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พระสุตตันตปฎก
เลม ๑๒
อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
บาลีแหงเอกธรรมเปนตน
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ฯ
[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรูปอื่นแมอยางหนึ่ง ทีจ่ ะครอบงําจิต
ของบุรุษตั้งอยูเ หมือนรูปสตรีเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปสตรียอมครอบงําจิตของบุรุษตัง้ อยู ฯ
[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นเสียงอืน่ แมอยางหนึ่ง ทีจ่ ะครอบงําจิต
ของบุรุษตั้งอยูเ หมือนเสียงสตรีเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสียงสตรียอมครอบงําจิตของบุรุษ
ตั้งอยู ฯ
[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นกลิ่นอืน่ แมอยางหนึ่ง ทีจ่ ะครอบงําจิตของ
บุรุษตั้งอยูเหมือนกลิ่นสตรีเลย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กลิ่นสตรียอมครอบงําจิตของบุรุษตัง้ อยู ฯ
[๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรสอื่นแมอยางหนึ่ง ทีจ่ ะครอบงําจิต
ของบุรุษตั้งอยูเ หมือนรสสตรีเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย รสสตรียอมครอบงําจิตของบุรุษตัง้ อยู ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาที่ 2
[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นโผฏฐัพพะอื่นแมอยางหนึ่งที่จะครอบงําจิต
ของบุรุษตั้งอยูเ หมือนโผฏฐัพพะของสตรีเลย ดูกรภิกษุทงั้ หลายโผฏฐัพพะสตรียอมครอบงําจิต
ของบุรุษตั้งอยู ฯ
[๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรูปอื่นแมอยางหนึ่ง ทีจ่ ะครอบงําจิต
ของสตรีตั้งอยูเหมือนรูปบุรษุ เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู ฯ
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นเสียงอืน่ แมอยางหนึ่ง ทีจ่ ะครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู
เหมือนเสียงบุรุษเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสียงบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู ฯ
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นกลิ่นอืน่ แมอยางหนึ่งทีจ่ ะครอบงําจิตของ
สตรีตั้งอยูเหมือนกลิ่นบุรุษเลย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กลิ่นบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู ฯ
[๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรสอื่นแมอยางหนึ่ง ทีจ่ ะครอบงําจิตของ
สตรีตั้งอยูเหมือนรสบุรุษเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย รสบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู ฯ
[๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นโผฏฐัพพะอื่นแมอยางหนึ่งที่จะครอบงําจิต
ของสตรีตั้งอยูเหมือนโผฏฐัพพะบุรุษเลย ดูกรภิกษุทั้งหลายโผฏฐัพพะของบุรุษยอมครอบงําจิต
ของสตรีตั้งอยู ฯ
จบวรรคที่ ๑
[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่จะเปนเหตุให
กามฉันทะทีย่ งั ไมเกิด เกิดขึน้ หรือกามฉันทะที่เกิดขึน้ แลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย
เหมือนศุภนิมติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจศุภนิมิตโดยไมแยบคาย กามฉันทะที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึน้ และกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพือ่ ความเจริญไพบูลย ฯ
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งทีจ่ ะเปนเหตุให
พยาบาทที่ยังไมเกิดขึ้น เกิดขึน้ หรือพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย
เหมือนปฏิฆนิมิต ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อบุคคลใสใจปฏิฆนิมิตโดยไมแยบคาย พยาบาท
ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น และพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย ฯ
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[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะเปนเหตุให
ถีนมิทธะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพือ่ ความเจริญไพบูลย
เหมือนความไมยินดี ความเกียจคราน ความบิดขี้เกียจความเมาอาหาร และความที่จิตหดหู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีจิตหดหูถีนมิทธะที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และถีนมิทธะที่เกิด
ขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย ฯ
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะเปนเหตุให
อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพือ่ ความเจริญ
ไพบูลย เหมือนความไมสงบแหงใจ ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีจิตไมสงบแลว
อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ความเจริญไพบูลย ฯ
[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะเปนเหตุให
วิจิกจิ ฉาที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือวิจกิ ิจฉาทีเ่ กิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย
เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใสใจโดยไมแยบคาย วิจกิ ิจฉา
ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และวิจิกจิ ฉาที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย ฯ
[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะเปนเหตุให
กามฉันทะทีย่ งั ไมเกิด ไมเกิดขึ้น หรือกามฉันทะที่เกิดขึน้ แลว อันบุคคลยอมละได เหมือน
อศุภนิมิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจอศุภนิมิตโดยแยบคาย กามฉันทะที่ยังไมเกิด
ยอมไมเกิดขึน้ และกามฉันทะที่เกิดขึน้ แลวอันบุคคลยอมละได ฯ
[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะเปนเหตุให
พยาบาทที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึน้ หรือพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว อันบุคคลยอมละได เหมือน
เมตตาเจโตวิมตุ ิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจเมตตาเจโตวิมุติโดยแยบคาย พยาบาท
ที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว อันบุคคลยอมละได ฯ
[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะเปนเหตุให
ถีนมิทธะที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น หรือถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว อันบุคคลยอมละได เหมือนความ
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ริเริ่ม ความพากเพียร ความบากบั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ บุคคลปรารภความเพียรแลว
ถีนมิทธะที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว อันบุคคลยอมละได ฯ
[๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะเปนเหตุให
อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น หรืออุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึน้ แลว อันบุคคลยอมละได
เหมือนความสงบแหงใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีจิตสงบแลว อุทธัจจกุกกุจจะที่ยัง
ไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้นและอุทธัจจกุกกุจจะทีเ่ กิดขึ้นแลว อันบุคคลยอมละได ฯ
[๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่จะเปนเหตุให
วิจิกจิ ฉาที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึน้ หรือวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลวอันบุคคลยอมละได เหมือนการ
ใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจโดยแยบคาย วิจิกจิ ฉาที่ยังไมเกิด ยอมไม
เกิดขึ้น และวิจกิ ิจฉาที่เกิดขึ้นแลว อันบุคคลยอมละได ฯ
จบวรรคที่ ๒
[๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ไมอบรมแลว
ยอมไมควรแกการงาน เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมอบรมแลว ยอมไมควรแกการงาน ฯ
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่อบรมแลว
ยอมควรแกการงาน เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแลวยอมควรแกการงาน ฯ
[๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ไมอบรมแลว
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมอบรมแลว
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่อบรมแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลายจิตทีอ่ บรมแลว ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่ไมอบรมแลว
ไมปรากฏแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม
อบรมแลว ไมปรากฏแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใช ประโยชนอยางใหญ ฯ
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[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่อบรมแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตทีอ่ บรมแลว ปรากฏแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนอยางใหญ ฯ
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่ไมอบรมแลว
ไมทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญเหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม
อบรมแลว ไมทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่อบรมแลว
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่
อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ไมอบรมแลว
ไมทําใหมากแลว ยอมนําทุกขมาให เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลายจิตที่ไมอบรมแลว
ไมทําใหมากแลว ยอมนําทุกขมาให ฯ
[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่อบรมแลว
ทําใหมากแลว ยอมนําสุขมาให เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลายจิตที่อบรมแลว ทําใหมากแลว
ยอมนําสุขมาให ฯ
จบวรรคที่ ๓
[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ไมฝกแลว
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลายจิตที่ไมฝกแลว
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่ฝกแลว ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลายจิตที่ฝกแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนอยางใหญ ฯ
[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ไมคุมครองแลว
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมคุมครองแลว
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาที่ 6
[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่คุมครองแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลายจิตทีค่ ุมครองแลว ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ไมรักษาแลว
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมรักษาแลว
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่รักษาแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตทีร่ ักษาแลว ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ไมสังวรแลว
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลายจิตที่ไมสังวรแลว
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งทีส่ ังวรแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลายจิตทีส่ ังวรแลว ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ไมฝกแลว
ไมคุมครองแลว ไมรักษาแลว ไมสังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ
เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมฝกแลว ไมคุมครองแลว ไมรักษาแลว ไมสังวรแลว
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ฝกแลว
คุมครองแลว รักษาแลว สังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ฝกแลว คุมครองแลว รักษาแลวสังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ ฯ
จบวรรคที่ ๔
[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเดือยขาวสาลีหรือเดือยขาวเหนียวที่บุคคล
ตั้งไวผิด มือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จักทําลายมือหรือเทา หรือวาจักใหหอ เลือด ขอนี้มิใชฐานะ
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ที่จะมีได ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะเดือยอันบุคคลตั้งไวผิด ฉันใด ภิกษุนั้น ก็ฉนั นั้น
เหมือนกัน จักทําลายอวิชชา จักยังวิชชาใหเกิด จักทํานิพพานใหแจง ดวยจิตที่ตั้งไวผิด
ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตตัง้ ไวผิด ฯ
[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเดือยขาวสาลีหรือเดือยขาวเหนียวที่บุคคลตั้งไวถูก
มือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จักทําลายมือหรือเทา หรือจักใหหอเลือด ขอนี้เปนฐานะที่มไี ด
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเดือยอันบุคคลตั้งไวถูกฉันใด ภิกษุนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทําลาย
อวิชชา จักยังวิชชาใหเกิดจักทํานิพพานใหแจง ดวยจิตทีต่ ั้งไวถูก ขอนี้เปนฐานะที่มไี ด
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตตั้งไวถูก ฯ
[๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจอยางนี้แลว ยอมรูชัดบุคคลบางคน
ในโลกนี้ ผูมีจติ อันโทษประทุษรายแลววา ถาบุคคลนี้พึงทํากาละในสมัยนี้พึงตั้งอยูในนรก
เหมือนถูกนํามาขังไวฉะนั้น ขอนั้นเพราะอะไร เพราะจิตของเขาอันโทษประทุษรายแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แหละเพราะเหตุที่จติ ประทุษรายสัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไปยอมเขา
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
[๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจอยางนี้แลว ยอมรูชัดบุคคลบางคนใน
โลกนี้ ผูมีจิตผองใสวา ถาบุคคลนี้พึงทํากาละในสมัยนี้ พึงตั้งอยูในสวรรคเหมือนที่เขานํามา
เชิดไวฉะนัน้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตของเขาผองใส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แหละเพราะ
เหตุที่จิตผองใส สัตวบางพวกในโลกนีเ้ มื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
[๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหวงน้ําที่ขุนมัวเปนตม บุรษุ ผูมีจักษุ ยืนอยู
บนฝง ไมพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบบาง กอนกรวดและกระเบื้องถวยบาง ฝูงปลาบาง
ซึ่งเที่ยวไปบาง ตั้งอยูบาง ในหวงน้ํานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะน้ําขุน ฉันใด ภิกษุก็
ฉันนั้นเหมือนกัน จักรูประโยชนตนบางจักรูประโยชนผอู ื่นบาง จักรูประโยชนทั้งสองบาง
จักกระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษคือ อุตริมนุสธรรม อันเปนความรูความเห็นอยางประเสริฐ
อยางสามารถ ไดดว ยจิตที่ขุนมัว ขอนี้ไมใชฐานะที่จะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตขุนมัว ฯ
[๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหวงน้ําใสแจว ไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษุยนื อยู
บนฝง พึงเห็นหอยโขงและหอยกาบบาง กอนกรวดและกระเบื้องถวยบาง ฝูงปลาบาง ซึ่งเที่ยว
ไปบาง ตั้งอยูบ าง ในหวงน้าํ นั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะน้ําไมขุน ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้น
เหมือนกัน จักรูประโยชนตนบางจักรูประโยชนผูอื่นบาง จักรูประโยชนทั้งสองบาง จักกระทํา
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ใหแจงซึ่งคุณวิเศษ คือ อุตริมนุสธรรม อันเปนความรูความเห็นอยางประเสริฐ อยางสามารถ
ไดดว ยจิตที่ไมขุนมัว ขอนี้เปนฐานะทีจ่ ะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตไมขุนมัว ฯ
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนจันทน บัณฑิตกลาววาเลิศกวารุกขชาติทุกชนิด
เพราะเปนของออนและควรแกการงาน ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่น
แมอยางหนึ่ง ที่อบรมแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนธรรมชาติออนและควรแกการงาน
เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแลวกระทําใหมากแลว ยอมเปนธรรมชาติออนและ
ควรแกการงาน ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปลี่ยนแปลง
ไดเร็ว เหมือนจิต ดูกรภิกษุทงั้ หลาย จิตเปลีย่ นแปลงไดเร็วเทาใดนั้น แมจะอุปมาก็กระทําได
มิใชงาย ฯ
[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผอง แตวาจิตนั้นแล เศราหมองดวยอุปกิเลสที่
จรมา ฯ
[๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผอง และจิตนัน้ แล พนวิเศษแลวจากอุปกิเลส
ที่จรมา ฯ
จบวรรคที่ ๕
[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผอง แตวาจิตนั้นแล เศราหมองแลว ดวยอุปกิเลส
ที่จรมา ปุถุชนผูมิไดสดับ ยอมจะไมทราบจิตนั้นตามความเปนจริงฉะนัน้ เราจึงกลาววา
ปุถุชนผูมิไดสดับ ยอมไมมกี ารอบรมจิต ฯ
[๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผอง และจิตนัน้ แล พนวิเศษแลวจากอุปกิเลส
ที่จรมา พระอริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมทราบจิตนั้นตามความเปนจริง ฉะนั้น เราจึงกลาววา
พระอริยสาวกผูไดสดับ ยอมมีการอบรมจิต ฯ
[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุซองเสพเมตตาจิต แมชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเดียว
เทานั้น ภิกษุนเี้ รากลาววา อยูไ มเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตาม
โอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะกลาวไยถึงผูทําเมตตาจิตนั้นใหมากเลา ฯ
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[๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเจริญเมตตาจิต แมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือเดียวเทานั้น
ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของ พระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท
ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะกลาวไยถึงผูทําเมตตาจิตนั้นใหมากเลา ฯ
[๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุใสใจเมตตาจิต แมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือเดียว
เทานั้น ภิกษุนเี้ รากลาววา อยูไ มเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตาม
โอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะกลาวไยถึงผูทําเมตตาจิตนั้นใหมากเลา ฯ
[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมที่เปนไปในสวนอกุศล ที่เปนไปในฝกฝายอกุศล
ทั้งหมด มีใจเปนหัวหนา ใจเกิดกอนธรรมเหลานั้น อกุศลธรรมเกิดหลังเทียว ฯ
[๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมที่เปนไปในสวนกุศล ที่เปนไปในฝกฝายกุศล
ทั้งหมด มีใจเปนหัวหนา ใจเกิดกอนธรรมเหลานั้น กุศลธรรมเกิดหลังเทียว ฯ
[๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความประมาท
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลประมาทแลว อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไปเหมือนความไมประมาท
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลไมประมาทแลว กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และ
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุใหอกุศลธรรม
ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไปเหมือนความเปนผูเกียจคราน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเกียจครานแลว อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศล
ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
จบวรรคที่ ๖
[๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อม ไปเหมือนการปรารภความเพียร
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเปนผูปรารภความเพียร กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึน้ และ
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูมี
ความมักมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเปนคนมักมาก อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น
และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูมี
ความมักนอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเปนผูมักนอยกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น
และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูไม
สันโดษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลไมสันโดษ อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และ
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผู
สันโดษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลสันโดษกุศลธรรมที่ยัง ไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และ
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไปเหมือนการใสใจโดย
ไมแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจโดยไมแยบคาย อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึน้ และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนการใสใจโดย
แยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจโดยแยบคายกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น
และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
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[๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูไม
รูสึกตัว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลไมรูสึกตัว อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และ
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูรูสึกตัว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูสึกตัว กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิด
ขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูมี
มิตรชั่ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีมิตรชั่ว อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึน้ และ
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
จบวรรคที่ ๗
[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูมี
มิตรดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ บุคคลมีมิตรดี กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และ
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนการประกอบ
อกุศลธรรมเนืองๆ ไมประกอบกุศลธรรมเนืองๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะการประกอบ
อกุศลธรรมเนืองๆ เพราะการไมประกอบกุศลธรรมเนืองๆ อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น
และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวยอมเสื่อมไป ฯ
[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไปเหมือนการประกอบ
กุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะการประกอบ
กุศลธรรมเนืองๆ เพราะการไมประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
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[๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
โพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว ยอมไมถึงความเจริญบริบูรณ
เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจโดยไมแยบคาย โพชฌงค
ที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว ยอมไมถึงความเจริญบริบูรณ ฯ
[๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุให
โพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เหมือนการ
ใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจโดยแยบคาย โพชฌงคที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึน้ และโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ ฯ
[๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมญาติมีประมาณนอย ความเสื่อมปญญาชั่วราย
ที่สุดกวาความเสื่อมทั้งหลาย ฯ
[๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเจริญดวยญาติมีประมาณนอย ความเจริญดวยปญญาเลิศ
กวาความเจริญทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงสําเนียกอยางนีว้ า เราทั้งหลาย
จักเจริญโดยความเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสําเนียกอยางนี้แล ฯ
[๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมแหงโภคะมีประมาณนอย ความเสื่อมแหงปญญา
ชั่วรายที่สุดกวาความเสื่อมทั้งหลาย ฯ
[๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเจริญดวยโภคะมีประมาณนอย ความเจริญดวยปญญา
เลิศกวาความเจริญทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ แหละ เธอทั้งหลายพึงสําเนียกอยางนีว้ า เราทั้งหลาย
จักเจริญโดยความเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสําเนียกอยางนี้แล ฯ
[๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมยศมีประมาณนอย ความเสื่อมปญญา
ชั่วรายที่สุดกวาความเสื่อมทั้งหลาย ฯ
จบวรรคที่ ๘
[๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเจริญดวยยศมีประมาณนอย ความเจริญดวยปญญาเลิศ
กวาความเจริญทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงสําเนียกอยางนีว้ า เราทั้งหลาย
จักเจริญโดยความเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
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[๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลายความประมาท ยอมเปนไปเพื่อ
มิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อ
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความไมประมาท ดูกรภิกษุทงั้ หลายความไมประมาท ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนอยางใหญ ฯ
[๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูเกียจคราน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูเกียจคราน
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อ
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูปรารภความเพียร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูปรารภ
ความเพียร ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมักมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมักมาก ยอมเปน
ไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ เหมือนความเปนผูมักนอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมักนอย ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนอยางใหญ ฯ
[๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูไมสันโดษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูไมสนั โดษ
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อ
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูสันโดษ ดูกรภิกษุทั้งหลายความเปนผูสันโดษ ยอม
เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย การใสใจโดยไม
แยบคาย ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาที่ 14
[๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อ
ประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลายการใสใจโดยแยบคาย
ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูไมรูสึกตัว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูไมรสู ึกตัว
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อ
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูรูสึกตัว ดูกรภิกษุทั้งหลายความเปนผูรูสึกตัว
ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมติ รชั่ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมีมิตรชั่ว
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อ
ประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมติ รดี ดูกรภิกษุทั้งหลายความเปนผูมีมิตรดี ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบกุศลธรรมเนื่อง ๆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบกุศลธรรม ยอมเปน
ไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อ
ประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรมเนือง ๆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรม ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
จบวรรคที่ ๙
[๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความประมาทดูกรภิกษุทั้งหลาย ความประมาท
ยอมเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
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[๑๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความไมประมาทดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไมประมาท
ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแม
อยางหนึ่ง ทีเ่ ปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูเกียจคราน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความเปนผูเกียจคราน ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแม
อยางหนึ่ง ทีเ่ ปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการปรารภความเพียร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การปรารภความเพียร ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผู มักมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูมักมาก ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแม
อยางหนึ่ง ทีเ่ ปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมักนอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูมักนอย ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแม
อยางหนึ่ง ทีเ่ ปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูไมสันโดษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูไมสันโดษยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแม
อยางหนึ่ง ทีเ่ ปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูสันโดษดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูสันโดษ ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแม
อยางหนึ่ง ทีเ่ ปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย การใสใจโดยไมแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแม
อยางหนึ่ง ทีเ่ ปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การใสใจโดยแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
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[๑๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแม
อยางหนึ่ง ทีเ่ ปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูไมรูสึกตัว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความเปนผูไมรูสึกตัว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแม
อยางหนึ่ง ทีเ่ ปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูรูสึกตัว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูรูสึกตัว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายนอก เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแม
อยางหนึ่ง ทีเ่ ปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมติ รชั่ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูมมี ิตรชั่ว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายนอก เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแม
อยางหนึ่ง ทีเ่ ปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรดีดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูมีมติ รดี ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแม
อยางหนึ่ง ทีเ่ ปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ
การไมประกอบกุศลธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ การไม
ประกอบกุศลธรรม ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชีแ้ จงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแม
อยางหนึ่ง ทีเ่ ปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไม
ประกอบอกุศลธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบ
อกุศลธรรม ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อ
ความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความประมาทยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความ
ดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความไมประมาท
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไมประมาท ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อ
ความไมอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความ
เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูเกียจคราน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูเกียจคราน ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความ
ดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการปรารภความ
เพียร ดูกรภิกษุทั้งหลาย การปรารภความเพียรยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไม
เสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความ
เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูมักมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูมกั มาก ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญเพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความ
ดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูมักนอย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมักนอยยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ
เพื่อความไมอนั ตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความ
เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูไมสันโดษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูไมสันโดษ ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความ
ดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูสันโดษ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูสันโดษยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ
เพื่อความไมอนั ตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความ
เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การใสใจโดยไมแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
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[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อ
ความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการใสใจโดย
แยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย การใสใจโดยแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความ
ไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอนั ตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความ
เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูไมรูสึกตัว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ความเปนผูไมรูสึกตัว ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความ
ดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูรูสึกตัว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูรูสึกตัวยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ
เพื่อความไมอนั ตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความ
เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูมีมิตรชั่ว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ความเปนผูมมี ิตรชั่ว ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความ
ดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูมีมิตรดี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมีมิตรดียอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ
เพื่อความไมอนั ตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความ
เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ การไม
ประกอบกุศลธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบกุศลธรรม
ยอมเปนไปเพือ่ ความเสื่อมสูญเพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความ
ดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการประกอบกุศล
ธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรมดูกรภิกษุทั้งหลาย การประกอบกุศลธรรมเนืองๆ
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การไมประกอบอกุศลธรรมยอมเปนไปเพือ่ ความดํารงมัน่ เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไม
อันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
จบวรรคที่ ๑๐
[๑๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกทีแ่ สดงอธรรมวาธรรม ภิกษุเหลานั้นชื่อวาเปนผู
ปฏิบัติเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนัตถะมิใชประโยชน
เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพือ่ ทุกขแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย ทั้งยอมประสบบาปมิใชบุญเปน
อันมาก และยอมจะยังสัทธรรม นี้ใหอันตรธาน ฯ
[๑๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงธรรมวา อธรรม ฯลฯที่แสดงสิ่งที่มิใช
วินัยวา วินยั ฯลฯ ที่แสดงวินยั วา มิใชวนิ ัย ฯลฯ ที่แสดงพระดํารัสอันพระตถาคตมิไดทรง
ภาษิต มิไดตรัสไววา พระตถาคตทรงภาษิตไวตรัสไว ฯลฯ ที่แสดงพระดํารัสอันพระตถาคต
ไดทรงภาษิตไว ตรัสไววา พระตถาคตมิไดทรงภาษิต มิตรัสไว ฯลฯ ทีแ่ สดงกรรมอัน
พระตถาคตมิไดทรงสั่งสมวา พระตถาคตทรงสั่งสม ฯลฯ ที่แสดงกรรมอันพระตถาคตมิไดทรง
สั่งสม ไววา พระตถาคตมิไดทรงสั่งสมไว ฯลฯ ที่แสดงสิง่ อันพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว
วา พระตถาคตทรงบัญญัติไว ฯลฯ ที่แสดงสิ่งอันพระตถาคตทรงบัญญัติ ไววา พระตถาคตมิได
ทรงบัญญัติไว ภิกษุเหลานั้นชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อไมเปน ประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแก
ชนเปนอันมากเพื่ออนัตถะใชประโยชน เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพือ่ ทุกขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ทั้งยอมประสบ บาปใชบุญเปนอันมาก และยอมยังสัทธรรมนี้ใหอันตรธาน ฯ
[๑๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอธรรมวาอธรรม ภิกษุเหลานั้นชือ่ วา เปนผู
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมากเพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูลแกชน
เปนอันมาก เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทัง้ ยอมประสบบุญเปนอันมาก และยอม
ดํารงสัทธรรมนี้ไวมนั่ ฯ
[๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกทีแ่ สดงธรรมวา ธรรม ฯลฯ ที่แสดงสิ่งที่มิใชวินยั วา
มิใชวินยั ฯลฯ ที่แสดงวินยั วา วินัย ฯลฯ ที่แสดงพระดํารัสอันพระตถาคตมิไดทรงภาษิต มิได
ตรัสไววา พระตถาคตมิไดทรงภาษิตมิไดตรัสไว ฯลฯ ที่แสดงพระดํารัสอันพระตถาคตไดทรง
ภาษิต ไดตรัสไววาพระตถาคตไดทรงภาษิต ไดตรัสไว ฯลฯ ที่แสดงกรรมที่พระตถาคตมิได
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ทรงสั่งสมวา พระตถาคตมิไดทรงสั่งสม ฯลฯ ที่แสดงกรรมอันพระตถาคตทรงสั่งสมวา พระ
ตถาคตทรงสั่งสม ฯลฯ ที่แสดงสิ่งอันพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติวา ตถาคตทรงบัญญัติ ภิกษุ
เหลานั้นชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออัตถะ
ประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบ
บุญเปนอันมาก และยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวมั่น ฯ
จบวรรคที่ ๑๑
[๑๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอนาบัติวา อาบัติ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติวา
อนาบัติ ฯลฯ ที่แสดงลหุกาบัติวา เปนครุกาบัติ ฯลฯ ทีแ่ สดงครุกาบัตวิ า เปนลหุกาบัติ ฯลฯ
ที่แสดงอาบัตชิ ั่วหยาบวา อาบัติไมชั่วหยาบ ฯลฯที่แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา อาบัติชวั่ หยาบ ฯลฯ
ที่แสดงอาบัตมิ ีสวนเหลือวาอาบัติไมมีสวนเหลือ ฯลฯ ที่แสดงอาบัตไิ มมีสวนเหลือวา อาบัติ
มีสวนเหลือ ฯลฯที่แสดงอาบัติทําคืนไดวา อาบัติทําคืนไมได ฯลฯ ที่แสดงอาบัติทําคืนไมไดวา
อาบัติทําคืนได ภิกษุเหลานัน้ ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อไมเปนประโยชนเกือ้ กูล เพื่อไมเปนสุขแกชน
เปนอันมาก เพือ่ อนัตถะใชประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมากเพื่อความทุกขแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบบาปใชบุญเปนอันมากและยอมทําใหสทั ธรรมนี้อันตรธาน ฯ
[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกทีแ่ สดงอนาบัตวิ า อนาบัติ ภิกษุเหลานั้นชื่อวา
เปนผูปฏิบัติเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูล
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบบุญเปนอันมาก
และยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวมั่น ฯ
[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอาบัตวิ า อาบัติ ภิกษุเหลานั้นชื่อวาเปน
ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมากเพื่ออัตถะประโยชนเกือ้ กูลแกชน
เปนอันมาก เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทัง้ ยอมประสบบุญเปนอันมาก และ
ยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวมั่น ฯ
[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงลหุกาบัติวา เปนลหุกาบัติ ฯลฯ ทีแ่ สดง
ครุกาบัติวา เปนครุกาบัติ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติ
ไมชั่วหยาบวา อาบัติไมชั่วหยาบ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติที่มีสวนเหลือวา อาบัติมีสวนเหลือ ฯลฯ
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ที่แสดงอาบัตไิ มมีสวนเหลือวาอาบัติไมมสี วนเหลือ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติทําคืนไดวา อาบัติทํา
คืนได ฯลฯ ทีแ่ สดงอาบัติทําคืนไมไดวา อาบัติทําคืนไมได ภิกษุเหลานัน้ ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบบุญเปนอันมาก และยอมดํารงสัทธรรม
นี้ไวมนั่ ฯ
จบวรรคที่ ๑๒
___________
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[๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึน้ เพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลกเพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูเอกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏแหงบุคคลผูเอกหาไดยากในโลก บุคคลผูเอก
เปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลายความปรากฏแหงบุคคล
ผูเอกนี้แล หาไดยากในโลก ฯ
[๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึน้ เปนอัจฉริย
มนุษย บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูเอกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเปนอัจฉริยมนุษย ฯ
[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาลกิริยาของบุคคลผูเอก เปนเหตุเดือดรอนแกชนเปน
อันมาก บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กาลกิริยาของบุคคลผูเอกนี้แล เปนเหตุเดือดรอนแกชนเปนอันมาก ฯ
[๑๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเอก เมื่อเกิดขึน้ ในโลก ยอมเกิดขึ้นเปนผูไมมีที่
สอง ไมมีใครเชนกับพระองค ไมมีใครเปรียบ ไมมีใครเปรียบเสมอ ไมมีสวนเปรียบ ไมมี
บุคคลเปรียบ ไมมีใครเสมอ เสมอดวยพระพุทธเจาผูไมมใี ครเสมอ เปนผูเลิศกวาสัตวทั้งหลาย
บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูเอกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลกยอมเกิดขึน้ เปนผูไมมีสอง ไมมีเชนกับพระองค ไมมีใครเปรียบ
ไมมีใครเปรียบเสมอ ไมมีสวนเปรียบ ไมมีบุคคลเปรียบ ไมมีใครเสมอ เสมอดวยพระพุทธเจา
ผูไมมีใครเสมอ เปนผูเลิศกวาสัตวทั้งหลาย ฯ
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[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแหงบุคคลผูเอก เปนความปรากฏแหงจักษุ
ใหญ แหงแสงสวางใหญ แหงโอภาสใหญ แหงอนุตตริยะ ๖ เปนการกระทําใหแจงซึง่
ปฏิสัมภิทา ๔ เปนการแทงตลอดธาตุเปนอันมาก เปนการแทงตลอดธาตุตางๆ เปนการกระทํา
ใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ เปนการกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผล อรหัตผล บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแหงบุคคลผูเอกนี้แล เปนความปรากฏแหงจักษุใหญ แหงแสง
สวางใหญ แหงโอภาสใหญ แหงอนุตตริยะ ๖ เปนการทําใหแจงซึ่งปฏิสัมภิทา ๔เปนการแทง
ตลอดธาตุเปนอันมาก เปนการแทงตลอดธาตุตางๆ เปนการกระทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและ
วิมุตติ เปนการกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลสกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล ฯ
[๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นบุคคลอื่นแมคนเดียว ผูยังธรรมจักรที่
ยอดเยี่ยมอันตถาคตใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยชอบ เหมือนสารีบุตรนี้เลย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สารีบุตรยอมยังธรรมจักรที่ยอดเยี่ยม อันตถาคตใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยชอบ
ทีเดียว ฯ
จบเอกปุคคลวรรค
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[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอัญญาโกณฑัญญะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูรู
ราตรีนาน ฯ
พระสารีบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีปญญามาก ฯ
พระมหาโมคคัลลานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีฤทธิ์ ฯ
พระมหากัสสป เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูทรงธุดงคและสรรเสริญคุณแหงธุดงค ฯ
พระอนุรุทธะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีทิพยจักษุ ฯ
พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเกิดในตระกูลสูง ฯ
พระลกุณฏกภัททิยะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีเสียงไพเราะ ฯ
พระปณโฑลภารทวาชะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูบันลือสีหนาท ฯ
พระปุณณมันตานีบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนธรรมกถึก ฯ
พระมหากัจจานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูจําแนกอรรถแหงภาษิตโดยยอให
พิสดาร ฯ
จบวรรคที่ ๑
[๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระจุลลปนถกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูนฤมิต
กายอันสําเร็จดวยใจ ฯ
พระจุลลปนถกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ ฯ
พระมหาปนถกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปญญา ฯ
พระสุภูติ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีปรกติอยูดวยความไมมกี ิเลส ฯ
พระสุภูติ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนทักขิไณยบุคคล ฯ
พระเรวตขทิรวนิยะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูอยูป าเปนวัตร ฯ
พระกังขาเรวตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูยินดีในฌาน ฯ
พระโสณโกลิวิสะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูปรารภความเพียร ฯ
พระโสณกุฏิกัณณะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมถี อยคําไพเราะ ฯ
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พระสีวลี เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีลาภ ฯ
พระวักกลิ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูพนจากกิเลสไดดวยศรัทธา ฯ
จบวรรคที่ ๒
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราหุล เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูใครตอการศึกษา ฯ
พระรัฐปาละ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูบวชดวยศรัทธา ฯ
พระกุณฑธานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูรับสลากกอน ฯ
พระวังคีสะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีปฏิภาณ ฯ
พระอุปเสนวังคันตบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูนําความเลื่อมใสมาโดยรอบ ฯ
พระทัพพมัลลบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูจัดแจงเสนาสนะ ฯ
พระปลินทวัจฉะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนที่รัก เปนที่ชอบใจของเทวดา
ทั้งหลาย ฯ
พระพาหิยทารุจีริยะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูตรัสรูไดเร็วพลัน ฯ
พระกุมารกัสสปะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูแสดงธรรมไดวิจติ ร ฯ
พระมหาโกฏฐิตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูบรรลุปฏิสัมภิทา ฯ
จบวรรคที่ ๓
[๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนพหูสตู ฯ
พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีสติ ฯ
พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีคติ ฯ
พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีความเพียร ฯ
พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนอุปฏฐาก ฯ
พระอุรุเวลกัสสปะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูมบี ริษัทมาก ฯ
พระกาฬุทายี เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูทําสกุลใหเลื่อมใส ฯ
พระพักกุละ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีอาพาธนอย ฯ
พระโสภิตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูระลึกชาติกอนได ฯ
พระอุบาลี เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูทรงวินัย ฯ
พระนันทกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูกลาวสอนนางภิกษุณี ฯ
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พระนันทะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูคุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย ฯ
พระมหากัปปนะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูกลาวสอนภิกษุ ฯ
พระสาคตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูฉลาดในเตโชธาตุ ฯ
พระราธะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูมีปฏิภาณแจมแจง ฯ
พระโมฆราชะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูทรงจีวรเศราหมอง ฯ
จบวรรคที่ ๔
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระมหาปชาบดีโคตมีภกิ ษุณเี ลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของ
เราผูรูราตรีนาน ฯ
พระเขมาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูมปี ญญามาก ฯ
พระอุบลวัณณาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูมีฤทธิ์ ฯ
พระปฏาจาราภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูทรงวินัย ฯ
พระธัมมทินนาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูเปนธรรมกถึก ฯ
พระนันทาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูย ินดีในฌาน ฯ
พระโสณาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูป รารภความเพียร ฯ
พระสกุลาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูม จี ักษุทิพย ฯ
พระภัททากุณฑลเกสาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูตรัสรูไดเร็วพลัน ฯ
พระภัททากปลานีภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูระลึกชาติกอนๆ ได ฯ
พระภัททากัจจานาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูไดบรรลุอภิญญาใหญ ฯ
พระกีสาโคตมีภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูทรงจีวรเศราหมอง ฯ
พระสิคาลมาตาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูพนจากกิเลสไดดว ยศรัทธา ฯ
จบวรรคที่ ๕
[๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาชื่อตปุสสะและภัลลิกะ เลิศกวาพวกอุบาสกสาวก
ของเราผูถึงสรณะกอน ฯ
สุทัตตอนาถปณฑิกคฤหบดี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูถวายทาน ฯ
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จิตตคฤหบดีชาวเมืองมัจฉิกสัณฑะ เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูเปนธรรมกถึก ฯ
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูสงเคราะหบริษัทดวย
สังคหวัตถุ ๔ ฯ
เจาศากยะพระนามวามหานามะ เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูถวายรสอันประณีต ฯ
อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูถวายโภชนะเปนที่
ชอบใจ ฯ
อุคคคฤหบดี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูเปนสังฆอุปฏฐาก ฯ
สูรัมพัฏฐเศรษฐีบุตร เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูเลื่อมใสอยางแนนแฟน ฯ
หมอชีวกโกมารภัจจ เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเรา ผูเลื่อมใสในบุคคล ฯ
นกุลปตาคฤหบดี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูคุนเคย ฯ
จบวรรคที่ ๖
[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นางสุชาดาธิดาของเสนานีกุฎมพี เลิศกวาพวกอุบาสิกา
สาวิกาของเราผูถึงสรณะกอน ฯ
นางวิสาขามิคารมาตา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูถวายทาน ฯ
นางขุชชุตตรา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเปนพหูสูต ฯ
นางสามาวดี เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูมีปรกติอยูดว ยเมตตา ฯ
นางอุตตรานันทมาตา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูยินดีในฌาน ฯ
นางสุปปวาสาโกลิยธีตา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูถวายรสอันประณีต ฯ
นางสุปปยาอุบาสิกา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเปนคิลานุปฏฐาก ฯ
นางกาติยานี เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเลื่อมใสอยางแนนแฟน ฯ
นางนกุลมาตาคหปตานี เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูคุนเคย ฯ
นางกาฬีอบุ าสิกาชาวกุรรฆริกา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเลื่อมใสโดยไดยิน
ไดฟงตาม ฯ
จบวรรคที่ ๗
______________
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อัฏฐานบาลี
[๑๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงยึดถือสังขารไรๆ โดย
ความเปนสภาพเที่ยงนัน้ มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีไดดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอทีป่ ุถุชนจะ
พึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเปนสภาพเที่ยงนัน้ เปนฐานะทีจ่ ะมีได ฯ
[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงยึดถือสังขารไรๆ โดย
ความเปนสุขนัน้ มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอ ที่ปุถุชนจะพึงยึดถือ
สังขารไรๆ โดยความเปนสุขนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงยึดถือธรรมไรๆ โดย
ความเปนตนนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่ปุถุชนจะพึงยึดถือ
ธรรมไรๆ โดยความเปนตนนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงฆามารดานั้น มิใชฐานะ
มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่ปุถุชนจะพึงฆามารดานั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงฆาบิดานั้น มิใชฐานะ
มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่ปุถุชนจะพึงฆาบิดานั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐจิ ะพึงฆาพระอรหันตนนั้
มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอ ที่ปุถุชนจะพึงฆาพระอรหันตนั้น เปน
ฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงเปนผูมีจิตประทุษราย
ยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แต
ขอที่ปุถุชนพึงเปนผูมีจิตประทุษรายยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอ นั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงทําลายสงฆใหแตกกัน
มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอ ที่ปุถุชนจะพึงทําลายสงฆใหแตกกัน
เปนฐานะที่จะมีได ฯ
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[๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงถือศาสดาอื่นนั้น
มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอ ที่ปุถุชนจะพึงถือศาสดาอื่น เปนฐานะ
ที่จะมีได ฯ
[๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาสองพระองค จะพึงเสด็จ
อุบัติขึ้นพรอมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แตขอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียว จะพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกธาตุอันหนึ่งนัน้
เปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบวรรคที่ ๑
[๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่พระเจาจักรพรรดิสองพระองค จะพึงเสด็จอุบัติขนึ้
พรอมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีไดดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่
พระเจาจักรพรรดิพระองคเดียวจะพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ธาตุอันหนึ่งนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่สตรีจะพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น มิใช
ฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่บรุ ุษจะพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจานั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่สตรีจะพึงเปนพระเจาจักรพรรดินั้นมิใชฐานะ มิใช
โอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอทีบ่ ุรุษจะพึงเปนพระเจาจักรพรรดินั้น เปนฐานะที่จะ
มีได ฯ
[๑๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่สตรีจะพึงเปนทาวสักกะ ฯลฯ จะพึงเปนมาร ฯลฯ
จะพึงเปนพรหมนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุรุษจะพึงเปน
ทาวสักกะ ฯลฯ จะพึงเปนมาร ฯลฯ จะพึงเปนพรหมนัน้ เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่วิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจแหงกายทุจริต จ
ะพึงเกิดขึ้นนัน้ มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอ ที่วิบากอันไมนา
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ แหงกายทุจริตจะพึงเกิดขึ้นนัน้ เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่วิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แหงวจีทุจริต
จะพึงเกิดขึ้นนัน้ มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอ ที่วิบากอันไมนา
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ แหงวจีทุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบวรรคที่ ๒
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[๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่วิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจแหงมโนทุจริต
จะพึงเกิดขึ้นนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่วิบากอันไมนา
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ แหงมโนทุจริตจะพึงเกิดขึ้นนัน้ เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่วิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใครไมนาพอใจ แหง
กายสุจริต จะพึงเกิดขึ้นนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีไดดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอ ที่วิบาก
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แหงกายสุจริต จะพึงเกิดขึ้นนัน้ เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่วิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใครไมนาพอใจ แหง
วจีสุจริต จะพึงเกิดขึ้นนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีไดดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอทีว่ ิบาก
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แหงวจีสุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่วิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ
แหงมโนสุจริต จะพึงเกิดขึน้ นั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีไดดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่
วิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แหงมโนสุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยกายทุจริต เมื่อแตก
กายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอมดวยกายทุจริตเปนเหตุ เปน
ปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่บคุ คลผูเพรียบพรอมดวย
กายทุจริต เมื่อแตกกายตายไปพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอม
ดวยกายทุจริตเปนเหตุเปนปจจัยนัน้ เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยวจีทุจริต เมื่อแตกกาย
ตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะความเพรียบพรอมดวยวจีทจุ ริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้น
มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลายแตขอที่บุคคลผูเพรียบพรอมดวยวจีทุจริต
เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวยวจีทุจริต
เปนเหตุ เปนปจจัยนั้นเปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยมโนทุจริต เมือ่ แตก
กายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะความเพรียบพรอมดวยมโนทุจริตเปนเหตุ เปนปจจัย
นั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่บุคคลผูเพรียบพรอมดวยมโน
ทุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวย
มโนทุจริตเปนเหตุเปนปจจัยนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
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[๑๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยกายสุจริต เมื่อแตก
กายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวยกายสุจริตเปน
เหตุ เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่บุคคลผูเพรียบ
พรอมดวยกายสุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอม
ดวยกายสุจริตเปนเหตุเปนปจจัยนัน้ เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยวจีสุจริต เมื่อแตกกาย
ตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวยวจีสุจริตเปนเหตุ
เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอ ที่บุคคลผูเพรียบพรอม
ดวยวจีสุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอมดวยวจี
สุจริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้นเปนฐานะทีจ่ ะมีได ฯ
[๑๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยมโนสุจริต เมื่อแตก
กายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวยมโนสุจริตเปน
เหตุ เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่บุคคลผูเพรียบ
พรอมดวยมโนสุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอม
ดวยมโนสุจริตเปนเหตุเปนปจจัยนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบวรรคที่ ๓
_____________________
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เอกธัมมาทิบาลี อีกนัยหนึ่ง
[๑๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด เพือ่ ความดับ เพือ่ ความสงบ เพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ธรรมอยางหนึ่งคืออะไร คือพุทธานุสสติ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความ
หนายโดยสวนเดียวเพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพือ่ ความรูยิ่ง เพือ่ ความ
ตรัสรูเพื่อนิพพาน ฯ
[๑๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด เพือ่ ความดับ เพือ่ ความสงบ เพื่อความ
รูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ธรรมอยางหนึ่งคืออะไร คือธัมมานุสสติ... สังฆานุสสติ...
