณที่อาศัยวิญญาณจักไมมี
แกเรา
ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ
[๗๓๔] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะนัน้ แล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่น
อากาสานัญจายตนฌาน และวิญญาณที่อาศัยอากาสานัญจายตนฌานจักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ วิญญาณัญจายตนฌานและวิญญาณ ที่อาศัยวิญญา
ณัญจายตนฌานจักไมมแี กเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ อากิญจัญญายตนฌานและวิญญาณ ที่อาศัยอากิญ
จัญญายตนฌานจักไมมแี กเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน และ วิญญาณที่อาศัย
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานจักไมมแี กเรา
ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ
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[๗๓๕] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะนัน้ แล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่น
โลกนี้ และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้จักไมมแี กเรา
พึงสําเหนียกอยางนีว้ า เราจักไมยึดมัน่ โลกหนา และวิญญาณที่อาศัย โลกหนาจักไมมี
แกเรา
ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ
[๗๓๖] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะนัน้ แล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา อารมณใดทีเ่ รา
ไดเห็น ไดฟง ไดทราบ ไดรูแจง ไดแสวงหา ไดพจิ ารณาดวยใจแลว เราจักไมยึดมัน่
อารมณแมนนั้ และวิญญาณที่อาศัยอารมณนั้นจักไมมีแกเรา ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไว
อยางนี้เถิด ฯ
[๗๓๗] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวแลวอยางนี้ อนาถบิณฑิกคฤหบดีรองไห น้ําตาไหล
ขณะนัน้ ทานพระอานนทไดกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีดังนี้ วา ดูกรคฤหบดี ทานยังอาลัยใจ
จดใจจออยูห รือ ฯ
อ. ขาแตพระอานนทผูเจริญ กระผมมิไดอาลัย มิไดใจจดใจจอ แตวากระผมไดนั่งใกล
พระศาสดาและหมูภ ิกษุทนี่ าเจริญใจมาแลวนาน ไมเคยไดสดับธรรมีกถาเห็นปานนี้ ฯ
อา. ดูกรคฤหบดี ธรรมีกถาเห็นปานนี้ มิไดแจมแจงแกคฤหัสถผูนุงผาขาวแตแจมแจง
แกบรรพชิต ฯ
อ. ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ถาอยางนั้น ขอธรรมีกถาเห็นปานนี้ จง แจมแจงแก
คฤหัสถผูนุงผาขาวบางเถิด เพราะมีกุลบุตรผูเกิดมามีกิเลสธุลีในดวงตานอย จะเสื่อมคลายจาก
ธรรม จะเปนผูไมรูธรรม โดยมิไดสดับ ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรและทานพระอานนทกลาวสอนอนาถบิณฑิกคฤหบดีดว ย
โอวาทนี้แลว จึงลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ
[๗๓๘] ตอนั้น อนาถบิณฑิกคฤหบดีเมื่อทานพระสารีบุตรและทาน พระอานนทหลีกไป
แลวไมนาน ก็ไดทํากาลกิริยาเขาถึงชั้นดุสิตแล ครั้งนั้น ลวงปฐมยามไปแลว อนาถบิณฑิก
เทพบุตรมีรัศมีงามสองพระวิหารเชตวันใหสวางทั่ว เขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคยังที่ประทับ แลว
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ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ยืน ณที่ควรสวนขางหนึ่ง พอยืนเรียบรอยแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคดวยคาถาเหลานี้วา
พระเชตวันนี้มีประโยชน อันสงฆผูแสวงบุญอยูอาศัยแลว
อันพระองคผูเปนธรรมราชาประทับ เปนที่เกิดปติแกขาพระองค
สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ดวยธรรม ๕ อยางนี้ คือ กรรม ๑
วิชชา ๑ ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอุดม ๑ ไมใชบริสุทธิ์ดวยโคตร
หรือดวยทรัพย เพราะฉะนั้นแล บุคคลผูเปนบัณฑิต เมื่อเล็ง
เห็นประโยชนของตน พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย จะ
บริสุทธิ์ในธรรมนั้นไดดวยอาการนี้ พระสารีบุตรนั้นแล ยอม
บริสุทธิ์ไดดวยปญญา ดวยศีล และดวยความสงบ ความจริง
ภิกษุผูถึงฝงแลว จะอยางยิ่งก็เทาพระสารีบุตรนี้ ฯ
อนาถบิณฑิกเทวบุตรกลาวดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย ตอนั้น อนาถบิณฑิก
เทวบุตรทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวกระทําประทักษิณ
หายตัวไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
[๗๓๙] ครั้งนั้นแล พอลวงราตรีนั้นไปแลว พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนีล้ วงปฐมยามไปแลว มีเทวบุตรตนหนึ่ง มีรัศมีงาม สองพระวิหาร
เชตวันใหสวางทั่ว เขามาหาเรายังที่อยู อภิวาทเราแลว ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอยืน
เรียบรอยแลว ไดกลาวกะเราดวยคาถานีว้ า
พระวิหารเชตวันนี้มีประโยชน อันสงฆผูแสวงบุญอยูอาศัยแลว
อันพระองคผูเปนธรรมราชาประทับอยู เปนที่เกิดปติแกขาพระองค
สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ไดดวยธรรม ๕ อยางนี้ คือ กรรม ๑
วิชชา ๑ ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอุดม ๑ ไมใชบริสุทธิ์ดวยโคตร
หรือดวยทรัพย เพราะฉะนั้นแล บุคคลผูเปนบัณฑิต เมื่อเล็งเห็น
ประโยชนของตน พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย จะบริสุทธิ์
ในธรรมนั้นไดดวยอาการนี้ พระสารีบุตรนั้นแล ยอมบริสุทธิ์
ไดดว ยปญญา ดวยศีล และดวยความสงบ ความจริง ภิกษุผู
ถึงฝงแลวจะอยางยิ่งก็เทาพระสารีบุตรนี้ ฯ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวบุตรนั้นไดกลาวดังนีแ้ ลว รูว าพระศาสดาทรงพอพระทัย จึง
อภิวาทเรา แลวกระทําประทักษิณ หายตัวไป ณ ที่นนั้ แล ฯ
[๗๔๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เทวบุตรนั้น คงจักเปนอนาถบิณฑิกเทวบุตรแน เพราะอนาถ
บิณฑิกคฤหบดีไดเปนผูเลื่อมใสแลวในทาน พระสารีบุตร ฯ
พ. ดูกรอานนท ถูกแลวๆ เทาที่คาดคะเนนัน้ แล เธอลําดับเรื่องถูกแลว เทวบุตรนั้นคือ
อนาถบิณฑิกเทวบุตร มิใชอื่น ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระอานนทจงึ ชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ อนาถปณฑิโกวาทสูตร ที่ ๑
____________________
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๒. ฉันโนวาทสูตร (๑๔๔)
[๗๔๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปนสถานที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตร ทานพระมหาจุนทะ
และทานพระฉันนะ อยูบนภูเขาคิชฌกูฏ เฉพาะทานพระฉันนะอาพาธ ทนทุกขเวทนา เปน
ไขหนัก ฯ
[๗๔๒] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็น เขาไปหาทาน
พระมหาจุนทะยังที่อยู แลวไดกลาวกะทานพระมหาจุนทะดังนีว้ าดูกรทานจุนทะ มาเถิด เรา
จะเขาไปหาทานพระฉันนะยังที่อยู ไตถามถึงความไขทานพระมหาจุนทะรับคําทานพระสารีบุตร
แลว ตอนั้น ทานพระสารีบุตรและทาน พระมหาจุนทะ ไดเขาไปหาทานพระฉันนะยังที่อยู แลว
ทักทายปราศรัยกับทาน พระฉันนะ ครั้นผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระฉันนะ ดังนี้วา
ดูกรทานฉันนะ ทานพอทน พอเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาทุเลา ไมกําเริบ ปรากฏความทุเลา
เปนที่สุด ไมปรากฏความกําเริบหรือ ฯ
ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมทนไมไหว เปนไปไมไหว ทุกข เวทนาของกระผม
หนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏ ความทุเลาเลย ฯ
[๗๔๓] ขาแตทานพระสารีบุตร ลมเหลือประมาณกระทบขมอมของกระผม เหมือน
บุรุษมีกําลังเอาของแหลมคมทิ่มขมอม ฉะนั้น กระผมจึงทนไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนา
ของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ
[๗๔๔] ขาแตทานพระสารีบุตร ลมเหลือประมาณเวียนศีรษะของกระผมอยู เหมือน
บุรุษมีกําลังใหการขันศีรษะดวยชะเนาะอยางมั่น ฉะนั้น กระผมจึงทนไมไหว เปนไปไมไหว
ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ
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[๗๔๕] ขาแตทานพระสารีบุตร ลมเหลือประมาณปนปวนทองของ กระผม เหมือนคน
ฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโคผูฉลาด เอามีดแลโคอันคมควาน ทอง ฉะนั้น กระผมจึงทนไมไหว
เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนักกําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด
ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ
[๗๔๖] ขาแตทานพระสารีบุตร ความรอนในกายของกระผมเหลือประมาณ เหมือน
บุรุษมีกําลัง ๒ คน จับบุรษุ มีกําลังนอยที่อวัยวะปองกันตัวตางๆแลว นาบ ยาง ในหลุมถานเพลิง
ฉะนั้น กระผมจึงทนไมไหว เปนไปไมไหวทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา
ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมจักหาศาตรา
มาฆาตัว ไมอยากจะไดเปนอยูเลย ฯ
[๗๔๗] สา. ทานฉันนะอยาไดหาศาตรามาฆาตัวเลย จงเปนอยูกอ นเถิด พวกเรายัง
ปรารถนาใหทา นฉันนะเปนอยู ถาทานฉันนะไมมีโภชนะเปนที่สบาย ผมจักแสวงหามาให
ถาทานฉันนะไมมีเภสัชเปนที่สบาย ผมจักแสวงหามาใหถาทานฉันนะไมมีคนบํารุงที่สมควร
ผมจักคอยบํารุงทานเอง ทานฉันนะอยาไดหาศาตรามาฆาตัวเลย จงเปนอยูกอนเถิด พวกเรา
ยังปรารถนาใหทานฉันนะเปนอยู ฯ
[๗๔๘] ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร ไมใชกระผมไมมีโภชนะเปนที่สบาย ไมใชไมมี
เภสัชเปนที่สบาย ไมใชไมมีคนบํารุงที่สมควร ก็แหละกระผมไดปรนนิบัติพระศาสดามาตลอด
กาลนาน ดวยความพอพระทัย มิใชดว ยความไมพอพระทัย ความจริงการที่ภิกษุปรนนิบัติ
พระศาสดาดวยความพอพระทัย มิใชดว ยความไมพอพระทัย นัน่ เปนการสมควรแกสาวก
ขาแตทานพระสารีบุตรขอทานจงทรงจําไวอยางนี้วา ฉันนภิกษุจกั หาศาตรามาฆาตัว อยางมิให
ถูกตําหนิได ฯ
สา. พวกเราจักขอถามปญหาทานฉันนะสักเล็กนอย ถาทานฉันนะเปดโอกาสพยากรณ
ปญญาได ฯ
ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร โปรดถามเถิด กระผมฟงแลวจึงจักรู ฯ
[๗๔๙] ดูกรทานฉันนะ ทานพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณ ธรรมที่รูไดดวยจักษุ
วิญญาณวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเราหรือ
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ทานพิจารณาเห็นโสต โสตวิญญาณ ...
ทานพิจารณาเห็นฆานะ ฆานวิญญาณ ...
ทานพิจารณาเห็นชิวหา ชิวหาวิญญาณ ...
ทานพิจารณาเห็นกาย กายวิญญาณ ...
ทานพิจารณาเห็นมโน มโนวิญญาณ ธรรมที่รูไดดวยมโนวิญญาณวา นั่นของเรา นั่นเรา
นั่นอัตตาของเราหรือ ฯ
ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณธรรมที่รูไดดวย
จักษุวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ฯ
กระผมพิจารณาเห็นโสต โสตวิญญาณ ...
กระผมพิจารณาเห็นฆานะ ฆานวิญญาณ ...
กระผมพิจารณาเห็นชิวหา ชิวหาวิญญาณ ...
กระผมพิจารณาเห็นกาย กายวิญญาณ ...
กระผมพิจารณาเห็นมโน มโนวิญญาณ ธรรมที่รูไดดวยมโนวิญญาณวานัน่ ไมใชของเรา
ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ฯ
[๗๕๐] สา. ดูกรทานฉันนะ ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในจักษุ ในจักษุวิญญาณ
ในธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นจักษุ จักษุ วิญญาณ ธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณ
วา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ฯ
ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในโสต ในโสตวิญญาณ ...
ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในฆานะ ในฆานวิญญาณ ...
ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในชิวหา ในชิวหาวิญญาณ ...
ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในกาย ในกายวิญญาณ ...
ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในมโน มโนวิญญาณ ในธรรมที่รูได ดวยมโนวิญญาณ
จึงพิจารณาเห็นมโน มโนวิญญาณ ธรรมที่รูไดดวยมโนวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา
ไมใชอัตตาของเรา ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 359
ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมเห็นความดับ รูความดับในจักษุ ในจักษุวญ
ิ ญาณ
ในธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณ ธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณ
วา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ฯ
กระผมเห็นความดับ รูความดับในโสต ในโสตวิญญาณ ...
กระผมเห็นความดับ รูความดับในฆานะ ในฆานวิญญาณ ...
กระผมเห็นความดับ รูความดับในชิวหา ในชิวหาวิญญาณ ...
กระผมเห็นความดับ รูความดับในกาย ในกายวิญญาณ ...