สีลานุสสติ... จาคานุสสติ...เทวตานุสสติ... อานาปานสติ... มรณสติ... กายคตาสติ...
อุปสมานุสสติดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งนีแ้ ล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ความหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯ
จบวรรคที่ ๑
[๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุให
อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลยยิ่ง เหมือนกับมิจฉาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเปนผูมีความเห็นผิด อกุศล
ธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึน้ และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลยยิ่ง ฯ
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[๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุให
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพือ่ ความเจริญ ไพบูลย
ยิ่ง เหมือนกับสัมมาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเปนผูมีความเห็นชอบ กุศลธรรม
ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ฯ
[๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหกุศล
ธรรมที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป เหมือนกับมิจฉาทิฐิ
นี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ บุคคลเปนผูมีความเห็นผิด กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิด
ขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวยอมเสื่อมไป ฯ
[๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหอกุศล
ธรรมที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวยอมเสื่อมไป เหมือนกับสัมมาทิฐิ
นี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ บุคคลเปนผูมีความเห็นชอบ อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิด
ขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหมิจฉา
ทิฐิที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือมิจฉาทิฐิที่เกิดขึน้ แลว ยอมเจริญยิ่งขึ้น เหมือนกับการทําในใจ
โดยไมแยบคายนี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ บุคคลทําในใจโดยไมแยบคาย มิจฉาทิฐทิ ี่ยังไม
เกิด ยอมเกิดขึน้ และมิจฉาทิฐิที่เกิดขึ้นแลว ยอมเจริญยิ่งขึน้ ฯ
[๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุให
สัมมาทิฐิที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือสัมมาทิฐิที่เกิดขึ้นแลว ยอมเจริญยิ่งขึน้ เหมือนการทํา
ในใจโดยแยบคายนี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลทําในใจโดยแยบคาย สัมมาทิฐิที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึน้ และสัมมาทิฐิที่เกิดขึ้นแลวยอมเจริญยิ่งขึ้น ฯ
[๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุให
สัตวทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาตนรก เหมือนกับมิจฉาทิฐิ
นี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผูประกอบดวยมิจฉาทิฐิ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขา
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาที่ 34
[๑๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหสัตว
ทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เหมือนกับสัมมาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผูประกอบดวยสัมมาทิฐิ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
[๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายกรรมทีส่ มาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑วจีกรรมที่สมาทาน
ใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ มโนกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑
ความตั้งใจ ๑ สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความเห็นผิดธรรมทั้งหมดนัน้ ยอมเปนไปเพื่อผลที่ไมนา
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะทิฐิเลวทรามดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดาก็ดี เมล็ดบวบขมก็ดี เมล็ด
น้ําเตาขมก็ดี บุคคลหมกไวในดินที่ชุมชื้น รสดิน รสน้ําที่มันถือเอาทั้งหมด ยอมเปนไปเพื่อ
ความเปนของขม เพื่อเผ็ดรอน เพื่อไมนายินดี ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพืชเลว ฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑วจีกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตาม
ทิฐิ ๑ มโนกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑ ความตัง้ ใจ ๑
สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความเห็นผิดธรรมทั้งหมดนัน้ ยอมเปนไปเพื่อผลที่ไมนาปรารถนา ไมนา
ใคร ไมนาชอบใจไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะทิฐิเลวทราม
ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
[๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายกรรมทีส่ มาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ วจีกรรมที่สมาทาน
ใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ มโนกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑
ความตั้งใจ ๑ สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความเห็นชอบ ธรรมทั้งหมดนั้น ยอมเปนไปเพือ่ ผลที่
นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ ความสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะทิฐิเจริญ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนพันธุออยก็ดี พันธุขาวสาลีก็ดี พันธุผ ลจันทน
ก็ดีบุคคลหมกไวในดินที่ชุมชื้น รสดิน รสน้ําที่มันถือเอาทั้งหมด ยอมเปนไปเพื่อความเปน
ของหวาน นายินดี นาชื่นใจ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพืชพันธุดี ฉันใด กายกรรมที่
สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ วจีกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑มโนกรรมที่สมาทานให
บริบูรณตามทิฐิ ๑ เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑ ความตั้งใจ ๑ สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความ
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เห็นชอบ ธรรมทั้งหมดนัน้ ยอมเปนไปเพื่อผลที่นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ เพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อความสุขขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฐิเจริญฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบวรรคที่ ๒
[๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียว เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อไมเปน
ประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความฉิบหาย มิใชประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความทุกขแกเทพยดาและมนุษยทั้งหลายบุคคลคนเดียวคือใคร คือ บุคคลผูเปนมิจฉาทิฐิ
มีความเห็นวิปริต เขาทําใหคนเปนอันมากออกจากสัทธรรมแลว ใหตั้งอยูในอสัทธรรม ดูกร
ภิกษุทั้งหลายบุคคลคนเดียวนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล
ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความฉิบหาย มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข
แกเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียว เมื่อเกิดขึน้ ในโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อเปน
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อประโยชนหิตสุขแกเทพยดาและมนุษย
ทั้งหลาย บุคคลคนเดียวคือใคร คือบุคคลผูเปนสัมมาทิฐิ มีความเห็นไมวิปริต เขาทําใหคน
เปนอันมากออกจากอสัทธรรมแลว ใหตั้งอยูในสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียวนี้แล
เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึน้ เพื่อเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อ
ประโยชนหิตสุขแกเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๑๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่งจะมีโทษมาก
เหมือนมิจฉาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฐิเปนอยางยิ่ง ฯ
[๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นบุคคลอื่นแมคนเดียว ที่ปฏิบัติเพื่อไมเปน
ประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความฉิบหายมิใชประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความทุกขแกเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย เหมือนกับโมฆบุรุษชื่อวามักขลินี้เลย ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย เปรียบเหมือนบุคคลพึงทิ้งลอบไปที่ปากอาว เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข
เพื่อความเสื่อม ความพินาศแกปลาเปนมาก แมฉันใด โมฆบุรุษชื่อวามักขลิก็ฉันนั้นเหมือน
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กันแลเปนดังลอบสําหรับดักมนุษย เกิดขึ้นแลวในโลก เพือ่ มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความ
ทุกข เพื่อความเสื่อม เพื่อความพินาศแกสัตวเปนอันมาก ฯ
[๑๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ชักชวนเขาในธรรมวินยั ที่กลาวไวชวั่ ๑ ผูที่ถูกชักชวน
แลวปฏิบัติเพือ่ ความเปนอยางนั้น ๑ คนทัง้ หมดนัน้ ยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวชั่ว ฯ
[๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ชักชวนเขาในธรรมวินยั ที่กลาวไวดี ๑ ผูที่ถูกชักชวนแลว
ปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ ๑ คนทั้งหมดนั้น ยอมประสบบุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะธรรมทานกลาวไวดแี ลว ฯ
[๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทายกพึงรูจกั ประมาณในธรรมวินัยที่กลาวไวชวั่ ปฏิคาหก
ไมจําตองรูจักประมาณ ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวชวั่ ฯ
[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิคาหกพึงรูจักประมาณในธรรมวินยั ที่กลาวไวดี ทายกไม
จําตองรูจักประมาณ ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวดแี ลว ฯ
[๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ปรารภความเพียรในธรรมวินัยที่กลาวไวชวั่ ยอมอยูเปน
ทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวชั่ว ฯ
[๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูเกียจครานในธรรมวินยั ที่กลาวไวดี ยอมอยูเปนทุกข
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวดแี ลว ฯ
[๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่เกียจครานในธรรมวินัยที่กลาวไวชวั่ ยอมอยูเปนสุข
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวชั่ว ฯ
[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูปรารภความเพียรในธรรมวินัยทีก่ ลาวไวดียอมอยูเปนสุข
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวดแี ลว ฯ
[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนคูถแมเพียงเล็กนอย ก็มกี ลิ่นเหม็น ฉันใด
ภพแมเพียงเล็กนอยก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เราไมสรรเสริญโดยที่สุดแมชวั่ กาลเพียงลัดนิว้ มือเดียว
เลย ฯ
[๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมูตร... น้าํ ลาย... หนอง...เลือดแมเพียง
เล็กนอย ก็มีกลิ่นเหม็น แมฉันใด ภพแมเพียงเล็กนอยก็ฉนั นั้นเหมือนกัน เราไมสรรเสริญ
โดยที่สุดแมชวั่ กาลเพียงลัดนิ้วมือเดียวเลย ฯ
จบวรรคที่ ๓
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[๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวที่เกิดบนบกมีเปนสวนนอย สัตวทเี่ กิดในน้ํามากกวา
โดยแท สัตวทกี่ ลับมาเกิดในมนุษยมีเปนสวนนอย สัตวทกี่ ลับมาเกิดในกําเนิดอืน่ จากมนุษย
มากกวาโดยแท สัตวที่เกิดในมัชฌิมชนบทมีเปนสวนนอย สัตวที่เกิดในปจจันตชนบท ในพวก
ชาวมิลักขะที่โงเขลา มากกวาโดยแทสัตวที่มีปญญา ไมโงเงา ไมเงอะงะ สามารถที่จะรูอรรถ
แหงคําเปนสุภาษิต และคําเปนทุพภาษิตได มีเปนสวนนอย สัตวที่เขลา โงเงา เงอะงะ ไม
สามารถที่จะรูอรรถแหงคําเปนสุภาษิต และคําเปนทุพภาษิตไดมากกวาโดยแท สัตวทปี่ ระกอบดวย
ปญญาจักษุอยางประเสริฐ มีเปนสวนนอย สัตวที่ตกอยูใ นอวิชชา หลงใหลมากกวาโดยแท
สัตวที่ไดเห็นพระตถาคต มีเปนสวนนอย สัตวที่ไมไดเห็นพระตถาคตมากกวาโดยแท สัตวที่
ไดฟงธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศไว มีเปนสวนนอย สัตวที่ไมไดฟง ธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคต
ประกาศไว มากกวาโดยแทสัตวที่ไดฟงธรรมแลวทรงจําไวได มีเปนสวนนอย สัตวที่ไดฟง
ธรรมแลวทรงจําไวไมได มากกวาโดยแท สัตวที่ไตรตรองอรรถแหงธรรมที่ตนทรงจําไวได มีเปน
สวนนอย สัตวที่ไมไตรตรองอรรถแหงธรรมที่ตนทรงจําไวได มากกวาโดยแทสัตวที่รทู ั่วถึง
อรรถ รูทั่วถึงธรรมแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มีเปนสวนนอยสัตวที่ไมรูทั่วถึงอรรถ
ไมรูทั่วถึงธรรมแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มากกวาโดยแท สัตวทสี่ ลดใจในฐานะเปนที่
ตั้งแหงความสลดใจ มีเปนสวนนอย สัตวทไี่ มสลดใจในฐานะเปนทีต่ ั้งแหงความสลดใจ มาก
กวาโดยแท สัตวที่สลดใจเริม่ ตั้งความเพียรโดยแยบคาย มีเปนสวนนอย สัตวที่สลดใจไมเริ่ม
ตั้งความเพียรโดยแยบคาย มากกวาโดยแท สัตวที่กระทํานิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ
ไดเอกัคคตาจิต มีเปนสวนนอย สัตวที่กระทํานิพพานใหเปนอารมณแลว ไมไดสมาธิ ไมได
เอกัคคตาจิตมากกวาโดยแท สัตวที่ไดขาวอันเลิศและรสอันเลิศ มีเปนสวนนอย สัตวที่ไมได
ขาวอันเลิศและรสอันเลิศ ยังอัตภาพใหเปนไปดวยการแสวงหา ดวยภัตที่นํามาดวยกระเบื้อง
มากกวาโดยแท สัตวที่ไดอรรถรสธรรมรส วิมุติรส มีเปนสวนนอย สัตวที่ไมไดอรรถรส
ธรรมรส วิมุติรสมากกวาโดยแท เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้ มีสวนทีน่ ารื่นรมย มีปา ที่นา
รื่นรมยมีภูมิประเทศที่นารื่นรมย มีสระโบกขรณีที่นารื่นรมย เพียงเล็กนอย มีที่ดอนที่ลุม
เปนลําน้ํา เปนที่ตั้งแหงตอและหนาม มีภูเขาระเกะระกะเปนสวนมากฉะนั้น เพราะฉะนั้น
แหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูไดอรรถรสธรรมรส วิมุติรส ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
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[๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวที่จุตจิ ากมนุษยกลับมาเกิดในมนุษย มีเปนสวนนอย
สัตวที่จุติจากมนุษยไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดยแท
สัตวที่จุติจากมนุษยไปเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอยสัตวที่จุติจากมนุษยไปเกิดในนรก เกิด
ในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัยมากกวาโดยแท สัตวที่จุติจากเทพยดากลับมาเกิดใน
เทพยดา มีเปนสวนนอยสัตวที่จุติจากเทพยดาไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน
เกิดในปตติวิสยั มากกวาโดยแท สัตวที่จุตจิ ากเทพยดากลับมาเกิดในมนุษยมีเปนสวนนอย
สัตวที่จุติจากเทพยดาไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดย
แท สัตวที่จุตจิ ากนรกกลับมาเกิดในมนุษย มีเปนสวนนอย สัตวที่จุตจิ ากนรกไปเกิดในนรก
เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดยแทสัตวที่จตุ ิจากนรกไปเกิดใน
เทพยดา มีเปนสวนนอย สัตวที่จุติจากนรกไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดใน
ปตติวิสัย มากกวาโดยแท สัตวที่จุติจากกําเนิดสัตวเดียรัจฉานกลับมาเกิดในมนุษย มีเปนสวน
นอย สัตวทจี่ ุตจิ ากกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน ไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดใน
ปตติวิสัย มากกวาโดยแท สัตวที่จุติจากกําเนิดสัตวเดียรัจฉานไปเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอย
สัตวที่จุติจากกําเนิดสัตวเดียรัจฉานไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติ
วิสัย มากกวาโดยแท สัตวที่จตุ ิจากปตติวิสัยกลับมาเกิดในมนุษยมีเปนสวนนอย สัตวทจี่ ุติ
จากปตติวิสัยไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉานเกิดในปตติวิสยั มากกวาโดยแท
สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอย สัตวที่จุตจิ ากปตติวิสัย ไปเกิดในนรก
เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉานเกิดในปตติวสิ ัย มากกวาโดยแท เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้
มีสวนที่นารื่นรมยมีปาที่นารืน่ รมย มีภูมิประเทศที่นารื่นรมย มีสระโบกขรณีที่นารื่นรมย เพียง
เล็กนอย มีที่ดอน ที่ลุม เปนลําน้ํา เปนที่ตั้งแหงตอและหนาม มีภูเขาระเกะระกะ เปนสวน
มากโดยแท ฉะนั้น ฯ
จบวรรคที่ ๔
__________________
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ปสาทกรธัมมาทิบาลี
[๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูถืออยูปาเปนวัตร ความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตร ความเปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ความเปนผูถ ือทรงไตรจีวร ความเปนพระธรรม
กถึก ความเปนพระวินัยธร ความเปนผูมีพระพุทธพจนอนั ไดสดับแลวมาก ความเปนผูมั่นคง
อากัปปสมบัติ บริวารสมบัติ ความเปนผูม ีบริวารมาก ความเปนกุลบุตร ความเปนผูม ีผิวพรรณ
งามความเปนผูเจรจาไพเราะ ความเปนผูมักนอย ความเปนผูมีอาพาธนอย นี้เปนกึ่งหนึ่งของ
ลาภ ฯ
[๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเจริญปฐมฌานแมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ ภิกษุนี้
เรากลาววา อยูไ มเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไมฉัน
บิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะปวยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมากซึ่งปฐมฌานนั้นเลา ฯ
[๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุผูเจริญทุติยฌานแมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ ... เจริญตติย
ฌาน ... เจริญจตุตถฌาน ... เจริญเมตตาเจโตวิมุติ ... เจริญกรุณาเจโตวิมุติ ... เจริญมุทิตาเจโต
วิมุติ ... เจริญอุเบกขาเจโตวิมุติ ...พิจารณากายในกายอยู พึงเปนผูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก ... พิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ... พิจารณาจิตใน
จิตอยู ... พิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายอยู ... ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคอง
จิตไว ตั้งจิตไว เพื่อไมใหอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น ... ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไวเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว ... ยังฉันทะให
เกิด พยายาม ปรารภ---ความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดให
เกิดขึ้น ...ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อความตั้ง
มั่น ไมฟนเฝอ เพื่อความมีมาก เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหง
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ... เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร ... เจริญอิทธิบาท
ที่ประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร ... เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร ...
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เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร ... เจริญสัทธินทรีย ... เจริญวิริยินทรีย ...
เจริญสตินทรีย ... เจริญสมาธินทรีย ... เจริญปญญินทรีย ... เจริญสัทธาพละ ... เจริญวิริยพละ ...
เจริญสติพละ ... เจริญสมาธิพละ ... เจริญปญญาพละ ... เจริญสติสัมโพชฌงค... เจริญธัมมวิจย
สัมโพชฌงค ... เจริญวิริยสัมโพชฌงค ... เจริญปติสัมโพชฌงคเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ...
เจริญสมาธิสัมโพชฌงค ... เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค... เจริญสัมมาทิฏฐิ ... เจริญสัมมาสังกัปปะ ...
เจริญสัมมาวาจา ... เจริญสัมมากัมมันตะ ... เจริญสัมมาอาชีวะ ... เจริญสัมมาวายามะ ... เจริญ
สัมมาสติ... ถาภิกษุเจริญสัมมาสมาธิแมชั่วกาลเพียงลัดนิว้ มือ ภิกษุนเี้ รากลาววา อยูไมเหินหาง
จากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควน
เปลา จะปวยกลาวไปไยถึงผูก ระทําใหมากซึ่งสัมมาสมาธิเลา ฯ
[๒๑๐] ภิกษุผูมีความเขาใจรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ยอมเยา มีวรรณะดีหรือ
วรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความเขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ดังนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา
ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา จะปวยกลาวไปไยถึงผูก ระทําใหมาก
ซึ่งความเขาใจนั้นเลา ฯ
[๒๑๑] ภิกษุผูมีความเขาใจในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกทีไ่ มมปี ระมาณ มีวรรณะดี
หรือมีวรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความเขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ... ฯ
[๒๑๒] ภิกษุผูมีความเขาใจในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ยอมเยามีวรรณะดีหรือ
วรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความ เขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ... ฯ
[๒๑๓] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกทีไ่ มมีประมาณมีวรรณะดีหรือ
มีวรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลานัน้ เสียไดแลว มีความเขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ... ฯ
[๒๑๔] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เขียว มีสีเขียว เปรียบ
ดวยของเขียว มีแสงเขียวเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความเขาใจเชนนี้วา เรารู
เราเห็น ... ฯ
[๒๑๕] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เหลือง มีสีเหลือง เปรียบ
ดวยของเหลือง มีแสงเหลืองเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความเขาใจเชนนี้วา
เรารู เราเห็น ... ฯ
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[๒๑๖] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกทีแ่ ดง มีสีแดง เปรียบดวย
ของแดง มีแสงแดงเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความเขาใจเชนนีว้ า เรารู
เราเห็น ... ฯ
[๒๑๗] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ขาว มีสีขาว เปรียบดวย
ของขาว มีแสงขาวเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความเขาใจเชนนีว้ า เรารู เรา
เห็น ... ภิกษุผมู ีรูป ยอมเห็นรูปทั้งหลาย ฯ
[๒๑๘] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน ยอมเห็นรูปภายนอก ... ภิกษุยอมเปนผูนอมใจ
ไปวางามเทานัน้ ... ฯ
[๒๑๙] ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยมนสิการวา อากาศไมมีที่สุด เพราะ
ลวงรูปสัญญาโดยประการทัง้ ปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได เพราะไมใสใจซึ่งสัญญาตางๆ
อยู ... ฯ
[๒๒๐] ภิกษุกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว ไดบรรลุวิญญา
ณัญจายตนฌานโดยมนสิการวา วิญญาณไมมีที่สุด ... ฯ
[๒๒๑] ภิกษุกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌาน โดยประการทั้งปวงแลว ไดบรรลุ
อากิญจัญญายตนฌานโดยมนสิการวา สิ่งอะไรไมมี ... ฯ
[๒๒๒] ภิกษุกาวลวงอากิญจัญญายตนฌาน โดยประการทั้งปวงแลว ได
บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ... ฯ
[๒๒๓] ภิกษุกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน โดยประการทั้งปวงแลว ได
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ ... ฯ
[๒๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเจริญปฐวีกสิณแมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ ภิกษุนี้
เรากลาววา อยูไ มเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไมฉัน
บิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะปวยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมากซึ่งปฐวีกสิณนั้นเลา ถา
ภิกษุเจริญอาโปกสิณ ... เจริญเตโชกสิณ...เจริญวาโยกสิณ ... เจริญนีลกสิณ ... เจริญโลหิตกสิณ ...
เจริญโอทาตกสิณ... เจริญอากาสกสิณ ... เจริญวิญญาณกสิณ ... เจริญอสุภสัญญา ... เจริญมรณ
สัญญา ... เจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา ... เจริญสัพพโลเกอนภิรตสัญญา ...เจริญอนิจจสัญญา ...
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เจริญอนิจเจทุกขสัญญา ... เจริญทุกเขอนัตตสัญญา ... เจริญปหานสัญญา ... เจริญวิราคสัญญา ...
เจริญนิโรธสัญญา ... เจริญอนิจจสัญญา ...เจริญอนัตตสัญญา ... เจริญมรณะสัญญา ... เจริญอาหาเร
ปฏิกูลสัญญา ... เจริญสัพพโลเกอนภิรตสัญญา ... เจริญอัฎฐิกสัญญา ... เจริญปุฬุวกสัญญา ...
เจริญวินีลกสัญญา ... เจริญวิจฉิททกสัญญา ... เจริญอุทธุมาตกสัญญา ... เจริญพุทธานุสสติ ...
เจริญธัมมานุสสติ ... เจริญสังฆานุสสติ ... เจริญสีลานุสสติ ...เจริญจาคานุสสติ ... เจริญเทวตา
นุสสติ ... เจริญอานาปานสติ ... เจริญมรณสติ ... เจริญกายคตาสติ ... เจริญอุปสมานุสสติ ...
เจริญสัทธินทรีย อันสหรคตดวยปฐมฌาน ... เจริญวิริยินทรีย ... เจริญสตินทรีย ... เจริญสมาธิน
ทรีย...เจริญปญญินทรีย ... เจริญสัทธาพละ ... เจริญวิรยิ พละ ... เจริญสติพละ ... เจริญสมาธิพละ ...
เจริญปญญาพละ ... เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยทุตยิ ฌาน ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคต
ดวยตติยฌาน ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยจตุตถฌาน ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคต
ดวยเมตตา ฯลฯเจริญสัทธินทรียอันสหรคดวยกรุณา ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยมุทิตา
ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยอุเบกขา ... เจริญวิริยินทรีย ... เจริญสตินทรีย ...
เจริญสมาธินทรีย ... เจริญปญญินทรีย ... เจริญสัทธาพละ ... เจริญวิรยิ พละ ... เจริญสติพละ ...
เจริญสมาธิพละ ... เจริญปญญาพละ แมชั่วกาลเพียงลัดนิว้ มือ ภิกษุนเี้ รากลาววา อยูไมเหิน
หางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวน
แควนเปลา จะปวยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมากซึ่งปญญาพละ อันสหรคตดวยอุเบกขาเลา ฯ
[๒๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแลวกระทําใหมาก
แลว กุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนไปในสวนวิชชา ยอมหยั่งลงในภายในของภิกษุนั้น
เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผูใดผูหนึ่งถูกตองดวยใจแลวแมน้ํานอยสายใดสายหนึ่งซึง่ ไหลไปสู
สมุทร ยอมหยัง่ ลงในภายในของผูนั้นฉะนัน้
[๒๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมขอหนึ่งซึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว เปน
ไปเพื่อความสังเวชใหญ เปนไปเพื่อประโยชนใหญ เปนไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ
เปนไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ เปนไปเพือ่ ไดญาณทัสสนะ เปนไปเพือ่ อยูเปนสุขในปจจุบัน
เปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผล คือวิชชาและวิมุตติ ธรรมขอหนึ่ง คืออะไร คือกายคตาสติ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมขอหนึ่งนี้แลบุคคลอบรมแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความ
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สังเวชใหญยอมเปนไปเพื่อประโยชนใหญ ยอมเปนไปเพือ่ ความเกษมจากโยคะใหญ ยอมเปน
ไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ ยอมเปนไปเพื่อไดญาณทัสสนะ ยอมเปนไปเพื่ออยูเปนสุขใน
ปจจุบัน ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ ฯ
[๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว แม
กายก็สงบ แมจิตก็สงบ แมวติ กวิจารก็สงบธรรมที่เปนไปในสวนแหงวิชชาแมทั้งสิ้น ก็ถึง
ความเจริญบริบูรณ ธรรมขอหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรม
ขอหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว แมกายก็สงบ แมจิตก็สงบ แมวิตกวิจารก็สงบ
ธรรมที่เปนไปในสวนแหงวิชชาแมทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ ฯ
[๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้นไดเลย และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมละเสียได
ธรรมขอหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อธรรมขอหนึ่งนีแ้ ล บุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้นไดเลย และอกุศลธรรม
ขึ้นแลว ยอมละเสียได ฯ
[๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว กุศลธรรม
ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ ไพบูลยยิ่ง
ธรรมขอหนึ่ง คืออะไร คือกายคตาสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งนีแ้ ล บุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ฯ
[๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม
ละอวิชชาเสียได วิชชายอมเกิดขึ้น ยอมละอัสมิมานะเสียไดอนุสัยยอมถึงความเพิกถอน
ยอมละสังโยชนเสียได ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือกายคตาสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
ธรรมขอหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมละอวิชชาเสียได วิชชายอมเกิดขึ้น
ยอมละอัสมิมานะเสียไดอนุสัยยอมถึงความเพิกถอน ยอมละสังโยชนเสียได ฯ
[๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อความแตกฉานแหงปญญา ยอมเปนไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ธรรมขอหนึ่งคืออะไร
คือกายคตาสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมขอหนึ่งนีแ้ ล บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ความแตกฉานแหงปญญา ยอมเปนไปเพือ่ อนุปาทาปรินิพพาน ฯ
[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม
มีการแทงตลอดธาตุมากหลาย ยอมมีการแทงตลอดธาตุตางๆ ยอมมีความแตกฉานในธาตุมาก
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หลาย ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งนีแ้ ล
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีการแทงตลอดธาตุมากหลาย ยอมมีการแทงตลอดธาตุ
ตางๆ ยอมมีความแตกฉานในธาตุมากหลาย ฯ
[๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทํา
อนาคามิผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําอรหัตผลใหแจงธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมขอหนึ่งนีแ้ ลบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ทําโสดาปตติผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําอนาคามิผล
ใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําอรหัตผลใหแจง ฯ
[๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อไดปญญา ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา ยอมเปนไปเพื่อความไพบูลยแหง
ปญญา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาใหญ ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญามาก ยอม
เปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาไพบูลยยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาลึกซึ้ง ยอมเปนไป
เพื่อความเปนผูมีปญญาสามารถยิ่ง ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญากวางขวาง ยอมเปนไปเพื่อ
ความเปนผูมากดวยปญญา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาวองไว ยอมเปนไปเพื่อความเปน
ผูมีปญญาเร็ว ยอมเปนไปเพือ่ ความเปนผูมปี ญญาราเริง ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาแลน
ยอมเปนไปเพือ่ ความเปนผูมปี ญญาคม ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาชําแรกกิเลส ธรรมขอ
หนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมขอหนึ่งนีแ้ ล บุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาชําแรกกิเลส ฯ
[๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดไมบริโภคกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวายอม
ไมบริโภคอมตะ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ชนเหลาใดบริโภคกายคตาสติชนเหลานั้นชื่อวายอม
บริโภคอมตะ ฯ
[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมบริโภคแลว อมตะชื่อวาอัน
ชนเหลานั้นไมบริโภคแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดบริโภคแลว อมตะชื่อ
วาอันชนเหลานั้นบริโภคแลว ฯ
[๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติของชนเหลาใดเสื่อมแลว อมตะของชนเหลา
นั้นชื่อวาเสื่อมแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติของชนเหลาใดไมเสื่อมแลว อมตะของ
ชนเหลานั้นชือ่ วาไมเสื่อมแลว ฯ
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[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดเบื่อแลว อมตะชื่อวาอันชน
เหลานั้นเบื่อแลว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดชอบใจแลว อมตะชื่อวาอันชน
เหลานั้นชอบใจแลว ฯ
[๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดประมาทกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาประมาท
อมตะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดไมประมาทกายคตาสติ ชนเหลานัน้ ชื่อวาไมประมาทอมตะ ฯ
[๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดหลงลืม อมตะชื่อวาอันชนเหลา
นั้นหลงลืม ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมหลงลืมอมตะชื่อวาอันชนเหลานั้น
ไมหลงลืม ฯ
[๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมซองเสพแลว อมตะชื่อวาอัน
ชนเหลานั้นไมซองเสพแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดซองเสพแลว อมตะ
ชื่อวาอันชนเหลานั้นซองเสพแลว ฯ
[๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมเจริญแลว อมตะชื่อวาอันชน
เหลานั้นไมเจริญแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดเจริญแลว อมตะ
ชื่อวาอันชนเหลานั้นเจริญแลว ฯ
[๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมทําใหมากแลว อมตะชื่อวา
อันชนเหลานัน้ ไมทําใหมากแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดทําใหมากแลว
อมตะชื่อวาอันชนเหลานัน้ ทําใหมากแลว ฯ
[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมรูดวยปญญาอันยิ่ง อมตะชื่อ
วาอันชนเหลานั้นไมรูดว ยปญญาอันยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดรูดวย
ปญญาอันยิ่ง อมตะชื่อวาอันชนเหลานัน้ รูดวยปญญาอันยิ่ง ฯ
[๒๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมกําหนดรูแ ลว อมตะชื่อวาอันชน
เหลานั้นไมกําหนดรูแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดกําหนดรูแลว อมตะชื่อ
วาอันชนเหลานั้นกําหนดรูแ ลว ฯ
[๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมทําใหแจงแลวอมตะชื่อวาอัน
ชนเหลานั้นไมทําใหแจงแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดทําใหแจงแลว อมตะ
ชื่อวาอันชนเหลานั้นทําใหแจงแลว ฯ
เอกนิบาต ๑,๐๐๐ สูตร จบบริบูรณ
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ทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย
ปฐมปณณาสก
[๒๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย โทษ ๒ อยางนี้โทษ ๒ อยางเปนไฉน คือ โทษที่เปนไปในปจจุบนั ๑ โทษ
ที่เปนไปในภพหนา ?ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โทษที่เปนไปในปจจุบนั เปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เห็นโจรผูประพฤติความชั่ว พระราชาจับไดแลว รับสั่งใหทาํ กรรมกรณนานาชนิด
คือเฆี่ยนดวยหวายบาง เฆีย่ นดวยเชือกบาง ทุบดวยไมตะบองบาง ตัดมือบาง ตัดเทาบาง ตัด
ทั้งมือทั้งเทาบาง ตัดหูบาง ตัดจมูกบาง ตัดทั้งหูทั้งจมูกบาง ทําใหเปนภาชนะสําหรับใสน้ําสม
ผะอูมบาง ทําใหเลี่ยนเหมือนสังขบาง ทําใหมีหนาเหมือนราหูบาง ทําใหมีพวงดอกไมไฟบาง
ทําใหมีมือมีไฟลุกโชติชวงบาง ทําใหมีเกลียวหนังเนื้อทรายบาง ทําใหนุงผาขี้ริ้วบาง ทําให
เปนเลียงผาบาง ทําใหมีเนื้อเหมือนเปดบาง ทําใหเปนกหาปณะบาง ทําใหรับน้ําดางบาง ทํา
ใหหมุนเหมือนกลอนเหล็กบาง ทําใหเปนตั่งทําดวยฟางบาง เอาน้ํามันรอนๆ ราดบาง ให
สุนัขกัดบาง แมยังมีชีวิตอยูกใ็ หนอนบนหลาวบาง เอาดาบตัดหัวเสียบาง เขามีความคิดเห็น
เชนนี้วา เพราะบาปกรรมเชนใดเปนเหตุ โจรผูทําความชั่วจึงถูกพระราชาจับแลวทํากรรมกรณ
นานาชนิด คือ เฆี่ยนดวยหวายบาง ฯลฯ เอาดาบตัดหัวเสียบาง ก็ถาเรานี้แหละ จะพึงทํา
บาปกรรมเชนนั้น ก็พึงถูกพระราชาจับแลวทํากรรมกรณนานาชนิด คือ เอาหวายเฆี่ยนบาง ฯลฯ
เอาดาบตัดหัวเสียบาง ดังนี้เขากลัวตอโทษที่เปนไปในปจจุบัน ไมเที่ยวแยงชิงเครื่องบรรณาการ
ของคนอื่นดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาโทษที่เปนไปในปจจุบัน ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็โทษที่เปนไปในภพหนาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
สําเหนียกดังนี้วา วิบากอันเลวทรามของกายทุจริต เปนโทษที่บุคคลจะพึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ
วิบากอันเลวทรามของวจีทุจริต เปนโทษทีบ่ ุคคลจะพึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ วิบากอันเลวทราม
ของมโนทุจริต เปนโทษที่บคุ คลจะพึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ ก็ถาเราจะพึงประพฤติทุจริตดวย
กาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจทุจริตบางขอนั้น พึงเปนเหตุใหเราเมื่อ
แตกกายตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดังนี้ เขากลัวตอโทษที่เปนไปในภพหนา
จึงละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต ละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต
บริหารตนใหสะอาด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาโทษเปนไปในภพหนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โทษ ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ แหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ าเรา
จักกลัวตอโทษที่เปนไปในปจจุบันจักกลัวตอโทษเปนไปในภพหนา จักเปนคนขลาดตอโทษ
มีปรกติเห็นโทษโดยความเปนของนากลัว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเปนเครื่องหลุดพนจากโทษทั้งมวลอันบุคคลผูขลาดตอโทษ มีปรกติเห็น
โทษโดยความเปนของนากลัวจะพึงหวังได ฯ
[๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในโลกมีความเพียรซึ่งเกิดไดยาก ๒ อยาง๒ อยางเปน
ไฉน คือ ความเพียรเพื่อทําใหเกิดจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
ของคฤหัสถผูอยูครองเรือน ๑ ความเพียรเพื่อสละคืนอุปธิทั้งปวง ของผูที่ออกบวชเปนบรรพชิต ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในโลกมีความเพียร ซึ่งเกิดไดยาก ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดา
ความเพียร ๒ อยางนี้ความเพียรเพื่อสละคืนอุปธิทั้งปวงเปนเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเริ่มตั้งความเพียรเพื่อสละคืนอุปธิทั้งปวง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
[๒๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน ๒ อยาง ๒ อยางเปน
ไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําแตกายทุจริต มิไดทํากายสุจริตทําแตวจีทุจริต มิได
ทําวจีสุจริต ทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต เขาเดือดรอนอยูวา เรากระทําแตกายทุจริต
มิไดทํากายสุจริต ทําแตวจีทุจริต มิไดทําวจีสุจริตทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน ๒ อยางนี้แล ฯ
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[๒๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมไมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน ๒ อยาง๒ อยางเปน
ไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําแตกายสุจริต มิไดทํากายทุจริตทําแตวจีสุจริต มิได
ทําวจีทุจริต ทําแตมโนสุจริต มิไดทํามโนทุจริต เขาไมเดือดรอนวา เรากระทําแตกายทุจริต
มิไดทํากายสุจริต ทําแตวจีทุจริต มิไดทําวจีสุจริต ทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมไมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน ๒ อยางนี้แล ฯ
[๒๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรารูทั่วถึงคุณของธรรม ๒ อยาง ๒ อยางเปนไฉน? คือ
ความเปนผูไมสันโดษในกุศลธรรม ๑ ความเปนผูไมยอหยอนในความเพียร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ไดยินวา เราเริม่ ตั้งความเพียรอันไมยอหยอนวาจะเหลืออยูแตหนัง เอ็น และกระดูก ก็ตามที
เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด ยังไม บรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของ
บุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของบุรุษแลว จักไมหยุดความเพียรเสีย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย โพธิญาณ อันเรานั้นไดบรรลุแลวดวยความไมประมาท ธรรมอันเปนแดนเกษมจาก
โยคะอัน ยอดเยีย่ ม อันเรานั้นไดบรรลุแลวดวยความไมประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมเธอ
ทั้งหลายจะพึงเริ่มตั้งความเพียรอันไมยอหยอนวา จะเหลืออยูแตหนัง เอ็น และกระดูกก็ตามที
เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด ยังไมบรรลุผลที่ บุคคลพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของ
บุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความ บากบั่นของบุรุษแลว จักไมหยุดความเพียรเสีย ดูกร
ภิกษุทั้งหลายแมเธอ ทั้งหลายก็จกั ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตรทั้ง
หลาย ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตตองการนั้น ดวยความรูยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยูตอกาล
ไมนานเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนนั้ แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า จักเริม่ ตั้งความ
เพียรอันไมยอหยอนวา จะเหลืออยูแตหนัง เอ็น และกระดูกก็ตามที เนื้อและเลือดในสรีระ
จงเหือดแหงไปเถิด ยังไมบรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของ
บุรุษ ดวยความบากบั่นของบุรุษแลว จักไมหยุดความเพียรเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
[๒๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความตามเห็น
โดยความพอใจในธรรมอันเปนปจจัยแหงสังโยชน ๑ ความพิจารณาเห็นดวยอํานาจความหนาย
ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูตามเห็นโดยความ
พอใจในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ยอมละราคะไมได ยอมละโทสะไมได
ยอมละโมหะไมได เรากลาววา บุคคลยังละราคะไมได ยังละโทสะไมได ยังละโมหะไมไดแลว
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ยอมไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ยอมไมพนไปจาก
ทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูพิจารณาเห็นดวยอํานาจความหมายในธรรมทั้งหลาย อันเปน
ปจจัยแหงสังโยชนอยู ยอมละราคะได ยอมละโทสะได ยอมละโมหะได เรากลาววา บุคคล
ละราคะ ละโทสะ ละโมหะไดแลวยอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส อุปายาส ยอมพนจากทุกขได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๒๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝายดํา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉนคือ อหิริกะ ๑
อโนตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝายดํา ๒ อยางนี้แล ฯ
[๒๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝายขาว ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉนคือ หิริ ๑
โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝายขาว ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๒๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝายขาว ๒ อยางนี้ ยอมคุมครองโลก ๒ อยางเปน
ไฉน คือหิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝายขาว ๒อยางนีแ้ ล ถาธรรมฝาย
ขาว ๒ อยางนี้ ไมพึงคุมครองโลก ใครๆ ในโลกนี้จะไมพึงบัญญัติ วามารดา วานา วาปา
วาภรรยาของอาจารย หรือวาภรรยาของครู โลกจักถึงความสําสอนกัน เหมือนกับพวกแพะ
พวกแกะ พวกไก พวกหมูพวกสุนัขบาน และพวกสุนัขจิ้งจอก ฉะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็เพราะธรรมฝายขาว ๒ อยางนี้ ยังคุมครองโลกอยู ฉะนัน้ โลกจึงบัญญัติคําวามารดา วานา
วาปา วาภรรยาของอาจารย หรือวาภรรยาของครูอยู ฯ
[๒๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วัสสูปนายิกา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉนคือ วัสสู
ปนายิกาตน ๑ วัสสูปนายิกาหลัง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วัสสูปนายิกา ๒อยางนี้แล ฯ
จบกัมมกรณวรรคที่ ๑
[๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือปฏิสังขานพละ ๑
ภาวนาพละ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิสังขานพละเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
พิจารณาดังนี้วา วิบากของกายทุจริตแล ชัว่ ชาทั้งในชาตินแี้ ละในภพเบื้องหนา วิบากของวจี
ทุจริต ชั่วชาทัง้ ในชาตินแี้ ละในภพหนาวิบากของมโนทุจริต ชั่วชาทั้งในชาตินี้และในภพหนา
ครั้นเขาพิจารณาดังนีแ้ ลวยอมละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ยอมละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต
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ยอมละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต บริหารตนใหบริสุทธิ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
ปฏิสังขานพละ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภาวนาพละเปนไฉน ในพละ ๒ อยางนั้น ภาวนาพละของพระ
เสขะ ก็บุคคลนั้นอาศัยพละที่เปนของพระเสขะ ยอมละราคะ ละโทสะ ละโมหะเสียไดเด็ดขาด
ครั้นละราคะ ละโทสะ ละโมหะได เด็ดขาดแลว ยอมไมทํากรรมที่เปนอกุศล ยอมไมเสพกรรม
ที่เปนบาป ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาภาวนาพละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๒ อยางนี้แล ฯ
[๒๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ปฏิสังขานพละ ๑
ภาวนาพละ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิสังขานพละเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
พิจารณาดังนี้วา วิบากของกายทุจริตแล ชัว่ ชาทั้งในชาตินแี้ ละในภพเบื้องหนา วิบากของวจีทุจริต
ชั่วชาทั้งในชาตินี้และในภพเบื้องหนา วิบากของมโนทุจริต ชั่วชาทั้งในชาตินี้และในภพเบื้องหนา
ครั้นเขาพิจารณาดังนีแ้ ลว ยอมละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ยอมละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต
ยอมละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต บริหารตนใหบริสุทธิ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาปฏิสังขาน
พละ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภาวนาพละเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค ...
ยอมเจริญวิรยิ สัมโพชฌงค ... ยอมเจริญปตสิ ัมโพชฌงค ... ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ...
ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ...ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาภาวนาพละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๒
อยางนี้แล ฯ
[๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือปฏิสังขานพละ ๑
ภาวนาพละ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสังขานพละเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
พิจารณาดังนี้วา วิบากของกายทุจริต ชั่วชาทั้งในชาตินแี้ ละในภพเบื้องหนา วิบากของวจีทุจริต
ชั่วชาทั้งในชาตินี้และในภพเบื้องหนา วิบากของมโนทุจริต ชั่วชาทั้งในชาตินี้และในภพเบื้อง
หนา ครั้นเขาพิจารณาดังนี้แลว ยอมละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ยอมละวจีทจุ ริต เจริญ
วจีสุจริต ยอมละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต บริหารตนใหบริสุทธิ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียก
วาปฏิสังขานพละ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภาวนาพละเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน ไมมี
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วิตกไมมวี ิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น
มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยูมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะ
ปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานทีพ่ ระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยู
เปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้เรียกวาภาวนาพละ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พละ ๒ อยางนี้แล ฯ
[๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสดงธรรมของพระตถาคต ๒ อยางนี้๒ อยางเปนไฉน
คือ โดยยอ ๑ โดยพิสดาร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสดงธรรมของพระตถาคต ๒ อยางนี้แล ฯ
[๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอธิกรณใด ทีภ่ ิกษุผตู องอาบัติและภิกษุผูเปนโจทก ยัง
มิไดพิจารณาตนดวยตนเองใหดี ในอธิกรณนั้น พึงหวังไดวาจักเปนไปเพื่อความยืดเยื้อ เพื่อการมี
วาจาหยาบคาย เพื่อความรายกาจ และภิกษุทั้งหลายจักอยูไมผาสุก ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนใน
อธิกรณใด ทีภ่ กิ ษุผูตองอาบัติและภิกษุผูเปนโจทก พิจารณาตนดวยตนเองใหดี ในอธิกรณนั้น
พึงหวังไดวาจักไมเปนไปเพือ่ ความยืดเยื้อ จักไมเปนไปเพื่อการมีวาจาหยาบ จักไมเปนไปเพื่อ
ความรายกาจ และภิกษุทั้งหลายจักอยูผาสุก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูตองอาบัติ ยอมพิจารณา
ตนดวยตนเองใหดีอยางไร คือ ภิกษุผูตองอาบัติในธรรมวินัยนีย้ อมสําเหนียกดังนีว้ า เราแล
ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย แลวฉะนั้น ภิกษุนนั้ จึงไดเห็นเราผูตองอาบัติอัน
เปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกายถาเราจะไมพึงตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวย
กาย ภิกษุนั้นก็จะไมพึงเห็นเราผูตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย ก็เพราะเหตุที่
เราตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย ภิกษุนั้นจึงไดเห็นเราผูตองอาบัติอันเปน
อกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย ก็แหละภิกษุนั้นครัน้ เห็นเราผูตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใด
อยางหนึ่งดวยกายแลว เปนผูไ มชอบใจ ภิกษุนั้นเปนผูไมชอบใจ ไดวากลาวเราผูมีวาจาไมชอบใจ
เราผูมีวาจาไมชอบใจถูกภิกษุนั้นวากลาวแลว ยอมไมชอบใจ เมื่อไมชอบใจ ไดบอกแกผูอื่นวา
ดวยเหตุนี้ โทษในเหตุนจี้ ึงครอบงํา แตเฉพาะเราคนเดียวเทานั้น เหมือนกับในเรื่องสินคา โทษ
ครอบงํา ผูจําตองเสียภาษี ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูตองอาบัติยอมพิจารณาตนดวยตนเอง
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ใหดดี วยประการฉะนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูเปนโจทก ยอมพิจารณาตนดวยตนเองใหดี
อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนโจทกในธรรมวินยั นี้ ยอมสําเหนียกดังนี้วา ภิกษุนี้แล
ตองอาบัติอนั เปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกายแลว ฉะนั้น เราจึงไดเห็นภิกษุนี้ตองอาบัติอัน
เปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย ถาภิกษุนี้จะไมพึงตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่ง
ดวยกาย เราจะไมพึงเห็นภิกษุนี้ตองอาบัตอิ ันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย แตเพราะเหตุ
ภิกษุนี้ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกายเราจึงไดเห็นภิกษุนี้ตองอาบัติอันเปน
อกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย ก็แหละเราครั้นไดเห็นภิกษุนี้ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใด
อยางหนึ่งดวยกายแลว เปนผูไ มชอบใจ เราเมื่อเปนผูไมชอบใจ ไดวากลาวภิกษุนี้ผูมวี าจาไม
ชอบใจ ภิกษุนมี้ ีวาจาไมชอบใจ เมื่อถูกเราวากลาวอยูเปนผูไมชอบใจ เมือ่ เปนผูไมชอบใจ
ไดบอกแกผูอนื่ วา ดวยเหตุนี้ โทษในเหตุนี้จึงครอบงําแตเฉพาะเราคนเดียวเทานัน้ เหมือนกับใน
เรื่องสินคา โทษครอบงําผูจําตองเสียภาษี ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูเปนโจทกยอม
พิจารณาตนดวยตนเองใหดดี วยประการฉะนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอธิกรณใด ทีภ่ กิ ษุผูตองอาบัติ
และภิกษุผูเปนโจทก ยังไมไดพิจารณาตนดวยตนเองใหดี ในอธิกรณนั้น พึงหวังไดวาจักเปน
ไปเพื่อความยืดเยื้อ เพื่อความมีวาจาหยาบคาย เพื่อความรายกาจ และภิกษุทั้งหลายจักอยูไม
ผาสุก สวนในอธิกรณใด ทีภ่ กิ ษุผูตองอาบัติและภิกษุผูเปนโจทก พิจารณาตนดวยตนเองใหดี
ในอธิกรณนั้น พึงหวังไดวาจักไมเปนไปเพือ่ ความยืดเยื้อ จักไมเปนไปเพื่อความมีวาจาหยาบคาย
จักไมเปนไปเพื่อความรายกาจ และภิกษุทงั้ หลายจักอยูผาสุก ฯ
[๒๖๒] ครั้งนั้นแล พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย
ใหสัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก พระผูมี
พระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติไมสม่ําเสมอ คือ ประพฤติเปน
อธรรม สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป จึงเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ฯ
พ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบางพวกในโลกนี้
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
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ภ. ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติสม่ําเสมอ คือ ประพฤติเปนธรรม สัตว
บางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป จึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
พ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน
หงายของที่คว่าํ เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยหวังวา ผูมี
จักษุจกั เห็นรูป ฉะนั้นขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆเปน
สรณะ ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตัง้ แตวันนี้
เปนตนไป ฯ
[๒๖๓] ครั้งนั้นแล พราหมณชานุสโสณีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปน
ปจจัย ใหสัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ เพราะกระทําดวย เพราะไมกระทําดวย สัตวบางพวก
ในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป จึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบางพวกในโลกนี้
เมื่อแตกกายตายไป เขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เพราะกระทําดวย เพราะไมกระทําดวย สัตวบางพวกในโลกนี้
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ชา. ขาพระองคยอม ไมรูทั่วถึง เนื้อความแหงภาษิต ทีท่ านพระโคดมตรัสแลวโดยยอไดโดย
พิสดาร ขอประทานพระวโรกาส ขอทานพระโคดมจงทรงแสดงธรรม โดยที่ขาพระองคจะพึงรู
ทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตทีท่ านพระโคดมตรัสแลวโดยยอไดโดยพิสดารเถิด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงตั้งใจใหดี เราจักกลาว พราหมณชานุส
โสณีไดทูลสนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธวจนะดังนีว้ า
ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนีย้ อมทําแตกายทุจริต มิไดทํากายสุจริต ยอมทําแตวจีทจุ ริต
มิไดทําวจีสุจริต ยอมทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต ดูกรพราหมณ เพราะกระทําดวย
เพราะไมกระทําดวย สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาที่ 54
นรก ดูกรพราหมณ สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมทําแตกายสุจริต มิไดทํากายทุจริต ยอม
ทําแตวจีสุจริต มิไดทําวจีทุจริต ยอมทําแตมโนสุจริต มิไดทํามโนทุจริต ดูกรพราหมณ เพราะ
กระทําดวย เพราะไมกระทําดวย สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในที่มดื ดวยตั้งใจวา
คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนัน้ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆเปน
สรณะ ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้
เปนตนไป ฯ
[๒๖๔] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาน
พระอานนทวา ดูกรอานนท เรากลาวกายทุจริตวจีทจุ ริต มโนทุจริต วาเปนกิจไมควรทําโดย
สวนเดียว ทานพระอานนททูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลทํากายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต ที่พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนกิจไมควรทําโดยสวนเดียว โทษอะไรอันผูนนั้ พึงหวังได ฯ
พ. ดูกรอานนท เมื่อบุคคลทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ที่เรากลาววาเปนกิจไม
ควรทําโดยสวนเดียว โทษอยางนี้ อันผูนนั้ พึงหวังได คือ ๑. แมตนก็ติเตียนตนเองได
๒. ผูรูใครครวญแลวยอมติเตียนได ๓. กิตติศัพทชั่วยอมกระฉอนไป ๔. เปนคนหลงทํากาละ
๕. เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
ดูกรอานนท เมื่อบุคคลทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ที่เรากลาววาเปนกิจไมควร
ทําโดยสวนเดียว โทษอยางนี้อันผูนั้นพึงหวังได ดูกรอานนท เรากลาวกายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต วาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ที่พระผูมี
พระภาคตรัสวาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว อานิสงสอะไรอันผูนั้นพึงหวังได ฯ
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พ. ดูกรอานนท เมื่อบุคคลทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ที่เรากลาววาเปนกิจ
ควรทําโดยสวนเดียว อานิสงสอยางนี้ อันผูน ั้นพึงหวังได คือ๑. แมตนก็ติเตียนตนเอง
ไมได ๒. ผูรูใครครวญแลวยอมสรรเสริญ ๓. กิตติศัพทอนั ดียอมกระฉอนไป ๔. ไมเปน
คนหลงทํากาละ ๕. เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ดูกรอานนท เมื่อบุคคลทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ที่เรากลาววา เปนกิจ
ควรทําโดยสวนเดียว อานิสงสอยางนี้อันผูน ั้นพึงหวังได ฯ
[๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละอกุศล อกุศลอันบุคคลอาจละได
ถาบุคคลไมอาจละอกุศลได เราไมพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละอกุศล
ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะอกุศลอันบุคคลอาจละได ฉะนั้น เราจึงกลาวอยางนี้วา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละอกุศลดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอกุศลนี้อันบุคคลละไดแลว
จะพึงเปนไปเพื่อไมเปนประโยชน เพื่อทุกขไซร เราไมพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละอกุศล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะอกุศลอันบุคคลละไดแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชน เพือ่ ความสุข ฉะนั้น เราจึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละ
อกุศล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงยังกุศลใหเกิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลอันบุคคลอาจ
ใหเกิดได ถาบุคคลไมอาจใหเกิดไดเราไมพงึ กลาวอยางนีว้ า ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลาย
จงยังกุศลใหเกิด ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะกุศลอันบุคคลอาจใหเกิดได ฉะนั้น เราจึงกลาว
อยางนี้วาดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงยังกุศลใหเกิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากุศลนี้อัน
บุคคลใหเกิดแลว จะพึงเปนไปเพื่อไมเปนประโยชน เพื่อทุกขไซร เราไมพึงกลาวอยางนี้วา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงยังกุศลใหเกิด ดูกรภิกษทั้งหลาย ก็เพราะกุศลอันบุคคลให
เกิดแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ฉะนั้น เราจึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุทงั้ หลาย
เธอทั้งหลายจงยังกุศลใหเกิด ฯ
[๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอนเลือนหาย
แหงสัทธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ บทพยัญชนะที่ตั้งไวไมดี ๑อรรถที่นํามาไมดี ๑
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แมเนื้อความแหงบทพยัญชนะที่ตั้งไวไมดี ก็ยอมเปนอันนํามาไมดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒
อยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอนเลือนหายแหงสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒
อยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน ไมเลือนหายแหงสัทธรรม ๒ อยางเปน
ไฉน คือบทพยัญชนะที่ตั้งไวดี ๑ อรรถที่นํามาดี ๑ แมเนื้อความแหงบทพยัญชนะ
ที่ตั้งไวดแี ลว ก็ยอมเปนอันนํามาดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ยอมเปนไปเพื่อ
ความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน ไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม ฯ
จบอธิกรณวรรคที่ ๒
[๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉนคือ คนที่ไม
เห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ คนที่ไมรับรองตามธรรม เมื่อผูอื่นแสดงโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คนพาล ๒ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายบัณฑิต ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่
เห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ คนที่รับรองตามธรรม เมื่อผูอื่นแสดงโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บัณฑิต ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้ยอมกลาวตูตถาคต๒ จําพวกเปนไฉน
คือ คนเจาโทสะซึ่งมีโทษอยูภายใน ๑ คนที่เชื่อโดยถือผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้
ยอมกลาวตูตถาคต ฯ
[๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้ ยอมกลาวตูตถาคต ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดตรัสไววา ตถาคตไดภาษิตไว ไดตรัสไว ๑
คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตภาษิตไว ตรัสไววา ตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดตรัสไว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คน ๒ จําพวกนี้แล ยอมกลาวตูตถาคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้ ยอมไมกลาว
ตูตถาคต๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดตรัสไววา
ตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดตรัสไว ๑ คนทีแ่ สดงสิ่งที่ตถาคตภาษิตไว ตรัสไววาตถาคตภาษิต
ไว ตรัสไว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้แล ยอมไมกลาวตูตถาคต ฯ
[๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้ ยอมกลาวตูตถาคต ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ คนที่แสดงพระสุตตันตะที่มีอรรถจะพึงนําไปวา พระสุตตันตะมีอรรถนําไปแลว ๑ คนที่
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แสดงพระสุตตันตะที่มีอรรถอันนําไปแลววา พระสุตตันตะมีอรรถที่จะพึงนําไป ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้แลยอมกลาวตูตถาคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้
ยอมไมกลาวตูต ถาคต๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่แสดงพระสุตตันตะที่มีอรรถจะพึงนํา
ไปวา พระสุตตันตะมีอรรถที่จะพึงนําไป ๑ คนที่แสดงพระสุตตันตะที่มีอรรถอันนําไปแลววา
พระสุตตันตะมีอรรถอันนําไปแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้แลยอมไมกลาวตู
ตถาคต ฯ
[๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คติ ๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตวดริ ัจฉานอยางใด
อยางหนึ่ง อันผูมีการงานลามกพึงหวังได ดูกรภิกษุทั้งหลาย คติ ๒ อยาง คือเทวดาหรือมนุษย
อยางใดอยางหนึ่ง อันผูมีการงานไมลามกพึงหวังได ฯ
[๒๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คติ ๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตวดริ ัจฉานอยางใด
อยางหนึ่ง อันคนมิจฉาทิฐิพงึ หวังได ดูกรภิกษุทั้งหลาย คติ ๒ อยาง คือ เทวดาหรือมนุษยอยางใด
อยางหนึ่ง อันคนสัมมาทิฐิพึงหวังได ฯ
[๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ตอ นรับคนทุศีลมี ๒ อยาง คือนรกหรือกําเนิด
สัตวดิรัจฉาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ตอ นรับคนมีศีล ๒ อยางคือ มนุษยหรือเทวดา ฯ
[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราพิจารณาเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการ จึงเสพ
เสนาสนะอันสงัด คือ ปาและปาเปลี่ยว อํานาจประโยชน ๒ ประการ เปนไฉน คือ เห็นการ
อยูสบายในปจจุบันของตน ๑ อนุเคราะหหมูชนในภายหลัง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเห็นอํานาจ
ประโยชน ๒ ประการนี้แล จึงเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและปาเปลีย่ ว ฯ