กระผมเห็นความดับ รูความดับในมโน ในมโนวิญญาณ ในธรรมที่รูไดดวยมโนวิญญาณ
จึงพิจารณาเห็นมโน มโนวิญญาณ ธรรมที่รูไดดวยมโนวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา
ไมใชอัตตาของเรา ฯ
[๗๕๑] เมื่อทานพระฉันนะกลาวแลวอยางนี้ ทานพระมหาจุนทะไดกลาว กะทานพระ
ฉันนะดังนี้วา ดูกรทานฉันนะ เพราะฉะนั้นแล ทานควรใสใจคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคนัน้
ไวตลอดกาลเนืองนิตยแมดงั นี้วา บุคคลผูอันตัณหาและทิฐิ อาศัยอยูแ ลว ยอมมีความหวั่นไหว
สําหรับผูไมมีตัณหาและทิฐอิ าศัย ยอมไมมีความหวั่นไหว เมื่อไมมีความหวั่นไหว ก็มีความสงบ
เมื่อมีความสงบ ก็ไมมี ตัณหาตัวนอมไปสูภพ เมื่อไมมตี ัณหาตัวนอมไปสูภพ ก็ไมมีการมาเกิด
ไปเกิดเมื่อไมมีการมาเกิดไปเกิด ก็ไมมีจตุ ิและอุปบัติ เมื่อไมมีจุติและอุปบัติ ก็ไมมีโลกนี้
ไมมีโลกหนา ไมมีระหวางกลางทั้งสองโลก นี่แหละทีส่ ุดแหงทุกข ครั้นทานพระสารีบุตร
และทานพระมหาจุนทะ กลาวสอนทานพระฉันนะดวยโอวาทนีแ้ ลว จึงลุกจากอาสนะ หลีกไป ฯ
[๗๕๒] ครั้งนั้นแล ทานพระฉันนะ เมื่อทานพระสารีบุตรและทานพระมหาจุนทะ
หลีกไปแลวไมนาน ไดหาศาตรามาฆาตัวเสียทันทีนั้น ทานพระสารีบุตร จึงเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคยังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอย
แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วาขาแตพระองคผเู จริญ ทานพระฉันนะหาศาตรามาฆาตัว
เสียแลว ทานจะมีคติ อยางไร มีสัมปรายภพอยางไร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ฉันนภิกษุพยากรณ ความเปนผูไมควรตําหนิตอหนา
เธอแลวมิใชหรือ ฯ
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สา. ขาแตพระองคผูเจริญ มีบานในแควนวัชชีนามวาปุพพชิระ ที่หมูบานนัน้ ทาน
พระฉันนะยังมีสกุลมิตร สกุลสหาย และสกุลคนที่คอยตําหนิอยู ฯ
[๗๕๓] พ. ดูกรสารีบุตร ฉันนภิกษุยังมีสกุลมิตร สกุลสหาย และ สกุลที่คอยตําหนิ
อยูก็จริง แตเราหาเรียกบุคคลวา ควรถูกตําหนิดว ยเหตุเพียงเทานีไ้ ม ดูกรสารีบุตร บุคคลใดแล
ทิ้งกายนีแ้ ละยึดมั่นกายอื่น บุคคลนั้นเราเรียกวา ควรถูกตําหนิ ฉันนภิกษุหามีลักษณะนัน้ ไม
ฉันนภิกษุหาศาตรามาฆาตัวอยางไมควรถูกตําหนิ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระสารีบุตรจึงชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ ฉันโนวาทสูตร ที่ ๒
_______________
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๓. ปุณโณวาทสูตร (๑๔๕)
[๗๕๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ บิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระปุณณะออกจากที่หลีก เรนในเวลาเย็น เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคยังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอ
นั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนีว้ า ขาแตพระองคผเู จริญ ขอพระผูมีพระภาค
ไดโปรดสั่งสอนขาพระองค ดวยพระโอวาทยอๆ พอที่ขาพระองคไดสดับธรรมของพระผูมี
พระภาคแลว จะเปนผูๆ เดียวหลีกออก ไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุณณะ ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ตอไป ทานปุณณะทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ
[๗๕๕] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรปุณณะ มีรูปที่รูไดดวยจักษุ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดอยูแล
ถาภิกษุเพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยูดว ยความติดใจรูปนัน้ นันทิยอมเกิดขึ้นแกเธอผูเพลิดเพลิน
พูดถึง ดํารงอยูดวยความติดใจรูปนั้นไดเพราะนันทิเกิด เราจึงกลาววา ทุกขเกิดนะ ปุณณะ ฯ
ดูกรปุณณะ มีเสียงที่รูไดดว ยโสต ...
ดูกรปุณณะ มีกลิ่นที่รูไดดว ยฆานะ ...
ดูกรปุณณะ มีรสที่รูไดดวยชิวหา ...
ดูกรปุณณะ มีโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย ...
ดูกรปุณณะ มีธรรมารมณที่รูไดดว ยมโน อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดอยูแ ล ถาภิกษุเพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยูดวย
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ติดใจธรรมารมณนั้น นันทิยอมเกิดแกเธอผูเพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยูดวยความติดใจธรรมา
รมณนั้นได เพราะเหตุคือนันทิเกิด เราจึงกลาววา ทุกขเกิดนะ ปุณณะ ฯ
[๗๕๖] ดูกรปุณณะ มีรูปที่รูไดดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นา พอใจ เปนที่รัก
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดอยูแ ล ถาภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมพูดถึง ไมดํารง
อยูดวยความติดใจรูปนัน้ นันทิของเธอผูไมเพลิดเพลิน ไมพูดถึง ไมดาํ รงอยูดวยความติดใจรูป
นั้น ยอมดับไป เพราะนันทิดับเราจึงกลาววา ทุกขดับนะ ปุณณะ ฯ
ดูกรปุณณะ มีเสียงที่รูไดดว ยโสต ...
ดูกรปุณณะ มีกลิ่นที่รูไดดว ยฆานะ ...
ดูกรปุณณะ มีรสที่รูไดดวยชิวหา ...
ดูกรปุณณะ มีโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย ...
ดูกรปุณณะ มีธรรมารมณที่รูไดดว ยมโน อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดอยูแ ล ถาภิกษุ ไมเพลิดเพลิน ไมพูดถึง ไมดํารงอยู
ดวยความติดใจธรรมารมณนั้น นันทิของเธอผูไมเพลิดเพลิน ไมพูดถึง ไมดํารงอยูด วยความ
ติดใจธรรมารมณนั้น ยอมดับไปเพราะนันทิดับ เราจึงกลาววา ทุกขดบั นะ ปุณณะ ฯ
ดูกรปุณณะ ก็เธออันเรากลาวสอนดวยโอวาทยอๆ นี้แลว จักอยูใ นชนบทไหน ฯ
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอันพระผูมีพระภาคทรงสั่งสอนดวยโอวาทยอๆ นี้
แลว มีชนบทชื่อสุนาปรันตะ เปนที่ที่ขาพระองคจักไปอยู ฯ
[๗๕๗] พ. ดูกรปุณณะ พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทดุรายหยาบชา นัก ถาพวก
มนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา จักบริภาษเธอ เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น ฯ
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา จัก บริภาษขาพระองค
ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้ ยังดีนักหนาที่
ไมใหการประหารเราดวยฝามือ ขาแตพระผูมีพระภาคผูส ุคต ขาพระองคมีความคิดในมนุษยพวก
นั้นอยางนี้ ฯ
[๗๕๘] พ. ดูกรปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักใหการประหารเธอดวย
ฝามือ เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น ฯ
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ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักใหการ ประหารขา
พระองคดวยฝามือ ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนีว้ า พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท
นี้ ยังดีนักหนาที่ไมใหการประหารเราดวยกอนดิน ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต ขาพระองคจักมี
ความคิดในมนุษยพวกนั้นอยางนี้ ฯ
[๗๕๙] พ. ดูกรปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักใหการประหารเธอ
ดวยกอนดิน เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น ฯ
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักใหการ ประหารขา
พระองคดวยกอนดิน ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันต
ชนบทนี้ ยังดีหนักหนาที่ไมใหการประหารเราดวยทอนไมขาแตพระผูม ีพระภาคผูสคุ ต ขาพระองค
จักมีความคิดในมนุษยพวกนัน้ อยางนี้ ฯ
[๗๖๐] พ. ดูกรปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักใหการประหารเธอ
ดวยทอนไม เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น ฯ
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักใหการ ประหารขา
พระองคดวยทอนไม ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันต
ชนบทนี้ ยังดีนักหนาที่ไมใหการประหารเราดวยศาตราขาแตพระผูมพี ระภาคผูสุคต ขาพระองค
จักมีความคิดในมนุษยพวกนัน้ อยางนี้ ฯ
[๗๖๑] พ. ดูกรปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักใหการประหารเธอ
ดวยศาตรา เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น ฯ
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักใหการ ประหารขา
พระองคดวยศาตรา ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท
นี้ ยังดีนักหนาที่ไมปลิดชีพเราเสียดวยศาตราอันคม ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต ขาพระองคจัก
มีความคิดในมนุษยพวกนั้นอยางนี้ ฯ
[๗๖๒] พ. ดูกรปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักปลิดชีพ เธอเสียดวย
ศาตราอันคม เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น ฯ
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักปลิดชีพ ขาพระองค
ดวยศาสตราอันคม ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา มีเหลาสาวกของพระผูมีพระภาค ที่
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อึดอัดเกลียดชังรางกายและชีวิต พากันแสวงหาศาตราสังหารชีพอยูแ ล เราไมตองแสวงหาสิ่ง
ดังนั้นเลย ก็ไดศาตราสังหารชีพแลวขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต ขาพระองคจักมีความคิดใน
มนุษยพวกนั้นอยางนี้ ฯ
[๗๖๓] พ. ดีละๆ ปุณณะ เธอประกอบดวยทมะและอุปสมะดังนี้แลว จักอาจเพื่อจะ
อยูในสุนาปรันตชนบทไดแล ดูกรปุณณะ เธอจงสําคัญกาลที่ควรในบัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระปุณณะยินดีอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูม ีพระภาคแลว ลุกจาก
อาสนะ ถวายอภิวาทพระผูม ีพระภาคทําประทักษิณ แลวเก็บเสนาสนะถือบาตรจีวรเดินทางจาริก
ไปยังที่ตั้งสุนาปรันตชนบท เมื่อจาริกไปโดยลําดับ ไดลุถึงสุนาปรันตชนบทแลว ฯ
[๗๖๔] เปนอันวา ทานพระปุณณะอยูในสุนาปรันตชนบทนั้น ครั้งนั้นแล ทานพระ
ปุณณะไดใหพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทกลับใจแสดงตนเปน อุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน ภาย
ในพรรษานัน้ เอง กลับใจแสดงตนเปนอุบาสิกา ประมาณ ๕๐๐ คน ภายในพรรษานั้นเอง และ
ตัวทานไดทําใหแจงซึ่งวิชชา ๓ภายในพรรษานั้นเหมือนกัน ครั้นสมัยตอมา ทานไดปรินิพพาน
แลว ฯ
ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ แลวถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้
วา ขาแตพระองคผูเจริญ กุลบุตรชื่อปุณณะที่พระผูมีพระภาคทรงสั่งสอนดวยพระโอวาทยอๆ นัน้
ทํากาละเสียแลว เธอมีคติ เปนอยางไร มีสัมปรายภพเปนอยางไร ฯ
[๗๖๕] พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปุณณกุลบุตร เปนบัณฑิต ไดบรรลุธรรมสมควรแก
ธรรมแลว ทั้งไมใหเราลําบากเพราะเหตุแหงธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุณณกุลบุตรปรินิพพาน
แลว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ ปุณโณวาทสูตร ที่ ๓
_______________
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๔. นันทโกวาทสูตร (๑๔๖)
[๗๖๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระมหาปชาบดีโคตมีพรอมดวยภิกษุณีประมาณ ๕๐๐ รูป เขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคยังที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมพี ระภาคแลว ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พอยืนเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค
จงทรงโอวาทสั่งสอนพวกภิกษุณี จงรับสั่งแสดงธรรมแกพวกภิกษุณีเถิด ฯ
[๗๖๗] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุผูเถระทั้งหลาย ยอมโอวาทพวกภิกษุณี โดยเปนเวรกัน
แตทานพระนันทกะ ไมปรารถนาจะโอวาทพวกภิกษุณีโดยเปนเวรกัน ลําดับนั้น พระผูมีพระ
ภาคจึงตรัสถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนทวนั นี้ เวรโอวาทภิกษุณีโดยเปนเวรกัน ของ
ใครหนอแล ฯ
ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุทั้งปวงทําเวรโอวาทภิกษุณีโดย
เปนเวรกันหมดแลว แตทานพระนันทกะรูปนี้ ไมปรารถนาจะโอวาทพวกภิกษุณีโดยเปนเวรกัน
ตอนั้นพระผูม ีพระภาคจึงตรัสกะทานพระนันทกะวา ดูกรนันทกะ เธอจงโอวาทสั่งสอนพวกภิกษุณี
ดูกรพราหมณ เธอจงกลาวแสดงธรรมกถาแกพวกภิกษุณเี ถิด ทานพระนันทกะทูลรับพระผูมี
พระภาควาชอบแลว พระพุทธเจาขา แลวนุงสบงทรงบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนคร
สาวัตถีในเวลาเชา ครั้นกลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลาอาหารแลว เขาไปยัง วิหารราชการาม
แตรูปเดียว ภิกษุณเี หลานั้นไดเห็นทานพระนันทกะเดินมาแตไกลพากันแตงตั้งอาสนะและตั้ง
น้ําสําหรับลางเทาไว ทานพระนันทกะนั่งบนอาสนะ ทีแ่ ตงตั้งไวแลว จึงลางเทา แมภิกษุณีเหลา
นั้น ก็ถวายอภิวาททานพระนันทกะแลวนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๖๘] พอนั่งเรียบรอยแลว ทานพระนันทกะไดกลาวดังนีว้ า ดูกรนองหญิงทัง้ หลาย
จักตองมีขอสอบถามกันแล ในขอสอบถามนั้น นองหญิงทั้งหลายรูอยู พึงตอบวารู ไมรูอยู
ก็พึงตอบวาไมรู หรือนองหญิงรูปใด มีความเคลือบแคลงสงสัย นองหญิงรูปนั้น พึงทวนถาม
ขาพเจาในเรื่องนั้นวา ขาแตทานผูเจริญ ขอนี้เปนอยางไร ขอนี้มีเนื้อความอยางไร ฯ
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ภิกษุณีเหลานั้นกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พวกดิฉันยอมพอใจ ยินดีตอพระผูเปน
เจานันทกะ ดวยเหตุที่พระผูเปนเจานันทกะ ปวารณาแกพวกดิฉันเชนนี้ ฯ
[๗๖๙] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเทีย่ ง
หรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่ง
นั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสตเที่ยงหรือไม
เที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. ฆานะเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. ชิวหาเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. กายเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิกษุณี. ไมเทีย่ ง เจาขา ฯลฯ
น. มโนเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่ง
นั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
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ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบตามความเปนจริงวา
อายตนะภายใน ๖ ของเรา ไมเที่ยง แมเพราะเหตุนี้ เจาขา ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดว ยปญญาชอบ ตาม
ความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนีแ้ ล ฯ
[๗๗๐] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง
หรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่ง
นั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เสียงเทีย่ งหรือ
ไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. กลิ่นเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. รสเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. โผฏฐัพพะเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ
น. ธรรมารมณเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ
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น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่ง
นั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบตามความเปนจริง
วา อายตนะภายนอก ๖ ของเราไมเที่ยง แมเพราะเหตุนี้เจาขา ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดว ยปญญาชอบ ตาม
ความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนีแ้ ล ฯ
[๗๗๑] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุ
วิญญาณเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสตวิญญาณเที่ยง
หรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. ฆานวิญญาณเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. ชิวหาวิญญาณเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. กายวิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
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น. มโนวิญญาณเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบตามความเปนจริงวา
หมวดวิญญาณ ๖ ของเราไมเที่ยง แมเพราะเหตุน้ี เจาขา ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดว ยปญญาชอบ ตาม
ความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนีแ้ ล ฯ
[๗๗๒] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ํามันกําลังติดไฟอยู มีน้ํามัน
ก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไสก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เปลวไฟก็ไมเทีย่ ง
แปรปรวนไปเปนธรรมดา แสงสวางก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย
ผูใดกลาวอยางนี้วา ประทีปน้ํามันที่กําลังติดไฟอยูโนน มีน้ํามันก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปน
ธรรมดาไสก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เปลวไฟก็ไมเทีย่ ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา
แตวาแสงสวางของประทีปนั้นแล เทีย่ ง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมี ความแปรปรวนไปเปน
ธรรมดา ผูที่กลาวนั้นชื่อวาพึงกลาวชอบหรือหนอแล ฯ
ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะประทีปน้ํามันทีก่ าํ ลังติดไฟอยูโนนมีน้ํามันก็ไมเที่ยง
แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไสก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เปลวไฟก็ไมเทีย่ ง แปรปรวน
ไปเปนธรรมดา แสงสวางของประทีปนั้นก็ตองไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เชนกัน ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 370
[๗๗๓] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล บุคคลใด พึงกลาวอยางนีว้ า
อายตนะภายใน ๖ ของเรา ไมเที่ยง แตเราอาศัยอายตนะภายในเสวยเวทนาใด เปนสุขก็ตาม
เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมใิ ชสุขก็ตามเวทนานั้น เทีย่ ง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมคี วามแปรปรวน
ไปเปนธรรมดาบุคคลผูกลาวอยางนั้น ชื่อวากลาวชอบหรือหนอแล ฯ
ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะเวทนาที่เกิดแตอายตนะภายในนัน้ ๆ อาศัยปจจัยที่เกิด
แตอายตนะภายในนั้นๆ แลว จึงเกิดขึ้นได เพราะปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายในนัน้ ๆ ดับ
เวทนาที่เกิดแตอายตนะภายในนั้นๆ จึงดับไป ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดว ยปญญาชอบ ตาม
ความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนีแ้ ล ฯ
[๗๗๔] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมใหญมีแกนตั้งอยู มีรากก็ไม
เที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ลําตนก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเทีย่ ง
แปรปรวนไปเปนธรรมดา เงาก็ไมเที่ยงแปรปรวนไปเปนธรรมดา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ผูใด
พึงกลาวอยางนี้วา ตนไมใหญ มีแกนตั้งอยูโนน มีรากก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา
ลําตนก็ไมเทีย่ ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดาแต
วาเงาของตนไมนั้นแล เทีย่ ง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมคี วามแปรปรวน ไปเปนธรรมดา ผูที่
กลาวอยูน ั้นชือ่ วาพึงกลาวชอบหรือหนอแล ฯ
ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะตนไมใหญ มีแกนตั้งอยูโนน มีรากก็ไมเทีย่ ง
แปรปรวนไปเปนธรรมดา ลําตนก็ไมเทีย่ ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเที่ยง
แปรปรวนไปเปนธรรมดา เงาของตนไม ก็ตองไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เชนกัน ฯ
[๗๗๕] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล บุคคลใดพึง กลาวอยางนี้วา
อายตนะภายนอก ๖ ของเรา ไมเที่ยง แตเราอาศัยอายตนะภาย นอกเสวยเวทนาใด เปนสุขก็ตาม
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เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตามเวทนานั้น เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความ
แปรปรวนไปเปนธรรมดาบุคคลผูกลาวนั้นชื่อวา กลาวชอบหรือหนอแล ฯ
ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะเวทนาที่เกิดแตอายตนะภายนอกนั้นๆ อาศัยปจจัยที่
เกิดแตอายตนะภายนอกนั้นๆ แลว จึงเกิดขึ้นได เพราะปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายนอกนั้นๆ ดับ
เวทนาที่เกิดแตอายตนะภายนอกนั้นๆ จึงดับไป ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดว ยปญญาชอบ ตาม
ความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนีแ้ ล ฯ
[๗๗๖] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนคนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโค
ผูฉลาด ฆาโคแลว ใชมดี แลโคอันคมชําแหละโค แยกสวนเนื้อขางใน แยกสวนหนังขางนอก
ไว ในสวนเนือ้ นั้น สวนใดเปนเนื้อล่ําใน ระหวาง เอ็นในระหวาง เครือ่ งผูกในระหวาง ก็ใช
มีดแลโคอันคมเถือ แลควานสวนนัน้ ๆ ครั้นแลวคลี่สวนหนังขางนอกออก เอาปดโคนั้นไว
แลวกลาวอยางนี้วา โคตัวนีป้ ระกอบดวยหนังผืนนี้ เหมือนอยางเดิมนั่นเอง ดูกรนองหญิง
ทั้งหลาย คนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโคผูกลาวนั้นชื่อวา กลาวชอบหรือ หนอแล ฯ
ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะคนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโคผูฉลาดโนน ฆาโค
แลว ใชมดี แลโคอันคมชําแหละโค แยกสวนเนื้อขางในแยกสวนหนังขางนอกไว ในสวนเนื้อ
นั้น สวนใดเปนเนื้อล่ําในระหวาง เอ็นในระหวาง เครื่องผูกในระหวาง ก็ใชมีดแลโคอันคมเถือ
แล ควานสวนนั้นๆ ครั้นแลวคลี่สวนหนังขางนอกออก เอาปดโคนั้นไว แมเขาจะกลาว
อยางนี้วา โคตัวนี้ประกอบดวยหนังผืนนี้ เหมือนอยางเดิมนั่นเอง ก็จริง ถึงกระนั้นแล โค
นั้นก็แยกกันแลวจากหนังผืนนั้น ฯ
[๗๗๗] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เราเปรียบอุปมานี้เพื่อใหเขาใจเนื้อความชัด เนื้อ
ความในอุปมานั้น มีดังตอไปนี้ ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ขอวาสวนเนือ้ ขางในนั้น เปนชื่อของ
อายตนะภายใน ๖ สวนหนังขางนอกนั้น เปนชื่อของอายตนะภายนอก ๖ เนื้อล่ําในระหวาง เอ็น
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ในระหวาง เครื่องผูกในระหวาง นั้นเปนชือ่ ของนันทิราคะ มีดแลโคอันคมนั้น เปนชื่อของ
ปญญาอันประเสริฐ ซึ่งใชเถือ แล ควานกิเลสในระหวาง สัญโญชนในระหวาง เครือ่ งผูกใน
ระหวางได ฯ
[๗๗๘] ดูกรนองหญิงทั้งหลาย โพชฌงคที่ภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว เปนเหตุ
ยอมเขาถึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทําใหแจงเพราะ
รูยิ่งดวยตนเองในปจจุบนั อยู เหลานี้ มี๗ อยางแล ๗ อยางเปนไฉน ดูกรนองหญิงทั้งหลาย
คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
(๑) ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันนอมไป
เพื่อความปลดปลอย
(๒) ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค ...
(๓) ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค ...
(๔) ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค ...
(๕) ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ...
(๖) ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ...
(๗) ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันนอม
ไปเพื่อความปลดปลอย ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เหลานีแ้ ลโพชฌงค ๗ ที่ภิกษุเจริญแลว ทําให
มากแลว เปนเหตุ ยอมเขาถึงเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทัง้ หลาย
สิ้นไป ทําใหแจงเพราะรู ยิง่ ดวยตนเองในปจจุบันอยู ฯ
[๗๗๙] ครั้นทานพระนันทกะกลาวสอนภิกษุณีเหลานั้นดวยโอวาทนี้แลว จึงสงไปดวย
คําวา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจงไปเถิด สมควรแกเวลาแลว ลําดับนั้น ภิกษุณีเหลานั้น
ยินดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระนันทกะแลว ลุกจากอาสนะ อภิวาททานพระนันทกะ กระทํา
ประทักษิณ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ยืน ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่งพอยืนเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุณีทั้งหลาย
พวกเธอจงไปเถิด สมควรแกเวลาแลว ตอนั้น ภิกษุณีเหลานั้นไดถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค
กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ฯ
[๗๘๐] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค เมื่อภิกษุณีเหลานั้นหลีกไปแลว ไมนาน ไดตรัส
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทุกวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํานั้น ชนเปนอันมากไมมีความ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 373
เคลือบแคลง หรือสงสัยวา ดวงจันทรพรองหรือเต็มหนอ แตแทที่จริง ดวงจันทรก็ยงั พรองอยู
ทีเดียว ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุณีเหลานั้น ยอมเปนผูชื่นชมธรรมเทศนาของนันทกะ
ทั้งๆ ที่ยังไมมคี วามดําริบริบูรณเลย ฉันนัน้ เหมือนกันแล ในลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคได
ตรัสกะทานพระนันทกะวา ดูกรนันทกะ ถาเชนนั้น วันพรุงนี้เธอก็พึงกลาวสอน ภิกษุณเี หลานั้น
ดวยโอวาทนัน้ เหมือนกัน ทานพระนันทกะทูลรับพระผูมีพระภาควาชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ
[๗๘๑] ครั้งนั้นแล ทานพระนันทกะ พอลวงราตรีนั้นไปแลว ถึงเวลาเชา จึงนุง สบง
ทรงบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้นกลับจาก บิณฑบาต ภายหลังเวลาอาหาร
แลว เขาไปยังวิหารราชการามแตรูปเดียว ภิกษุณี เหลานั้นไดเห็นทานพระนันทกะเดินมาแตไกล
จึงพากันแตงตั้งอาสนะและตั้งน้ําลางเทาไว ทานพระนันทกะนั่งบนอาสนะที่แตงตั้งไวแลว
จึงลางเทา แมภิกษุณี เหลานั้นก็อภิวาททานพระนันทกะแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๘๒] พอนั่งเรียบรอยแลว ทานพระนันทกะไดกลาวดังนีว้ า ดูกรนองหญิงทัง้ หลาย
จักตองมีขอสอบถามกันแล ในขอสอบถามนั้น นองหญิงทั้งหลายรูอยู พึงตอบวารู ไมรูอยู
ก็พึงตอบวาไมรู หรือนองหญิงรูปใด มีความเคลือบแคลงสงสัยนองหญิงรูปนั้น พึงทวนถาม
ขาพเจาในเรื่องนั้นวา ขาแตทานผูเจริญ ขอนี้เปนอยางไร ขอนี้มีเนื้อความอยางไรเถิด ฯ
ภิกษุณีเหลานั้นกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พวกดิฉันยอมพอใจ ยินดีตอพระผูเปน
เจานันทกะ ดวยเหตุที่พระผูเปนเจานันทกะปวารณาแกพวกดิฉันเชนนี้ ฯ
[๗๘๓] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเทีย่ ง
หรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสตเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง ฯ
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ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. ฆานะเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. ชิวหาเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. กายเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. มโนเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่ง
นั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบตามความเปนจริงวา
อายตนะภายใน ๖ ของเรา ไมเที่ยง แมเพราะเหตุนี้ เจาขา ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดว ยปญญาชอบ ตาม
ความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนีแ้ ล ฯ
[๗๘๔] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง
หรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
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ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เสียงเทีย่ ง
หรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. กลิ่นเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. รสเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. โผฏฐัพพะเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. ธรรมารมณเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบตามความเปนจริง
วา อายตนะภายนอก ๖ ของเรา ไมเที่ยง แมเพราะเหตุนี้เจาขา ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดว ยปญญาชอบ ตาม
ความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนีแ้ ล ฯ
[๗๘๕] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุ
วิญญาณเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ
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น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสตวิญญาณเที่ยง
หรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. ฆานวิญญาณเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. ชิวหาวิญญาณเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. กายวิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. มโนวิญญาณเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่ง
นั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบ ตามความเปนจริง
วา หมวดวิญญาณ ๖ ของเรา ไมเที่ยง แมเพราะเหตุนี้ เจาขา ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดว ยปญญาชอบ ตาม
ความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนีแ้ ล ฯ
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[๗๘๖] ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ํามันกําลังติดไฟอยู มีน้ํามัน
ก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไสก็ไมเที่ยง แปรปรวนไป เปนธรรมดา เปลวไฟก็ไมเทีย่ ง
แปรปรวนไปเปนธรรมดา แสงสวางก็ไมเที่ยงแปรปรวนไปเปนธรรมดา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย
ผูใดกลาวอยางนี้วา ประทีป น้ํามันที่กําลังติดไฟอยูโนน มีน้ํามันก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา
ไสก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เปลวไฟก็ไมเทีย่ ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา แตวา
แสงสวางของประทีปนั้นแล เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา
ผูที่กลาวนั้นชือ่ วา พึงกลาวชอบหรือหนอแล ฯ
ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะอะไร ฯ
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะประทีปน้ํามันทีก่ าํ ลังติดไฟอยูโนนมีน้ํามันก็ไมเที่ยง
แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไสก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เปลวไฟก็ไมเที่ยง แปรปรวน
ไปเปนธรรมดา แสงสวางของประทีปนั้นก็ตองไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เชนกัน ฯ
[๗๘๗] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล บุคคลใด พึงกลาวอยางนีว้ า
อายตนะภายใน ๖ ของเรา ไมเที่ยง แตเราอาศัยอายตนะภายในเสวยเวทนาใด เปนสุขก็ตาม
เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตามเวทนานั้น เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความ
แปรปรวนไปเปนธรรมดาบุคคลผูกลาวนั้น ชื่อวากลาวชอบหรือหนอแล ฯ
ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะเวทนาที่เกิดแตอายตนะภายในนัน้ ๆ อาศัยปจจัยที่เกิด
แตอายตนะภายในนั้นๆ แลว จึงเกิดขึ้นได เพราะปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายในนัน้ ๆ ดับ
เวทนาที่เกิดแตอายตนะภายในนั้นๆ จึงดับไป ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดว ยปญญาชอบ ตาม
ความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนีแ้ ล ฯ
[๗๘๘] ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมใหญมีแกนตั้งอยู มีรากก็ไมเที่ยง
แปรปรวนไปเปนธรรมดา ลําตนก็ไมเทีย่ ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเที่ยง