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวนแหงวิชชา ธรรม ๒ อยาง
เปนไฉน คือ สมถะ ๑ วิปสสนา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมถะที่ภิกษุเจริญแลว ยอมเสวย
ประโยชนอะไร ยอมอบรมจิต จิตที่อบรมแลว ยอมเสวยประโยชนอะไร ยอมละราคะได
วิปสสนาที่อบรมแลวยอมเสวยประโยชนอะไร ยอมอบรมปญญา ปญญาที่อบรมแลว ยอม
เสวยประโยชนอะไรยอมละอวิชชาได ฯ
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[๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่เศราหมองดวยราคะ ยอมไมหลุดพนหรือปญญาที่
เศราหมองดวยอวิชชา ยอมไมเจริญดวยประการฉะนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะสํารอก
ราคะได จึงชื่อวาเจโตวิมุติ เพราะสํารอกอวิชชาไดจึงชื่อวาปญญาวิมุติ ฯ
จบพาลวรรคที่ ๓
[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภูมิอสัตบุรุษและสัตบุรุษแกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุทั้งหลายนัน้ ทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาค
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลายก็ภูมิอสัตบุรุษเปนไฉน อสัตบุรุษยอม
เปนคนอกตัญูอกตเวที ก็ความเปนคนอกตัญูอกตเวทีนี้ อสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ความเปนคนอกตัญูอกตเวทีนี้ เปนภูมิอสัตบุรุษทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สวนสัตบุรุษยอมเปนคนกตัญูกตเวที ก็ความเปนคนกตัญูกตเวทีนี้ สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนคนกตัญูกตเวทีทั้งหมดนี้เปนภูมิสัตบุรุษ ฯ
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวการกระทําตอบแทนไมไดงายแกทานทั้ง ๒ ทาน
ทั้ง ๒ คือใคร คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงประคับประคองมารดา
ดวยบาขางหนึง่ พึงประคับประคองบิดาดวยบาขางหนึ่งเขามีอายุ มีชีวติ อยูตลอดรอยป และเขา
พึงปฏิบัติทานทั้ง ๒ นั้นดวยการอบกลิ่น การนวด การใหอาบน้ํา และการดัด และทาน
ทั้ง ๒ นั้น พึงถายอุจจาระปสสาวะบนบาทั้งสองของเขานั่นแหละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทํา
อยางนั้นยังไมชื่อวาอันบุตรทําแลวหรือทําตอบแทนแลวแกมารดาบิดาเลย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อันเปนอิสราธิปตย ในแผนดินใหญอันมีรตนะ
๗ ประการมากหลายนี้ การกระทํากิจอยางนั้น ยังไมชื่อวาอันบุตรทําแลวหรือทําตอบแทนแลว
แกมารดาบิดาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเลี้ยง แสดง
โลกนี้แกบุตรทั้งหลาย สวนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผูไมมีศรัทธา ใหสมาทานตั้งมั่นในศรัทธา
สัมปทา ยังมารดาบิดาผูทุศีล ใหสมาทานตัง้ มั่นในศีลสัมปทา ยังมารดาบิดาผูมีความตระหนี่
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ใหสมาทานตัง้ มั่นในจาคสัมปทา ยังมารดาบิดาทรามปญญา ใหสมาทานตั้งมั่นในปญญาสัมปทา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยเหตุมปี ระมาณเทานีแ้ ล การกระทําอยางนั้นยอมชือ่ วาอันบุตรนัน้ ทําแลว
และทําตอบแทนแลว แกมารดาบิดา ฯ
[๒๗๙] ครั้งนั้นแล พราหมณคนหนึ่งเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงทีป่ ระทับไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดมมีวาทะวาอยางไร กลาววาอยางไร
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณเรามีวาทะวาควรทํา และมีวาทะวาไมควรทํา ฯ
พ. ทานพระโคดม มีวาทะวาควรทํา และมีวาทะวาไมควรทําอยางไร ฯ
ภ. ดูกรพราหมณ เรากลาววา ไมควรทํากายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต เรากลาววา
ไมควรทําอกุศลธรรมอันลามกหลายอยาง และเรากลาววา ควรทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
เรากลาววา ควรทํากุศลธรรมหลายอยาง ดูกรพราหมณ เรากลาววาควรทําและกลาววาไมควรทํา
อยางนี้แล ฯ
พ. ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ... ขอทานพระโคดมจงทรงจํา
ขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
[๒๘๐] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดี ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ในโลกมีทักขิไณยบุคคลกี่จําพวก และควรใหทานในเขตไหน พระผูมี
พระภาคตรัสตอบวา ดูกรคฤหบดีในโลกมีทักขิไณยบุคคล ๒ จําพวก คือ พระเสขะ ๑
พระอเสขะ ๑ ดูกรคฤหบดี ในโลกนี้มีทักขิไณยบุคคล ๒ จําพวกนี้แล และควรใหทานใน
เขตนี้
ครั้นพระผูมีพระภาคผูสคุ ตศาสดาไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกในภายหลังวา
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"ในโลกนี้ พระเสขะกับพระอเสขะเปนผูควรแกทกั ษิณาของทายก
ผูบูชาอยู พระเสขะและอเสขะเหลานัน้ เปนผูตรงทั้งทางกาย ทางวาจา
และทางใจ นี้เปนเขตบุญของทายกผูบูชาอยู ทานที่ใหแลวในเขตนี้มี
ผลมาก" ฯ
[๒๘๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรอยูที่ปราสาทของนาง
วิสาขา มิคารมารดาในบุพพาราม ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นตอบรับทานพระสารีบุตรแลว ทาน
พระสารีบุตรไดกลาววาดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราจักแสดงบุคคลที่มีสังโยชนในภายใน และบุคคล
ที่มีสังโยชนในภายนอก ทานทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นตอบรับ
ทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรผูมีอายุทั้งหลายก็บุคคลที่มีสังโยชน
ในภายในเปนไฉน ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีลสํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอม
ดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย
เมื่อแตกกายตายไปภิกษุนั้นยอมเขาถึงหมูเทพหมูใดหมูห นึ่ง ครั้นจุตจิ ากอัตภาพนั้นแลว เปน
อนาคามีกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ นี้เรียกวาบุคคลผูมีสังโยชนในภายใน เปนอนาคามีกลับ
มาสูความเปนผูเชนนี้ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีสังโยชนในภายนอกเปนไฉน ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
เปนผูมีศีล สํารวมแลวในพระปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยใน
โทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุนนั้ ยอมบรรลุเจโตวิมุติอันสงบ
อยางใดอยางหนึ่ง เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงหมูเทพหมูใดหมูหนึ่ง ครั้นจุติจากอัตภาพ
นั้นแลว เปนอนาคามีไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ นีเ้ รียกวา บุคคลผูมีสังโยชนในภายนอก
เปนอนาคามี ไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นยอมปฏิบัตเิ พื่อความหนาย เพื่อคลาย เพือ่ ความดับกามทั้งหลาย ยอมปฏิบัติ
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เพื่อความหนาย เพื่อคลาย เพือ่ ความดับภพทั้งหลาย ยอมปฏิบัติเพื่อสิ้นตัณหา เพื่อสิ้นความโลภ
ภิกษุนั้นเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงหมูเทพหมูใดหมูห นึ่ง ครั้นจุตจิ ากอัตภาพนั้นแลว เปน
อนาคามี ไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ ดูกรผูมีอายุทั้งหลายนี้เรียกวา บุคคลมีสังโยชนใน
ภายนอก เปนอนาคามี ไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล เทวดาที่มจี ิตเสมอกันมากองคเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระสารีบุตรนั่นกําลังเทศนาถึงบุคคลที่มีสังโยชนในภายใน และบุคคล
ที่มีสังโยชนในภายนอกแกภิกษุทั้งหลาย อยูที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาในบุพพาราม
ขาแตพระองคผูเจริญ บริษัทราเริง ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณา
เสด็จไปหาทานพระสารีบุตรจนถึงที่อยูเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับคําอาราธนาดวยดุษณีภาพ
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคทรงหายจากพระเชตวันวิหารไปปรากฏเฉพาะหนาทานพระสารีบุตร
ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาในบุพพาราม เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขน
ที่เหยียดฉะนัน้ พระผูมีพระภาคประทับนัง่ บนอาสนะทีป่ ูลาดไว แมทา นพระสารีบุตรก็ไดถวาย
บังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่งลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัส
กะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร เทวดาที่มีจิตเสมอกันมากองคเขาไปหาเราจนถึงที่อยู
ไหวเราแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวบอกวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระ
สารีบุตรกําลังเทศนาถึงบุคคลที่มีสังโยชนในภายในและบุคคลที่มีสังโยชนในภายนอก แกภิกษุ
ทั้งหลาย อยูทปี่ ราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาในบุพพาราม ขาแตพระองคผูเจริญ บริษัทราเริง
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาเสด็จไปหาทานพระสารีบุตรจนถึงที่
อยูเถิด ดูกรสารีบุตร ก็เทวดาเหลานั้นยืนอยูใ นโอกาสแมเทาปลายเหล็กแหลมจดลง ๑๐ องค
บาง ๒๐ องคบาง ๓๐ องคบาง ๔๐ องคบาง ๕๐ องคบาง ๖๐องคบาง แตก็ไมเบียดกัน
และกัน ดูกรสารีบุตร ก็เธอพึงมีความคิดอยางนี้วาจิตอยางนั้น ซึ่งเปนเหตุใหเทวดาเหลานั้น
ยืนอยูไ ดในโอกาสแมเทาปลายเหล็กแหลมจดลง ๑๐ องคบาง ... ๖๐ องคบาง เปนจิตอันเทวดา
เหลานั้นอบรมแลวในภพนัน้ แนนอน ดูกรสารีบุตร ก็ขอนั้นเธอไมควรเห็นเชนนี้ ดูกรสารีบุตร
ก็จิตอยางนั้น ซึ่งเปนเหตุใหเทวดาเหลานั้นยืนอยูไ ดในโอกาสแมเทาปลายเหล็กแหลมจดลง
๑๐ องคบาง ฯลฯ แตก็ไมเบียดกันและกัน เทวดาเหลานัน้ ไดอบรมแลวในศาสนานี้เอง
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เพราะฉะนั้นแหละสารีบุตร เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จักเปนผูมีอินทรียสงบ มีใจระงับอยู
เธอควรศึกษาเชนนี้แหละ สารีบุตร กายกรรมวจีกรรม มโนกรรมของผูมีอินทรียสงบ
มีใจระงับ เพราะฉะนัน้ แหละ สารีบุตร เธอพึงศึกษาวา จักนํากายและจิตที่สงบระงับแลวเทานัน้
เขาไปในพรหมจารีทั้งหลาย ดูกรสารีบุตร เธอควรศึกษาเชนนี้แหละ ดูกรสารีบุตร พวก
อัญญเดียรถียป ริพาชกที่ไมไดฟงธรรมบรรยายนี้ ไดพากันฉิบหายเสียแลว ฯ
[๒๘๒] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะอยูที่ฝงแมน้ํากัททมทหะ ใกลพระนครวรรณะ
ครั้งนั้นแล พราหมณอารามทัณฑะไดเขาไปหาทานพระมหาที่กัจจานะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทาน
พระมหากัจจานะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดถามวา ดูกรทานกัจจานะ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหกษัตริยกบั กษัตริย
พราหมณกับพราหมณ คฤหบดีกับคฤหบดี วิวาทกัน ทานมหากัจจานะตอบวา ดูกร
พราหมณ เพราะเหตุเวียนเขาไปหากามราคะ ตกอยูใ นอํานาจกามราคะ กําหนัดยินดีในกามราคะ
ถูกกามราคะกลุมรุม และถูกกามราคะทวมทับ แมกษัตริยก ับกษัตริยพราหมณกบั พราหมณ
คฤหบดีกับคฤหบดี วิวาทกัน ฯ
อา. ดูกรทานกัจจานะ ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย เครื่องใหสมณะกับสมณะ
วิวาทกัน ฯ
มหา. ดูกรพราหมณ เพราะเหตุเวียนเขาไปหาทิฐิราคะ ตกอยูในอํานาจทิฐิราคะ
กําหนัดยินดีในทิฐิราคะ ถูกทิฐิราคะกลุมรุม และถูกทิฐิราคะทวมทับ แมสมณะกับสมณะ
ก็ววิ าทกัน ฯ
อา. ดูกรทานกัจจานะ ก็ในโลก ยังจะมีใครบางไหม ที่กาวลวงการเวียนเขาไปหากาม
ราคะ การตกอยูในอํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดีในกามราคะ การถูกกามราคะกลุม รุม และ
การถูกกามราคะทวมทับนี้ และกาวลวงการเวียนเขาไปหาทิฐิราคะ การตกอยูในอํานาจทิฐิราคะ
การกําหนัดยินดีในทิฐิราคะการถูกทิฐิราคะกลุมรุม และการถูกทิฐิราคะทวมทับนี้เสียได ฯ
มหา. ดูกรพราหมณ ในโลก มีทานที่กาวลวงการเวียนเขาไปหากามราคะ การตกอยูใน
อํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดีในกามราคะ การถูกกามราคะกลุมรุม และการถูกกามราคะ
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ทวมทับนี้เสียได และกาวลวงความเวียนเขาไปหาทิฐิราคะ การตกอยูในอํานาจทิฐิราคะ
การกําหนัดยินดีในทิฐิราคะ การถูกทิฐิราคะกลุมรุม และการถูกทิฐิราคะทวมทับนี้ ฯ
อา. ดูกรทานกัจจานะ ใครในโลกเปนผูก าวลวงการเวียนเขาไปหากามราคะ ... และการ
ถูกทิฐิราคะทวมทับนี้ ฯ
มหา. ดูกรพราหมณ ในชนบทดานทิศบูรพา มีพระนครชื่อวาสาวัตถี ณ พระนคร
สาวัตถีนั้นทุกวันนี้ พระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นกําลังประทับอยู ดูกร
พราหมณ ก็พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงกาวลวงการเวียนเขาไปหากามราคะ ... และการถูก
ทิฐิราคะทวมทับนี้ดวย
เมื่อทานพระมหากัจจานะตอบอยางนี้แลว พราหมณอารามทัณฑะลุกจากที่นั่ง หมผา
เฉวียงบาขางหนึ่งแลว คุกมณฑลเขาขางขวาลงบนแผนดิน ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาค
ประทับอยูแลวเปลงอุทาน ๓ ครั้งวา ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอม
แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้ ผูกาวลวงการเวียนเขาไปหากามราคะ
การตกอยูใ นอํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดีในกามราคะ การถูกกามราคะกลุมรุม และ
การถูกกามราคะทวมทับนีแ้ ลว กับทั้งไดกา วลวงการเวียนเขาไปหาทิฐริ าคะการตกอยูใน
อํานาจทิฐิราคะ การกําหนัดยินดีในทิฐิราคะ การถูกทิฐิราคะกลุมรุมและการถูกทิฐิราคะ
ทวมทับนี้ดว ย ขาแตทานกัจจานะ ภาษิตของทานแจมแจงนักขาแตทานกัจจานะ ภาษิตของ
ทานแจมแจงนัก ทานกัจจานะประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของ
ที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวาคนมีจักษุ
จักเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตทานกัจจานะ ขาพเจานี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น กับทั้ง
พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานกัจจานะจงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิตจําเดิมแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
[๒๘๓] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะอยูที่ปาคุนทาวัน ใกลเมืองมธุรา ครั้งนั้นแล
พราหมณกัณฑรายนะเขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ
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ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามวา
ดูกรทานกัจจานะ ขาพเจาไดฟงมาดังนีว้ า ทานสมณะกัจจานะหาอภิวาท ลุกขึ้นตอนรับพวก
พราหมณที่ชราแกเฒาลวงกาลผานวัย หรือเชื้อเชิญดวยอาสนะไม ดูกรทานกัจจานะ ขาวที่ได
ฟงมานั้นจริงแท เพราะทานกัจจานะหาอภิวาท ลุกขึ้นตอนรับพวกพราหมณที่ชราแกเฒาลวงกาล
ผานวัย หรือเชือ้ เชิญดวยอาสนะไม ดูกรทานกัจจานะ การกระทําเชนนี้นั้น เปนการไม
สมควรแท ฯ
ทานมหากัจจานะตอบวา ดูกรพราหมณ ภูมิคนแกและภูมเิ ด็ก ที่พระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงรูทรงเห็นพระองคนั้นตรัสไวมีอยู ดูกรพราหมณ ถึงแม
จะเปนคนแกมีอายุ ๘๐ ป ๙๐ ป หรือ ๑๐๐ ป แตกําเนิดก็ดี แตเขายังบริโภคกาม อยูใ นทาม
กลางกาม ถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผา---ถูกกามวิตกเคี้ยวกินอยู ยังเปนผูขวนขวายเพื่อ
แสวงหากาม เขาก็ยอมถึงการนับวาเปนพาล ไมใชเถระโดยแท ดูกรพราหมณ ถึงแมวา จะเปน
เด็กยังเปนหนุม มีผมดําสนิท ประกอบดวยความเปนหนุม อันเจริญ ยังตั้งอยูในปฐมวัย แต
เขาไมบริโภคกาม ไมอยูใ นทามกลางกาม ไมถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผา ไมถูกกามวิตก
เคี้ยวกิน ไมขวนขวายเพื่อแสวงหากาม เขาก็ยอมถึงการนับวาเปนบัณฑิตเปนเถระแนแท
ทีเดียวแล
ทราบวา เมือ่ ทานพระมหากัจจานะกลาวอยางนีแ้ ลว พราหมณกัณฑรายนะไดลกุ จาก
ที่นั่งแลวหมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง ไหวเทาของภิกษุทหี่ นุม ดวยเศียรเกลากลาววา พระผูเปนเจาแก
ตั้งอยูแลวในภูมิคนแก เรายังเด็ก ตั้งอยูใ นภูมิเด็กขาแตทานกัจจานะ ภาษิตของทานแจมแจง
นัก ขาแตทานกัจจานะ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ทานพระกัจจานะประกาศธรรมโดยอเนก
ปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่าํ เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสอง
ประทีปในที่มดื ดวยตั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนัน้ ขาแตทานกัจจานะ ขาพเจานี้ ขอถึง
พระโคดมผูเจริญพระองคนั้น กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอทานพระกัจจานะ
จงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
[๒๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พวกโจรมีกําลัง สมัยนั้นพระเจาแผนดินยอม
ถอยกําลัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยเชนนัน้ พระเจาแผนดินยอมไมสะดวกทีจ่ ะเสด็จผานไป
เสด็จออกไป หรือจะออกคําสั่งไปยังชนบทชายแดนในสมัยเชนนั้น แมพวกพราหมณและ
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คฤหบดีก็ไมสะดวกที่จะผานไป จะออกไปหรือเพื่อตรวจตราการงานภายนอก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใดพวกภิกษุเลวทรามมีกําลัง สมัยนั้น พวกภิกษุที่มีศีลเปนที่รักยอม
ถอยกําลัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยเชนนั้น ภิกษุพวกที่มีศีลเปนที่รัก เปนผูนิ่งเงียบทีเดียว
นั่งในทามกลางสงฆ หรือคบชนบทชายแดน ขอนี้นนั้ ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนของชนมาก
เพื่อมิใชสุขของชนมาก เพือ่ ความฉิบหาย เพื่อมิใชประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อทุกขแก
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พระเจาแผนดินมีกําลัง สมัยนั้น พวก
โจรยอมถอยกําลังดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในสมัยเชนนัน้ พระเจาแผนดินยอมสะดวกที่จะเสด็จ
ผานไปเสด็จออกไป หรือที่จะออกคําสั่งไปยังชนบทชายแดน ในสมัยเชนนั้น แมพวก
พราหมณและคฤหบดียอมสะดวกที่จะไป ออกไป หรือตรวจการงานภายนอกดูกรภิกษุทั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด พวกภิกษุที่มีศลี เปนที่รัก มีกาํ ลังสมัยนั้น พวกภิกษุทเี่ ลวทราม
ยอมถอยกําลัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยเชนนั้นพวกภิกษุที่เลวทราม เปนผูนิ่งเงียบทีเดียว
นั่งในทามกลางสงฆ หรือออกไปทางใดทางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนของชนมากเพื่อสุขของชนมาก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมสรรเสริญความปฏิบัติผิดของคน ๒ จําพวก คือ
คฤหัสถ ๑ บรรพชิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแลว ยอมไมยัง
กุศลธรรมที่นําออกใหสําเร็จก็ได เพราะการปฏิบัติผิดเปนเหตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราสรรเสริญ
ความปฏิบัติชอบของคน ๒ จําพวก คือคฤหัสถ ๑ บรรพชิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ
หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแลวยอมยังกุศลธรรมที่นําออกใหสําเร็จได เพราะการปฏิบัติชอบเปน
เหตุ ฯ
[๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่หามอรรถและธรรมโดยสูตรซึ่งตนเรียนไวไมดี
ดวยพยัญชนะปฏิรูปนั้น ชื่อวาปฏิบัติแลวเพื่อมิใชประโยชนของชนมาก เพื่อมิใชสุขของชนมาก
เพื่อความฉิบหาย เพื่อมิใชประโยชนแกชนเปนอันมาก เพือ่ ทุกขแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย
อนึ่ง ภิกษุพวกนั้นยังจะประสพบาปเปนอันมาก และทั้งชื่อวาทําสัทธรรมนี้ใหอันตรธานไปอีก
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ดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่อนุโลมอรรถและธรรม โดยสูตรซึ่งตนเรียนไวดี ดวย
พยัญชนะปฏิรูปนั้น ชื่อวาปฏิบัติแลวเพื่อประโยชนของชนมาก เพื่อความสุขของชนมาก เพื่อ
ประโยชน เพือ่ เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุพวกนั้นยังประสพบุญเปนอันมาก ทั้งชื่อวาดํารงสัทธรรมนี้ไวอีกดวย ฯ
จบสมจิตตวรรคที่ ๔
[๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ บริษัทตื้น ๑
บริษัทลึก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษทั ตืน้ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทใดในธรรมวินัย
นี้ มีภิกษุฟุงซานเชิดตัว มีจิตกวัดแกวง ปากกลาพูดจาอื้อฉาว หลงลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ
มีจิตไมตั้งมั่น คิดจะสึก ไมสาํ รวมอินทรีย บริษัทเชนนี้เรียกวาบริษัทตืน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บริษัทลึกเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีภกิ ษุไมฟุงซาน ไมเชิดตัว
มีจิตไมกวัดแกวง ปากไมกลา ไมพูดจาอือ้ ฉาว ดํารงสติมั่น มีสัมปชัญญะ มีใจตั้งมัน่ มีจิต
เปนเอกัคคตา สํารวมอินทรีย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทลึก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒
จําพวกนี้แล บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทลึกเปนเลิศ ฯ
[๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ บริษัทที่แยก
ออกเปนพวก ๑ บริษัทที่สามัคคีกัน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัททีแ่ ยกออกเปนพวกเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทใดในธรรมวินยั นี้ มีภิกษุหมายมั่นทะเลาะวิวาทกัน ตางเอาหอก คือปาก
ทิ่มแทงกันและกันอยู บริษัทเชนนี-้ --เรียกวาบริษัทที่แยกกันเปนพวก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
บริษัทที่สามัคคีกันเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทใดในธรรมวินยั นี้ มีภิกษุพรอมเพรียง
กัน ชื่นชมกันไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาเปน
ที่รักอยูบริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทที่สามัคคีกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษทั ๒ จําพวกนีแ้ ล
บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทที่สามัคคีกันเปนเลิศ ฯ
[๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือบริษัทที่ไมมี
อัครบุคคล ๑ บริษัทที่มีอัครบุคคล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่ไมมอี ัครบุคคลเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีพวกภิกษุเถระเปนคนมักมาก เปนคนยอหยอน เปน
หัวหนาในการกาวไปสูทางต่าํ ทอดทิ้งธุระในปวิเวก ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง ประชุมชนภายหลัง
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ตางถือเอาภิกษุเถระเหลานัน้ เปนตัวอยาง ถึงประชุมชนนั้นก็เปนผูมักมาก ยอหยอน เปนหัวหนา
ในการกาวไปสูทางต่ํา ทอดทิ้งธุระในปวิเวก ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อ
บรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท
เชนนี้ เรียกวาบริษัทไมมีอัครบุคคลดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่มีอัครบุคคลเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีพวกภิกษุเถระเปนคนไมมักมาก ไมยอหยอน ทอด
ทิ้งธุระในการกาวไปสูทางต่าํ เปนหัวหนาในปวิเวก ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อ
บรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ประชุมชนภายหลังตาง
ถือเอาภิกษุเถระเหลานัน้ เปนตัวอยาง ถึงประชุมชนนัน้ ก็เปนผูไมมักมาก ไมยอหยอน ทอดทิ้ง
ธุระในการกาวไปสูทางต่ํา เปนหัวหนาในปวิเวก ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อ
บรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท
เชนนี้ เรียกวาบริษัทมีอัครบุคคล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษทั ๒ จําพวกนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทที่มีอัครบุคคลเปนเลิศ ฯ
[๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ บริษัทที่มิใช
อริยะ ๑ บริษทั ที่เปนอริยะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่มิใชอริยะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในบริษทั ใดในธรรมวินัยนี้ ไมรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับ
ทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทที่มใิ ช
อริยะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่เปนอริยะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในบริษัทใดใน
ธรรมวินัยนี้ รูช ัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกขนี้ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทเชนนี้เรียกวา บริษัทที่เปนอริยะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บริษัท ๒ จําพวกนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทที่เปนอริยะเปนเลิศ ฯ
[๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ บริษัทหยาก
เยื่อ ๑ บริษัทใสสะอาด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทหยากเยื่อเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินยั นี้ ยอมถึงฉันทาคติโทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทหยากเยื่อ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทใสสะอาดเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลายภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินยั นี้ ยอมไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทใสสะอาด ดูกรภิกษุทั้งหลายบริษัท ๒ จําพวก
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทใสสะอาดเปนเลิศ ฯ
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[๒๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ บริษัทที่ดื้อ
ดานไมไดรับการสอบถามแนะนํา ๑ บริษทั ที่ไดรับการสอบถามแนะนําไมดื้อดาน ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บริษัทที่ดื้อดานไมไดรับการสอบถามแนะนําเปนไฉน ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัย
นี้ เมื่อผูอื่นกลาวพระสูตรที่ตถาคตภาษิตไวซึ่งลึกล้ํา มีอรรถอันลึกล้ํา เปนโลกุตระ ปฏิสังยุต
ดวยสุญญตธรรม ไมตั้งใจฟงใหดี ไมเงี่ยหูลงสดับ ไมเขาไปตั้งจิตไวเพือ่ จะรูทั่วถึง อนึ่ง ภิกษุ
เหลานั้นไมเขาใจธรรมที่ตนควรเลาเรียนทองขึ้นใจ แตเมือ่ ผูอื่นกลาวพระสูตรที่กวีไดรจนาไว
เปนคํากวี มีอกั ษรวิจิตร มีพยัญชนะวิจิตร มีในภายนอก ซึ่งสาวกไดภาษิตไว ยอมตั้งใจฟง
เปนอยางดี เงี่ยหูลงสดับ เขาไปตั้งจิตไวเพื่อจะรูทั่วถึงอนึ่ง ภิกษุเหลานั้นยอมเขาใจธรรมที่
ตนควรเลาเรียน ทองขึ้นใจ ภิกษุเหลานั้นเรียนธรรมนั้นแลว ไมสอบสวน ไมเทีย่ วไตถามกัน
และกันวา พยัญชนะนี้อยางไร อรรถแหงภาษิตนีเ้ ปนไฉน ภิกษุเหลานั้นไมเปดเผยอรรถที่ลี้ลับ
ไมทําอรรถที่ลึกซึ้งใหตื้น และไมบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนที่ตั้งแหงความสงสัยหลายอยาง
เสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษทั นี้เรียกวาบริษัทดื้อดานไมไดรับการสอบถามแนะนํา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บริษัทที่ไดรับการสอบถามแนะนําไมดื้อดานเปนไฉน ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้
เมื่อผูอื่นกลาวพระสูตรที่กวีรจนาไวเปนคํากวี มีอักษรวิจิตร มีพยัญชนะวิจิตร มีในภายนอก
เปนสาวกภาษิต ไมตั้งใจฟงดวยดี ไมเงีย่ หูลงสดับ ไมเขาไปตั้งจิตไวเพือ่ จะรูทั่วถึง อนึ่ง ภิกษุ
เหลานั้นไมเขาใจธรรมที่ตนควรเลาเรียน ทองขึ้นใจ แตวา เมื่อผูอื่นกลาวพระสูตรที่ตถาคตภาษิต
ไว ซึ่งลึกล้ํา มีอรรถลึกล้ํา เปนโลกุตระปฏิสังยุตดวยสุญญตธรรม ยอมตั้งใจฟงเปนอยางดี
เงี่ยหูลงสดับ เขาไปตั้งจิตเพือ่ จะรูทั่วถึง และภิกษุเหลานัน้ ยอมเขาใจธรรมที่ตนควรเลาเรียน ทอง
ขึ้นใจ ภิกษุเหลานั้นเรียนธรรมนั้นแลว ยอมสอบสวนเที่ยวไตถามกันและกันวา พยัญชนะนี้
อยางไร อรรถแหงภาษิตนีเ้ ปนไฉน ภิกษุเหลานั้นยอมเปดเผยอรรถที่ลี้ลับ ทําอรรถที่ลึกซึ้ง
ใหตื้น และบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนที่ตั้งแหงความสงสัยหลายอยางเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บริษัทนี้เรียกวา บริษัทผูไดรับการสอบถามแนะนํา ไมดอื้ ดาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒
จําพวกเหลานีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัททีไ่ ดรับการสอบถามแนะ
นํา ไมดื้อดาน เปนเลิศ ฯ
[๒๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือบริษัทที่หนัก
ในอามิส ไมหนักในสัทธรรม ๑ บริษัทที่หนักในสัทธรรม ไมหนักในอามิส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บริษัทที่หนักในอามิส ไมหนักในสัทธรรมเปนไฉน ภิกษุบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ตาง
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สรรเสริญคุณของกันและกันตอหนาคฤหัสถผูนุงหมผาขาววา ภิกษุรูปโนนเปนอุภโตภาควิมุต รูป
โนนเปนปญญาวิมุตรูปโนนเปนกายสักขี รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ รูปโนนเปนสัทธาวิมุต รูป
โนนเปนธรรมานุสารี รูปโนนเปนสัทธานุสารี รูปโนนมีศีล มีกัลยาณธรรม รูปโนนทุศีล มี
ธรรมเลวทราม เธอตางไดลาภดวยเหตุนนั้ ครั้นไดแลว ตางก็กําหนัดยินดี หมกมุน ไมเห็น
โทษ ไรปญญาเปนเหตุออกไปจากภพบริโภคอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทผูหนัก
ในอามิส ไมหนักในสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่หนักในสัทธรรม ไมหนักในอามิส
เปนไฉน ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ตางไมพูดสรรเสริญคุณของกันและกัน ตอหนา
คฤหัสถผูนุงหมผาขาววา ภิกษุรูปโนนเปนอุภโตภาควิมุต รูปโนนเปนปญญาวิมุต รูปโนน
เปนกายสักขี รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ รูปโนนเปนสัทธาวิมุต รูปโนนเปนธรรมานุสารี เปน
สัทธานุสารี รูปโนนมีศีล มีกัลยาณธรรม รูปโนนทุศีลมีธรรมเลวทราม เธอตางไดลาภดวย
เหตุนั้น ครั้นไดแลวก็ไมกําหนัด ไมยินดีไมหมกมุน มักเห็นโทษ มีปญญาเปนเหตุออกไปจาก
ภพบริโภคอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทผูหนักในสัทธรรม ไมหนักในอามิส
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้บริษัท
ที่หนักในสัทธรรม ไมหนักในอามิสเปนเลิศ ฯ
[๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ บริษัทไม
เรียบรอย ๑ บริษัทเรียบรอย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทไมเรียบรอย เปนไฉน ในบริษัทใด
ในธรรมวินยั นี้ กรรมฝายอธรรมเปนไป กรรมฝายธรรมไมเปนไป กรรมที่ไมเปนวินัยเปนไป กรรม
ที่เปนวินัยไมเปนไป กรรมฝายอธรรมรุงเรือง กรรมฝายธรรมไมรุงเรือง กรรมที่ไมเปนวินยั รุงเรือง
กรรมที่เปนวินัยไมรุงเรือง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทไมเรียบรอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะบริษัทเปนผูไมเรียบรอย กรรมฝายอธรรมจึงเปนไป กรรมฝายธรรมจึงไมเปนไป กรรมที่ไม
เปนวินยั จึงเปนไป กรรมที่เปนวินยั จึงไมเปนไป กรรมฝายอธรรมจึงรุงเรือง กรรมที่เปนธรรมจึง
ไมรุงเรือง กรรมที่ไมเปนวินัยจึงรุงเรืองกรรมที่เปนวินยั จึงไมรุงเรือง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัท
เรียบรอยเปนไฉน ในบริษัทใดในธรรมวินยั นี้ กรรมฝายธรรมเปนไป กรรมฝายอธรรมไม
เปนไป กรรมที่เปนวินัยเปนไป กรรมที่ไมเปนวินยั ไมเปนไป กรรมฝายธรรมรุงเรือง กรรมฝาย
อธรรมไมรุงเรือง กรรมที่เปนวินยั รุงเรือง กรรมที่ไมเปนวินัยไมรุงเรือง กรรมที่ไมเปนวินยั ไม
รุงเรือง ดูกรภิกษุท้งั หลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทเรียบรอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะบริษัท
เรียบรอย กรรมฝายธรรมจึงเปนไป กรรมฝายอธรรมจึงไมเปนไป กรรมที่เปนวินัยจึงเปนไป
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กรรมที่ไมเปนวินัยจึงไมเปนไป กรรมฝายธรรมจึงรุงเรืองกรรมฝายอธรรมจึงไมรุงเรือง กรรมที่
เปนวินยั จึงรุงเรือง กรรมที่ไมเปนวินยั จึงไมรุงเรือง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนีแ้ ล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทที่เรียบรอยเปนเลิศ ฯ
[๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ บริษัทที่ไร
ธรรม ๑ บริษัทที่ประกอบดวยธรรม ๑ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายบริษัท ๒ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทที่ประกอบดวยธรรมเปนเลิศ ฯ
[๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ อธรรมวาที
บริษัท ๑ ธรรมวาทีบริษัท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธรรมวาทีบริษัทเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ภิกษุทั้งหลายยึดถืออธิกรณ เปนธรรมหรือไมเปนธรรมก็ตาม ภิกษุ
เหลานั้น ครั้นยึดถืออธิกรณนั้นแลว ไมยังกันและกันใหยินยอม ไมเขาถึงความตกลงกัน ไม
ยังกันและกันใหเพงโทษตน และไมเขาถึงการเพงโทษตน ภิกษุเหลานัน้ มีการไมตกลงกัน
เปนกําลัง มีการไมเพงโทษตนเปนกําลัง คิดไมสละคืน ยึดมั่นอธิกรณนนั้ แหละดวยกําลัง
ดวยรูปคลํา แลวกลาววา "คํานี้เทานั้นจริง คําอื่นเปลา" ดังนี้ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บริษัทนี้
เรียกวา "อธรรมวาทีบริษัท" ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ธรรมวาทีบริษัทเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในบริษัทใดใน
ธรรมวินัยนี้ ภิกษุทั้งหลายยึดถืออธิกรณ เปนธรรมหรือไมเปนธรรมก็ตาม ภิกษุเหลานั้นครั้นยึดถือ
อธิกรณนั้นแลว ยังกันและกันใหยินยอม เขาถึงความตกลงกัน ยังกันและกันใหเพงโทษ เขาถึง
การเพงโทษตน ภิกษุเหลานัน้ มีความตกลงกันเปนกําลัง มีการเพงโทษตนเปนกําลัง คิดสละคืน
ไมยึดมัน่ อธิกรณนั้นดวยกําลัง ดวยการลูบคลํา แลวกลาววา "คํานีเ้ ทานั้นจริง คําอื่นเปลา"
ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษทั นี้เรียกวา "ธรรมวาทีบริษัท" ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บริษัท ๒
จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ ธรรมวาทีบริษัทเปนเลิศ ฯ
จบปริสวรรคที่ ๕
จบปฐมปณณาสก
____________________
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ทุติยปณณาสก
[๒๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้ เมื่อเกิดขึ้นในโลกยอมเกิดขึน้ เพือ่
ประโยชนเกื้อกูลของชนมาก เพื่อสุขของชนมาก เพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ๒ จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก
ยอมเกิดขึน้ เพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลของชนมาก เพื่อสุขของชนมาก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๒๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้ เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึน้ เปน
อัจฉริยมนุษย ๒ จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระเจาจักร
พรรดิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเปนอัจฉริย
มนุษย ฯ
[๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาลกิริยาของบุคคล ๒ จําพวกนี้ เปนความเดือดรอนแก
ชนเปนอันมาก กาลกิริยาของบุคคล ๒ จําพวกเปนไฉน คือ ของพระตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา ๑ ของพระเจาจักพรรดิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาลกิริยาของบุคคล ๒ จําพวกนี้แล
เปนความเดือดรอนแกชนเปนอันมาก ฯ
[๓๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูปารหบุคคล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ พระ
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูปารหบุคคล ๒
จําพวกนี้แล ฯ
[๓๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจา ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ พระ
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจกพุทธเจา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจา ๒
จําพวกนี้แล ฯ
[๓๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๒ จําพวกนี้ เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ พระภิกษุขณ
ี าสพ ๑ ชางอาชาไนย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย๒ จําพวกนีแ้ ล เมื่อฟาผายอมไม
สะดุง ฯ
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[๓๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๒ จําพวกนี้ เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ๒ จําพวกเปนไฉน คือ
พระภิกษุขณ
ี าสพ ๑ มาอาชาไนย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย๒ จําพวกนี้แล เมือ่ ฟาผายอมไมสะดุง ฯ
[๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๒ จําพวกนี้ เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ พระภิกษุขณ
ี าสพ ๑ สีหมฤคราช ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย๒ จําพวกนี้แล เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ฯ
[๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กินนรเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้ จึงไมพูดภาษา
มนุษย อํานาจประโยชน ๒ ประการเปนไฉน คือ เราอยาพูดเท็จ ๑เราอยาพูดตูผูอื่นดวยคํา
ไมจริง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กินนรเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการนีแ้ ล จึงไมพูดภาษามนุษย ฯ
[๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามไมอิ่ม ไมระอาตอธรรม ๒ ประการ ทํากาลกิริยา
ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ การเสพเมถุนธรรม ๑ การคลอดบุตร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาตุคามไมอิ่ม ไมระอาตอธรรม ๒ ประการนี้แลทํากาลกิรยิ า ฯ
[๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการอยูรวมของอสัตบุรุษ ๑การอยูรวมของ
สัตบุรุษ ๑ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การอยูรวมของอสัตบุรุษ
เปนอยางไร และอสัตบุรุษยอมอยูรวม อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เปนเถระในธรรม
วินัยนี้ ยอมคิดเชนนี้วา ถึงภิกษุที่เปนเถระก็ไมควรวากลาวเรา ถึงภิกษุทเี่ ปนมัชฌิมะก็ไมควร
วากลาวเรา ถึงภิกษุทเี่ ปนนวกะก็ไมควรวากลาวเรา แมเราก็ไมพึงวากลาวภิกษุที่เปนเถระ ภิกษุ
ที่เปนมัชฌิมะ ภิกษุทเี่ ปนนวกะ ถาแมภิกษุที่เปนเถระจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปราถนาสิ่งที่
ไมเปนประโยชน ไมใชปรารถนาสิ่งที่เปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ
ดังนี้ แมเราก็พงึ เบียดเบียนเขาบาง เราแมเห็นอยูก็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา แมหากภิกษุ
ที่เปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปรารถนาแตสิ่งที่ไมเปนประโยชน ไมใชปรารถนา
สิ่งที่เปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังนี้ แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง
เราแมจะเห็นอยู ก็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา แมภกิ ษุทมี่ ัชฌิมะก็คิดอยางนี้ ฯลฯ แมภิกษุที่
นวกะก็คดิ เชนนี้วา ถึงภิกษุทเี่ ปนเถระก็ไมควรวากลาวเรา ถึงภิกษุที่เปนมัชฌิมะก็ไมควรวากลาว
เรา ถึงภิกษุที่เปนนวกะก็ไมควรวากลาวเรา แมเราก็ไมพงึ วากลาวภิกษุที่เปนเถระ ภิกษุที่เปนมัชฌิมะ
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ภิกษุทเี่ ปนนวกะ ถาแมภิกษุที่เปนเถระจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปรารถนาสิ่งที่ไมเปนประโยชน
ไมปรารถนาสิ่งที่เปนประโยชนวากลาวเราเราพึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังนี้ แมเราก็พึงเบียดเบียน
เขาบาง เราแมจะเห็นอยูก ็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา ถาแมภิกษุที่เปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเราไซร ...
ถาแมภิกษุที่เปนนวกะจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปรารถนาแตสิ่งที่ไมเปนประโยชน ไมปรารถนา
สิ่งที่เปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังนี้ แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง
เราแมจะเห็นอยู ก็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การอยูร วมของอสัตบุรุษเปน
เชนนี้แล และอสัตบุรุษยอมอยูรวมเชนนี้แลดูกรภิกษุทั้งหลาย การอยูรว มของสัตบุรุษเปน
อยางไร และสัตบุรุษยอมอยูร วมอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เปนเถระในธรรมวินัยนี้
ยอมคิดเชนนี้วา ถึงภิกษุที่เปนเถระก็พึงวากลาวเรา ถึงภิกษุที่เปนมัชฌิมะก็พึงวากลาวเรา ถึง
ภิกษุทเี่ ปนนวกะก็พึงวากลาวเรา แมเราก็พงึ วากลาวภิกษุที่เปนเถระ ภิกษุที่เปนมัชฌิมะภิกษุ
ที่เปนนวกะถาภิกษุทเี่ ปนเถระจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปรารถนาสิ่งที่เปนประโยชน ไมใช
ปรารถนาสิ่งที่ไมเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา ดีละ ดังนี้ แมเราก็ไมพึงเบียด
เบียนเขา เราแมเห็นอยู ก็ควรทําตามถอยคําของเขา ถาแมภิกษุทเี่ ปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเรา
ไซร ... ถาแมภิกษุทเี่ ปนนวกะจะพึงวากลาวเราไซร ก็พงึ ปรารถนาแตสิ่งที่เปนประโยชน ไม
ปรารถนาสิ่งที่ไมเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา ดีละ ดังนี้ แมเราก็ไมพึงเบียด
เบียนเขา เราแมเห็นอยู ก็ควรทําตามถอยคําของเขา แมภกิ ษุที่เปนมัชฌิมะก็คิดเชนนี้ ฯลฯ
แมภิกษุที่เปนนวกะก็คดิ เชนนี้วา ถึงภิกษุทเี่ ปนเถระก็พึงวากลาวเรา ถึงภิกษุทเี่ ปนมัชฌิมะก็พึง
วากลาวเรา ถึงภิกษุทเี่ ปนนวกะก็พึงวากลาวเรา เราก็พึงวากลาวภิกษุที่เปนเถระ ที่เปนมัชฌิมะ
ภิกษุทเี่ ปนนวกะ ถาแมภิกษุที่เปนเถระจะพึงวากลาวเรา ก็พึงปรารถนาแตสิ่งที่เปนประโยชน
ไมปรารถนาสิ่งที่ไมเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา ดีละ ดังนี้ แมเราก็ไมพึง
เบียดเบียนเขา เราแมเห็นอยูกค็ วรทําตามถอยคําของเขา ถาแมภิกษุที่เปนมัชฌิมะจะพึงวากลาว
เราไซร ... ถาแมภิกษุทเี่ ปนนวกะจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปรารถนาแตสิ่งที่เปนประโยชน ไมใช
ปรารถนาสิ่งที่ไมเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา ดีละ ดังนี้ แมเราไมพึงเบียดเบียน
เขา เราแมเห็นอยู ก็ควรทําตามถอยคําของเขา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การอยูร วมของสัตบุรุษเปน
เชนนี้แล และสัตบุรุษยอมอยูรวมเชนนี้ ฯ
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[๓๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอธิกรณใด การดาโตตอบกัน ความแขงดีกันเพราะทิฐิ
ความอาฆาตแหงใจ ความไมพอใจ ความขึง้ เคียด ยังไมสงบระงับไป ณ ภายใน ความมุงหมาย
นี้ในอธิกรณนนั้ จักเปนไปเพื่อความเปนอธิกรณยืดเยื้อ กลาแข็งรายแรง และภิกษุทงั้ หลายจัก
อยูไมผาสุก ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนในอธิกรณใดแล การดาโตตอบกัน ความแขงดีกันเพราะ
ทิฐิความอาฆาตแหงใจ ความไมพอใจ ความขึ้งเคียด สงบระงับดีแลว ณ ภายใน ความ
มุงหมายนีใ้ นอธิกรณนั้น จักไมเปนไปเพือ่ ความเปนอธิกรณยดื เยื้อ กลาแข็งรายแรง และภิกษุ
ทั้งหลายจักอยูเ ปนผาสุก ฯ
จบปุคคลวรรคที่ ๑
[๓๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขของคฤหัสถ ๑
สุขเกิดแตบรรพชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนีแ้ ลดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒
อยางนี้ สุขเกิดแตบรรพชาเปนเลิศ ฯ
[๓๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ กามสุข ๑
เนกขัมมสุข ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้
เนกขัมมสุขเปนเลิศ ฯ
[๓๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขเจือกิเลส ๑
สุขไมเจือกิเลส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยาง
นี้ สุขไมเจือกิเลสเปนเลิศ ฯ
[๓๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขมีอาสวะ ๑
สุขไมมีอาสวะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้
สุขไมมีอาสวะเปนเลิศ ฯ
[๓๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขอิงอามิส ๑
สุขไมอิงอามิส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้
สุขไมอิงอามิสเปนเลิศ ฯ
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[๓๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขของพระอริยเจา ๑
สุขของปุถุชน ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สุข ๒ อยางนี้แลดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้
สุขของพระอริยเจาเปนเลิศ ฯ
[๓๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ กายิกสุข ๑
เจตสิกสุข ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้
เจตสิกสุขเปนเลิศ ฯ
[๓๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขอันเกิดแต
ฌานที่ยังมีปติ ๑ สุขอันเกิดแตฌานที่ไมมีปต ิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายสุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขอันเกิดแตฌานไมมีปตเิ ปนเลิศ ฯ
[๓๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขเกิดแตความ
ยินดี ๑ สุขเกิดแตความวางเฉย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขเกิดจากการวางเฉยเปนเลิศ ฯ
[๓๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขที่ถึงสมาธิ ๑
สุขที่ไมถึงสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้
สุขที่ถึงสมาธิเปนเลิศ ฯ
[๓๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขเกิดแตฌาน
มีปติเปนอารมณ ๑ สุขเกิดแตฌานไมมีปตเิ ปนอารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขเกิดแตฌานไมมีปติเปนอารมณเปนเลิศ ฯ
[๓๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขที่มีความยินดี
เปนอารมณ ๑ สุขที่มีความวางเฉยเปนอารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนีแ้ ล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขที่มีความวางเฉยเปนอารมณเปนเลิศ ฯ
[๓๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุขที่มีรูปเปน
อารมณ ๑ สุขที่ไมมีรูปเปนอารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขที่ไมมีรูปเปนอารมณเปนเลิศ ฯ
จบสุขวรรคที่ ๒
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[๓๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีนิมิตจึงเกิดขึ้นไมมีนิมิตไมเกิด
ขึ้น เพราะละนิมิตนั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมีดว ยประการดังนี้ ฯ
[๓๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีนิทานจึงเกิดขึน้ ไมมีนิทานไม
เกิดขึ้น เพราะละนิทานนัน้ เสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ
[๓๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีเหตุจึงเกิดขึ้นไมมีเหตุไมเกิดขึ้น
เพราะละเหตุนั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมีดวยประการดังนี้ ฯ
[๓๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีเครื่องปรุงจึงเกิดขึ้น ไมมีเครื่อง
ปรุงไมเกิดขึ้น เพราะละเครื่องปรุงนั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี ดวยประการ
ดังนี้ ฯ
[๓๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีปจจัยจึงเกิดขึ้นไมมีปจจัยไมเกิด
ขึ้น เพราะละปจจัยนั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานัน้ จึงไมมีดว ยประการดังนี้ ฯ
[๓๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีรูปจึงเกิดขึ้น ไมมีรูปไมเกิดขึน้
เพราะละรูปนัน้ เสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ
[๓๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีเวทนาจึงเกิดขึน้ ไมมีเวทนาไม
เกิดขึ้น เพราะละเวทนานั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ
[๓๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีสัญญาจึงเกิดขึ้นไมมีสัญญาไมเกิดขึ้น
เพราะละสัญญานั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ
[๓๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีวิญญาณจึงเกิดขึ้น ไมมีวิญญาณ
ไมเกิดขึ้น เพราะละวิญญาณนั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ
[๓๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีสังขตธรรมเปนอารมณจึงเกิดขึ้น
ไมมีสังขตธรรมเปนอารมณไมเกิดขึ้น เพราะละสังขตธรรมนั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น
จึงไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ
จบสนิมิตตวรรคที่ ๓
[๓๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือเจโตวิมุติ ๑
ปญญาวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
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[๓๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือความเพียร ๑
ความไมฟุงซาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๓๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ นาม ๑ รูป ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ วิชชา ๑ วิมุตติ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ภวทิฏฐิ ๑
วิภวทิฏฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความไมละอาย ๑
ความไมเกรงกลัว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๓๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนคน
วายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรชั่ว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๓๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนคน
วางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๓๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผูฉลาด
ในธาตุ ๑ ความเปนผูฉลาดในมนสิการ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผู
ฉลาดในอาบัติ ๑ ความเปนผูฉ ลาดในการออกจากอาบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้
แล ฯ
จบธรรมวรรคที่ ๔
[๓๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉนคือ คนที่นาํ
เอาภาระทีย่ ังไมมาถึงไป ๑ คนที่ไมนําเอาภาระที่มาถึงไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวก
นี้แล ฯ
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[๓๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่นํา
ภาระที่มาถึงไป ๑ คนที่ไมนาํ เอาภาระทีย่ ังไมมาถึงไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้
แล ฯ
[๓๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่เขาใจ
วาควรในของที่ไมควร ๑ คนที่เขาใจวาไมควรในของที่ควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒
จําพวกนี้แล ฯ
[๓๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่เขาใจ
วาไมควรในของที่ไมควร ๑ คนที่เขาใจวาควรในของที่ควร ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒
จําพวกนี้แล ฯ
[๓๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวก เปนไฉนคือ คนที่
เขาใจวาเปนอาบัติในขอที่ไมเปนอาบัติ ๑ คนที่เขาใจวาไมเปนอาบัติในขอที่เปนอาบัติ ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่เขาใจ
วาไมเปนอาบัติในขอที่ไมเปนอาบัติ ๑ คนที่เขาใจวาเปนอาบัติขอที่เปนอาบัติ ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่เขาใจ
วาเปนธรรมในขอที่ไมเปนธรรม ๑ คนที่เขาใจวาไมเปนธรรมในขอที่เปนธรรม ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่
เขาใจวาไมเปนธรรมในขอที่ไมเปนธรรม ๑ คนที่เขาใจวาเปนธรรมในขอที่เปนธรรม ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉนคือ คนที่เขาใจ
วาเปนวินยั ในขอที่ไมเปนวินัย ๑ คนทีเ่ ขาใจวาไมเปนวินัยในขอที่เปนวินยั ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คนพาล ๒ จําพวกนี้แล ฯ
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[๓๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่เขาใจ
วาไมเปนวินยั ในขอที่ไมเปนวินยั ๑ คนทีเ่ ขาใจวาเปนวินัยในขอที่เปนวินยั ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บัณฑิต ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ ผูที่รังเกียจสิ่งที่ไมนารังเกียจ ๑ ผูที่ไมรังเกียจสิ่งทีน่ ารังเกียจ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะ
ยอมเจริญแกคน ๒ จําพวกนีแ้ ล ฯ
[๓๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ ผูที่ไมรังเกียจสิ่งที่ไมนารังเกียจ ๑ ผูที่รังเกียจสิ่งทีน่ ารังเกียจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะ
ยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ ผูที่เขาใจวาควรในของทีไ่ มควร ๑ ผูที่เขาใจวาไมควรในของที่ควร ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก๒ จําพวกเปนไฉน
คือ ผูที่เขาใจวาไมควรในของที่ไมควร ๑ ผูท ี่เขาใจวาควรในของที่ควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ ผูที่เขาใจวาเปนอาบัติในขอที่ไมเปนอาบัติ ๑ ผูที่เขาใจวาไมเปนอาบัติในขอที่เปนอาบัติ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ ผูที่เขาใจวาไมเปนอาบัตใิ นขอที่ไมเปนอาบัติ ๑ ผูที่เขาใจวาเปนอาบัติในขอที่เปนอาบัติ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวกนีแ้ ล ฯ
[๓๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ ผูที่เขาใจวาเปนธรรมในขอที่ไมเปนธรรม ๑ ผูที่เขาใจวาไมเปนธรรมในขอที่เปนธรรม ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก๒ จําพวกเปนไฉน
คือ ผูที่เขาใจวาไมเปนธรรมในขอที่ไมเปนธรรม ๑ ผูที่เขาใจวาเปนธรรมในขอที่เปนธรรม ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน๒ จําพวกนีแ้ ล ฯ
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[๓๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ ผูที่เขาใจวาเปนวินัยในขอที่ไมเปนวินยั ๑ ผูที่เขาใจวาไมเปนวินัยในขอที่เปนวินยั ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก๒ จําพวกเปนไฉน
คือ ผูที่เขาใจวาไมเปนวินัยในขอที่ไมเปนวินัย ๑ ผูที่เขาใจวาเปนวินัยในขอที่เปนวินัย ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒จําพวกนี้แล ฯ
จบพาลวรรคที่ ๕
จบทุติยปณณาสก
___________

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาที่ 81
ตติยปณณาสก
[๓๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหวัง ๒ อยางนี้ละไดยาก ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความหวังในลาภ ๑ ความหวังในชีวิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหวัง๒ อยางนี้แลละไดยาก ฯ
[๓๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้หาไดยากในโลก ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ บุพพการีบคุ คล ๑ กตัญูกตเวทีบุคคล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคล ๒ จําพวกนี้แลหาได
ยากในโลก ฯ
[๓๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้หาไดยากในโลก ๒ จําพวก เปนไฉน
คือ คนที่พอใจ ๑ คนที่อิ่มหนํา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒จําพวกนีแ้ ลหาไดยากในโลก ฯ
[๓๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้ใหอมิ่ ไดยาก ๒ จําพวกเปนไฉน คือ
บุคคลผูเก็บสิ่งที่ไดไวแลวๆ ๑ บุคคลผูสละสิ่งที่ไดแลวๆ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒
จําพวกนี้แลใหอิ่มไดยาก ฯ
[๓๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้ใหอมิ่ ไดงาย ๒ จําพวก เปนไฉน คือ
บุคคลผูไมเก็บสิ่งที่ตนไดไวแลวๆ ๑ บุคคลผูไมสละสิ่งที่ตนไดแลวๆ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๒ จําพวกนีแ้ ลใหอิ่มไดงาย ฯ
[๓๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดขึน้ แหงราคะ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปน
ไฉน คือ สุภนิมิต ๑ อโยนิโสมนสิการ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายปจจัยเพื่อความเกิดขึน้ แหง
ราคะ ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงโทสะ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปน
ไฉน คือ ปฏิฆนิมิต ๑ อโยนิโสมนสิการ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายปจจัยเพื่อความเกิดขึน้ แหง
โทสะ ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดขึน้ แหงมิจฉาทิฐิ ๒ อยางนี้ ๒ อยาง
เปนไฉน คือ การโฆษณาแตบุคคลอื่น ๑ อโยนิโสมนสิการ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัยเพื่อ
ความเกิดขึน้ แหงมิจฉาทิฐิ ๒ อยางนี้แล ฯ
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[๓๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดขึน้ แหงสัมมาทิฐิ ๒ อยางนี้ ๒ อยาง
เปนไฉน คือ การโฆษณาแตบุคคลอื่น ๑ โยนิโสมนสิการ ๑ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปจจัยเพื่อ
ความเกิดขึน้ แหงสัมมาทิฐิ ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๓๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ลหุกาบัติ ๑
ครุกาบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ อาบัติชั่วหยาบ ๑
อาบัติไมชั่วหยาบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาบัติ ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๓๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คืออาบัติที่มีสวน
เหลือ ๑ อาบัตทิ ี่ไมมีสวนเหลือ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาบัติ ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
จบอาสาวรรคที่ ๑
[๓๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีศรัทธา เมื่อออนวอนโดยชอบ พึงออนวอนอยางนี้
วา ขอเราจงเปนเชนพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสารีบุตร
และภิกษุโมคคัลลานะนี้ เปนตราชูมาตรฐานของภิกษุสาวกของเรา ฯ
[๓๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นางภิกษุณีผูมีศรัทธา เมื่อออนวอนโดยชอบ พึงออนวอน
อยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนภิกษุณเี ขมาและอุบลวัณณาเถิดดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีเขมาและ
ภิกษุณีอุบลวัณณานี้ เปนตราชูมาตรฐานของภิกษุณีสาวิกาของเรา ฯ
[๓๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูมีศรัทธา เมื่อออนวอนโดยชอบ พึงออนวอน
อยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนจิตตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จิตตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีนี้เปนตราชูมาตรฐานของอุบาสกสาวกของเราแล ฯ
[๓๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธา เมื่อออนวอนโดยชอบ พึงออนวอน
อยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนอุบาสิกาขุชชุตตราและนางเวฬุกณ
ั ฏกีนันทมารดาเถิด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อุบาสิกาขุชชุตตราและนางเวฬุกณ
ั ฏกีนันทมารดาเปนตราชูมาตรฐานของอุบาสิกาของ
เรา ฯ
[๓๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒
ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถกู ทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูร ูติเตียน
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ทั้งไดประสบบาปเปนอันมาก ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ไมพิจารณาไตรตรองพูดสรรเสริญ
คุณของคนที่ควรติเตียน ๑ไมพิจารณาไตรตรองพูดติโทษของคนที่ควรสรรเสริญ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมบริหารตน
ใหถูกกําจัดถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรตู ิเตียน ทั้งไดประสบบาปเปนอันมาก
อีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลมประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอม
บริหารตนไมใหถูกจํากัด ไมใหถูกทําลายเขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบุญ
เปนอันมากอีกดวย ธรรม๒ ประการเปนไฉน คือ พิจารณาไตรตรองแลวพูดติเตียนคนที่ควร
ติเตียน ๑พิจารณาไตรตรองแลวพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษ
ผูฉลาด เฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถกู กําจัด ไมให
ถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ฯ
[๓๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒
ประการ ยอมบริหารตนใหถูกจํากัด ใหถกู ทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูร ูติเตียน
ทั้งไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย ธรรม ๒ประการเปนไฉน คือ ไมพิจารณาไตรตรองแลว
เกิดเลื่อมใสในฐานะอันไมเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ๑ ไมพิจารณาไตรตรองแลว เกิดไมเลื่อม
ใสในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม
ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัดถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับ
ดวยโทษ ถูกผูร ูติเตียน ทั้งไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาด
เฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒ประการ ยอมบริหารตนไมใหถกู กําจัด ไมใหถกู ทําลาย เขา
ยอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ธรรม ๒ ประการเปนไฉน
คือ พิจารณาไตรตรองแลว เกิดไมเลื่อมใสในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความไมเลื่อมใส ๑ พิจารณา
ไตรตรองแลว เกิดเลื่อมใสในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษ
ผูฉลาดเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม๒ ประการนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูกจํากัด ไมให
ถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษไมถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ฯ
[๓๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติผิดในบุคคล ๒
จําพวก ยอมบริหารตนใหถกู กําจัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรตู ิเตียน
ทั้งไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒จําพวกเปนไฉน คือ มารดา ๑ บิดา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูเขลาไมเฉียบแหลม ปฏิบัติผิดในบุคคล ๒ จําพวกนี้แล ยอม
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บริหารตนใหถูกกําจัดใหถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรตู ิเตียน ทั้งไดประสบ
บาปเปนอันมากอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม ปฏิบัติชอบในบุคคล
๒ จําพวก ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมโี ทษ ไมถูกผูรูติเตียน
ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒ จําพวกเปนไฉน คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลมปฏิบัติชอบในบุคคล ๒ จําพวกนีแ้ ล ยอมบริหาร
ตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบุญเปน
อันมากอีกดวย ฯ
[๓๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติผิดในบุคคล ๒
จําพวก ยอมบริหารตนใหถกู กําจัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรตู ิเตียน
ทั้งไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคต ๑ สาวก
ของพระตถาคต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติผิดในบุคคล ๒
จําพวกนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกจํากัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน
ทั้งไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาดเฉียบแหลมปฏิบัติชอบ
ในบุคคล ๒ จําพวก ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลายเขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรู
ติเตียน ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคต ๑
สาวกของพระตถาคต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม ปฏิบัติชอบในบุคคล
๒ จําพวกนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูกจํากัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน
ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ฯ
[๓๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การชําระจิต
ของตนใหผองแผว ๑ การไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑
ความผูกโกรธ ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๓๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การกําจัดความ
โกรธ ๑ การกําจัดความผูกโกรธ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒อยางนีแ้ ล ฯ
จบอายาจนวรรคที่ ๒
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[๓๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ อามิสทาน ๑
ธรรมทาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาทาน ๒ อยางนี้
ธรรมทานเปนเลิศ ฯ
[๓๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การบูชาดวย
อามิส ๑ การบูชาดวยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาการบูชา ๒ อยางนี้ การบูชาดวยธรรมเปนเลิศ ฯ
[๓๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การสละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การสละ
อามิส ๑ การสละธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การสละ ๒ อยางนี้แลดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาการสละ ๒ อยางนี้ การสละธรรมเปนเลิศ ฯ
[๓๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบริจาค ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉนคือ การบริจาค
อามิส ๑ การบริจาคธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบริจาค ๒อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาการบริจาค ๒ อยางนี้ การบริจาคธรรมเปนเลิศ ฯ
[๓๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบริโภค ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การบริโภค
อามิส ๑ การบริโภคธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบริโภค ๒อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาการบริโภค ๒ อยางนี้ การบริโภคธรรมเปนเลิศ ฯ
[๓๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การสมโภค ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การสมโภค
อามิส ๑ การสมโภคธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การสมโภค ๒อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาการสมโภค ๒ อยางนี้ การสมโภคธรรมเปนเลิศ ฯ
[๓๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การจําแนก ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การจําแนก
อามิส ๑ การจําแนกธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การจําแนก ๒อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาการจําแนก ๒ อยางนี้ การจําแนกธรรมเปนเลิศ ฯ
[๓๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การสงเคราะห ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การ
สงเคราะหดว ยอามิส ๑ การสงเคราะหดว ยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายการสงเคราะห ๒ อยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการสงเคราะห ๒ อยางนีก้ ารสงเคราะหดวยธรรมเปนเลิศ ฯ
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[๓๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอนุเคราะห ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การ
อนุเคราะหดวยอามิส ๑ การอนุเคราะหดวยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายการอนุเคราะห ๒ อยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการอนุเคราะห ๒ อยางนีก้ ารอนุเคราะหดวยธรรมเปนเลิศ ฯ
[๓๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเอื้อเฟอ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความ
เอื้อเฟอดวยอามิส ๑ ความเอือ้ เฟอดวยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายความเอื้อเฟอ ๒ อยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความเอื้อเฟอ ๒ อยางนี้
ความเอื้อเฟอดวยธรรมเปนเลิศ ฯ
จบทานวรรคที่ ๓
[๓๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สันถาร ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ อามิสสันถาร ๑
ธรรมสันถาร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สันถาร ๒ อยางนีแ้ ลดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสันถาร ๒
อยางนี้ ธรรมสันถารเปนเลิศ ฯ
[๓๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสันถาร ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ อามิส
ปฏิสันถาร ๑ ธรรมปฏิสันถาร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสันถาร ๒อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาปฏิสันถาร ๒ อยางนี้ ธรรมปฏิสันถารเปนเลิศ ฯ
[๓๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เอสนา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ อามิสเอสนา
การเสาะหาอามิส ๑ ธรรมเอสนาการเสาะหาธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เอสนา ๒ อยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาเอสนา ๒ อยางนี้ธรรมเอสนาเปนเลิศ ฯ
[๓๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริเยสนา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ อามิส
ปริเยสนา การแสวงหาอามิส ๑ ธรรมปริเยสนา การแสวงหาธรรม๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ปริเยสนา ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาปริเยสนา ๒ อยางนี้ ธรรมปริเยสนาเปนเลิศ ฯ
[๔๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริเยฏฐิ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ อามิสปริเยฏฐิ
การแสวงหาอามิสอยางสูง ๑ ธรรมปริเยฏฐิ การแสวงหาธรรมอยางสูง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ปริเยฏฐิ ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายบรรดาปริเยฏฐิ ๒ อยางนี้ ธรรมปริเยฏฐิเปนเลิศ ฯ
[๔๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ อามิสบูชา ๑
ธรรมบูชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการบูชา ๒
อยางนี้ ธรรมบูชาเปนเลิศ ฯ
[๔๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ของตอนรับแขก ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ของตอนรับ คือ อามิส ๑ ของตอนรับ คือ ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ของตอนรับแขก
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๒ อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาของตอนรับแขก ๒ อยางนี้ ของตอนรับแขก คือ
ธรรมเปนเลิศ ฯ
[๔๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสําเร็จ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความ
สําเร็จ คือ อามิส ๑ ความสําเร็จ คือ ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายความสําเร็จ ๒ อยางนีแ้ ล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความสําเร็จ ๒ อยางนี้ความสําเร็จ คือ ธรรมเปนเลิศ ฯ
[๔๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเจริญ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความ
เจริญดวยอามิส ๑ ความเจริญดวยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเจริญ ๒ อยางนีแ้ ล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความเจริญ ๒ อยางนี้ ความเจริญดวยธรรมเปนเลิศ ฯ
[๔๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัตนะ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ รัตนะคืออามิส ๑
รัตนะคือธรรม ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย รัตนะ ๒ อยางนีแ้ ลดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดารัตนะ ๒
อยางนี้ รัตนะคือธรรมเปนเลิศ ฯ
[๔๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสะสม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความ
สะสมอามิส ๑ ความสะสมธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสะสม ๒อยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาความสะสม ๒ อยางนี้ ความสะสมธรรมเปนเลิศ ฯ
[๔๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไพบูลย ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความ
ไพบูลยแหงอามิส ๑ ความไพบูลยแหงธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายความไพบูลย ๒ อยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความไพบูลย ๒ อยางนี้ความไพบูลยแหงธรรมเปนเลิศ ฯ
จบสันถารวรรคที่ ๔
[๔๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผู
ฉลาดในสมาบัติ ๑ ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒
อยางนี้แล ฯ
[๔๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผูซื่อ
ตรง ๑ ความเปนผูออนโยน ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๔๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ขันติ ๑
โสรัจจะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
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[๔๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผูมี
วาจาออนหวาน ๑ การตอนรับแขก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒อยางนี้แล ฯ
[๔๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความไมเบียด
เบียน ๑ ความเปนคนสะอาด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๔๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผูไม
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูจักประมาณในการบริโภค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผู
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ กําลังคือการ
พิจารณา ๑ กําลังคือการอบรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๔๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ กําลังคือสติ ๑
กําลังคือสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๔๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สมถะ ๑
วิปสสนา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ศีลวิบัติ ๑
ทิฐิวิบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ศีลสมบัติ ๑
ทิฐิสมบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ศีลบริสุทธิ์ ๑
ทิฐิบริสุทธิ์ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ทิฐิบริสุทธิ์ ๑
ความเพียรที่สมควรแกทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผูยัง
ไมพอในกุศลธรรม ๑ ความเปนผูไมทอถอยในความเพียร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
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[๔๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยาง ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเปนคน
หลงลืมสติ ๑ ความไมรูสึกตัว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๔๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สติ ๑
สัมปชัญญะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
จบสมาปตติวรรคที่ ๕
จบตติยปณณาสก
_______________________
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พระสูตรที่ไมจัดเขาในปณณาสก
[๔๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑
ความผูกโกรธไว ๑ ... ความลบหลูคุณทาน ๑ ความตีเสมอ ๑ ...ความริษยา ๑ ความตระหนี่ ๑ ...