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แปรปรวนไปเปนธรรมดา เงาก็ไมเที่ยง แปรปรวน ไปเปนธรรมดา ดูกรนองหญิงทัง้ หลาย
ผูใดพึงกลาวอยางนีว้ า ตนไมใหญมีแกนตัง้ อยูโนน มีรากก็ไมเทีย่ ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา
ลําตนก็ไมเทีย่ ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา
แตวาเงาของตนไมนั้นแล เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา
ผูที่กลาวนั้น ชื่อวาพึงกลาวชอบหรือหนอแล ฯ
ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะตนไมใหญ มีแกนตั้งอยูโนน มีรากก็ไมเทีย่ ง
แปรปรวนไปเปนธรรมดา ลําตนก็ไมเทีย่ ง แปรปรวนไปเปนธรรมดากิง่ และใบก็ไมเที่ยง
แปรปรวนไปเปนธรรมดา เงาของตนไมนนั้ ก็ตองไมเทีย่ งแปรปรวนไปเปนธรรมดาเชนกัน ฯ
[๗๘๙] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล บุคคลใด พึงกลาวอยางนีว้ า
อายตนะภายนอก ๖ ของเรา ไมเที่ยง แตเราอาศัยอายตนะ ภายนอกเสวยเวทนาใด เปนสุขก็ตาม
เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม เวทนานั้น เทีย่ ง ยั่งยืนเปนไปติดตอ ไมมีความ
แปรปรวนไปเปนธรรมดา
บุคคลผูกลาวนั้น ชื่อวากลาวชอบหรือหนอแล ฯ
ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะเวทนาที่เกิดแตอายตนะภายนอกนั้นๆ อาศัยปจจัย
ที่เกิดแตอายตนะภายนอกนัน้ ๆ แลว จึงเกิดขึ้นได เพราะปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายนอกนั้นๆ
ดับ เวทนาที่เกิดแตอายตนะภายนอกนัน้ ๆ จึงดับไป ฯ
น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดว ยปญญาชอบ ตาม
ความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนีแ้ ล ฯ
[๗๙๐] ดูกรนองหญิงทัง้ หลาย เปรียบเหมือนคนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโคผูฉลาด
ฆาโคแลว ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค แยกสวนเนื้อขางในแยกสวนหนังขางนอกไว
ในสวนเนื้อนัน้ สวนใดเปนเนื้อล่ําในระหวาง เอ็นในระหวาง เครื่องผูกในระหวาง ก็ใชมีด
แลโคอันคมเถือ แล ควานสวนนัน้ ๆ ครั้นแลวคลี่สวนหนังขางนอกออก เอาปดโคนัน้ ไว
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แลวกลาวอยางนี้วา โคตัวนี้ ประกอบดวยหนังผืนนี้ เหมือนอยางเดิมนั้นเอง ดูกรนองหญิงทั้งหลาย
คนฆาโคหรือลูกมือของคนฆาโคผูกลาวนั้น ชื่อวากลาวชอบหรือหนอแล ฯ
ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ
น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะคนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโคผู ฉลาดโนน
ฆาโคแลว ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค แยกสวนเนื้อขางใน แยกสวนหนังขางนอกไว
ในสวนเนื้อนัน้ สวนใดเปนเนื้อล่ําในระหวาง เอ็นในระหวาง เครื่องผูกในระหวาง ก็ใชมีด
แลโคอันคมเถือ แล ควานสวนนัน้ ๆ ครั้นแลวคลี่สวนหนังขางนอกออก เอาปดโคนัน้ ไว
แมเขาจะกลาวอยางนี้วา โคตัว นี้ประกอบดวยหนังผืนนี้ เหมือนอยางเดิมนั่นเอง ก็จริง
ถึงกระนั้นแล โคนั้นก็แยกกันแลวจากหนังผืนนั้น ฯ
[๗๙๑] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เราเปรียบอุปมานี้เพื่อใหเขาใจเนื้อความชัด เนื้อ
ความในอุปมานั้น มีดังตอไปนี้ ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ขอวาสวนเนือ้ ขางในนั้น เปนชื่อของ
อายตนะภายใน ๖ สวนหนังขางนอกนั้น เปนชื่อของอายตนะภายนอก ๖ เนื้อล่ําในระหวาง
เอ็นในระหวาง เครื่องผูกในระหวาง นั้นเปนชื่อของนันทิราคะ มีดแลโคอันคมนั้น เปนชื่อ
ของปญญาอันประเสริฐ ซึ่งใชเถือ แล ควานกิเลสในระหวาง สัญโญชนในระหวาง เครื่องผูก
ใน ระหวางได ฯ
[๗๙๒] ดูกรนองหญิงทั้งหลาย โพชฌงคที่ภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว เปนเหตุ
ยอมเขาถึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทําใหแจงเพราะรูยิ่ง
ดวยตนเองในปจจุบันอยู เหลานี้มี ๗ อยางแล ๗ อยางเปนไฉน ดูกรนองหญิงทั้งหลาย คือ
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
(๑) ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธอันนอมไป
เพื่อความปลดปลอย
(๒) ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค ...
(๓) ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค ...
(๔) ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค ...
(๕) ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ...
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(๖) ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ...
(๗) ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
อันนอมไปเพือ่ ความปลดปลอย ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เหลานี้แล โพชฌงค ๗ ที่ภกิ ษุเจริญแลว
ทําใหมากแลวเปนเหตุ ยอมเขาถึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู ฯ
[๗๙๓] ครั้นทานพระนันทกะกลาวสอนภิกษุณีเหลานั้นดวยโอวาทนี้แลว จึงสงไปดวย
คําวา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจงไปเถิด สมควรแกเวลาแลวลําดับนั้น ภิกษุณีเหลานัน้
ยินดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระนันทกะแลว ลุกจากอาสนะ อภิวาททานพระนันทกะ กระทํา
ประทักษิณ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ยืน ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง พอ ยืนเรียบรอยแลว พระผูม ีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุณีทั้งหลาย
พวกเธอจงไปเถิด สมควรแกเวลาแลว ตอนั้น ภิกษุณีเหลานั้นไดถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค
กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ฯ
[๗๙๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค เมื่อภิกษุณีเหลานั้นหลีกไปแลว ไมนาน ไดตรัสกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในทุกวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํานั้น ชนเปนอันมากไมมีความ
เคลือบแคลง หรือสงสัยวา ดวงจันทรพรองหรือเต็มหนอ แตแทที่จริง ดวงจันทรก็เต็มแลวทีเดียว
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุณเี หลานั้นยอมเปนผูชื่นชมธรรมเทศนาของนันทกะ ทั้งๆ ที่มี
ความดําริบริบูรณแลว ฉันนัน้ เหมือนกันแล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บรรดาภิกษุณีทั้ง ๕๐๐ รูปนั้น
รูปสุดทายยังเปนถึงพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา แนนอนที่ จะตรัสรูในเบื้องหนา ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ นันทโกวาทสูตร ที่ ๔
_______________
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๕. จูฬราหุโลวาทสูตร (๑๔๗)
[๗๙๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงหลีกเรนประทับอยูในที่รโหฐาน ไดเกิด
พระปริวิตกทางพระหฤทัยขึน้ อยางนีว้ าราหุลมีธรรมที่บมวิมุตติแกกลาแลวแล ถากระไร เราพึง
แนะนําราหุลในธรรมที่สิ้นอาสวะยิ่งขึน้ เถิด ฯ
[๗๙๖] ตอนั้น พระผูม ีพระภาคทรงครองสบง ทรงบาตรจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยัง
พระนครสาวัตถีในเวลาเชา ครั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลาพระกระยาหารแลว
ไดตรัสกะทานพระราหุลวา ดูกรราหุล เธอจงถือผารองนั่ง เราจักเขาไปยังปาอันธวัน เพื่อ
พักผอนกลางวันกัน ทานพระราหุลทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา แลวจึง
ถือผารองนั่งติดตามพระผูมพี ระภาคไป ณ เบื้องพระปฤษฎางค ก็สมัยนั้นแล เทวดาหลายพันตน
ไดติดตามพระผูมีพระภาคไปดวยทราบวา วันนี้ พระผูม ีพระภาคจักทรงแนะนําทาน พระราหุล
ในธรรมที่สิ้นอาสวะยิ่งขึน้ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาถึงปาอันธวันแลว จึงประทับนั่ง
ณ อาสนะทีท่ านพระราหุลแตงตั้ง ณ ควงไมแหงหนึ่งแมทานพระราหุลก็ถวายอภิวาทพระผูมี
พระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๙๗] พอนั่งเรียบรอยแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน จักษุเทีย่ งหรือไมเทีย่ ง ฯ
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
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ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ
[๗๙๘] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง หรือไมเที่ยง ฯ
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ
[๗๙๙] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุวญ
ิ ญาณเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง ฯ
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่ง
นั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ
[๘๐๐] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุสมั ผัสเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง ฯ
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะ ตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ร. ไมควรเลยพระพุทธเจาขา ฯ
[๘๐๑] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยแมนั้น เทีย่ งหรือไมเทีย่ ง ฯ
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ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ
[๘๐๒] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสตะเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯลฯ
พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฆานะเทีย่ งหรือ ไมเที่ยง ฯ
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯลฯ
พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ชิวหาเทีย่ งหรือ ไมเที่ยง ฯ
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯลฯ
พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กายเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯลฯ
[๘๐๓] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มโนเที่ยง หรือไมเที่ยง ฯ
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ
[๘๐๔] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ธรรมารมณ เที่ยงหรือ
ไมเที่ยง ฯ
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
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ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ
[๘๐๕] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มโนวิญญาณ เที่ยงหรือ
ไมเที่ยง ฯ
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ
[๘๐๖] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มโนสัมผัส เที่ยงหรือ
ไมเที่ยง ฯ
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ
[๘๐๗] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เวทนา สัญญาสังขาร
วิญญาณ ที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย แมนั้น เทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ
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ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่ จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
ร. ไมควร พระพุทธเจาขา ฯ
[๘๐๘] พ. ดูกรราหุล อริยสาวกผูสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ
ยอมเบื่อหนายแมในรูป ยอมเบื่อหนายแมในจักษุวิญญาณ ยอมเบื่อหนายแมในจักษุสัมผัส ยอม
เบื่อหนายแมในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเปนปจจัยนั้น ฯ
ยอมเบื่อหนายแมในโสตะ ยอมเบื่อหนายแมในเสียง ...
ยอมเบื่อหนายแมในฆานะ ยอมเบื่อหนายแมในกลิ่น ...
ยอมเบื่อหนายแมในชิวหา ยอมเบื่อหนายแมในรส ...
ยอมเบื่อหนายแมในกาย ยอมเบื่อหนายแมในโผฏฐัพพะ ...
ยอมเบื่อหนายแมในมโน ยอมเบื่อหนายแมในธรรมารมณ ยอมเบื่อ หนายแมในมโน
วิญญาณ ยอมเบื่อหนายแมในมโนสัมผัส ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยนั้น ฯ
เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว
ยอมมีญาณรูวา หลุดพนแลว และทราบชัดวา ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ไดทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
[๘๐๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระราหุลจึงชื่นชม ยินดีพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคแล ฯ
ก็แหละเมื่อพระผูมีพระภาคตรัสคําเปนไวยากรณนี้อยู จิตของทานพระ ราหุลหลุดพนแลว
จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น และเทวดาหลายพันตนนั้นไดเกิดดวงตาเห็นธรรมอันปราศ
จากธุลีหมดมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นลวนมีความดับไปเปน
ธรรมดา ฯ
จบ จูฬราหุโลวาทสูตร ที่ ๕
____________________
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๖. ฉฉักกสูตร (๑๔๘)
[๘๑๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียก ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูม ี พระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงธรรมแกเธอทั้งหลาย อันไพเราะในเบื้องตน ในทามกลาง ในทีส่ ุด พรอมทั้งอรรถทั้ง
พยัญชนะ ประกาศ พรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คือ ธรรมหมวดหก ๖ หมวด พวกเธอ
จงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควาชอบแลว
พระพุทธเจาขา ฯ
[๘๑๑] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา พวกเธอพึงทราบอายตนะภายใน ๖ อายตนะ
ภายนอก ๖ หมวดวิญญาณ ๖ หมวดผัสสะ ๖ หมวดเวทนา ๖หมวดตัณหา ๖ ฯ
[๘๑๒] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบอายตนะภายใน ๖ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ไดแก อายตนะคือจักษุ อายตนะคือโสตะ อายตนะคือฆานะอายตนะคือชิวหา อายตนะคือกาย
อายตนะคือมโน ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบอายตนะภายใน ๖ นัน่ เราอาศัยอายตนะดังนี้
กลาวแลว นี้ธรรมหมวดหกหมวดที่ ๑ ฯ
[๘๑๓] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบอายตนะภายนอก ๖ นัน่ เราอาศัยอะไรกลาว
แลว ไดแก อายตนะคือรูป อายตนะคือเสียง อายตนะคือกลิ่นอายตนะคือรส อายตนะคือ
โผฏฐัพพะ อายตนะคือธรรมารมณ ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบอายตนะภายนอก ๖ นั่น เรา
อาศัยอายตนะดังนี้ กลาวแลว นี้ธรรมหมวดหก หมวดที่ ๒ ฯ
[๘๑๔] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบหมวดวิญญาณ ๖ นั่น เราอาศัย อะไรกลาวแลว
คือ บุคคลอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักษุวิญญาณ อาศัยโสตะและเสียง จึงเกิดโสตวิญญาณ
อาศัยฆานะและกลิ่น จึงเกิดฆานวิญญาณ อาศัยชิวหาและรส จึงเกิดชิวหาวิญญาณ อาศัยกาย
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และโผฏฐัพพะ จึงเกิดกายวิญญาณอาศัยมโนและธรรมารมณ จึงเกิดมโนวิญญาณ ขอที่เรา
กลาวดังนีว้ า พึงทราบ หมวดวิญญาณ ๖ นั่น เราอาศัยวิญญาณดังนี้ กลาวแลว นี้ธรรมหมวดหก
หมวดที่ ๓ ฯ
[๘๑๕] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ นั่น เราอาศัย อะไรกลาวแลว
คือ บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ อาศัย
โสตะและเสียงเกิดโสตวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ อาศัยฆานะและกลิน่
เกิดฆานวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ อาศัยชิวหาและรสเกิดชิวหาวิญญาณ
ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ ความประจวบ
ของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดมโนวิญญาณ ความ ประจวบของธรรม
ทั้ง ๓ เปนผัสสะ ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบหมวดผัสสะ ๖นั่น เราอาศัยผัสสะดังนี้
กลาวแลว นี้ธรรมหมวดหก หมวดที่ ๔ ฯ
[๘๑๖] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดเวทนา ๖ นั่น เราอาศัย อะไรกลาวแลว
คือ บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะ
ผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา
อาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตวิญญาณ ...
อาศัยฆานะและกลิ่นเกิดฆานวิญญาณ ...