มายา ๑ โออวด ๑ ... ความไมละอาย ๑ความไมเกรงกลัว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๔๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑
ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลูค ุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมรษิ ยา ๑
ความไมตระหนี่ ๑ ... ความไมมายา ๑ ความไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๔๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอมอยูเปนทุกข
ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑ ความผูกโกรธไว๑ ... ลบหลูคุณทาน ๑
ตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑ ความตระหนี่ ๑ ... มายา ๑โออวด ๑ ... ความไมละอาย ๑
ความไมเกรงกลัว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมอยู
เปนทุกข ฯ
[๔๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอมอยูเปนสุข
ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณ
ทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑ความไมตระหนี่ ๑ ... ความไมมายา ๑ ความไม
โออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้
แล ยอมอยูเปนสุข ฯ
[๔๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ เปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุทยี่ ังเปน
เสขะ ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑ ความผูกโกรธไว ๑ ... ความลบหลูคุณทาน ๑
ความตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑ ความตระหนี่ ๑ ...มายา ๑ โออวด ๑ ... ความไมละอาย ๑
ความไมเกรงกลัว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุ
ที่ยังเปนเสขะ ฯ
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[๔๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุที่ยัง
เปนเสขะ ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไม
ลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑ความไมตระหนี่ ๑ ... ความไมมายา ๑
ความไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ยอมไมเปน
ไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุทยี่ ังเปนเสขะ ฯ
[๔๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการตั้งอยู ในนรกเหมือน
ดังถูกนํามาฝงไว ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑ความผูกโกรธไว ๑ ... ความ
ลบหลูคุณทาน ๑ ความตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑ความตระหนี่ ๑ ... มายา ๑ โออวด ๑ ...
ความไมละอาย ๑ ความไมเกรงกลัว ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒
ประการนี้แล ตั้งอยูในนรกเหมือนถูกนํามาฝงไว ฯ
[๔๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ตั้งอยูในสวรรค
เหมือนดังถูกนํามาตั้งลงไว ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ...
ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑... ความไมรษิ ยา ๑ ความไมตระหนี่ ๑ ... ไมมายา ๑
ไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ อยาง
นี้แล ตั้งอยูในสวรรคเหมือนถูกนํามาตั้งลงไว ฯ
[๔๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๒ อยาง เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ธรรม๒ อยางเปนไฉน คือ ความ
โกรธ ๑ ความผูกโกรธไว ๑ ... ความลบหลูคุณทาน ๑ ความตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑ ความ
ตระหนี่ ๑ ... มายา ๑ โออวด ๑ …ความไมละอาย ๑ ความไมเกรงกลัว ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบดวยธรรม ๒ อยางนีแ้ ล เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย
ทุคติวินิบาต นรก ฯ
[๔๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๒ อยาง เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๒อยางเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑
ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑ ความ
ไมตระหนี่ ๑ ... ไมมายา ๑ ไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบาง
คนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๒ อยางนีแ้ ล เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
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[๔๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้เปนอกุศล ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒
อยางนี้เปนกุศล ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้มโี ทษ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒
อยางนี้ไมมีโทษ ... ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรม ๒ อยางนี้มีทกุ ขเปนกําไร ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๒ อยางนี้มีสุขเปนกําไร ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนีม้ ีทุกขเปนวิบาก ... ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายธรรม ๒ อยางนี้มีสขุ เปนวิบาก ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้เปนไปกับดวยความ
เบียดเบียน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ไมมีความเบียดเบียนธรรม ๒ อยางเปนไฉน
คือ ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ...
ความไมริษยา ๑ ความไมตระหนี่ ๑... ไมมายา ๑ ไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม๒ อยางนี้แล ไมมีความเบียดเบียน ฯ
[๔๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยางนี้ พระตถาคตจึงทรง
บัญญัติสิกขาบทแกสาวก อํานาจประโยชน ๒ อยางเปนไฉน คือ เพื่อความดีแหงสงฆ ๑
เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ ... เพื่อความขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปน
ที่รัก ๑ ... เพื่อปองกันอาสวะอันจักบังเกิดในปจจุบนั ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ...
เพื่อปองกันเวรอันจักเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดเวรอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกัน
โทษอันจักบังเกิดในปจจุบนั ๑ เพื่อกําจัดโทษอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ...เพื่อปองกันภัยอัน
จักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดภัยอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ...เพื่อปองกันอกุศลธรรมอันจัก
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่ออนุเคราะหแกคฤหัสถ ๑
เพื่อเขาไปตัดรอนฝกฝายของภิกษุผูมีความปรารถนาลามก ๑ ... เพื่อความเลื่อมใสของผูที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของผูที่เลื่อมใสแลว ๑ ... เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่ออนุเคราะหพระวินยั ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒อยางนี้แล พระ
ตถาคตจึงไดทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก ฯ
[๔๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยางนี้ พระตถาคตจึงทรง
บัญญัติปาติโมกขแกสาวก ... ทรงบัญญัติปาติโมกขขุทเทส ...ทรงบัญญัติการตั้งปาติโมกข ...
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ทรงบัญญัติปวารณา ... ทรงบัญญัติการตั้งปวารณา ...ทรงบัญญัติตัชชนียกรรม ... ทรงบัญญัติ
นิยัสสกรรม ... ทรงบัญญัติปพพาชยกรรม... ทรงบัญญัติปฏิสารณียกรรม ... ทรงบัญญัติอุกเข
ปนียกรรม ... ทรงบัญญัติการใหปริวาส ... ทรงบัญญัติการชักเขาหาอาบัติเดิม ... ทรงบัญญัติการ
ใหมานัต ...ทรงบัญญัติอัพภาน ... ทรงบัญญัติการเรียกเขาหมู ... ทรงบัญญัติการขับออกจากหมู...
ทรงบัญญัติการอุปสมบท ... ทรงบัญญัติญัตติกรรม ... ทรงบัญญัติญัตติทุติยกรรม... ทรงบัญญัติ
ญัตติจตุตถกรรม ... ทรงบัญญัติสิกขาบทที่ยังไมไดทรงบัญญัติ ...ทรงบัญญัติเพิ่มเติมในสิกขาบทที่ทรง
บัญญัติไวแลว ... ทรงบัญญัติสัมมุขาวินัย ... ทรงบัญญัติสติวินยั ... ทรงบัญญัติอมุฬหวินัย ...
ทรงบัญญัติปฏิญญาตกรณะ ...ทรงบัญญัติเยภุยยสิกา ... ทรงบัญญัติตัสสปาปยสิกา ... ทรงบัญญัติ
ติณวัตถารกวินัยอํานาจประโยชน ๒ อยางเปนไฉน คือ เพื่อความดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความ
สําราญแหงสงฆ ๑ ... เพื่อความขมขูบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ ...
เพื่อปองกันอาสวะอันจักบังเกิดในปจจุบนั ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อ
ปองกันเวรอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดเวรอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกันโทษ
อันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดโทษอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกันภัยอันจักบังเกิด
ในปจจุบนั ๑เพื่อกําจัดภัยอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกันอกุศลธรรมอันจักบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่ออนุเคราะหแกคฤหัสถ ๑
เพื่อเขาไปตัดรอนฝกฝายของภิกษุที่มีความปรารถนาลามก ๑ ... เพื่อความเลื่อมใสของผูที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของผูที่เลื่อมใสแลว ๑... เพื่อความตั้งมัน่ แหงพระสัทธรรม ๑
เพื่ออนุเคราะหพระวินยั ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยางนี้แล พระ
ตถาคตจึงทรงบัญญัติติณวัตถารกวินัยไวแกสาวก ฯ
[๔๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพื่อรูดวยปญญาอันยิ่งซึ่งราคะ จึงควรอบรมธรรม ๒ อยาง
ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ สมถะ ๑ วิปสสนา ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพือ่ รูดวยปญญาอันยิ่ง
ซึ่งราคะ จึงควรอบรมธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพื่อกําหนดรูราคะ ... เพือ่ ความ
สิ้นไปรอบแหงราคะ ...เพื่อละราคะเด็ดขาด ... เพื่อความสิน้ ไปแหงราคะ ... เพื่อความเสื่อมไป
แหงราคะ... เพือ่ ความสํารอกราคะ ... เพื่อความดับสนิทแหงราคะ ... เพือ่ สละราคะ ...เพื่อ
ปลอยราคะเสีย จึงควรอบรมธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
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[๔๓๙] เพื่อรูดวยปญญาอันยิ่ง ... เพื่อกําหนดรู ... เพือ่ ความสิ้นไปรอบ ... เพื่อสละ ...
เพื่อความสิ้นไป ... เพื่อความเสื่อมไป ... เพือ่ ความสํารอก ... เพื่อความดับสนิท ... เพื่อสละ ...
เพื่อปลอยวางซึ่งโทสะ ... ซึ่งโมหะ... ซึ่งความโกรธ ... ซึ่งความผูกโกรธไว ... ซึ่งการลบหลูคุณ
ทาน ... ซึ่งการตีเสมอ ... ซึ่งความริษยา ... ซึง่ ความตระหนี่ ... ซึ่งมายา ... ซึ่งความโออวด ...
ซึ่งความหัวดื้อ ... ซึ่งความแขงดี ... ซึ่งการถือตัว ... ซึ่งการดูหมิ่นทาน ... ซึ่งความมัวเมา ...
ซึ่งความประมาท ... จึงควรอบรมธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
จบทุกนิบาต
________
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ปฐมปณณาสก
พาลวรรคที่ ๑
ภยสูตร
[๔๔๐] ๑. ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ฯ
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภัยที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้น ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล หาเกิดขึ้นแตบัณฑิตไม อันตรายทีจ่ ะเกิดขึ้น
ทั้งสิ้นนั้น ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล หาเกิดขึ้นแตบัณฑิตไม อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นทั้งสิน้ นั้น
ยอมเกิดขึน้ แตคนพาล หาเกิดขึ้นแตบัณฑิตไม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฟอันลุกลามมาจากเรือนไมออ
หรือเรือนหญา ยอมไหมแมซึ่งเรือนยอดทีเ่ ขาโบกทั้งภายในภายนอกลมพัดเขาไมได มีบานประตู
มิดชิด มีหนาตางปดแนน แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้น ยอมเกิดขึ้น
แตคนพาล หาเกิดขึ้นแตบัณฑิตไม อันตรายที่จะเกิดขึน้ ทัง้ สิ้นนั้น ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล
หาเกิดขึน้ แตบณ
ั ฑิตไม อุปสรรคที่จะเกิดขึน้ ทั้งสิ้นนั้น ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล หาเกิดขึ้นแต
บัณฑิตไม ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย คนพาลมีภัยเฉพาะหนา บัณฑิตหาภัย
เฉพาะหนามิได คนพาลมีอันตราย บัณฑิตหาอันตรายมิได คนพาลมีอปุ สรรคบัณฑิตหา
อุปสรรคมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยไมมีมาแตบัณฑิต อันตรายไมมีมาแตบัณฑิต อุปสรรค
ไมมีมาแตบัณฑิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ แหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บุคคล
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขาพึงรูวาเปนคนพาล เราจักประพฤติเวนธรรม
๓ ประการนัน้ บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขาพึงรูวาเปนบัณฑิต เราจัก
ประพฤติสมาทานธรรม ๓ ประการนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
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ลักขณสูตร
[๔๔๑] ๒. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย คนพาลมีกรรมเปนเครื่องกําหนด บัณฑิตมีกรรมเปน
เครื่องกําหนด ปญญางดงามในความประพฤติเนืองๆ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑
วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนีแ้ ล พึง
ทราบวาเปนคนพาล บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม
๓ ประการเปนไฉนคือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนัน้
แหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขาพึง
รูวาเปนคนพาล เราจักประพฤติเวนธรรม ๓ ประการนั้นบุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
เหลาใด อันเขาพึงรูวาเปนบัณฑิต เราจักประพฤติสมาทานธรรม ๓ ประการนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
จินตาสูตร
[๔๔๒] ๓. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลักษณะคนพาล นิมิตคนพาล ความประพฤติไมขาด
สายของคนพาล ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลในโลกนี้
ยอมเปนผูคิดเรื่องที่คิดชั่ว ๑ พูดคําที่พูดชัว่ ๑---ทํากรรมที่ทําชั่ว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาคนพาล
จักไมเปนคนคิดเรื่องที่คิดชั่ว ๑พูดคําทีพ่ ูดชั่ว ๑ ทํากรรมที่ทําชั่ว ๑ เชนนั้น บัณฑิตจะพึงรู
เขาดวยเหตุอยางไรวา ผูนี้เปนคนพาล ไมใชคนดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะคนพาลยอมเปน
ผูคิดเรื่องที่คิดชั่ว พูดคําที่พดู ชั่ว ทํากรรมทีท่ ําชั่ว ฉะนัน้ บัณฑิตจึงรูจกั เขาวา ผูนี้เปนคนพาล
ไมใชคนดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลักษณะคนพาล นิมิตคนพาล ความประพฤติไมขาดสายของ
คนพาล ๓ ประการนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลักษณะบัณฑิตนิมิตบัณฑิต ความประพฤติไม
ขาดสายของบัณฑิต ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตในโลกนี้
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ยอมเปนผูคิดเรื่องที่คิดดี ๑ พูดคําที่พูดดี ๑ ทํากรรมที่ทําดี ๑ เชนนั้น บัณฑิตจะพึงรูเ ขาได
ดวยเหตุอะไรวาผูนี้เปนบัณฑิต เปนคนดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะบัณฑิตยอมเปนผูคิด
เรื่องที่คิดดี พูดคําที่พูดดี และทํากรรมที่ทําดี ฉะนั้น บัณฑิตจึงรูจักเขาวา ผูนี้เปนบัณฑิต
เปนคนดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลักษณะบัณฑิต นิมิตบัณฑิต ความประพฤติไมขาดสายของ
บัณฑิต ๓ ประการนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา
บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขารูว าเปนคนพาล เราจักประพฤติเวน
ธรรม ๓ ประการนั้น บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขารูวาเปนบัณฑิต
เราจักประพฤติสมาทานธรรม ๓ ประการนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
อัจจยสูตร
[๔๔๓] ๔. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปน
คนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ไมเห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ เห็นโทษโดยความ
เปนโทษแลว แตไมทําคืนตามธรรม ๑ เมื่อผูอื่นชี้โทษอยู ไมรับรูตามธรรม ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนีแ้ ล พึงทราบวาเปนคนพาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ
เห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ เห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ยอมทําคืนตามธรรม ๑ เมื่อผูอื่น
ชี้โทษอยู ยอมรับรูตามธรรม ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ประการนี้แล
พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯ
อโยนิโสสูตร
[๔๔๔] ๕. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวา
เปนคนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ตั้งปญหาโดยไมแยบคาย ๑ เฉลยปญหาโดย
ไมแยบคาย ๑ ไมอนุโมทนาปญหาที่ผูอื่นเฉลยโดยแยบคายดวยบทพยัญชนะที่เหมาะสม
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สละสลวย เขารูป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวา
เปนคนพาล ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ตั้งปญหาโดยแยบคาย ๑ เฉลยปญหาโดยแยบคาย ๑
อนุโมทนาปญหาที่ผูอื่นเฉลยโดยแยบคาย ดวยบทพยัญชนะที่เหมาะสม สละสลวยเขารูป ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯ
อกุสลสูตร
[๔๔๕] ๖. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปน
คนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมเปนอกุศล ๑ วจีกรรมเปนอกุศล ๑
มโนกรรมเปนอกุศล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึง
ทราบวาเปนคนพาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวา
เปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมเปนกุศล ๑ วจีกรรมเปนกุศล ๑
มโนกรรมเปนกุศล ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวา
เปนบัณฑิต ฯ
สาวัชชสูตร
[๔๔๖] ๗. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปน
คนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่เปนโทษ ๑วจีกรรมที่เปนโทษ ๑
มโนกรรมที่เปนโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบ
วาเปนคนพาล ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่ไมเปนโทษ ๑ วจีกรรมที่ไมเปนโทษ ๑ มโนกรรม
ที่ไมเปนโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปน
บัณฑิต ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาที่ 99
สัพยาปชชสูตร
[๔๔๗] ๘. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปน
คนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่เปนการเบียดเบียน ๑ วจีกรรมที่เปนการ
เบียดเบียน ๑ มโนกรรมที่เปนการเบียดเบียน ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนคน---พาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่ไมเปนการเบียดเบียน ๑
วจีกรรมที่ไมเปนการเบียดเบียน ๑ มโนกรรมที่ไมเปนการเบียดเบียน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิตดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด
อันเขาพึงรูวาเปนคนพาล เราจักประพฤติเวนธรรม ๓ ประการนั้น บุคคลประกอบดวยธรรม
๓ ประการเหลาใด อันเขาพึงรูวาเปนบัณฑิต เราจักประพฤติสมาทานธรรม ๓ ประการนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ขตสูตร
[๔๔๘] ๙. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย คนพาลไมฉลาด เปนอสัตบุรุษประกอบดวยธรรม
๓ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปนผูเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน
และประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๓ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑
มโนทุจริต๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายคนพาลไมฉลาด เปนอสัตบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
นี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย เปนผูเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน
และประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตผูฉลาด เปนสัตบุรุษประกอบดวย
ธรรม ๓ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถกู ทําลายเปนผูไ มมีโทษ ผูรูไมติเตียน
และประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑
มโนสุจริต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผูฉลาด เปนสัตบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนีแ้ ล
ยอมบริหารตนไมใหถกู กําจัด ไมใหถกู ทําลาย เปนผูไมมีโทษ ผูรไู มติเตียน และประสบบุญ
เปนอันมาก ฯ
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มลสูตร
[๔๔๙] ๑๐. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ไมละมลทิน
๓ ประการ จะตองถูกเก็บไวในนรก เหมือนถูกขังฉะนั้น ธรรม ๓ประการเปนไฉน คือ
เปนผูทุศีล และไมละมลทินแหงความเปนผูทุศีล ๑ เปนผูริษยา และไมละมลทินแหงความ
ริษยา ๑ เปนผูตระหนี่ และไมละมลทินแหงความตระหนี่ ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลประกอบ
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ไมละมลทิน ๓ ประการนี้ จะตองตกนรก เหมือนถูกนําไปฝงไว
ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ละมลทิน ๓ ประการเสีย
ยอมจะประดิษฐานบนสวรรค เหมือนถูกนําเอามาวางไว ฉะนัน้ ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ
เปนผูมีศีล และละมลทินแหงความเปนผูทศุ ีล ๑ เปนผูไมริษยาและละมลทินแหงความริษยา ๑
เปนผูไมตระหนี่ และละมลทินแหงความตระหนี๑่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๓ ประการนี้ และละมลทิน ๓ ประการนี้แล ยอมจะตองไดขึ้นสวรรค เหมือนกับเชิญไป
วางไว ฉะนัน้ ฯ
จบพาลวรรคที่ ๑
___________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ภยสูตร
๒. ลักขณสูตร
๓. จินตาสูตร ๔. อัจจยสูตร
๕. อโยนิโสสูตร ๖. อกุสลสูตร
๗. สาวัชชสูตร ๘. สัพยาปชชสูตร
๙. ขตสูตร
๑๐. มลสูตร
______________
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รถกาวรรคที่ ๒
ญาตกสูตร
[๔๕๐] ๑๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีชื่อเสียงประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอม
ปฏิบัติเพื่อมิใชประโยชนเกือ้ กูล เพื่อมิใชสุขแกชนเปนอันมากเพื่อความพินาศแกชนเปนอันมาก
เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพือ่ ทุกขแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน
คือ ชักชวนในกายกรรมที่ไมสมควร ๑ ชักชวนในวจีกรรมที่ไมสมควร ๑ ชักชวนในธรรม
ที่ไมสมควร ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีชื่อเสียงประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอม
ปฏิบัติเพื่อมิใชประโยชนเกือ้ กูล เพื่อมิใชสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความพินาศแกชนเปน
อันมาก เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผมู ีชื่อเสียงประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อประโยชนแกชนหมูมาก เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
สุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉนคือ ชักชวนในกายกรรม
ที่สมควร ๑ ชักชวนในวจีกรรมที่สมควร ๑ ชักชวนในธรรมที่สมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูมีชื่อเสียงประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขแก
ชนเปนอันมาก เพื่อประโยชนแกชนหมูมาก เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
สรนียสูตร
[๔๕๑] ๑๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สถานที่ ๓ แหงนี้ ยอมเปนสถานที่ อันกษัตราธิราช
ผูไดรับมูรธาภิเษกแลว พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนมชพี สถานที่ ๓ แหงเปนไฉน คือ
กษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ประสูติ ณ ที่ใดทีน่ ี้เปนสถานที่ ๑ อันกษัตราธิราชพึงทรง
ระลึกตลอดพระชนมชีพ ฯ
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อีกประการหนึ่ง กษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ณ ที่ใด ทีน่ ี้เปนสถานที่ ๒ อัน
กษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนมชพี ฯ
อีกประการหนึ่ง กษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ทรงชํานะสงครามครั้งใหญ มีชัย
ทรงครอบครองสนามรบ ณ ที่ใด ที่นี้เปนสถานที่ ๓ อันกษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว
พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สถานที่ ๓ แหงนีแ้ ล เปนสถานที่อันกษัตราธิราช ผูไดรับมูรธา
ภิเษกแลว พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สถานที่ ๓ แหงนี้ เปนสถานที่อันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต
ฉันนั้นเหมือนกันแล สถานที่ ๓ แหงเปนไฉน คือ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ณ ที่ใด ทีน่ ี้เปนสถานที่ ๑ อันภิกษุพึง
ระลึกถึงตลอดชีวิต ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ณ ที่ใด ทีน่ ี้เปนสถานที่ ๒ อันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวติ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู ณ ที่ใด ที่นี้เปนสถานที่ ๓ อันภิกษุพึงระลึกถึง
ตลอดชีวิต ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สถานที่ ๓ แหงนีแ้ ล เปนสถานที่อันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวติ ฯ
ภิกขุสูตร
[๔๕๒] ๑๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวก
เปนไฉน คือ บุคคลผูหมดหวัง ๑ บุคคลผูมีหวัง ๑ บุคคลผูปราศจากความหวัง ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูหมดหวังเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
บังเกิดในสกุลต่ํา คือ สกุลจัณฑาล สกุลคนเปาป (ขอทาน)สกุลนายพรานปา สกุลชางรถ
หรือสกุลกุลีเทหยากเยื่อ ซึ่งเปนสกุลที่ยากจน มีขาวน้ําโภชนาหารนอย มีความเปนไปฝดเคือง
มีของกินและเครื่องนุงหมหาไดโดยฝดเคือง และเขาเปนคนมีผิวพรรณหมนหมองไมนาดู ต่ําเตีย้
มากดวยความปวยไข เปนคนบอด เปนคนงอย เปนคนกระจอก หรือเปนโรคอัมพาต
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หาขาวน้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องตามประทีป
ไมได เขาไดฟง ขาววา กษัตริยผูมีพระนามอยางนี้ ถูกพวกกษัตริยอภิเษกแลวดวยการอภิเษก
ใหเปนกษัตริย เขาหาคิดอยางนี้ไมวา ถึงตัวเราก็จักถูกพวกกษัตริยอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปน
กษัตริยสักครั้งหนึ่งแนแท ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกวา "บุคคลผูหมดหวัง" ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูมีหวังเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระโอรสของพระราชา
มหากษัตริยผูไดรับมูรธาภิเษกแลวในโลกนี้ เปนผูควรอภิเษก แตยังไมไดรับการอภิเษก ถึงความ
ไมหวัน่ ไหว เขาไดฟงขาววา กษัตริยผูมีพระนามอยางนีถ้ ูกพวกกษัตริยอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปน
กษัตริย เขายอมคิดดังนีว้ า ถึงตัวเราก็จกั ถูกพวกกษัตริยอภิเษกใหเปนกษัตริยสักคราวหนึ่ง
โดยแท ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวา "บุคคลผูมีหวัง" ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูปราศจากความหวังเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระราชาในโลกนี้ เปนกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลว พระองคไดสดับขาววา กษัตริยผ ูมีพระนาม
อยางนี้ ถูกพวกกษัตริยอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปนกษัตริย พระองคหาทรงพระดําริดังนี้ไมวา
ถึงตัวเราก็จกั ถูกพวกกษัตริยอ ภิเษกดวยการอภิเษกใหเปนกษัตริยสักคราวหนึ่ง ขอนัน้ เพราะเหตุใด
เพราะพระองคซึ่งแตกอนยังมิไดรับการอภิเษก ไดมกี ารอภิเษกสงบไปแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา "บุคคลผูปราศจากความหวัง" ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก
แมฉันใด ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูภ ิกษุก็มีบุคคลอยู ๓ จําพวก ปรากฏฉันนั้น เหมือนกันแล
บุคคล ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูหมดหวัง ๑ บุคคลผูมีหวัง ๑ บุคคลผูปราศจาก
ความหวัง ๑
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูหมดหวังเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนคนทุศีล
มีธรรมเลวทราม ไมสะอาด มีสมาจารที่พึงระลึกดวยความรังเกียจมีการงานปกปด ไมใช
สมณะ แตปฏิญาณวาเปนสมณะ ไมใชพรหมจารี แตปฏิญาณวาเปนพรหมจารี เนาในภายใน
ชุมดวยราคะ เปนดังหยากเยือ่ เธอไดสดับขาววา ภิกษุชอื่ นี้ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู เธอหาคิดดังนี้
ไมวาแมเราก็จกั ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา"บุคคลผูหมดหวัง" ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูมีหวังเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล
มีกัลยาณธรรม เธอไดสดับขาววา ภิกษุชอื่ นี้ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติปญ
 ญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู เธอยอมคิดดังนีว้ า แมเราก็จัก
ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบัน เขาถึงอยูสักคราวหนึ่งโดยแท ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา "บุคคลผูมีหวัง" ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูปราศจากความหวังเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน
พระอรหันตขีณาสพ เธอไดสดับขาววา ภิกษุชื่อนี้ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอยอมไมคดิ
ดังนี้วา ถึงเราก็จักทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู สักคราวหนึ่งโดยแท ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ความหวังในวิมุติของเธอผูยังไมหลุดพนในกอนนัน้ ระงับแลว ดูกรภิกษุทั้งหลายนีเ้ รียกวา
"บุคคลผูปราศจากความหวัง" ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูภ ิกษุ มีบุคคล ๓ จําพวกนี้แล ปรากฏอยู ฯ
จักกวัตติสูตร
[๔๕๓] ๑๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิผทู รงธรรม เปนธรรมราชา ทรงยัง
จักรมิใชของพระราชาอื่นใหเปนไป เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเลา เปนราชาของพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม
เปนธรรมราชา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวาดูกรภิกษุ ธรรมเปนราชาของพระเจาจักรพรรดิ
ผูทรงธรรม เปนธรรมราชาดั่งนี้ แลวไดตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุ พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม
เปนธรรมราชาในโลกนี้ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม
มีธรรมเปนธงมีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษา ปองกันและคุมครอง
ที่ประกอบดวยธรรมไวในอันโตชน ฯ
ดูกรภิกษุ อีกประการหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชา ทรงอาศัยธรรม
นั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธงมีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ
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ทรงจัดการรักษา ปองกัน และคุมครองที่ประกอบดวยธรรมไวในพวกกษัตริย ผูที่ตามเสด็จ
ในหมูพล ในพราหมณและคฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท ในสมณะและพราหมณ ในเนื้อ
และนกดูกรภิกษุ พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชา พระองคนั้นแล ซึ่งอาศัยธรรม
นั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตรา มีธรรม
เปนใหญ ครั้นทรงจัดการรักษา ปองกัน และคุมครองที่ประกอบ ดวยธรรมไวในอันโตชน ใน
พวกกษัตริยผูตามเสด็จ ในหมูพล ในพราหมณและคฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท
ในสมณะและพราหมณ ในเนื้อและนกแลว ยอมทรงใชจักรใหเปนไปโดยธรรมเทานั้น จักเปน
อันมนุษย ขาศึกหรือสัตวไรๆ ใหเปนไปไมได ฉันใด ฯ
ดูกรภิกษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงธรรม เปนธรรมราชา ก็ฉันนัน้
เหมือนกัน ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง
มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษาปองกัน และคุมครองที่ประกอบดวยธรรมไว
ในกายกรรม วากายกรรมเชนนี้ควรเสพ กายกรรมเชนนีไ้ มควรเสพ ฯ
ดูกรภิกษุ อีกประการหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงธรรม เปนธรรม
ราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม ทรงมีธรรมเปนธง
มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษปองกัน และคุมครองที่ประกอบดวยธรรมไว
ในวจีกรรมวา วจีกรรมเชนนีค้ วรเสพวจีกรรมเชนนี้ไมควรเสพ ฯ
ดูกรภิกษุ อีกประการหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงธรรม ผูเปน
ธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรมยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง
มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษาปองกัน และคุมครองที่ประกอบดวยธรรมไว
ในมโนกรรมวา มโนกรรมเชนนี้ควรเสพ มโนกรรมเชนนี้ไมควรเสพ ฯ
ดูกรภิกษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นผูทรงธรรม เปนธรรมราชา
ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรมมีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตรา
มีธรรมเปนใหญ ครั้นทรงจัดการรักษา ปองกันและคุมครองที่ประกอบดวยธรรมไวในกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรมแลว ทรงยังธรรมจักรอันยอดเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรมเทานั้น จักรนั้น
อันสมณะ พราหมณเทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ใหเปนไปดวยไมได ฯ
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ปเจตนสูตร
[๔๕๔] ๑๕. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับ ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระ
นครพาราณสี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้น ทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรื่องเคยมีมาแลว มีพระราชาพระองคหนึ่งพระนามวาปเจตนะ ครั้งนั้น
พระเจาปเจตนะไดรับสั่งกะนายชางรถวา ดูกรนายชางรถผูสหายแตนไี้ ปอีก ๖ เดือน ฉันจักทํา
สงคราม ทานสามารถจะทําลอคูใหมของฉันไดไหมนายชางรถไดทูลรับรองตอพระเจาปเจตนะ
วา ขอเดชะ ขาพระองคสามารถจะทําถวายได ครั้งนัน้ แล นายชางรถไดทําลอสําเร็จขางหนึ่ง
โดย ๖ เดือน หยอน๖ ราตรี ครั้งนั้นแล พระเจาปเจตนะตรัสเรียกนายชางรถมาถามวา ดูกร
ชายชางรถผูสหาย แตนี้ไปอีก ๖ วัน ฉันจักทําสงคราม ลอคูใหมสําเร็จแลวหรือ ฯ
นายชางรถกราบทูลวา ขอเดชะ โดย ๖ เดือน หยอนอยูอีก ๖ ราตรีนแี้ ล ลอไดเสร็จ
ไปแลวขางหนึ่งฯ
พระเจาปเจตนะตรัสถามวา ดูกรนายชางรถผูสหาย ๖ วันนี้ทานสามารถจะทําลอขางที่สอง
ของฉันใหเสร็จไดหรือ ฯ
นายชางรถไดกราบทูลรับรองตอพระเจาปเจตนะวา ขอเดชะ ขาพระองคสามารถจะทําให
เสร็จได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล นายชางรถทําลอขางที่สองเสร็จโดย ๖ วันแลว นําเอา
ลอคูใหมเขาไปเฝาพระเจาปเจตนะถึงที่ประทับ แลวกราบทูลวา ขอเดชะลอคูใหมของพระองค
นี้สําเร็จแลว
พระเจาปเจตนะรับสั่งถามวา ดูกรนายชางรถผูสหาย ลอของทานขางที่เสร็จโดย ๖
เดือนหยอน ๖ ราตรี กับอีกขางหนึ่งเสร็จโดย ๖ วันนี้ เหตุอะไรเปนเครือ่ งทําใหแตกตางกัน
ฉันจะเห็นความแตกตางของมันไดอยางไร ฯ
นายชางรถกราบทูลวา ขอเดชะ ความแตกตางของมันมีอยู ขอพระองค จงทรงทอดพระ
เนตรความแตกตางกันของมัน ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลําดับนั้นแล นายชางรถยังลอขางที่เสร็จโดย ๖ วัน ใหหมุนไป
ลอนั้นเมื่อนายชางรถหมุนไป ก็หมุนไปไดเทาที่นายชางรถหมุนไปแลวหมุนเวียนลมลงบนพื้น
ดิน นายชางรถไดยังลอขางที่เสร็จโดย ๖ เดือนหยอนอยู ๖ ราตรีใหหมุนไป ลอนั้น เมื่อนาย
ชางรถหมุนไป ก็หมุนไปไดเทาที่นายชางรถหมุนไป แลวตั้งอยูเหมือนอยูในเพลา ฉะนั้น ฯ
พระเจาปเจตนะตรัสถามวา ดูกรนายชางรถผูสหาย อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย ลอ
ขางที่เสร็จโดย ๖ วันนี้ เมื่อถูกทานหมุนไปแลว จึงหมุนไปเพียงเทาทานหมุนไปได แลวหมุน
เวียนลมลงบนพื้นดิน ก็อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัยลอขางที่เสร็จโดย ๖ เดือนหยอนอยู ๖
ราตรีนี้ เมื่อทานหมุนไป จึงหมุนไปเทาทีท่ านหมุนไปได แลวไดตั้งอยูเหมือนกับอยูใ นเพลา
ฉะนั้น ฯ
นายชางรถกราบทูลวา ขอเดชะ กงก็ดี กําก็ดี ดุมก็ดี ของลอขางที่เสร็จแลวโดย ๖
วันนี้ มันคดโคง มีโทษ มีรสฝาด เพราะกงก็ดี กําก็ดี ดุมก็ดี คดโคง มีโทษ มีรสฝาด
ฉะนั้นเมื่อขาพระองคหมุนไป จึงหมุนไเทาที่ขาพระองคหมุนไป แลวหมุนเวียนลมบนพื้น
ดิน ขอเดชะ สวนกงก็ดกี ําก็ดี กุมก็ดี ของลอขางที่เสร็จโดย ๖ เดือนหยอนอยูอีก ๖ ราตรี
นี้ ไมคดโคงหมดโทษ ไมมีรสฝาด ฉะนั้น เมื่อขาพระองคหมุนไป จึงหมุนไปไดเทาทีข่ า
พระองคหมุนไป แลวไดตั้งอยูเหมือนกับอยูในเพลา ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ทานทั้งหลายจะพึงคิดอยางนีว้ า สมัยนั้น คนอืน่ ไดเปนนายชางรถ
แตขอนี้ไมควรเห็นดังนั้น สมัยนั้น เราไดเปนนายชางรถดูกรภิกษุทั้งหลาย คราวนั้น เราเปน
คนฉลาดในความคดโคงแหงไม ในโทษแหงไม ในรสฝาดแหงไม แตบัดนี้เราเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา ฉลาดในความคดโกงแหงกาย ในโทษแหงกาย ในรสฝาดแหงกาย ฉลาด
ในความคดโกงแหงวาจา ในโทษแหงวาจา ในรสฝาดแหงวาจา ฉลาดในความคดโกงแหงใจ
ในโทษแหงใจ ในรสฝาดแหงใจ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ไมละความคดโกงแหงกาย โทษแหง
กาย รสฝาดแหงกาย ไมละความคดโกงแหงวาจา โทษแหงวาจา รสฝาดแหงวาจา ไมละความ
คดโกงแหงใจ โทษแหงใจ รสฝาดแหงใจเขาไดพลัดตกไปจากธรรมวินยั นี้ เหมือนกับลอขางที่
เสร็จโดย ๖ วัน ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ละความคดโกงแหงกายโทษแหงกาย
รสฝาดแหงกาย ละความคดโกงแหงวาจา โทษแหงวาจารสฝาดแหงวาจา ละความคดโกง
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แหงใจ โทษแหงใจ รสฝาดแหงใจได เขาดํารงมั่นอยูในธรรมวินัยนี้ เหมือนกับลอขางที่เสร็จ
โดย ๖ เดือนหยอนอยู ๖ ราตรี ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักละความคดโกงแหงกาย โทษแหงกาย รสฝาดแหงกาย
จักละความคดโกงแหงวาจา โทษแหงวาจา รสฝาดแหงวาจา จักละความคดโกงแหงใจ
โทษแหงใจ รสฝาดแหงใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
อปณณกสูตร
[๔๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการชือ่ วาเปนผูปฏิบตั ิไมผิด
และชื่อวาเธอปรารภปญญาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ เปนผูรูจักประมาณใน
โภชนะ ๑ เปนผูประกอบความเพียร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลายอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยตาแลวไมถือ
เอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียที่เมื่อไมสํารวมแลว
จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย
ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหูแลว ฯลฯ ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ฯลฯ
ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว
ยอมไมถือเอาโดยนิมิต โดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบตั ิเพือ่ สํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไม
สํารวมแลวจะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษา
มนินทรีย ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวาร
ในอินทรียทั้งหลายอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุชอื่ วาเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ
อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้พจิ ารณาโดยแยบคายแลว ฉันอาหารไม
ใชเพื่อเลน ไมใชเพื่อจะมัวเมา ไมใชเพื่อจะประดับ ไมใชเพื่อจะประเทืองผิว เพียง
เพื่อกายนี้ตั้งอยู เพื่อจะใหกายนี้เปนไปเพื่อจะกําจัดความเบียดเบียนลําบาก เพื่อจะอนุเคราะห
พรหมจรรยดว ยคิดเห็นวาเราจักกําจัดเวทนาเกาเสีย และจักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น ความที่กาย
จักเปนไปไดนาน ความเปนผูไ มมีโทษและความอยูสําราญจักเกิดมีแกเรา ดังนี้ ดูกรภิกษุ
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ทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูรูจกั ประมาณในโภชนะอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุชื่อวาเปน
ผูประกอบความเพียรอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์
จากอาวรณิยธรรม ดวยการเดินจงกรม ดวยการนั่งตลอดวัน ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก
อาวรณิยธรรม ดวยการเดินจงกรมดวยการนั่งตลอดยามตนแหงราตรี ตลอดยามกลางแหง
ราตรี ยอมสําเร็จสีหไสยาโดยขางเบื้องขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะ ทําความหมาย
ในอันจะลุกขึน้ ไวในใจ ยอมลุกขึ้นชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอาวรณิยธรรม ดวยการเดินจงกรม
ดวยการนั่งตลอดปจฉิมยาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบความเพียรอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แลยอมชื่อวาเปนผูปฏิบัติไมผิด
และชื่อวาเธอปรารภปญญาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ฯ
อัตตสูตร
[๔๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ เปนไปทั้งเพื่อเบียดเบียนตนเอง
เปนไปทั้งเพื่อเบียดเบียนผูอนื่ เปนไปทั้งเพื่อเบียดเบียนตนและคนอืน่ ทั้งสองฝาย ธรรม
๓ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทจุ ริต ๑ มโนทุจริต ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล เปนไปทั้งเพือ่ เบียดเบียนตนเอง เปนไปทัง้
เพื่อเบียดเบียนผูอื่น เปนไปทัง้ เพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอื่นทั้งสองฝาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง ไมเปนไป
เพื่อเบียดเบียนผูอื่น ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอืน่ ทั้งสองฝายธรรม ๓ ประการ
เปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ไมเปนไปเพือ่ เบียดเบียนตนเอง ไมเปน
ไปเพื่อเบียดเบียนผูอื่น ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่นทั้งสองฝาย ฯ
เทวสูตร
[๔๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย จะพึงถามทานทั้งหลายเชนนีว้ า
ดูกรอาวุโส พระสมณโคดมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อจะเขาถึงพรหมโลกหรือ ทานทั้งหลาย
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เมื่อถูกถามเชนนี้ พึงอึดอัด ระอา รังเกียจ มิใชหรือ เมื่อภิกษุเหลานั้นทูลรับวา เปนเชนนั้น
พระเจาขา จึงไดตรัสตอไปวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยนิ วา ทานทั้งหลายอึดอัด ระอา รังเกียจ
ดวยอายุทิพยดว ยวรรณะทิพย ดวยสุขทิพย ดวยยศทิพย ดวยอธิปไตยทิพย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
แตทานทั้งหลายควรอึดอัด ระอา รังเกียจ ดวยกายทุจริต ดวยวจีทุจริต ดวยมโนทุจริตกอน
ทีเดียว ฯ
ปาปณิกสูตรที่ ๑
[๔๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการ ไมควรจะไดโภคทรัพย
ที่ยังไมได หรือเพื่อทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีขึ้น องค ๓ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พอคาในโลกนี้ เวลาเชาไมจัดแจงการงานโดยเอือ้ เฟอ เวลาเทีย่ งไมจัดแจงการงาน
โดยเอื้อเฟอ เวลาเย็นไมจดั แจงการงานโดยเอื้อเฟอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาผูประกอบดวย
องค ๓ ประการนี้แล ไมควรจะไดโภคทรัพยที่ยังไมได หรือเพื่อทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีขึ้น
ฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูไม
ควรจะบรรลุกศุ ลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือเพื่อทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลวใหเจริญมากขึ้น ธรรม
๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เวลาเชาไมอธิษฐานสมาธินิมิต
โดยเคารพ เวลาเที่ยงไมอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ เวลาเย็นไมอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย---ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้ เปนผูไมควรจะบรรลุกุศลธรรมที่ยัง
ไมไดบรรลุ หรือเพื่อทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลวใหเจริญมากขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลายพอคา
ผูประกอบดวยองค ๓ ประการนี้แล สมควรจะไดโภคทรัพยที่ยังไมได หรือเพื่อทําโภคทรัพย
ที่ไดแลวใหทวีมากขึ้น องค ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาในโลกนี้ เวลาเชาจัด
แจงการงานโดยเอื้อเฟอ เวลาเที่ยงจัดแจงการงานโดยเอื้อเฟอ เวลาเย็นจัดแจงการงานโดยเอื้อเฟอ
ดูกรภิกษุทั้งหลายพอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการนีแ้ ล สมควรจะไดโภคทรัพยที่ยังไมได
หรือเพื่อทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมากขึน้ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน สมควรจะไดบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือทํา
กุศลธรรมที่ไดบรรลุแลวใหเจริญมากขึ้นธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เวลาเชาอธิษฐานสมาธินมิ ิตโดยเคารพ เวลาเที่ยงอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ
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เวลาเย็นอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม๓ ประการ
นี้แล สมควรจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมบรรลุ หรือเพื่อทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลวใหเจริญมากขึ้น ฯ
ปาปณิกสูตรที่ ๒
[๔๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการ ยอมถึงความมี
โภคทรัพยมากมายเหลือเฟอไมนานเลย องค ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคา
ในโลกนี้ เปนคนที่มีตาดี ๑ มีธุระดี ๑ ถึงพรอมดวยบุคคลที่จะเปนที่พงึ่ ได ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พอคาชื่อวาเปนคนมีตาดีอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาในโลกนี้
ยอมรูสิ่งที่จะพึงซื้อขายวา สิ่งที่พึงขายนี้ ซื้อมาเทานี้ ขายไป เทานี้ จักไดทุนเทานี้ มีกําไร
เทานี้ ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาชื่อวาเปนคนมีตาดี ดวยอาการอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พอคาชื่อวามีธุระดีอยางไรดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาในโลกนี้ เปนคนฉลาดที่จะซื้อและขาย
สิ่งที่ตนจะพึงซื้อขาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาชื่อวาเปนคนมีธุระดี ดวยอาการอยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พอคาชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยคนซึ่งจะเปนที่พึ่งไดอยางไร ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
พอคาในโลกนี้ อันคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูมั่งคั่ง ผูมีทรัพยมากมีโภคะมาก ทราบไดเชนนี้
วาทานพอคาผูน ี้แล เปนคนมีตาดี มีธุระดี สามารถที่จะเลี้ยงบุตรภรรยา และใชคืนใหแกเราตาม
เวลาได เขาตางก็เชื้อเชิญพอคานั้นดวยโภคะวา แนะทานพอคาผูสหาย แตนไี้ ปทานจงนําเอา
โภคะไปเลีย้ งดูบุตรภรรยา และใชคืนใหแกเราตามเวลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาชือ่ วาเปนผูถึง
พรอมดวยบุคคลซึ่งเปนที่พึ่งไดดว ยอาการอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาผูประกอบดวยองค
๓ ประการนี้แล ยอมจะถึงความมีโภคะมากมายเหลือเฟอไมนานเลย ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมถึงความเปนผูมากมูนไพบูลยใน
กุศลธรรมไมนานเลย ธรรม๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เปนผูมีจักษุ ๑มีธุระดี ๑ ถึงพรอมดวยภิกษุพอจะเปนที่พงึ่ ได ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุชอื่ วาเปนผูมีจกั ษุอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมรูชดั ตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูม ีจักษุอยางนี้แล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุชอื่ วาเปนผูมีธุระดีอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม เปนผูมี
กําลัง มีความบากบั่นมั่น ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูมีธุระดี
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยภิกษุพอจะเปนที่พึ่งไดอยางไร ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอเขาไปหาภิกษุ ผูเปนพหูสูต เรียนจบคัมภีร ทรงธรรม
ทรงวินัย ทรงมาติกา ตามเวลา แลวไตถาม สอบสวนวา ทานผูเจริญ พระพุทธพจนนี้
อยางไร ความแหงพระพุทธพจนนี้อยางไร ทานเหลานั้น ยอมเปดเผยธรรมที่ยังไมเปดเผย
ยอมทําธรรมที่ยังมิไดทําใหตนื้ แลวใหตื้น และยอมบรรเทาความสงสัยในธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
ความสงสัยมิใชนอยแกภกิ ษุนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยภิกษุพอจะเปน
ที่พึ่งไดอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมถึงความ
เปนผูมากมูนไพบูลยในกุศลธรรมทั้งหลายไมนานเลย ฯ
จบรถการวรรคที่ ๒
__________________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ญาตกสูตร
๒. สรณียสูตร
๓. ภิกขุสูตร
๔. จักกวัตติสตู ร
๕. ปเจตนสูตร
๖. อปณณกสูตร
๗. อัตตสูตร
๘. เทวสูตร
๙. ปาปณิกสูตรที่ ๑ ปาปณิกสูตรที่ ๒ ฯ
______________
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ปุคคลวรรคที่ ๑
สวิฏฐสูตร
[๔๖๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระสวิฏฐะกับทานพระมหาโกฏฐิตะ
ไดพากันไปหาทานพระสารีบุตรจนถึงที่อยูไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาว
กะทานพระสวิฏฐะวา ดูกรอาวุโสสวิฏฐะ บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปน
ไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ ดูกรทานผูมีอายุ
บุคคล ๓ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้ ทานชอบใจบุคคลจําพวก
ไหนซึ่งเปนผูงามกวาและประณีตกวา ทานพระสวิฏฐะไดตอบวา ขาแตทานพระสารีบุตร
บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก๓ จําพวกเปนไฉน คือ กายสักขีบคุ คล ๑ ทิฏฐิปตต
บุคคล ๑ สัทธาวิมุตบุคคล ๑ ขาแตทานผูมอี ายุ บุคคล ๓ จําพวกนี้แลมีปรากฏอยูในโลก
บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้ กระผมชอบใจบุคคลผูสัทธาวิมุตต ซึ่งเปนผูงามกวาแลประณีตกวา
ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสัทธินทรียของบุคคลนี้มีประมาณยิ่งลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตร
ไดถามทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรอาวุโสโกฏฐิตะบุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก
๓ จําพวกเปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ ดูกร
ทานผูมีอายุ บุคคล ๓ จําพวกนี้แลมีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้ ทานชอบใจ
บุคคลจําพวกไหซึ่งเปนผูงามกวาและประณีตกวา ทานพระมหาโกฏฐิตะไดตอบวา ขาแต
ทานพระสารีบุตร บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑
ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ บุคคล ๓ จําพวกนีแ้ ลมีปรากฏอยูในโลก บรรดา
บุคคล ๓ จําพวกนี้ กระผมชอบใจบุคคลกายสักขีซึ่งเปนผูงามกวาและประณีตกวา ขอนั้น
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เพราะเหตุไร เพราะสมาธินทรียของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะ
ไดถามทานพระสารีบุตรบางวา ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก
๓ จําพวกเปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ บุคคล
๓ จําพวกนี้แลมีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้ ทานชอบใจบุคคลจําพวกไหน ซึ่ง
เปนผูงามกวาและประณีตกวา ทานพระสารีบุตรไดตอบวาดูกรทานโกฏฐิตะ บุคคล ๓ จําพวก
นี้มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือกายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธา
วิมุตตบุคคล ๑ บุคคล ๓ จําพวกนีแ้ ลมีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้ ผมชอบใจ
บุคคลผูทิฏฐิปตตะซึ่งเปนผูงามกวาและประณีตกวา ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะปญญินทรีย
ของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระสวิฏฐะและทาน
พระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรอาวุโส เราทั้งหมดดวยกันตางไดพยากรณตามปฏิภาณของตน มาไป
ดวยกันเถอะ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับแลวกราบทูลขอความนี้ พระผูมีพระภาค
จักทรงพยากรณแกเราอยางไร เราจักทรงจําพระพุทธพยากรณนั้นไวอยางนั้น ทานพระสวิฏฐะ
กับทานพระมหาโกฏฐิตะไดรับคําทานพระสารีบุตรแลว ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตร
ทานพระสวิฏฐะ และทานพระมหาโกฏฐิตะ ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวทานพระสารีบุตรไดกราบทูลการ
เจรจาปราศรัยกับทานพระสวิฏฐะและทานมหาโกฏฐิตะทั้งหมดแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ไดตรัสวา ดูกรสารีบุตร---การที่จะพยากรณในขอนี้โดยสวนเดียววา บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้
บุคคลนี้เปนผูงามกวาและประณีตกวา ดังนี้ ไมใชจะทําไดโดยงายเลย เพราะขอนี้เปนฐานะที่
จะมีได คือ บุคคลผูสัทธาวิมุตตนี้ เปนผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต บุคคลผูเปนกายสักขี
ผูเปนทิฏฐิปตตะ ก็พึงเปนพระสกทาคามี หรือพระอนาคามี ดูกรสารีบุตร การที่จะพยากรณใน
ขอนี้โดยสวนเดียววา บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้ บุคคลนี้เปนผูงามกวาและประณีตกวา ดังนี้
ไมใชจะทําไดโดยงายเลย เพราะขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ บุคคลผูทิฏฐิปตตะ เปนผูปฏิบัติ
เพื่อความเปนพระอรหันต บุคคลผูสัทธาวิมุตตเปนพระสกทาคามี หรือพระอนาคามี และแมบุคคล
ผูกายสักขีก็พึงเปนพระสกทาคามี หรือพระอนาคามีดูกรสารีบุตร การที่จะพยากรณในขอนี้โดย
สวนเดียววา บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้ บุคคลนี้เปนผูงามกวาและประณีตกวาไมใชจะทําไดโดย
งายเลย ฯ
จบสูตรที่ ๑
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คิลานสูตร
[๔๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนไข ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน
คือ คนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะที่สบายหรือไมไดกต็ าม ไดเภสัชที่สบายหรือไมไดก็ตาม
ไดอุปฏฐากทีส่ มควรหรือไมไดก็ตามยอมไมหายจากอาพาธนั้นไดเลย คนไขบางคนในโลกนี้
ไดโภชนะที่สบายหรือไมไดก็ตาม ไดเภสัชที่สบายหรือไมไดก็ตาม ไดอุปฏฐากที่สมควรหรือ
ไมไดก็ตามยอมหายจากอาพาธนั้นได คนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะที่สบายจึงหายจากอาพาธ
นั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดเภสัชที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย ได
อุปฏฐากที่สมควรจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาคนไข
๓ จําพวกนั้น เพราะอาศัยคนไขผูที่ได ---โภชนะที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย
ไดเภสัชที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดอุปฏฐากที่สมควรจึงจะหายจาก
อาพาธนั้น เมือ่ ไมไดยอมไมหาย นีเ้ ราจึงอนุญาตคิลานภัต อนุญาตคิลานเภสัช อนุญาตคิลานุ
ปฏฐากไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย และก็เพราะอาศัยคนไขเชนนี้ ถึงคนไขอนื่ ก็ควรไดรับการบํารุง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนไข ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ฉันนัน้ เหมือน
กัน บุคคลซึ่งเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูใ นโลก บุคคลผูเปรียบดวยคนไข ๓
จําพวกนั้นเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคตหรือไมไดเห็นก็ตาม ได
ฟงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลวหรือไมไดฟงก็ตาม ยอมไมหยัง่ ลงสูความเห็นชอบในกุศล
ธรรม คือ จตุรมรรคไดเลย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคตหรือไมไดเห็นก็ตาม
ไดฟงธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศแลวหรือไมไดฟงก็ตาม ยอมหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศล
ธรรม คือจตุรมรรค บุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคต จึงหยั่งลงสูความเห็นชอบ
ในกุศลธรรม คือ จตุรมรรค เมื่อไมไดเห็นยอมไมหยั่งลงสูความเห็นชอบไดฟงธรรมวินัยที่
พระตถาคตประกาศแลว จึงหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศลธรรมคือ จตุรมรรค เมื่อไมไดฟง
ยอมไมหยั่งลงสูความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลายบรรดาบุคคลทั้ง ๓ จําพวกนั้น เพราะอาศัย
บุคคลผูที่ไดเห็นพระตถาคต จึงหยั่งลงสูค วามเห็นชอบในกุศลธรรม คือจตุรมรรค เมื่อไมได
เห็นยอมไมหยัง่ ลงสูความเห็นชอบ ไดฟงธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว จึงหยั่งลงสู
ความเห็นชอบในกุศลธรรม คือ จตุรมรรค เมื่อไมไดฟงยอมไมหยั่งลง นี้แล เราจึงอนุญาต
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การแสดงธรรมไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย และก็เพราะอาศัยบุคคลนี้ จึงควรแสดงธรรมแมแกบุคคล
อื่นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลซึ่งเปรียบดวยคนไข๓ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๒
สังขารสูตร
[๔๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขารที่มีความเบียดเบียน ปรุงแตง
วจีสังขารที่มีความเบียดเบียน ปรุงแตงมโนสังขารที่มีความเบียดเบียน ครั้นแลวเขายอมเขาถึง
โลกที่มีความเบียดเบียนผัสสะที่เปนไปกับดวยความเบียดเบียน ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลก
ที่มีความเบียดเบียนนัน้ เขาผูอ ันผัสสะที่เปนไปกับดวยความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอมเสวย
เวทนาอันมีความเบียดเบียน เปนทุกขโดยสวนเดียวเหมือนพวกสัตวนรกฉะนั้น บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขารที่ไมมีความเบียดเบียนปรุงแตงวจีสังขารที่ไมมีความเบียดเบียน
ปรุงแตงมโนสังขารที่ไมมีความเบียดเบียน ครั้นแลวเขายอมเขาถึงโลกที่ไมมีความเบียดเบียน
ผัสสะอันไมมีความเบียดเบียน ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลกอันไมมีความเบียดเบียนนั้น เขาผูอัน
ผัสสะที่ไมมีความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนาอันไมมีความเบียดเบียนเปนสุขโดย
สวนเดียว เหมือนพวกเทวดาสุภกิณหะ ฉะนั้น บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขาร
ที่มีความเบียดเบียนบาง ไมมคี วามเบียดเบียนบางปรุงแตงวจีสังขารที่มีความเบียดเบียนบาง
ไมมีความเบียดเบียนบาง ปรุงแตงมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง
ครั้นแลวเขายอมเขาถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบาง ไมมคี วามเบียดเบียนบาง ผัสสะที่มีความ
เบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ยอมถูกตองบุคคลนั้น บุคคลนั้นผูอันผัสสะที่มีความ
เบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน
บาง ไมมีความเบียดเบียนบาง เจือปนดวยสุขและ ทุกขเหมือนมนุษย เทวดาบางพวก และ
วินิปาติกสัตวบางพวก ฉะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
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พหุการสูตร
[๔๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ เปนผูมีอุปการะมากแกบุคคลผูอาศัย
๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว เปนผูถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เปนผูมีอุปการะมากแกบุคคลผูอาศัย
อีกประการหนึ่ง บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้
ทุกขสมุทัย นีท้ ุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เปนผูมีอุปการะ
มากแกบุคคลผูอาศัย
อีกประการหนึ่ง บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิง่ เองในปจจุบนั เขาถึงอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลนี้เปนผูมีอุปการะมากแกบคุ คลผูอาศัย
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้แล เปนผูมีอุปการะมากแกบุคคล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาววา บุคคลอื่นจากบุคคล ๓ จําพวกนี้ จะเปนผูมีอุปการะมากแกบุคคลนี้ หามิ
ได ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรายอมกลาววา บุคคลนี้ทําการตอบแทน คือ ดวยการกราบไหว การ
ลุกรับ การประนมมือไหว สามีจิกรรมการใหผานุงหม อาหาร ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค แก
บุคคล ๓ จําพวกนี้มใิ ชงายแล ฯ
จบสูตรที่ ๔
วชิรสูตร
[๔๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๓ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเกา ๑ บุคคลที่มีจิตเหมือนฟาแลบ ๑ บุคคลที่มีจิตเหมือนเพชร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเกาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูโกรธ
มากดวยความแคนใจเมื่อถูกเขาวาแมเล็กนอยก็ของใจ โกรธเคือง พยาบาท ขึ้งเคียด ทําความ
โกรธความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏ แผลเกาถูกไมหรือกระเบื้องกระทบเขา ยอม
ใหความหมักหมมมากกวาประมาณ แมฉนั ใด บุคคลบางคนในโลกนีก้ ็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผู
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โกรธ มากดวยความแคนใจ เมื่อถูกเขาวาแมเล็กนอยก็ของใจ โกรธเคือง พยาบาท ขึ้งเคียด
ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรียกวา
บุคคลมีจิตเหมือนแผลเกา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลมีจิตเหมือนฟาแลบเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นีท้ ุกขสมุทัย นีท้ ุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา บุรุษผูมีจักษุเห็นรูปในขณะฟาแลบ ในเวลากลางคืนซึ่งมืดมิด ฉันใด บุคคลบาง
คนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นีท้ ุกขสมุทัย นีท้ ุกข
นิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรียกวาบุคคลผูมีจิตเหมือนฟาแลบ
ดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่มีจิตเหมือนเพชรเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิง่ เอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู แกวมณีหรือวาหินชนิดใดที่เพชรจะทําลายไมได ไมมีแมฉันใด บุคคลบาง
คนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
นี้เรียกวาบุคคลมีจิตเหมือนเพชรดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
เสวิสูตร
[๔๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน
คือ ๑. บุคคลที่ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล มีอยู ๒. บุคคลที่ควรเสพ ควรคบ
ควรเขาไปนั่งใกล มีอยู๓. บุคคลที่จะตองสักการะเคารพ แลวจึงเสพ คบหา เขาไปนั่งใกล
มีอยูดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกลเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเลวโดยศีล สมาธิ ปญญา บุคคลเห็นปานนี้ ไมควรเสพ ไม
ควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล นอกจากจะเอ็นดูอนุเคราะหกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บคุ คลที่ควร
เสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกลเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเชนเดียวกับตน
โดยศีล สมาธิปญญา บุคคลเห็นปานนี้ ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะการสนทนา ปรารภศีล จักมีแกพวกเราซึ่งเปนคนเสมอกันโดยศีลดวย การ
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สนทนาของเรานั้น จักเปนถอยคําเปนไปดวย และจักเปนความสําราญของเราดวย การสนทนา
ปรารภสมาธิ จักมีแกพวกเราซึ่งเปนคนเสมอกันโดยสมาธิดวย การสนทนาของเรานั้น จักเปน
ถอยคําเปนไปดวย และจักเปนความสําราญของเราดวย การสนทนา ปรารภปญญา จักมีแกเราซึ่ง
เปนคนเสมอกันโดยปญญาดวย การสนทนาของเรานั้น จักเปนถอยคําเปนไปดวย และจักเปน
ความสําราญของเราดวย ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้ จึงควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่จะตองสักการะ เคารพแลวจึงเสพคบหา เขาไปนั่งใกล เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูยิ่งโดยศีล สมาธิปญญา บุคคลเห็นปานนี้ จักตองสักการะเคารพ
แลวจึงเสพ คบหา เขาไปนั่งใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะอาการเชนนี้ จักบําเพ็ญศีลขันธ
ที่ยังไมสมบูรณใหสมบูรณ หรือจักอนุเคราะหศีลขันธทบี่ ริบูรณดวยปญญาในที่นั้นๆ จักบําเพ็ญ
สมาธิขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือจักอนุเคราะหสมาธิขันธบริบูรณดวยปญญาในที่นั้นๆ
จักบําเพ็ญปญญาขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือจักอนุเคราะหปญ
 ญาขันธที่บริบูรณดวยปญญา
ในที่นั้นๆ ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้จึงควรสักการะเคารพ แลวเสพ คบหา เขาไปนั่งใกล
ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก
ครั้นแลวพระผูมีพระภาคผูสุคตพระศาสดา ตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้ บลงแลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปอีกวา
บุรุษคบคนเลว ยอมเลวลง คบคนที่เสมอกัน ยอมไมเสื่อมในกาลไหนๆ
คบคนที่สูงกวา ยอมพลันเดนขึ้น ฉะนัน้ จึงควรคบคนที่สูงกวาตน
ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
ชิคุจฉสูตร
[๔๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน
คือ ๑. บุคคลที่นาเกลียด ไมควรเสพ ไมควรคบไมควรเขาไปนั่งใกล มีอยู ๒. บุคคลที่
ควรวางเฉย ไมควรเสพ ไมควรคบไมควรเขาไปนั่งใกล มีอยู ๓. บุคคลที่ควรเสพ ควรคบ
ควรเขาไปนั่งใกลมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่นาเกลียด ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควร
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เขาไปนั่งใกลเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศลี มีธรรมเลวทราม ไมสะอาด
มีความประพฤตินารังเกียจ มีการงานลึกลับ ไมใชสมณะ แตปฏิญาณตนวาเปนสมณะ ไมใช