อาศัยชิวหาและรสเกิดชิวหาวิญญาณ ...
อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ ...
อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดมโนวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้ง ๓เปนผัสสะ
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบหมวด เวทนา ๖ นั่น เราอาศัย
เวทนาดังนี้ กลาวแลว นี้ธรรมหมวดหก หมวดที่ ๕ ฯ
[๘๑๗] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้ า พึงทราบหมวดตัณหา ๖ นั่น เราอาศัย อะไรกลาวแลว
คือ บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะ
ผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา
อาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตวิญญาณ ...
อาศัยฆานะและกลิ่นเกิดฆานวิญญาณ ...
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อาศัยชิวหาและลิ้นเกิดชิวหาวิญญาณ ...
อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ ...
อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดมโนวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้ง ๓เปนผัสสะ
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตณ
ั หาขอที่เรากลาวดังนี้วา พึง
ทราบหมวดตัณหา ๖ นั่น เราอาศัยตัณหาดังนี้ กลาวแลว นี้ธรรมหมวดหก หมวดที่ ๖ ฯ
[๘๑๘] ผูใดกลาวอยางนี้วา จักษุเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร จักษุยอมปรากฏแม
ความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวได
อยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนัน้ คําของผูที่กลาววาจักษุเปนอัตตานั้นจึง
ไมควร ดวยประการฉะนี้ จักษุจึง เปนอนัตตา
ผูใดกลาววา รูปเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร รูปยอมปรากฏแมความ เกิด แมความ
เสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม สิ่งนั้น ตองกลาวไดอยางนีว้ า อัตตาของ
เราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนัน้ คําของผูที่ กลาววา รูปเปนอัตตานั้นจึงไมควร ดวยประการ
ฉะนี้ จักษุจึงเปนอนัตตา รูปจึงเปนอนัตตา
ผูใดกลาววา จักษุวิญญาณเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร จักษุวญ
ิ ญาณ ยอมปรากฏแม
ความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแลปรากฏแมความเกิด แมความ เสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวได
อยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนัน้ คําของผูที่กลาววาจักษุวิญญาณเปน
อัตตานั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ จักษุจึง เปนอนัตตา รูปจึงเปนอนัตตา จักษุวญ
ิ ญาณจึง
เปนอนัตตา
ผูใดกลาววา จักษุสัมผัสเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร จักษุสัมผัสยอมปรากฏแม
ความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวได
อยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นแลเสื่อมไป เพราะฉะนัน้ คําของผูที่กลาววาจักษุสัมผัสเปนอัตตา
นั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ จักษุจึง เปนอนัตตา รูปจึงเปนอนัตตา จักษุวิญญาณจึงเปน
อนัตตา จักษุสัมผัสจึงเปนอนัตตา
ผูใดกลาววา เวทนาเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร เวทนายอมปรากฏ แมความเกิด
แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อมสิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา
อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนั้น คํา ของผูที่กลาววาเวทนาเปนอัตตา นั้น จึงไม
ควร ดวยประการฉะนี้ จักษุจึงเปนอนัตตา รูปจึงเปนอนัตตา จักษุวิญญาณจึงเปนอนัตตา จักษุ
สัมผัสจึงเปนอนัตตาเวทนาจึงเปนอนัตตา
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ผูใดกลาววา ตัณหาเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร ตัณหายอมปรากฏแม ความเกิด แม
ความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม สิ่ง นั้นตองกลาวไดอยางนี้วา
อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนั้น คําของผูท ี่กลาววา ตัณหาเปนอัตตานัน้ จึงไม
ควร ดวยประการฉะนี้ จักษุจึงเปนอนัตตา รูปจึงเปนอนัตตา จักษุวิญญาณจึงเปนอนัตตา จักษุ
สัมผัสจึงเปนอนัตตา เวทนาจึงเปนอนัตตา ตัณหาจึงเปนอนัตตา ฯ
[๘๑๙] ผูใ ดกลาววา โสตะเปนอัตตา ...
ผูใดกลาววา ฆานะเปนอัตตา ...
ผูใดกลาววา ชิวหาเปนอัตตา ...
ผูใดกลาววา กายเปนอัตตา ...
ผูใดกลาววา มโนเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร มโนยอมปรากฏแมความเกิด แม
ความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม สิ่ง นั้นตองกลาวไดอยางนี้วา
อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนั้น คําของผูท ี่กลาววา มโนเปนอัตตานัน้ จึงไมควร
ดวยประการฉะนี้ มโนจึงเปนอนัตตา
ผูใดกลาววา ธรรมารมณเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร ธรรมารมณยอม ปรากฏแม
ความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแลปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อมสิ่งนั้นตองกลาวได
อยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนัน้ คํา ของผูที่กลาววาธรรมารมณเปน
อัตตา นั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ มโนจึงเปนอนัตตา ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา ฯ
ผูใดกลาววา มโนวิญญาณเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร มโนวิญญาณยอมปรากฏแม
ความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแลปรากฏแมความเกิด แมความ เสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวได
อยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนัน้ คําของผูที่กลาววา มโนวิญญาณเปน
อัตตา นั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ มโนจึงเปนอนัตตา ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา มโน
วิญญาณจึงเปนอนัตตา
ผูใดกลาววา มโนสัมผัสเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร มโนสัมผัสยอม ปรากฏแม
ความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม สิ่งนั้นตองกลาว
ไดอยางนีว้ า อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนั้น คําของผูท ี่กลาววา มโนสัมผัสเปน
อัตตา นั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี้มโนจึงเปนอนัตตา ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา มโน
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วิญญาณจึงเปนอนัตตา มโนสัมผัสจึงเปนอนัตตา
ผูใดกลาววา เวทนาเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร เวทนายอมปรากฏแมความเกิด
แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อมสิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา
อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนั้น คํา ของผูที่กลาววา เวทนาเปนอัตตา นั้น จึงไม
ควร ดวยประการฉะนี้ มโนจึงเปนอนัตตา ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา มโนวิญญาณจึงเปน
อนัตตา มโนสัมผัสจึงเปน อนัตตา เวทนาจึงเปนอนัตตา
ผูใดกลาววา ตัณหาเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร ตัณหายอมปรากฏแมความเกิด แม
ความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อมสิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตา
ของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนั้น คํา ของผูที่กลาววา ตัณหาเปนอัตตา นั้น จึงไมควร
ดวยประการฉะนี้ มโนจึงเปนอนัตตา ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา มโนวิญญาณจึงเปนอนัตตา
มโนสัมผัสจึงเปน อนัตตา เวทนาจึงเปนอนัตตา ตัณหาจึงเปนอนัตตา ฯ
[๘๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาอันใหถึงความตั้งขึ้นแหงสักกายะ ดังตอไปนี้แล
บุคคลเล็งเห็นจักษุวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นรูปวา นั่นของเรา นั่นเรา
นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นจักษุวิญญาณวา นั่นของเรานั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นจักษุ
สัมผัสวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่น
อัตตาของเรา เล็งเห็นตัณหาวานั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นโสตะวา นั่น
ของเรา ... เล็งเห็นฆานะวา นั่นของเรา ... เล็งเห็นชิวหาวา นั่นของเรา ... เล็งเห็นกายวา
นั่นของเรา ... เล็งเห็นมโนวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นธรรมารมณวา
นั่นของเรา นัน่ เรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นมโนวิญญาณวา นั่นของเรา นั่นเรา นัน่ อัตตา
ของเรา เล็งเห็นมโนสัมผัสวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาวา นั่น
ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นตัณหาวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ
[๘๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาอันใหถึงความดับสักกายะ ดังตอไปนี้แล บุคคล
เล็งเห็นจักษุวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเราเล็งเห็นรูปวา นั่นไมใชของเรา
ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็นจักษุวิญญาณวา นัน่ ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตา
ของเรา เล็งเห็นจักษุสัมผัสวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนา
วา นั่นไมใชของเราไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็นตัณหาวา นั่นไมใชของเรา ไมใช
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เรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็นโสตะวา นั่นไมใชของเรา ... เล็งเห็นฆานะวา นั่นไมใช ของ
เรา ... เล็งเห็นชิวหาวา นัน่ ไมใชของเรา ... เล็งเห็นกายวา นั่นไมใชของเรา... เล็งเห็นมโนวา
นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็นธรรมารมณวา นั่นไมใชของเรา ไมใช
เรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็นมโน วิญญาณวา นัน่ ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา
เล็งเห็นมโนสัมผัสวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาวา นั่น
ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็นตัณหาวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไม
ใชอัตตาของเรา ฯ
[๘๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ ความประจวบ
ของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย ยอมเกิดความเสวยอารมณ เปนสุขบาง
เปนทุกขบาง มิใชทุกขมิใชสุขบาง เขาอันสุขเวทนาถูกตองแลว ยอมเพลิดเพลิน พูดถึง ดํารง
อยูดวยความติดใจ จึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู อันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมเศราโศก ลํา
บาก ร่ําไห คร่ําครวญ ทุมอก ถึงความหลงพรอม จึงมีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู อันอทุกขมสุข
เวทนา ถูกตองแลว ยอมไมทราบชัดความตัง้ ขึ้น ความดับไป คุณ โทษ และที่สลัดออกแหง
เวทนานั้น ตามความเปนจริง จึงมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีบ่ ุคคลนั้น
ยังไมละราคานุสัยเพราะสุขเวทนา ยังไมบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา ยังไมถอนอวิชชา
นุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา ยังไมทําวิชชาใหเกิดเพราะไมละอวิชชาเสีย และจักเปนผูกระทําที่
สุดแหงทุกขในปจจุบันได นั่นไมใชฐานะที่มีได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยโสตะและเสียง เกิดโสตวิญญาณ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยฆานะและกลิ่น เกิดฆานวิญญาณ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยชิวหาและรส เกิดชิวหาวิญญาณ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยกายและโผฏฐัพพะ เกิดกายวิญญาณ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยมโนและธรรมารมณ เกิดมโนวิญญาณ ความประจวบ
ของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย ยอมเกิดความเสวยอารมณ เปนสุขบาง
เปนทุกขบาง มิใชทุกขมิใชสุขบาง เขาอันสุขเวทนาถูกตองแลว ยอมเพลิดเพลิน พูดถึง
ดํารงอยูดว ยความติดใจ จึงมีราคานุสัย นอนเนื่องอยู อันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมเศราโศก
ลําบาก ร่ําไห คร่ําครวญทุมอก ถึงความหลงพรอม จึงมีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู อันอทุกขม
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สุขเวทนา ถูกตองแลว ยอมไมทราบชัดความตั้งขึ้น ความดับไป คุณ โทษ และที่สลัดออก
แหงเวทนานัน้ ตามความเปนจริง จึงมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ขอที่บุคคล
นั้นยังไมละราคานุสัยเพราะสุขเวทนา ยังไมบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา ยังไมถอนอวิชชา
นุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา ยังไมทํา วิชชาใหเกิดเพราะไมละอวิชชาเสีย แลวจักเปนผูกระทํา
ที่สุดแหงทุกขในปจจุบนั ได นั่นไมใชฐานะที่มีได ฯ
[๘๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ ความประจวบของ
ธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย ยอมเกิดความเสวยอารมณ เปนสุขบาง เปน
ทุกขบาง มิใชทุกขมิใชสุขบาง เขาอันสุขเวทนาถูกตองแลว ยอมไมเพลิดเพลิน ไมพูดถึง
ไมดํารงอยูดว ยความติดใจ จึงไมมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู อันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมไม
เศราโศก ไมลําบากไมร่ําไห ไมคร่ําครวญทุมอก ไมถึงความหลงพรอม จึงไมมีปฏิฆานุสยั
นอนเนื่องอยู อันอทุกขมสุขเวทนาถูกตองแลว ยอมทราบชัดความตั้งขึน้ ความดับไป คุณ โทษ
และที่สลัดออกแหงเวทนานัน้ ตามความเปนจริง จึงไมมีอวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ขอที่บคุ คลนั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา ถอน
อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา ยังวิชชาใหเกิดขึ้นเพราะละอวิชชาเสียได แลวจักเปนผู
กระทําที่สุดแหงทุกขในปจจุบันได นั่นเปนฐานะที่มไี ด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยโสตะและเสียง เกิดโสตวิญญาณ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยฆานะและกลิ่น เกิดฆานวิญญาณ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยชิวหาและลิ้น เกิดชิวหาวิญญาณ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยกายและโผฏฐัพพะ เกิดกายวิญญาณ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยมโนและธรรมารมณ เกิดมโนวิญญาณ ความประจวบ
ของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย ยอมเกิดความเสวยอารมณ เปนสุขบาง
เปนทุกขบาง มิใชทุกขมิใชสุขบาง เขาอันสุขเวทนาถูกตองแลว ยอมไมเพลิดเพลิน ไมพูด
ถึง ไมดํารงอยูดวยความติดใจ จึงไมมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู อันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอม
ไมเศราโศก ไมลําบากไมร่ําไห ไมคร่ําครวญทุมอก ไมถึงความหลงพรอม จึงไมมีปฏิฆานุสัย
นอนเนื่องอยู อันอทุกขมสุขเวทนาถูกตองแลว ยอมทราบชัดความตั้งขึน้ ความดับไป คุณ
โทษ และที่สลัดออกแหงเวทนานั้น ตามความเปนจริง จึงไมมีอวิชชานุสัย นอนเนือ่ งอยู
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลนั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา
ถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา ยังวิชชาใหเกิดขึ้นเพราะละอวิชชาเสียได แลวจักเปน
ผูกระทําที่สุดแหงทุกขในปจจุบันได นั่นเปนฐานะที่มไี ด ฯ
[๘๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแม
ในจักษุ ยอมเบื่อหนายแมในรูป ยอมเบื่อหนายแมในจักษุวิญญาณยอมเบื่อหนายแมในจักษุ
สัมผัส ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา ยอมเบือ่ หนายแมในตัณหา
ยอมเบื่อหนายแมในโสตะ ยอมเบื่อหนายแมในเสียง ...
ยอมเบื่อหนายแมในฆานะ ยอมเบื่อหนายแมในกลิ่น ...
ยอมเบื่อหนายแมในชิวหา ยอมเบื่อหนายแมในรส ...
ยอมเบื่อหนายแมในกาย ยอมเบื่อหนายแมในโผฏฐัพพะ ...
ยอมเบื่อหนายแมในมโน ยอมเบื่อหนายแมในธรรมารมณยอมเบือ่ หนาย แมในมโน
วิญญาณ ยอมเบื่อหนายแมในมโนสัมผัส ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา ยอมเบื่อหนายแมใน
ตัณหา เมื่อเบือ่ หนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอม
มีญาณรูวา หลุดพนแลว และทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจทีค่ วรทําได
ทําเสร็จแลวกิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาค และเมื่อพระผูมีพระภาคกําลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ภิกษุประมาณ ๖๐ รูป
ไดมีจิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมัน่ แล ฯ
จบ ฉฉักกสูตร ที่ ๖
__________
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๗. สฬายตนวิภังคสูตร (๑๔๙)
[๘๒๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ บิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุ ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูม ีพระภาค ไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
ธรรมอันเนื่องดวยอายตนะ ๖ มากมายแกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี
เราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลวพระพุทธเจาขา ฯ
[๘๒๖] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุท้งั หลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นจักษุ
ตามความเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นรูป ตามความเปนจริง เมื่อ ไมรูไมเห็นจักษุวิญญาณ ตามความ
เปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นจักษุสัมผัส ตามความ เปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นความเสวยอารมณ เปน
สุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเปนปจจัย ตามความ
เปนจริง ยอม กําหนัดในจักษุ กําหนัดในรูป กําหนัดในจักษุวิญญาณ กําหนัดในจักษุสัมผัส
กําหนัดในความเสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมใิ ชสุข ก็ตาม ที่เกิดขึ้น
เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เมื่อบุคคลนั้นกําหนัดนักแลว ประกอบพรอมแลว ลุมหลง
เล็งเห็นคุณอยู ยอมมีอุปาทานขันธ ๕ ถึงความพอกพูนตอไป และเขาจะมีตณ
ั หาทีน่ ําไปสูภพใหม
สหรคตดวยความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนนั้ ๆ เจริญทั่ว
จะมีความกระวนกระวายแมทางกาย แมทางใจเจริญทัว่ จะมีความเดือดรอนแมทางกาย แมทาง
ใจ เจริญทัว่ จะมีความเรารอนแมทางกาย แมทางใจเจริญทั่ว เขายอมเสวยทุกขทาง กายบาง ทุกข
ทางใจบาง ฯ
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[๘๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นโสตะ ตามความเปนจริง...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นฆานะ ตามความเปนจริง...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นชิวหา ตามความเปนจริง...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นกาย ตามความเปนจริง...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นมโน ตามความเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็น
ธรรมารมณ ตามความเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นมโนวิญญาณ ตามความเปนจริง เมื่อไมรูไม
เห็นมโนสัมผัส ตามความเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นความเสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม
มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ตามความเปนจริง ยอมกําหนัดใน
มโน กําหนัดในธรรมารมณ กําหนัดในมโนวิญญาณ กําหนัดในมโนสัมผัส กําหนัดในความ
เสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส
เปนปจจัย เมือ่ บุคคลนั้นกําหนัดนักแลว ประกอบพรอมแลวลุมหลง เล็งเห็นคุณอยู ยอมมี
อุปาทานขันธ ๕ ถึงความพอกพูนตอไป และเขา จะมีตัณหาทีน่ ําไปสูภพใหม สหรคตดวยความ
กําหนัดดวยอํานาจความยินดี อันมี ความเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆ เจริญทั่ว จะมีความกระวน
กระวายแมทางกายแมทางใจเจริญทั่ว จะมีความเดือดรอนแมทางกาย แมทางใจเจริญทั่ว จะมี
ความเรารอนแมทางกาย แมทางใจเจริญทัว่ เขายอมเสวยทุกขทางกายบาง ทุกขทางใจบาง ฯ
[๘๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนบุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นจักษุ ตามความเปนจริง เมื่อรูเมื่อ
เห็นรูป ตามความเปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นจักษุวิญญาณ ตาม ความเปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นจักษุสัมผัส
ตามความเปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นความเสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกข
มิใชสุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ตามความเปนจริง ยอมไมกําหนัดในจักษุ
ไมกําหนัดในรูป ไมกําหนัดในจักษุวิญญาณ ไมกําหนัดในจักษุสัมผัส ไมกําหนัดในความเสวย
อารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปน
ปจจัย เมื่อบุคคลนั้นไมกําหนัดนักแลว ไมประกอบพรอมแลว ไมลมุ หลง เล็งเห็นโทษอยู
ยอมมีอุปาทานขันธ ๕ ถึงความไมพอกพูน ตอไป และเขาจะละตัณหาที่นําไปสูภพใหม สหรคต
ดวยความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆ ได จะละความ
กระวนกระวายแมทางกาย แมทางใจได จะละความเดือดรอนแมทางกาย แมทางใจได จะละ
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ความเรารอนแมทางกาย แมทางใจได เขายอมเสวยสุขทางกายบาง สุขทางใจบาง บุคคลผูเปน
เชนนั้นแลว มีความเห็นอันใด ความเห็นอันนั้นยอมเปน สัมมาทิฐิ มีความดําริอันใด ความดําริ
อันนั้นยอมเปนสัมมาสังกัปปะ มีความ พยายามอันใด ความพยายามอันนั้นยอมเปนสัมมาวายามะ
มีความระลึกอันใดความระลึกอันนั้นยอมเปนสัมมาสติ มีความตั้งใจอันใด ความตั้งใจอัน
นั้นยอมเปนสัมมาสมาธิ สวนกายกรรม วจีกรรม อาชีวะของเขา ยอมบริสุทธิ์ดีใน เบื้องตนเทียว
ดวยอาการอยางนี้ เขาชื่อวามีอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ ฯ
[๘๒๙] เมื่อบุคคลนั้นเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐนี้อยูอยางนี้ ชื่อวา มีสติปฏฐาน
๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ ถึงความเจริญบริบูรณ
บุคคลนั้นยอมมีธรรมทั้งสองดังนี้ คือสมถะและวิปสสนาคูเคียงกันเปนไป เขาชื่อวากําหนดรู
ธรรมที่ควรรูดวยปญญาอันยิง่ ละธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง เจริญธรรมที่ควรเจริญดวยปญญา
อันยิ่ง ทําใหแจงธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน มีขอที่เรากลาวไววา
อุปาทานขันธ ๕ ไดแกอุปาทานขันธ คือรูป คือเวทนา คือสัญญา คือสังขาร คือวิญญาณ
เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คืออวิชชา และภวตัณหา
เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิง่
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คือสมถะและวิปสสนา
เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่ง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คือวิชชาและวิมุตติ
เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ฯ
[๘๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นโสตะ ตามความเปนจริง ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นฆานะ ตามความเปนจริง ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นชิวหา ตามความเปนจริง ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นกาย ตามความเปนจริง ...
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นมโน ตามความเปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นธรรมารมณ
ตามความเปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นมโนวิญญาณ ตามความ เปนจริง เมื่อรูเ มื่อเห็นมโนสัมผัส ตาม
ความเปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นความเสวย อารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทกุ ขมิใชสุข
ก็ตาม ที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ตามความเปนจริง ยอมไมกําหนัดในมโน ไมกํา
หนัดในธรรมารมณ ไมกําหนัดในมโนวิญญาณ ไมกําหนัดในมโนสัมผัส ไมกําหนัดในความเสวย
อารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม ที่ เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปน
ปจจัย ตามความเปนจริง เมือ่ บุคคลนั้นไมกําหนัดนักแลว ไมประกอบพรอมแลว ไมลุมหลง
เล็งเห็นโทษอยู ยอมมีอุปาทานขันธ ๕ถึงความไมพอกพูนตอไป และเขาจะละตัณหาที่นําไปสู
ภพใหม สหรคตดวยความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆ
ไดจะละความกระวนกระวายแมทางกาย แมทางใจได จะละความเดือดรอนแมทางกาย แมทาง
ใจได จะละความเรารอนแมทางกาย แมทางใจได เขายอมเสวยสุขทางกายบาง สุขทางใจบาง
บุคคลผูเปนเชนนั้นแลว มีความเห็นอันใดความเห็นอันนั้นยอมเปนสัมมาทิฐิ มีความดําริอัน
ใด ความดําริอันนั้นยอมเปนสัมมาสังกัปปะ มีความพยายามอันใด ความพยายามอันนั้นยอมเปน
สัมมาวายามะมีความระลึกอันใด ความระลึกอันนั้นยอมเปนสัมมาสติ มีความตั้งใจอันใด ความ
ตั้งใจอันนัน้ ยอมเปนสัมมาสมาธิ สวนกายกรรม วจีกรรม อาชีวะของเขายอมบริสุทธิ์ในเบื้อง
ตนเทียว ดวยอาการอยางนี้ เขาชื่อวามีอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ ฯ
[๘๓๑] เมื่อบุคคลนั้นเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐอยูอยางนี้ ชื่อวามีสติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ ถึงความเจริญบริบูรณ บุคคล
นั้นยอมมีธรรมทั้งสองดังนี้ คือ สมถะและวิปสสนาคูเคียงกันเปนไป เขาชื่อวากําหนดรูธรรมที่ควร
กําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ละธรรม ที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง เจริญธรรมที่ควรเจริญดวยปญญา
อันยิ่ง ทําใหแจงธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน มีขอที่เรากลาวไววา
อุปาทานขันธ ๕ ไดแกอุปาทานขันธคือรูป คือเวทนา คือสัญญา คือสังขาร คือวิญญาณ เหลา
นี้ชื่อวาธรรมที่ควรกําหนดรูด วยปญญาอันยิ่ง
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คืออวิชชา และภวตัณหา
เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิง่
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คือสมถะและวิปสสนา
เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่ง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คือวิชชาและวิมุตติ
เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระ
ผูมีพระภาคแล ฯ
จบ สฬายตนวิภังคสูตร ที่ ๗
_______________
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๘. นครวินเทยยสูตร (๑๕๐)
[๘๓๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวย ภิกษุสงฆหมูใหญ
ทรงแวะยังบานพราหมณแหงโกศลชนบทชื่อวานครวินทะพวกพราหมณคฤหบดีชาวบานนคร
วินทะไดทราบขาววา พระสมณะผูศากยบุตรเสด็จออกจากศากยราชสกุลทรงผนวชแลว เสด็จ
จาริกไปในโกศลชนบทพรอม ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงบานนครวินทะโดยลําดับ พระ
โคดมผูมีพระภาคพระองคนนั้ แล มีกิตติศพั ทงามฟุงไปอยางนี้วา แมเพราะเหตุดังนีๆ้ พระผูมี
พระภาคพระองคนั้น เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
ดําเนินไปดี ทรงรูแจงโลก เปนสารถีผูฝกบุรุษที่ควรฝกอยางหาคนอื่นยิ่งกวามิได เปนครูของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผู แจกธรรม พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทําใหแจง
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอน โลกนี้ทั้งเทวดา มาร พรหม ทุกหมูสัตวทั้งสมณะและพราหมณ
ทั้งเทวดาและมนุษย ใหรูทวั่ ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน ในทามกลาง ในทีส่ ุด พรอม
ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ทรงประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันต
ทั้งหลายเห็นปานนั้น ยอมเปนการดีแล ครัง้ นั้นแล พราหมณ คฤหบดีชาวบานนครวินทะ พา
กันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ครั้นแลวบางพวกถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวก ไดทกั ทายปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานคําทักทาย
ปราศรัย พอใหระลึกถึงกังไปแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง บางพวกประณมอัญชลีไปทางที่
พระผูมีพระภาคประทับ แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศชื่อและโคตรในสํานักของ
พระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกมีอาการเฉยๆ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๘๓๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณคฤหบดีชาวบานนครวินทะ ผูนั่งเรียบรอย
แลวดังนีว้ า ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย ถาปริพาชกเจาลัทธิอื่นถามทานทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรคฤหบดี
ทั้งหลาย สมณพราหมณเชนไร ไมควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ทานทั้งหลายถูกถาม
อยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง
ความลุมหลงในรูปที่รูไดดว ยจักษุ ไมไปปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายใน ยังประพฤติลุมๆ ดอนๆ
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ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู สมณพราหมณเชนนี้ ไมควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
นั่นเพราะเหตุไร เพราะวาแมพวกเราก็ยังมีความกําหนัด ความขัด เคือง ความลุมหลงในรูป ทีร่ ู
ไดดว ยจักษุ ไมไปปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายในยังประพฤติลุมๆ ดอนๆ ทางกาย ทางวาจา
ทางใจอยู ก็เมือ่ เราทั้งหลายไมเห็นแมความประพฤติสงบของสมณพราหมณพวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไป
ดังนี้ ฉะนัน้ ทานสมณพราหมณเหลานัน้ จึงไมควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลงในเสียงทีร่ ูได
ดวยโสต ไมไปปราศแลว ...
สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลงในกลิ่นทีร่ ูได
ดวยฆานะ ไมไปปราศแลว ...
สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลงในรสที่รูไดดว ย
ชิวหา ไมไปปราศแลว ...
สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลงในโผฏฐัพพะ
ที่รูไดดวยกาย ไมไปปราศแลว ...
สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลงในธรรมารมณที่
รูไดดวยมโน ไมไปปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายใน ยังประพฤติลุมๆ ดอนๆ ทางกาย ทาง
วาจา ทางใจอยู สมณพราหมณเชนนี้ ไมควรสักการะเคารพ นับถือ บูชา นั่นเพราะเหตุไร
เพราะวาแมพวกเราก็ยังมีความกําหนัดความขัดเคือง ความลุมหลงในธรรมารมณที่รูไดดวยมโน
ไมไปปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายใน ยังประพฤติลุมๆ ดอนๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู
ก็เมื่อเราทั้งหลายไมเห็นแมความประพฤติสงบของสมณพราหมณพวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไป ดังนี้ ฉะนัน้
ทานสมณพราหมณเหลานั้น จึงไมควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชาดูกรคฤหบดีทั้งหลาย
ทานทั้งหลายถูกถามอยางนีแ้ ลว พึงพยากรณแกปริพาชก เจาลัทธิอื่นเหลานั้นอยางนี้เถิด ฯ
[๘๓๔] ดูกรคฤหบดีทงั้ หลาย ถาปริพาชกเจาลัทธิอื่นถามทานทั้งหลายอยางนีว้ า ดูกร
คฤหบดีทั้งหลาย สมณพราหมณเชนไร ควรสักการะ เคารพนับถือ บูชา ทานทั้งหลายถูก
ถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา สมณ พราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความ
ขัดเคือง ความลุมหลงในรูปที่รูไดดวยจักษุแลว มีจิตสงบแลวภายใน ประพฤติสงบทางกาย
ทางวาจา ทางใจอยู สมณพราหมณเชนนี้ ควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นั่นเพราะเหตุไร
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เพราะวาแมพวกเรายังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลงในรูปที่รูไดดวยจักษุ ไมไป
ปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายใน ยังประพฤติลุมๆ ดอนๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู ก็
เมื่อเราทั้งหลายเห็นแมความประพฤติสงบของสมณพราหมณ พวกนัน้ ที่ยิ่งขึ้นไป ดังนี้ ฉะนัน้
ทานสมณพราหมณเหลานั้น จึงควรสักการะเคารพ นับถือ บูชา
สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลง ในเสียงที่
รูไดดวยโสตแลว ...
สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลง ในกลิ่นที่
รูไดดวยฆานะแลว ...
สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลง ในรสที่รู
ไดดว ยชิวหาแลว ...
สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลง ในโผฏ
ฐัพพะที่รูไดดว ยกายแลว ...
สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลง ใน
ธรรมารมณที่รูไดดวยมโน แลว มีจิตสงบแลวภายใน ประพฤติสงบ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
อยู สมณพราหมณเชนนี้ ควรสักการะ เคารพ นับถือบูชา นั่นเพราะเหตุไร เพราะวาแม
พวกเรายังมีความกําหนัด ความขัดเคืองความลุมหลง ในธรรมารมณที่รูไดดวยมโน ไมไป
ปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายในยังประพฤติลุมๆ ดอนๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู ก็เมื่อ
เราทั้งหลายเห็นแมความประพฤติสงบของสมณพราหมณพวกนัน้ ที่ยิ่งขึ้นไป ดังนี้ ฉะนั้น ทาน
สมณพราหมณเหลานัน้ จึงควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกปริพาชกเจาลัทธิอื่นเหลานั้นอยางนี้เถิด ฯ
[๘๓๕] ดูกรคฤหบดีทงั้ หลาย ถาปริพาชกเจาลัทธิอื่นถามทานทั้งหลายอยางนีว้ า ก็อาการ
และความเปนไปของทานผูมีอายุทั้งหลายเชนไร จึงเปนเหตุให พวกทานกลาวถึงทานผูมีอายุทั้ง
หลายอยางนี้วา ทานผูมีอายุเหลานั้น เปนผู ปราศจากราคะแลว หรือปฏิบัติเพื่อนําปราศราคะแน
เปนผูปราศจากโทสะแลว หรือปฏิบัติเพื่อนําปราศโทสะ เปนผูปราศจากโมหะแลว หรือปฏิบัติ
เพื่อนําปราศโมหะแน ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนีว้ าความจริง ทานผูมี
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อายุเหลานัน้ ยอมเสพเฉพาะเสนาสนะอันสงัด คือ ปาดง เปนที่ไมมีรปู อันรูไดดว ยจักษุ ซึ่งคน
ทั้งหลายเห็นแลวๆ จะพึงยินดีเชนนัน้ เลยเปนที่ไมมีเสียงอันรูไดดว ยโสต ซึ่งคนทั้งหลายฟง
แลวๆ จะพึงยินดีเชนนั้นเลย เปนที่ไมมีกลิน่ อันรูไดดว ยฆานะ ซึ่งคนทั้งหลายดมแลวๆ จะพึง
ยินดีเชนนั้นเลย เปนที่ไมมีรสอันรูไดดวยชิวหา ซึ่งคนทั้งหลายลิ้มแลวๆ จะพึงยินดีเชนนัน้ เลย
เปนที่ไมมีโผฏฐัพพะอันรูไดดวยกาย ซึ่งคนทั้งหลายสัมผัสแลวๆ จะพึงยินดีเชนนัน้ เลย นีแ้ ล
อาการและความเปนไปของทานผูมีอายุทั้งหลายของพวกขาพเจาซึ่งเปนเหตุใหพวกขาพเจากลาว
ถึงทานผูมีอายุทั้งหลายไดอยางนี้วา ทานผูม ีอายุเหลานัน้ เปนผูปราศจากราคะแลว หรือปฏิบัติ
เพื่อนําปราศราคะแน เปนผูป ราศจากโทสะแลว หรือปฏิบัติเพื่อนําปราศโทสะแน เปนผู
ปราศจากโมหะแลว หรือ ปฏิบัติเพื่อนําปราศโมหะแน ดูกรคฤหบดีทงั้ หลาย ทานทัง้ หลายถูก
ถามอยางนี้แลวพึงพยากรณแกปริพาชกเจาลัทธิอื่นเหลานั้นอยางนี้เถิด ฯ
[๘๓๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณคฤหบดีชาวบานนครวินทะ ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา แจมแจงแลว พระเจาขา แจมแจงแลว พระเจาขา พระโคดม
ผูเจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใชนอ ย เปรียบ เหมือนหงายของที่คว่ํา หรือเปดของที่ปด
หรือบอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มดื ดวยหวังวา ผูม ีตาดีจักเห็นรูปทั้งหลายได
ฉะนั้น พวกขาพระองค นี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ
พระโคดมผูเจริญ จงทรงจําพวกขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปน
ตนไป ฯ
จบ นครวินเทยยสูตร ที่ ๘
_______________
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๙. ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร (๑๕๑)
[๘๓๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปนสถานที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรออกจากทีห่ ลีกเรนในเวลา
เย็น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เธอมีอินทรียผองใส
มีผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผอง เธออยูดวยวิหารธรรมอะไรเปนสวนมากในบัดนี้ ฯ
ทานพระสารีบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอยูดว ยวิหารธรรมคือสุญญต
สมาบัติแลเปนสวนมากในบัดนี้ ฯ
[๘๓๘] พ. ดูกรสารีบุตร ดีละๆ เปนอันวาเธออยูด วยวิหารธรรมของมหาบุรุษเปน
สวนมากในบัดนี้ เพราะวิหารธรรมของมหาบุรุษนี้ก็คือสุญญต สมาบัติ เพราะฉะนัน้ แล
สารีบุตร ภิกษุถาหวังวาจะอยูดวยวิหารธรรมคือสุญญตสมาบัติเปนสวนมาก ภิกษุนั้นพึงพิจารณา
ดังนี้วา เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด และกลับจาก
บิณฑบาตแตบานทางใด ในทาง และประเทศนั้นๆ เรามีความพอใจ หรือความกําหนัด หรือ
ความขัดเคือง หรือความลุมหลง หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจในรูปที่รูไดดว ยจักษุบางไหม
ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพจิ ารณาอยูรูอยางนีว้ า เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด เทีย่ วบิณฑบาตไป
ในประเทศใด และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด ในทางและประเทศนั้นๆ เรามีความพอใจ
หรือความกําหนัด หรือความขัดเคือง หรือ ความลุมหลง หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจใน
รูปที่รูไดดวยจักษุอยู ภิกษุนนั้ พึงพยายามละอกุศลธรรมอันลามกเหลานัน้ เสีย ดูกรสารีบุตร แต
ถาภิกษุ พิจารณาอยูรูอยางนีว้ า เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด เทีย่ วบิณฑบาตไปในประเทศใด
และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด ในทางและประเทศนั้นๆ เราไมมีความพอใจ
หรือความกําหนัด หรือความขัดเคือง หรือความลุมหลงหรือแมความกระทบกระทัง่ ทางใจใน
รูปที่รูไดดวยจักษุ ภิกษุนั้นพึงพยายามละอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้นเสีย ดูกรสารีบุตร แต
ถาภิกษุพจิ ารณาอยูรูอยางนวา เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด เทีย่ วบิณฑบาตไปในประเทศใด
และกลับขากบิณฑบาตแตบานทางใด ในทางและประเทศนั้น ๆ เราไมมีความพอใจ หรือความ
กําหนัด หรือความขัดเคือง หรือความลุมหลง หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจในรูปที่รูได
ดวยจักษุ ภิกษุนั้นพึงเปนผูศ ึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูได
ดวยปติและปราโมทยนั้นนัน่ แล ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก - หนาที่ 404
[๘๓๙] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เราเขาไปบิณฑบาต
ยังบานทางใด เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด และกลับจาก บิณฑบาตแตบานทางใด ในทาง
และประเทศนัน้ ๆ เรามีความพอใจ หรือความ กําหนัด หรือความขัดเคือง หรือความลุมหลง
หรือแมความกระทบกระทัง่ ทางใจในเสียงที่รูไดดวยโสต ... ในกลิ่นที่รูไดดวยฆานะ ... ในรสที่
รูไดดวยชิวหา ...ในโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย ... ในธรรมารมณที่รูไดดวยมโนบางไหม ดูกร
สารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนีว้ า เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด เทีย่ วบิณฑบาตไปใน
ประเทศใด และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด ในทางและประเทศนั้นๆ เรามีความพอใจ
หรือความกําหนัด หรือความขัดเคือง หรือความลุมหลง หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจใน
ธรรมารมณที่รูไดดวยมโนอยู ภิกษุนนั้ พึงพยายามละอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้นเสีย ดูกร
สารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้ วา เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด เทีย่ วบิณฑบาตไป
ในประเทศใด และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด ในทางและประเทศนั้นๆ เราไมมีความพอใจ
หรือความกําหนัด หรือความขัดเคือง หรือความลุมหลง หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจ
ในธรรมารมณที่รูไดดวยมโน ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศล
ธรรมทั้งหลาย อยูดวยปตแิ ละปราโมทยนนั้ นั่นแล ฯ
[๘๔๐] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เราละกามคุณ ๕ ได
แลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพจิ ารณาอยู รูอยางนี้วา เรา ยังละกามคุณ ๕ ไมไดเลย
ภิกษุนั้นพึงพยายามละกามคุณ ๕ ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนีว้ า เราละกามคุณ
๕ ไดแลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยู
ดวยปติและปราโมทยนั้นนัน้ แล ฯ
[๘๔๑] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เราละนีวรณ ๕ ได
แลวหรือหนอ ถาภิกษุพจิ ารณาอยู รูอยางนี้วา เรายังละนีวรณ ๕ ไมไดเลย ภิกษุนนั้ พึงพยายาม
ละนีวรณ ๕ ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราละนีวรณ ๕ ไดแลว ภิกษุนนั้
พึงเปนผูศึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปตแิ ละปราโมทย
นั้นนั่นแล ฯ
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[๘๔๒] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เรากําหนดรูอุปาทาน
ขันธ ๕ ไดแลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพจิ ารณาอยูรูอยางนีว้ า เรายังกําหนดรูอุปาทาน
ขันธ ๕ ไมไดเลย ภิกษุนั้นพึงพยายามกําหนดรูอุปาทานขันธ ๕ ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุ
พิจารณาอยู รูอยางนี้วา เรากําหนดรู อุปาทานขันธ ๕ ไดแลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ
ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดว ยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล ฯ
[๘๔๓] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เราเจริญสติปฏฐาน ๔
แลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพจิ ารณาอยู รูอยางนี้วาเรายังไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔ เลย
ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสติปฏฐาน ๔ ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุพจิ ารณาอยู รูอยางนี้วา เรา
เจริญสติปฏฐาน ๔ แลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย อยูด ว ยปตแิ ละปราโมทยนั้นนัน่ แล ฯ
[๘๔๔] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เราเจริญสัมมัปปธาน
๔ แลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้ วา เรายังไมไดเจริญสัมมัปปธาน ๔
เลย ภิกษุนนั้ พึงพยายามเจริญสัมมัปปธาน ๔ดูกรสารีบตุ ร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา
เราเจริญสัมมัปปธาน ๔ แลวภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศล
ธรรมทั้งหลายอยูดวยปตแิ ละปราโมทยนั้นนั่นแล ฯ
[๘๔๕] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เราเจริญอิทธิบาท ๔
แลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพจิ ารณาอยู รูอยางนี้วา เรายังไมไดเจริญอิทธิบาท ๔ เลย
ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญอิทธิบาท ๔ ดูกร สารีบุตร แตถาภิกษุพจิ ารณาอยู รูอยางนี้วา เรา
เจริญอิทธิบาท ๔ แลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศ ึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย อยูด ว ยปตแิ ละปราโมทยนั้นนัน่ แล ฯ
[๘๔๖] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เราเจริญอินทรีย ๕
แลวหรือหนอแล ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพจิ ารณาอยู รูอยางนี้วาเรายังไมไดเจริญอินทรีย ๕ เลย
ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญอินทรีย ๕ ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนีว้ า เรา
เจริญอินทรีย ๕ แลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษา เนืองๆ ทัง้ กลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย อยูด ว ยปตแิ ละปราโมทยนั้นนัน่ แล ฯ
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[๘๔๗] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เราเจริญพละ ๕
แลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพจิ ารณาอยู รูอยางนี้วา เรา ยังไมไดเจริญพละ ๕ เลย
ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญพละ ๕ ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เราเจริญพละ
๕ แลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดว ย
ปติและปราโมทยนั้นนั่นแล ฯ
[๘๔๘] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เราเจริญโพชฌงค ๗
แลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพจิ ารณาอยู รูอยางนี้วา เรายังไมไดเจริญโพชฌงค ๗ เลย
ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญโพชฌงค ๗ ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุพจิ ารณาอยู รูอยางนี้วา เรา
เจริญโพชฌงค ๗ แลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศ ึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย อยูด ว ยปตแิ ละปราโมทยนั้นนัน่ แล ฯ
[๘๔๙] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เราเจริญอัฏฐังคิกมรรค
อันประเสริฐแลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพจิ ารณาอยู รูอยางนี้วา เรายังไมไดเจริญ
อัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐเลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ ดูกรสารีบุตร
แตถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐแลว ภิกษุนนั้ พึงเปน
ผูศึกษาเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูด วยปติและปราโมทยนั้น
นั่นแล ฯ
[๘๕๐] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เราเจริญสมถะ
และวิปสสนาแลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพจิ ารณาอยูรูอยางนีว้ า เรายังไมไดเจริญสมถะ
และวิปสสนาเลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสมถะ และวิปสสนา ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุ
พิจารณาอยู รูอยางนี้วา เราเจริญสมถะและวิปสสนาแลว ภิกษุนนั้ พึงเปนผูศึกษาเนืองๆ
ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูด วยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล ฯ
[๘๕๑] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เราทําวิชชาและ
วิมุตติใหแจงแลวหรือหนอแล ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพจิ ารณาอยูรูอยางนี้วา เรายังไมไดทําวิชชา
และวิมุตติใหแจงเลย ภิกษุนั้นพึงพยายามทําวิชชาและวิมุตติใหแจง ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุ
พิจารณาอยูรูอยางนีว้ า เราทําวิชชา และวิมุตติใหแจงแลว ภิกษุนนั้ พึงเปนผูศึกษาเนืองๆ
ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดว ยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล ฯ
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[๘๕๒] ดูกรสารีบุตร ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ผูทําบิณฑบาตให
บริสุทธิ์แลวในอดีตกาล ทั้งหมดนั้น พิจารณาแลวๆ อยางนี้เทียวจึงทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ได
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ผูจักทํา บิณฑบาตใหบริสุทธิ์ในอนาคตกาล ทั้งหมดนัน้
ตองพิจารณาแลวๆ อยางนี้เทียวจึงจักทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ได สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง ผูกาํ ลังทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์อยูในบัดนี้ ทัง้ หมดนัน้ ยอมพิจารณาแลวๆ อยางนี้เทียว
จึงทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ได เพราะฉะนัน้ แล พวกเธอพึงสําเหนียกวา จักพิจารณาแลวๆ
ทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ ดูกรสารีบุตร พวกเธอพึงสําเหนียกไว อยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระสารีบุตรจึงชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแล ฯ
จบ ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร ที่ ๙
_______________
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๑๐. อินทริยภาวนาสูตร (๑๕๒)
[๘๕๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาไผ ในนิคมชื่อกัชชังคลา ครั้งนั้นแล
อุตตรมาณพ ศิษยพราหมณปาราสิริยะ เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคยังที่ ประทับ แลวทูลปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการทักทายปราศรัยพอให ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
[๘๕๔] พอนั่งเรียบรอยแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสถามดังนี้วา ดูกร อุตตระ ปารา
สิริยพราหมณแสดงการเจริญอินทรียแกสาวกหรือเปลา ฯ
อุ. แสดง พระโคดมผูเจริญ ฯ
พ. ดูกรอุตตระ แสดงอยางใด ดวยประการใด ฯ
อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในเรื่องนี้ ทานปาราสิริยพราหมณแสดงการ เจริญอินทรีย
แกสาวกทั้งหลายอยางนีว้ า อยาเห็นรูปดวยจักษุ อยาไดยินเสียงดวยโสต ฯ
พ. ดูกรอุตตระ เมื่อเปนเชนนี้ คนทีเ่ จริญอินทรียแลวตามคําของปาราสิริยพราหมณ
ตองเปนคนตาบอด ตองเปนคนหูหนวก เพราะคนตาบอด ไมเห็นรูปดวยจักษุ คนหูหนวก
ไมไดยนิ เสียงดวยโสต เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ อุตตรมาณพ ศิษยปาราสิริยพราหมณ
นั่งนิ่ง เกอเขิน คอตกกมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ ฯ
[๘๕๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา อุตตรมาณพศิษยปาราสิริยพราหมณ
นิ่ง คอตก กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงรับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท
ปาราสิริยพราหมณ ยอมแสดงการเจริญอินทรีย แกสาวกทั้งหลายอยางหนึ่ง สวนการเจริญอินทรีย
อันไมมีวิธีอื่นยิ่งกวาในวินยั ของพระอริยะ ยอมเปนอีกอยางหนึ่ง ฯ
ทานพระอานนททูลวา ขาแตพระผูมพี ระภาคผูสุคต เปนการสมควรแลว ที่พระผูมีพระภาค
จะทรงแสดงการเจริญอินทรียอันไมมวี ิธีอื่นยิ่งกวา ในวินัยของพระอริยะ ภิกษุทั้งหลายฟงตอ
พระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ
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พ. ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ทานพระอานนท
ทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ
[๘๕๖] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรอานนท ก็การเจริญอินทรียอันไมมีวิธีอื่น
ยิ่งกวาในวินยั ของพระอริยะ เปนอยางไร ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดความชอบใจ
ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจขึ้น เพราะเห็นรูปดวยจักษุ เธอรูชัดอยางนีว้ า
เราเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล
เปนสังขตะ หยาบอาศัยกันเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่นคือ อุเบกขา เธอจึงดับ
ความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึน้ แลวนัน้ เสีย อุเบกขา
จึงดํารงมั่น ดูกรอานนท ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจ
และไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวอยางนีไ้ ดเร็วพลันทันที โดยไมลําบากเหมือนอยางบุรษุ มีตาดี
กระพริบตา ฉะนั้น อุเบกขายอมดํารงมั่น ดูกรอานนท นี้เราเรียกวา การเจริญอินทรียในรูปที่
รูไดดวยจักษุ อยางไมมีวิธีอนื่ ยิ่งกวาในวินยั ของพระอริยะ ฯ
[๘๕๗] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้ง
ความชอบใจและไมชอบใจขึน้ เพราะไดยนิ เสียงดวยโสต เธอรูชัดอยางนี้วา เราเกิดความ
ชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ ขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล เปนสังขตะ
หยาบ อาศัยการเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นัน่ คืออุเบกขา เธอจึงดับความชอบใจ
ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึน้ แลวนัน้ เสีย อุเบกขาจึงดํารงมั่น
ดูกรอานนท ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ
อันเกิดขึ้นแลวอยางนีไ้ ดเร็วพลันทันที โดยไมลําบาก เหมือนอยางบุรุษมีกําลัง ดีดนิ้วมือโดย
ไมลําบาก ฉะนั้น ดูกรอานนท นี้เราเรียกวา การเจริญอินทรียในเสียงที่รูไดดวยโสต อยางไมมี
วิธีอื่นยิ่งกวาในวินยั ของพระอริยะ ฯ
[๘๕๘] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้ง
ความชอบใจและไมชอบใจ เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ เธอรูชัดอยางนีว้ า เราเกิดความชอบใจ
ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล เปนสังขตะ หยาบ
อาศัยกันเกิดขึน้ ยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีต นั่นคืออุเบกขา เธอจึงดับความชอบใจ ความ
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ไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวนั้นเสีย อุเบกขาจึงดํารงมั่น ดูกรอานนท
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจอันเกิดขึ้น
แลวอยางนี้ไดเร็วพลันทันที โดยไมลําบาก เหมือนอยางหยาดน้ํากลิ้งไปบนใบบัว ยอมไมติด
ในที่ที่กลิ้งไปสักนอยหนึ่ง ฉะนั้น ดูกรอานนท นี้เราเรียกวา การเจริญอินทรียในกลิ่นที่รูได
ดวยฆานะ อยางไมมีวิธีอื่นยิง่ กวาในวินัยของพระอริยะ ฯ
[๘๕๙] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้ง
ความชอบใจและไมชอบใจ เพราะลิ้มรสดวยชิวหา เธอรูช ัดอยาง นีว้ า เราเกิดความชอบใจ
ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล เปนสังขตะ หยาบ
อาศัยกันเกิดขึน้ ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่นคืออุเบกขา เธอจึงดับความชอบใจ ความ
ไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวนั้นเสีย อุเบกขาจึงดํารงมั่น ดูกร
อานนท ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ
อันเกิดขึ้นแลวอยางนี้ไดเร็วพลันทันที โดยไมลําบาก เหมือนอยางบุรุษมีกําลังตลอมกอนเขฬะ
ไวตรงปลายลิน้ แลวถมไปโดยไมลําบาก ฉะนั้น ดูกรอานนทนี้เราเรียกวา การเจริญอินทรีย
ในรสที่รูไดดว ยชิวหา อยางไมมีวิธีอื่นยิ่งกวาในวินยั ของพระอริยะ ฯ
[๘๖๐] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ
ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย เธอรูชัดอยางนีว้ า เราเกิด
ความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล เปน
สังขตะ หยาบ อาศัยกันเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่นคืออุเบกขา เธอจึงดับ
ความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึน้ แลวนัน้ เสีย อุเบกขา
จึงดํารงมั่น ดูกรอานนท ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจ
และไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวอยางนีไ้ ดโดยเร็วพลันทันที โดยไมลําบาก เหมือน อยางบุรุษมี
กําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียดโดยไมลําบาก ฉะนั้น ดูกรอานนท นี้เราเรียกวา การ
เจริญอินทรียในโผฏฐัพพะทีร่ ูไดดวยกาย อยางไมมีวิธีอนื่ ยิ่งกวาในวินยั ของพระอริยะ ฯ
[๘๖๑] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ
ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ เพราะรูธรรมารมณดวยมโน เธอรูชัดอยางนีว้ า เราเกิดความ
ชอบใจ เกิดความไมชอบใจ เกิดทั้งความชอบใจและไม ชอบใจขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล
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เปนสังขตะ หยาบ อาศัยกันเกิดขึ้น ยังมีสิ่งละเอียด ประณีต นั่นคืออุเบกขา เธอจึงดับ
ความชอบใจ ความไมชอบใจทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวนั้นเสีย อุเบกขา
จึงดํารงมั่น ดูกรอานนท ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจ
และไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวไดเร็วพลันทันที โดยไมลําบากอยางนี้ เหมือนบุรุษมีกาํ ลัง
หยดหยาดน้ําสองหรือสามหยาดลงในกะทะเหล็กที่รอนจัดตลอดวัน ความหยดลงแหงหยาดน้ํา
ยังชา ทันทีนนั้ หยาดน้ํานัน้ จะถึงความสิน้ ไป แหงไปเร็ว ทีเดียว ฉะนั้น ดูกรอานนท นี้เรา
เรียกวา การเจริญอินทรียในธรรมารมณที่รูได ดวยมโนอยางไมมีวิธีอนื่ ยิ่งกวาในวินยั ของพระอริยะ ฯ
ดูกรอานนท อยางนีแ้ ลเปนการเจริญอินทรียอยางไมมีวิธีอื่นยิ่งกวาในวินัยของพระอริยะ ฯ
[๘๖๒] ดูกรอานนท ก็พระเสขะผูย งั ปฏิบัติอยูเปนอยางไร ดูกรอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ เพราะเห็นรูป
ดวยจักษุ เธอยอมอึดอัด เบือ่ หนาย เกลียดชังความชอบ ใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจ
และไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวนั้น เกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม
ชอบใจ เพราะไดยินเสียงดวยโสต ... เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ ... เพราะลิ้มรสดวยชิวหา ...
เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... เพราะรูธรรมารมณดวยมโน ... เธอยอมอึดอัด เบื่อหนาย
เกลียดชังความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวนั้น
ดูกรอานนท อยางนี้แล ชื่อวาพระเสขะผูยังปฏิบัติอยู ฯ
[๘๖๓] ดูกรอานนท ก็พระอริยะผูเจริญอินทรียแลว เปนอยางไร ดูกรอานนท ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจขึ้น เพราะ
เห็นรูปดวยจักษุ เธอถาหวังวาจะมีความสําคัญในสิ่ง ปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมี
ความสําคัญในสิ่งนั้นๆ วาเปนของไมปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูลวา
เปนของปฏิกูลอยู ก็ ยอมเปนผูมีความสําคัญในสิ่งนั้นๆ วาเปนของปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะมีความ
สําคัญในสิ่งทั้งปฏิกูลและไมปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในสิ่งนั้นๆ
วาเปนของไมปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะมีความสําคัญในสิ่งทั้ง ไมปฏิกูลและปฏิกลู วาเปนของปฏิกูล
อยู ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในสิ่งนั้นๆ วา เปนของปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะวางเฉยเวนเสียซึ่ง
สิ่งปฏิกูลและไมปฏิกูลทั้งสองนั้น อยูอยางมีสติสัมปชัญญะ ก็ยอมเปนผูวางเฉยในสิ่งนั้นๆ อยู
อยางมีสติสัมปชัญญะได ฯ
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[๘๖๔] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้ง
ความชอบใจและไมชอบใจ เพราะไดยินเสียงดวยโสต ... เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ ... เพราะ
ลิ้มรสดวยชิวหา ... เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ...เพราะรูธรรมารมณดวยมโน เธอ ถา
หวังวาจะมีความสําคัญในสิ่งปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในสิ่งนั้นๆ
วาเปนของไมปฏิกูลอยูไดถาหวังวาจะมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูลวาเปนของปฏิกูลอยู ก็ยอม
เปนผูมีความ สําคัญในสิ่งนั้นๆ วาเปนของปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะมีความสําคัญในสิ่งทั้งปฏิกูล
และไมปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู ก็ยอ มเปนผูมีความสําคัญในสิ่งนั้นๆ วาเปนของไมปฏิกูล
อยูได ถาหวังวาจะมีความสําคัญในสิ่งทั้งไมปฏิกูลและปฏิกูล วาเปนของปฏิกูลอยู ก็ยอมมีความ
สําคัญในสิ่งนั้นๆ วาเปนของปฏิกูลอยูไดถาหวังวาจะวางเฉยเวนเสียซึง่ สิ่งปฏิกูลและไมปฏิกูล
ทั้งสองนั้น อยูอยางมีสติ สัมปชัญญะ ก็ยอ มเปนผูวางเฉยในสิ่งนัน้ ๆ อยูอยางมีสติสัมปชัญญะ
ได ดูกรอานนท อยางนี้แล ชื่อวาพระอริยะผูเจริญอินทรียแลว ฯ
[๘๖๕] ดูกรอานนท เราแสดงการเจริญอินทรียอยางไมมีวิธีอื่นยิง่ กวาในวินัยของ
พระอริยะ แสดงพระเสขะผูย ังปฏิบัติอยู แสดงพระอริยะผูเจริญอินทรียแ ลว ดวยประการ
ฉะนี้แล ดูกรอานนท กิจใดอันศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ผูอนุเคราะห อาศัยความ
อนุเคราะหพึงทําแกสาวกทั้งหลาย กิจนั้น เราไดทําแลวแกพวกเธอ ดูกรอานนท นั่นโคนไม
นั่นเรือนวาง เธอทั้งหลาย จงเพงฌาน อยาไดประมาท อยาไดเปนผูเดือดรอนในภายหลัง นี้
เปนคําพร่ําสอนของเราแกพวกเธอ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนีแ้ ลว ทานพระอานนทจึงชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคฉะนี้แล ฯ
จบ อินทรียภาวนาสูตร ที่ ๑๐
จบ สฬายตนวรรค ที่ ๕
_______________
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หัวขอเรื่องของสฬายตนวรรคนั้น ดังนี้
วรรคที่ ๕ มีเรื่องเดน คือ
๑. เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี
๒. เรื่องพระฉันนะ
๓. เรื่องพระปุณณะ
๔. เรือ่ งพระนันทกะ
๕. เรื่องพระราหุล
๖. เรื่องธรรมหมวดหก๖ หมวด
๗. เรื่องธรรมเนื่องดวยอายตนะ ๖
๘. เรื่องพราหมณชาวบานนครวินทะ
๙. เรื่องบิณฑบาตบริสุทธิ์ และ
๑๐. เรื่องการเจริญอินทรีย ฯ
_________________________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อนาถปณฑิโกวาทสูตร
๒. ฉันโนวาทสูตร
๓. ปุณโณวาทสูตร
๔. นันทโกวาทสูตร
๕. จูฬราหุโลวาทสูตร
๖. ฉฉักกสูตร
๗. สฬายตนวิภังคสูตร
๘. นครวินเทยยสูตร
๙. ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร
๑๐. อินทริยภาวนาสูตร
จบ อุปริปณณาสก
___________________________