พรหมจารีบุคคล แตปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีบุคคล เนาในภายใน ชุมดวยราคะ เปนเหมือน
หยากเยื่อ บุคคลเห็นปานนี้ควรเกลียด ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล ขอนั้น
เพราะเหตุไรเพราะแมบุคคลจะไมถึงทิฏฐานุคติของบุคคลเห็นปานนีก้ ็จริง แตกิตติศัพทที่ไม
ดีของเขา ก็ยอมระบือไปวา เปนผูมีคนชั่วเปนมิตร มีคนชั่วเปนสหาย มีคนชั่วเปนเพือ่ น
เปรียบเหมือนงูที่จมอยูในคูถ ถึงแมจะไมกดั แตก็ทําใหเปอ นไดฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน แม
บุคคลจะไมถึงทิฏฐานุคติ ของบุคคลเห็นปานนี้ก็จริงแตกติ ติศัพทที่ไมดขี องเขา ยอมระบือไป
วา เปนผูมีคนชั่วเปนมิตร มีคนชั่วเปนสหาย มีคนชั่วเปนเพื่อน ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้
จึงนาเกลียด ไมควรเสพไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ควรวาง
เฉย ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกลเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูโกรธ
มากดวยความแคนใจ เมื่อถูกวาแมเพียงเล็กนอยก็ของใจ โกรธเคืองพยาบาท ขึ้งเคียด ทํา
ความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏเปรียบเหมือนแผลเกา ถูกไมหรือ
กระเบื้องกระทบเขา ยอมใหความหมักหมมยิ่งกวาประมาณ แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูโกรธมากดวยความแคนใจ เมื่อถูกวาแมเพียงเล็กนอยก็ของใจ โกรธ
เคือง พยาบาทขึ้งเคียด ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏ เปรียบ
เหมือนถานไมมะพลับ ถูกไมหรือกระเบื้องกระทบเขา ยอมแตกเสียงดังจิๆ แมฉันใด บุคคล
บางคนในโลกนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เปนผูโกรธ มากดวยความแคนใจเมื่อถูกวาแมเพียงเล็ก
นอยก็ของใจ โกรธเคือง พยาบาท ขึ้งเคียด ทําความโกรธและความโทมนัสใหปรากฏ เปรียบ
เหมือนหลุมคูถ ถูกไมหรือกระเบื้องกระทบเขายอมมีกลิน่ เหม็นฟุงขึ้น แมฉันใด บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน เปนผูโกรธ มากดวยความแคนใจ แมถกู วาเพียงเล็กนอยก็ของใจ
โกรธเคืองพยาบาท ขึ้งเคียด ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเห็นปานนี้ ควรวางเฉย ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาพึงดาบาง บริภาษบาง ทําความพินาศใหเราบาง ฉะนั้น บุคคล
เห็นปานนี้ จึงควรวางเฉย ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลที่ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล มี
กัลยาณธรรมบุคคลเห็นปานนี้ ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร
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เพราะแมจะไมถึงทิฏฐานุคติของบุคคลเห็นปานนี้กต็ าม ถึงกระนั้น ชื่อเสียงที่ดีงามของเขาก็จะ
ระบือไปวา เปนผูมีคนดีเปนมิตร มีคนดีเปนสหาย มีคนดีเปนเพื่อนฉะนัน้ บุคคลเห็นปานนี้
จึงควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุท้งั หลาย บุคคล ๓ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยู
ในโลก ฯ
บุรุษคบคนเลว ยอมเลวลง คบคนที่เสมอกัน ยอมไมเสื่อมในกาล
ไหนๆ คบคนที่สูงกวา ยอมพลันเดนขึ้น เพราะฉะนัน้ จึงควรคบ
คนที่สูงกวาตน ฯ
จบสูตรที่ ๗
คูถภาณีสูตร
[๔๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลที่พูดถอยคําเหม็นเหมือนคูถ ๑ บุคคลที่พูดถอยคําหอมเหมือนดอกไม ๑ บุคคลที่พูดถอย
คําหวานปานน้ําผึ้ง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูพูดถอยคําเหม็นเหมือนคูถเปนไฉน บุคคลบาง
คนในโลกนี้ไปในสภาก็ดี ไปในบริษัทก็ดี ไปในทามกลางหมูญาติก็ดี ไปในทามกลางเสนา ก็ดี
ไปในทามกลางราชสกุลก็ดี ถูกเขาอางเปนพยาน ถามวา แนะบุรษุ ผูเจริญทานรูอยางใด
จงกลาวอยางนั้น เขาไมรูกก็ ลาววารู หรือรูก ็กลาววาไมรู ไมเห็นกลาววาเห็น หรือเห็นกลาววา
ไมเห็น แกลงกลาวเท็จทั้งทีร่ ู เพราะเหตุแหงตนเพราะเหตุแหงคนอื่น หรือเพราะเห็นแกอามิส
เล็กนอย ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาบุคคลผูพูดดวยถอยคําเหม็นเหมือนคูถ
ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูพูดดวยถอยคําหอมเหมือนดอกไมเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ไป
ในสภาก็ดี ไปในบริษัทก็ดี ไปในทามกลางหมูญาติก็ดี ไปในทามกลางเสนาก็ดีไปในทามกลาง
ราชสกุลก็ดี ถูกเขาอางเปนพยาน ถามวา แนะบุรุษผูเจริญ ทานรูอยางใด จงกลาวอยางนั้น
เขาเมื่อไมรูกลาววาไมรู หรือเมื่อรูก็กลาววารู เมื่อไมเห็นก็กลาววาไมเห็น หรือเมื่อเห็นก็กลาว
วาเห็น ยอมไมแกลงกลาวเท็จทั้งที่รูเพราะเหตุแหงตน เพราะเหตุแหงคนอื่น หรือเพราะเห็น
แกอามิสเล็กนอย ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาบุคคลพูดถอยคําหอมเหมือน
ดอกไมดกู รภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูพูดถอยคําหวานปานน้ําผึ้งเปนไฉน บุคคลบางคนในโลก
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นี้ เปนผูละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ พูดแตวาจาที่ไมมีโทษ เสนาะโสต เปนที่รัก จับ
หัวใจ เปนวาจาชาวเมือง เปนถอยคําที่ชนเปนอันมากพอใจชอบใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียก
วาบุคคลผูพูดถอยคําหวานปานน้ําผึ้ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูใน
โลก ฯ
จบสูตรที่ ๘
อันธสูตร
[๔๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน
คือ คนตาบอด ๑ คนตาเดียว ๑ คนสองตา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลตาบอดเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมมนี ัยนตาอันเปนเหตุไดโภคทรัพยที่ยังไมได หรือทําโภคทรัพยที่ไดแลว
ใหทวีมากขึ้น ไมมีนัยนตาเครื่องรูธรรมที่เปนกุศลและอกุศล รูธรรมที่มีโทษและไมมีโทษ รูธรรม
ที่เลวและประณีตรูธรรมที่มีสวนเปรียบดวยธรรมฝายดําและฝายขาว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียก
วาคนตาบอด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลตาเดียวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ มีนยั นตา
อันเปนเหตุไดโภคทรัพยที่ยงั ไมได หรือทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมากขึ้น แตไมมนี ัยนตาเปน
เครื่องรูธรรมที่เปนกุศลและอกุศล รูธรรมที่มีโทษและไมมีโทษ รูธรรมที่เลวและประณีต รูธรรม
ที่มีสวนเปรียบดวยธรรมฝายดําและฝายขาว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้เรียกวาคนตาเดียว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บุคคลสองตาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ มีนัยนตาเปนเหตุไดโภคทรัพยที่ยัง
ไมไดทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมากขึ้น ทั้งมีนัยนตาเปนเครื่องรูธรรมที่เปนกุศลและอกุศล
รูธรรมที่มีโทษและไมมีโทษ รูธรรมที่เลวหรือประณีต รูธ รรมที่มีสวนเปรียบดวยธรรมฝายดําและ
ฝายขาว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาคนสองตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนีแ้ ล มี
ปรากฏอยูในโลก ฯ
โภคทรัพยเห็นปานดั่งนั้น ยอมไมมแี กคนตาบอดเลย และคนตาบอด
ยอมไมทําบุญอีกดวย โทษเคราะห ยอมมีแกคนตาบอดเสียจักษุในโลก
ทั้งสอง ตอมา เราไดกลาวถึงคนตาเดียวนีไ้ วอีกคนหนึ่ง คนตาเดียว
นั้นเปนผูคลุกเคลากับธรรมและอธรรม แสวงหาโภคทรัพยโดยการคด

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาที่ 123
โกง และการพูดเท็จ อันเปนสวนแหงความเปนขโมย ทัง้ สองอยาง
ก็มาณพผูบริโภคกาม ยอมเปนคนฉลาดที่จะรวบรวมโภคทรัพย เขาผู
เปนคนตาเดียว จากโลกนี้แลวไปนรกยอมเดือดรอน อนึ่ง คนสองตา
เรากลาววาเปนบุคคลที่ประเสริฐสุด คนสองตานั้น ยอมใหทรัพยที่ตน
ไดมาดวยความหมั่นเปนทาน แตโภคะทีต่ นหาไดโดยชอบธรรม เพราะ
เปนผูมีความดําริประเสริฐสุด มีใจไมสงสัย ยอมเขาถึงฐานะอันเจริญ
ซึ่ง บุคคลไปถึงแลวไมเศราโศก บุคคลควรเวนคนตาบอด กับ คนตาเดียว
เสียใหหางไกล แตควรคบคนสองตา ซึ่งเปนบุคคลผูประเสริฐสุด ฯ
จบสูตรที่ ๙
อวกุชชิตาสูตร
[๔๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลมีปญญาคว่ํา ๑ บุคคลมีปญญาเชนกับตัก ๑บุคคลมีปญญากวางขวาง ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลที่มีปญญาคว่ําเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ หมั่นไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานัก
ของภิกษุเสมอ ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะนัน้
จําเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของกถานั้นไมได ถึงลุกจากอาสนะแลว ก็จําเบื้องตน ทามกลาง
ที่สุดของกถานั้นไมได เปรียบเหมือนหมอคว่ํา ถึงจะเอาน้ํารดลงที่หมอนั้น ยอมราดไป หาขัง
อยูไม แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนีก้ ็ฉนั นั้นเหมือนกัน หมั่นไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานัก
ของภิกษุเสมอ ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะนั้น
จําเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของกถานั้นไมได แมลุกจากอาสนะนั้นแลว ก็จําเบื้องตน ทามกลาง ที่
สุดของกถานั้นไวไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาบุคคลมีปญญาคว่ํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคล
ที่มีปญญา เหมือนตักเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ หมั่นไปวัดเพือ่ ฟงธรรมในสํานักของภิกษุ
เสมอ ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหม
จรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะนัน้ จําเบื้องตน
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ทามกลาง ที่สุดของกถานั้นได ครั้นลุกจากอาสนะนัน้ แลว ก็จําเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของ
กถานั้นไมได เปรียบเหมือนบนตักของบุรุษมีของเคี้ยวนานาชนิด คือ งา ขาวสาร ขนมตม
พุทรา เกลื่อนกลาด เขาลุกจากอาสนะนัน้ พึงทําเรี่ยราด เพราะเผลอสติ แมฉันใด บุคคล
บางคนในโลกนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกันหมั่นไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอม
แสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะนัน้ จําเบื้องตน ทามกลาง ที่สุด
ของกถานั้นได ครั้นลุกจากอาสนะนั้นแลว จําเบื้องตน ทามกลางที่สุดของกถานั้นไวไมได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาบุคคลมีปญญาเหมือนตัก ดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่มีปญญากวาง
ขวางเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ หมัน่ ไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุ
ยอมแสดงธรรมอันงามในเบือ้ งตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้ง
อรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะนัน้ จําเบื้องตน ทามกลาง ที่สุด
ของกถานั้นได แมลุกจากอาสนะนั้นแลว ก็จําเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของกถานั้นได เปรียบ
เหมือนหมอหงาย เอาน้ําเทใสไปในหมอนัน้ ยอมขังอยูห าไหลไปไม แมฉันใด บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน หมั่นไปวัดเพือ่ ฟงธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอ มแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้ง
พยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะนั้น จําเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของ
กถานั้นได ถึงลุกจากอาสนะนั้นแลว ก็จําเบื้องตน ทามกลางที่สุดของกถานั้นได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวาบุคคลมีปญญากวางขวาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏ
อยูในโลก ฯ
บุรุษมีปญญาคว่ํา เปนคนเขลา ไรปญญาเปนเครื่องพิจารณา บุรุษเชนนั้น
แมหากจะหมัน่ ไปในสํานักของภิกษุเสมอ ก็ไมอาจจะเลาเรียนเบื้องตน
ทามกลางและที่สุดของกถาได เพราะเขาไมมีปญญา บุรุษมีปญญาเหมือน
ตัก เรากลาววาดีกวาบุรษุ ที่มปี ญญาคว่ํา บุรุษเชนนัน้ ถึงแมจะไปใน
สํานักของภิกษุเสมอ นั่งบนอาสนะนั้น เรียนเบื้องตน ทามกลางและ
ที่สุดของกถาได ครั้นลุกมาแลว กําหนดจดจําพยัญชนะไมได เพราะ
พยัญชนะที่เขาเรียนแลวเลอะเลือนไป สวนบุรุษผูมีปญญากวางขวาง
เรากลาววาดีกวาบุรุษที่มีปญญาเหมือนตักบุรุษเชนนั้น แมไปในสํานัก
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ของภิกษุเสมอ นั่งบนอาสนะนั้น เลาเรียนเบื้องตน ทามกลาง และ
ที่สุดของกถาได แลวจําพยัญชนะไว เปนคนมีความดําริประเสริฐสุด
มีใจไมสงสัยปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พึงทําที่สุดแหงทุกขได ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปุคคลวรรคที่ ๓
______________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สวิฏฐสูตร ๒. คิลานสูตร
๓. สังขารสูตร ๔. พหุการสูตร
๕. วชิรสูตร
๖. เสวิสูตร
๗. ชิคุจฉสูตร ๘. คูถภาณีสูตร
๙. อันธสูตร
๑๐. อวกุชชิตาสูตร
______________
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เทวทูตวรรคที่ ๔
พรหมสูตร
[๔๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน สกุลนั้นมีพรหม สกุล
ใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน สกุลนั้นมีบุรพาจารยสกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน สกุล
นั้นมีอาหุไนยบุคคล ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวาพรหมนี้ เปนชื่อของมารดาและบิดา คําวา
บุรพาจารยนี้ เปนชื่อของมารดาและบิดา คําวาอาหุไนยบุคคลนี้ เปนชื่อของมารดาและบิดา
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แกบุตร ฯ
มารดาบิดาผูอนุเคราะหบุตร ทานเรียกวาพรหม วาบุรพาจารย และวา
อาหุไนยบุคคล เพราะฉะนัน้ บัณฑิตพึงนมัสการและ สักการะ มารดาบิดา
ดวยขาว น้ํา ผา ที่นอน การ อบกลิ่น การใหอาบน้ํา และการลาง
เทาทั้งสอง เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดา นั้นแล บัณฑิตยอม
สรรเสริญเขาในโลกนี้เอง เขาละไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค ฯ
อานันทสูตร
[๔๗๑] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ในกายอันมีวิญญาณนีแ้ ละในสรรพนิมิตภายนอก ไมพงึ มีอหังการ มมังการ
และมานานุสยั อนึ่ง อหังการมมังการ และมานานุสัย ยอมไมมีแกภิกษุผูเขาเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติอยู ภิกษุพึงเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตินั้นอยูดว ยประการใด การไดสมาธิดว ยประการ
นั้น พึงมีแกภกิ ษุหรือหนอ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ในกายอันมีวิญญาณนี้และ
ในสรรพนิมิตภายนอก ไมพงึ มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย อนึ่งอหังการ มมังการ
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และมานานุสยั ยอมไมมีแกภกิ ษุผูเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอยู ภิกษุพึงเขาเจโตวิมุติ ปญญา
วิมุตินั้นอยูดว ยประการใด การไดสมาธิดวยประการนัน้ พึงมีแกภิกษุได ฯ
อา. ขาแตพระองคผเู จริญ ในกายอันมีวญ
ิ ญาณนี้และในสรรพนิมิตภายนอก ไมพึงมี
อหังการ มมังการ และมานานุสัย อนึ่ง อหังการ มมังการและมานานุสยั ยอมไมมีแก
ภิกษุผูเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอยู ภิกษุพึงเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตินนั้ อยูดว ยประการใด การ
ไดสมาธิดวยประการนั้น พึงมีแกภกิ ษุไดอยางไร ฯ
ภ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมคิดเชนนีว้ า คุณชาตินี้ เปนที่สงบระงับ
ประณีต คือ ความสงบสังขารทั้งปวง การสละคืนอุปธิทั้งมวลธรรมเปนที่สิ้นตัณหา ความ
สํารอกกิเลส ความดับสนิท นิพพาน ดูกรอานนทในกายอันมีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิต
ภายนอก ไมพงึ มีอหังการ มมังการและมานานุสัย อนึ่ง อหังการ มมังการ และมานานุสัย
ยอมไมมีแกภกิ ษุผูเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอยู ภิกษุพึงเขาเจโตวิมุติและปญญาวิมุตนิ ั้นอยูดว ย
ประการใด การไดสมาธิดวยประการนั้น พึงมีแกภกิ ษุไดดวยประการฉะนี้แล ก็แหละเราหมาย
เอาเชนนี้ ไดภาษิตไวแลวในปุณณกปญหาในปารายนสูตร ดังนี้วา
บุคคลใดรูอัตภาพของผูอื่น และอัตภาพของตนเปนตนในโลก ไมมีกิเลส
เปนเหตุใหหวัน่ ไหวในโลกไหนๆ เรากลาววา บุคคลนัน้ สงบระงับ
แลว ไมมีทุจริตอันทําใหจิตกลุมมัวดุจควันไฟ ไมมกี ิเลสอันกระทบใจ
หาความทะเยอทะยานมิไดหามชาติและชราไดแลว ฯ
สาริปุตตสูตร
[๔๗๒] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาน
พระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร เราพึงแสดงธรรมโดยสังเขปก็มี โดยพิสดารก็มี ทั้งโดยสังเขป
และพิสดารก็มี แตบุคคลผูที่จะรูทั่วถึงธรรมหาไดยาก ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาแต
พระผูมีพระภาค ขาแตพระสุคต บัดนี้ เปนการสมควรที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรงแสดงธรรม
โดยสังเขปบาง โดยพิสดารบาง ทั้งโดยสังเขป ทั้งโดยพิสดารบาง จักมีผูที่รูทั่วถึงธรรมได
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ภ. ดูกรสารีบุตร เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายควรศึกษาอยางนี้วา ในกายอันมี
วิญญาณนีแ้ ละในสรรพนิมิตภายนอก จักไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย อนึ่ง อหังการ
มมังการ และมานานุสัย ยอมไมมีแกภิกษุผูเขาเจโตวิมุตปิ ญญาวิมุติอยู เราจักเขาเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุตินนั้ อยู ดูกรสารีบุตร เธอทั้งหลายควรศึกษาอยางนี้แล เพราะภิกษุไมมีอหังการ
มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มวี ิญญาณนี้และในสรรพนิมิตภายนอก กับภิกษุที่เขาถึงเจโตวิมุติ
และปญญาวิมตุ ิ ซึ่งเปนที่ไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ภิกษุนเี้ รากลาววา ตัดตัณหา
ถอนสังโยชนทิ้งกระทําที่สุดแหงทุกขได เพราะการรูดว ยปญญาอันยิ่งดวยการละมานะโดยชอบ
ดูกรสารีบุตร ก็เราหมายเอาขอนี้ ไดกลาวไวในอุทยปญหาในปารายนสูตร ดังนี้วา
เรากลาวธรรมสําหรับละกามสัญญา และโทมนัสทัง้ สองและธรรมเปน
เหตุบรรเทาความงวง และธรรมเปนเครื่องหามกันความรําคาญ อันมี
อุเบกขากับสติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์มีความตรึกประกอบดวยธรรมแลน
ไปในเบื้องหนาวา เปนธรรมสําหรับทําลายลางอวิชชา เปนเครื่องพน
กิเลสดวยปญญาที่รูทั่วถึง ฯ
นิทานสูตร
[๔๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ ประการนี้ เปนเหตุใหเกิดกรรม ๓ ประการ
เปนไฉน คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมที่ถูกโลภะครอบงํา เกิด
แตโลภะ มีโลภะเปนเหตุ มีโลภะเปนแดนเกิด ยอมใหผลในที่ที่เกิดอัตภาพของเขา กรรม
นั้นใหผลในขันธใดในขันธนั้น เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนั้น ในลําดับที่เกิดหรือตอๆ ไป
ในปจจุบนั นั่นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมที่ถูกโทสะครอบงํา เกิดแตโทสะ มีโทสะเปนเหตุ
มีโทสะเปนแดนเกิด ยอมใหผลในที่ที่เกิดอัตภาพของเขา กรรมนั้นใหผลในขันธใด ในขันธนนั้
เขาจตองเสวยวิบากของกรรมนั้น ในลําดับที่เกิดหรือตอๆ ไปในปจจุบันนั่นเอง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กรรมที่ถูกโมหะครอบงําเกิดแตโมหะ มีโมหะเปนเหตุ มีโมหะเปนแดนเกิด ยอม
ใหผลในที่ที่เกิดอัตภาพของเขา กรรมนั้นใหผลในขันธใด ในขันธนนั้ เขาจะตองเสวยวิบาก
ของกรรมนั้นในลําดับที่เกิดหรือตอๆ ไปในปจจุบันนั่นเอง เปรียบเหมือนเมล็ดพืชทีไ่ มแตก
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หักเสียหาย ไมถูกลมแดดกระทบ มีสาระ เก็บงําไวดี เขาหวานลงบนพืน้ ดินที่พรวนไวดีแลว
ในไรที่ดี ทั้งฝนก็ตกดีตามฤดูกาล เมล็ดพืชเหลานั้นยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยโดยแทที
เดียว แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล กรรมที่ถูกโลภะครอบงํา เกิดแต
โลภะ มีโลภะเปนเหตุ มีโลภะเปนแดนเกิด ยอมใหผลในที่ที่เกิดอัตภาพของเขา กรรมนั้นให
ผลในขันธใด ในขันธนั้น เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนั้น ในลําดับทีเ่ กิดหรือตอๆ ไปใน
ปจจุบันนัน่ เอง กรรมที่ถูกโทสะครอบงํา ฯลฯ กรรมที่ถูกโมหะครอบงํา เกิดแตโมหะมีโมหะ
เปนเหตุ มีโมหะเปนแดนเกิด ยอมใหผลในที่ที่เกิดอัตภาพของเขากรรมนั้นใหผลในขันธใด
ในขันธนั้น เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนั้น ในลําดับทีเ่ กิดหรือตอๆ ไปในปจจุบันนั่นเอง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ ประการนีแ้ ล เปนเหตุใหเกิดกรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ
อโลภะ ๑ อโทสะ อโมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมที่ถูกอโลภะครอบงํา เกิดแตอโลภะ
มีอโลภะเปนเหตุ มีอโลภะเปนแดนเกิด เมื่อโลภะปราศไปแลว ยอมเปนอันบุคคลละไดเด็ด
ขาด ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
กรรมที่ถูกอโทสะครอบงํา ฯลฯ กรรมที่ถูกอโมหะครอบงํา เกิดแตอโมหะ มีอโมหะเปนเหตุ
มีอโมหะเปนแดนเกิด เมื่อโมหะปราศไปแลว ยอมเปนอันบุคคลละไดเด็ดขาด ถอนรากขึ้น
แลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึน้ อีกตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือน
บุรุษพึงเอาไฟเผาเมล็ดพืชที่ไมแตกหักเสียหาย ยังไมถูกลมแดดกระทบ มีสาระถูกเก็บงําไวดี
แลว ครั้นแลวพึงทําใหเปนเขมา แลวโปรยลงไปในลมพายุ หรือลอยเสียในแมน้ําทีม่ ีกระแส
น้ําไหลเชีย่ ว พึงเปนพืชถูกถอนรากขึ้น ถูกทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมีไมใหเกิด
ขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา แมฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล กรรมที่ถูกอโลภะ
ครอบงํา เกิดแตอโลภะมีอโลภะเปนเหตุ มีอโลภะเปนแดนเกิด เมื่อโลภะปราศไปแลว
ยอมเปนอันบุคคลละได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด
ขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา กรรมที่ถูกอโทสะครอบงํา ฯลฯ กรรมที่ถูกอโมหะครอบงํา เกิดแกอโมหะ
มีอโมหะเปนเหตุ มีอโมหะเปนแดนเกิด เมื่อโมหะปราศไปแลว ยอมเปนอันบุคคลละไดเด็ด
ขาด ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวนทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปน
ธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ประการนี้แล เปนเหตุใหเกิดกรรม ฯ
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ผูรูจักกรรมอันเกิดแตโลภะ เกิดแตโทสะและเกิดแตโมหะ เขาทํากรรม
ใด จะนอยหรือมากก็ตาม เขาจะตองเสวยผลกรรมนั้นในอัตภาพนี้
แหละ วัตถุชนิดอื่นยอมไมมี เพราะฉะนั้น ภิกษุผูรูแจงความโลภ
ความโกรธ และความหลงทําใหวิชชาบังเกิดขึ้น พึงละทุคติเสียได
ทั้งหมด ฯ
หัตถกสูตร
[๔๗๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูบนทีล่ าดใบไม ในสีสปาวัน ขางทาง
โค ใกลเมืองอาฬวี ครั้งนัน้ แล หัตถกราชกุมารชาวเมืองอาฬวี เทีย่ วเดินพักผอนอยู เมือ่
กําลังเดินพักผอน ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งอยูบ นที่ลาดใบไมในปาสีสปาวันขางทางโค
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูม ีพระภาคผูเจริญ พระองคทรงเปน
สุขดีหรือ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกุมาร ฉันอยูเปนสุขดี ก็แหละฉันเปนคนหนึ่ง
ในจํานวนคนที่เปนสุขในโลก ฯ
ห. ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีฤดูเหมันตเยือกเย็น ระหวาง ๘ วัน เปนสมัยหิมะตก
พื้นดินแข็งแตกระแหง ที่ลาดใบไมบาง ใบตนไมหาง ผากาสายะเย็น ทั้งลมเวรัมพวาตอัน
เยือกเย็นก็กําลังพัด ฯ
ก็แหละลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสอยางนี้วา อยางนั้นกุมารฉันเปนสุขดี ก็
แหละฉันเปนคนหนึ่งในจํานวนคนที่อยูเปนสุขในโลก แลวตรัสตอไปวา ดูกรกุมาร ถาเชนนั้น
ฉันจักยอนถามทานในขอนี้ ทานพึงพยากรณปญหานัน้ ตามที่ทานชอบใจ ดูกรกุมาร ทานจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีในโลกนี้ พึงมีเรือนยอดที่เขาฉาบทาทั้ง
ภายในภายนอกลมพัดเขาไมได มีบานประตูมิดชิด มีหนาตางปดสนิท ในเรือนยอดนัน้ พึงมี
บัลลังก ซึ่งลาดดวยผาลาดมีขนยาว ลาดดวยเครื่องลาดขาว ทอดวยขนสัตวยาว ลาดดวยเครื่อง
ลาดขาวดวยดอกไม ลาดดวยเครื่องลาดชั้นสูงคือหนังชมด ขางบนมีเพดาน มีหมอนสีแดง
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วางไวทั้งสองขาง ตามประทีปน้ํามันไวสวางไสว ปชาบดีสี่นางพึงบํารุงบําเรอดวยวิธีที่นา
ชอบอกชอบใจ ดูกรกุมาร ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น
อยูเปนสุขหรือหาไม หรือทานมีความคิดเห็นเปนไฉนในเรื่องนี้ ฯ
ห. ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น พึงอยูเปนสุข และเขาเปนคน
หนึ่งในจํานวนคนที่อยูเปนสุขในโลก ฯ
พ. ดูกรกุมาร ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี พึงเกิด
ความเรารอนที่เปนไปทางกายหรือทางจิต ซึ่งเกิดแตราคะอันเปนเหตุทาํ ใหผูที่ถูกมันเผาอยูเปน
ทุกขมิใชหรือ
ห. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกุมาร คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น ถูกความเรารอนอันเกิดแตราคะใดแผด
เผาอยู จึงอยูเปนทุกข ราคะนัน้ ตถาคตละไดเด็ดขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาล
ยอดดวน ไมใหมีไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดาเพราะฉะนัน้ เราจึงอยูเปนสุข ดูกรกุมาร
ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น พึงเกิดความเรารอนที่เปนไป
ทางกายหรือทางจิต ซึ่งเกิดแตโทสะ ฯลฯ ซึ่งเกิดแตโมหะ อันเปนเหตุทําใหผูที่ถูกมันเผาอยู
เปนทุกขมิใชหรือ ฯ
ห. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกุมาร คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น ถูกความเรารอนอันเกิดแตโทสะ ฯลฯ
เกิดแตโมหะใดแผดเผาอยู จึงอยูเปนทุกข โทสะ โมหะนัน้ ตถาคตละไดเด็ดขาดแลว ถอน
รากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมีไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนัน้
เราจึงอยูเปนสุข ฯ
พราหมณผูดับกิเลสไดแลว อยูสบายทุกเมื่อแล ผูใดไมติดอยูในกาม
ผูนั้นเปนผูเยือกเย็นหมดอุปธิ ตัดธรรมชาติเครื่องมาของเสียทุกอยาง
ปราบปรามความกระวนกระวายในหทัยได เขาไปสงบแลว ถึงความ
สงบใจอยูสบาย ฯ
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ทูตสูตร
[๔๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทูต ๓ จําพวกนี้ ๓ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจา ประพฤติทุจริตทางใจ
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เขายอมถูกนายนิรยบาลฉุดแขนไป
แสดงตอพระยายมวา ขอเดชะ ชายผูนี้เปนคนไมเกื้อกูลแกมารดา ไมเกือ้ กูลแกบิดา ไมเกื้อกูล
แกสมณะ ไมเกื้อกูลแกพราหมณ ไมออนนอมตอผูหลักผูใหญในสกุล ขอพระองคจงลงอาชญา
แกชายผูน ี้เถิด เขายอมถูกพระยายมสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตที่หนึ่งวา ดูกรพอ ทาน
ไมไดพบเทวทูตที่หนึ่งซึ่งปรากฏในหมูมนุษยหรือ เขาไดตอบวา ไมพบ พระเจาขา พระยายม
จึงไดถามเขาตอไปวา ดูกรพอ สตรีหรือบุรุษมีอายุได ๘๐ ป ๙๐ ป หรือ ๑๐๐ ปก็ดี อันเปนคนเรา
มีโครงคดเหมือนกลอน หลังโกง ถือไมเทา เดินงกๆ เงิน่ ๆ ผานความเปนหนุมสาวแลว
ฟนหักผมหงอก ศีรษะลาน หนังเหีย่ ว ตัวตกกระ ทานไมไดพบในพวกมนุษยบางหรือ
ชายนั้นไดตอบวา ไดพบ พระเจาขา พระยายมจึงถามตอไปวา ดูกรพอ ทานซึ่งเปนผูรูเดียงสา
เปนผูใหญไมไดคิดเห็นเชนนี้บางหรือวา แมเราก็จกั ตองมีความแกเปนธรรมดา ไมลวง
พนความแกไปได มิฉะนัน้ เราจักทําความดีทาง กาย วาจาใจ ชายนั้นตอบวา ไมอาจที่
จะคิดเห็นไดเชนนั้น เพราะมัวประมาทเสีย พระยายมไดพูดกะเขาเชนนี้วา ดูกรพอ ทานไม
ทําความดีทาง กาย วาจา ใจ เพราะมัวประมาทเสีย ดีละพอ ทานจักถูกทําจนสาสมกับที่
ทานประมาท ก็กรรมชั่วนีน้ นั้ มารดามิไดทาํ ให บิดามิไดทําให พี่ชายนองชายมิไดทําให
พี่สาวนองสาวมิไดทําให มิตรอํามาตยมิไดทําให ญาติสาโลหิตมิไดทําให เทพยดามิไดทําให
สมณพราหมณมิไดทําให ทานทําของทานเอง ทานนั่นแหละจักเสวยวิบากของกรรมชั่วนั้นเอง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตที่หนึ่งกะผูนนั้ แลว จึง
สอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตที่สองตอไปวา ดูกรพอ ทานไมไดพบเทวทูตที่สองซึ่งปรากฏ
ในหมูมนุษยบา งหรือ เขาไดตอบวา ไมพบพระเจาขา พระยายมจึงไดถามตอไปวา ดูกรพอ
สตรีหรือบุรุษที่ปวย ไดทุกขเปนไขหนัก นอนจมอยูใ นมูตรคูถของตน อันคนอื่นตอง
ชวยพยุงลุก ชวยปอนอาหาร ทานไมไดพบในพวกมนุษยบางดอกหรือ ชายนั้นไดตอบวา
ไดพบพระเจาขา พระยายมจึงถามตอไปวา ดูกรพอ ทานนัน้ ซึ่งเปนผูรูเดียงสา เปนผู
ใหญ ไมไดคิดเห็นเชนนี้บางหรือวา แมตวั เราก็จักตองปวยไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความ
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ปวยไขไปได ผิฉะนั้น เราจักทําความดีทางกาย วาจา ใจ เขาตอบวา ไมอาจที่จะคิดเห็นได
เชนนั้น เพราะมัวประมาทเสีย พระยายมไดพูดกะเขาเชนนี้วา ดูกรพอ ทานไมทําความดีทางกาย
วาจา ใจ เพราะมัวประมาทเสียดีละพอ ทานจักถูกทําจนสาสมกับที่ทานประมาท ก็บาปกรรม
นี้นั้น มารดามิไดทําให บิดามิไดทําให พี่ชายนองชายมิไดทําให พี่สาวนองสาวมิไดทําให มิตร
อํามาตยมิไดทาํ ให ญาติสาโลหิตมิไดทําให เทพยดามิไดทําให สมณพราหมณมิไดทําให ทาน
ทําของทานเอง ทานนั่นแหละจักเสวยวิบากกรรมชั่วนัน้ เอง ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พระยายมครั้น
สอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตที่สองกะบุคคลนั้นแลว จึงสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตที่
สามตอไปวา ดูกรพอ ทานไมไดพบเทวทูตที่สามซึ่งปรากฏในพวกมนุษยบางหรือ เขาตอบวา
ไมพบ พระเจาขาพระยายมจึงถามตอไปวา ดูกรพอ สตรีหรือบุรุษที่ตายไดวันหนึ่ง สองวัน
หรือสามวันก็ดี ขึ้นพองเปนสีเขียว ชุมดวยน้ําเหลือง ทานไมไดพบในพวกมนุษยบางหรือ
ชายนั้นไดตอบวา ไดพบ พระเจาขา พระยายมจึงถามตอไปวา ดูกรพอ ทานนั้นซึ่งเปนผูรู
เดียงสา เปนผูใ หญ ไมไดคิดเห็นเชนนี้บางหรือวา แมเราก็จะตองมีความตายเปนธรรมดา ไม
ลวงพนความตายไปได ผิฉะนั้น เราจักทําความดีทางกาย วาจา ใจ เขาตอบวา ไมอาจที่จะ
คิดเห็นไดเชนนั้น เพราะมัวประมาทเสีย พระยายมไดพดู กะเขาเชนนีว้ า ดูกรพอ ทานไมทํา
ความดีทางกาย วาจา ใจ เพราะมัวประมาทเสีย ดีละพอ ทานจักถูกทําจนสาสมกับที่ทาน
ประมาท อันบาปกรรมนี้นั้น มารดามิไดทําให บิดามิไดทาํ ให พี่ชายนองชายมิไดทําให พี่สาว
นองสาวมิไดทําให มิตรอํามาตยมิไดทําให ญาติสาโลหิตมิไดทําใหเทพยดามิไดทําให
สมณพราหมณมิไดทําให ทานทําของทานเอง ทานนั่นแหละจักเสวยวิบากกรรมชั่วนั้นเอง ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตที่สามกะบุคคลนั้นดังนีแ้ ลว ก็
นิ่งเสีย
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ผูนั้นถูกนายนิรยบาลทั้งหลายทํากรรมกรณ อันมีเครื่องผูก ๕ อยาง
คือ เอาตาปูเหล็กแดงตอกทีม่ ือ ที่เทาที่ทามกลางอก เขาไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ด
รอน แตกย็ ังไมตายตราบเทาที่บาปกรรมนั้นยังไมสิ้นเขาถูกนายนิรยบาลทั้งหลายเอาผึ่งถาก เขาได
เสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดรอนแตกย็ ังไมตายตราบเทาที่กรรมนัน้ ยังไมสิ้น เขาถูกนาย
นิรยบาลจับเอาเทาขึ้นเอาหัวลงแลวเอามีดเฉือน เขาถูกนายนิรยบาลยกขึน้ ใสในรถ แลวพาแลนไป
มาบนภูมภิ าคอันไฟติดแดงลุกโชน ... เขาถูกนายนิรยบาลไลตอนใหขนึ้ บนภูเขาถานเพลิงลูกใหญ
ซึ่งไฟติดแดงลุกโชนบาง ไลตอนใหลงจากภูเขาถานเพลิงลูกใหญ ซึ่งไฟติดแดงลุกโชนบาง เขาถูก
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นายนิรยบาลทั้งหลายจับเอาเทาขึ้นเอาหัวลง แลวโยนลงในหมอเหล็กแดงไฟติดลุกโชน เขาถูก
ไฟไหมเดือดเปนฟองน้ําอยูใ นหมอเหล็กแดงนั้นเมื่อเขาถูกไฟไหมเดือดเปนฟองน้ําอยูในหมอ
เหล็กแดงนั้น ลอยขึ้นขางบนครั้งหนึ่ง---บาง จมลงภายใตครั้งหนึ่งบาง ไปตามขวางครั้งหนึ่งบาง
เขาไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดรอนอยูในหมอเหล็กแดงนั้น แตยงั ไมตายตราบเทาที่บาป
กรรมนั้นยังไมสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มหานรกนัน้
มี ๔ มุม ๔ ประตู จัดแบงออกเปนหองๆ มีกําแพงเหล็กลอมรอบ
ครอบดวยฝาเหล็กแดง มีพนื้ แลวดวยเหล็ก ไฟลุกโชนประกอบดวย
เปลว แผไปไกลรอยโยชนโดยรอบตั้งอยูทุกเมื่อ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรื่องเคยมีมาแลว พระยายมไดมีความคิดวา ดูกรทานผูเจริญ ได
ทราบวาผูใดกระทําบาปกรรมไวในโลก ผูนั้นตองถูกนายนิรยบาลทํากรรมกรณตางๆ เห็นปานนี้
โอหนอ เราพึงไดความเปนมนุษย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพึงเสด็จอุบัติขนึ้ ในโลก
ขอใหเราไดเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคพระองคนั้น ขอใหพระผูมีพระภาคพระองคนนั้ พึงทรงแสดง
ธรรม และขอใหเราพึงรูทวั่ ถึงธรรมของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เรา
มิไดฟงขอความนั้นตอสมณะหรือพราหมณอื่น แลวจึงกลาวอยางนี้ แตวาเราไดรูมาเอง เห็นมา
เองทราบมาเอง จึงไดกลาวดังนั้น ฯ
มาณพเหลาใดอันเทวทูตทั้งหลายตักเตือนแลว ยังมัวเมาประมาท มาณพ
เหลานั้น เปนคนเขาถึงหมูที่เลวทรามยอมเศราโศกตลอดกาลนาน
สวนสัตบุรุษผูสงบระงับในโลก นี้ อันเทวทูตตักเตือนแลว ยอมไม
มัวเมาประมาทในอริยธรรมในกาลไหนๆ เห็นภัยในความถือมั่น อัน
เปนแดนเกิดแหงชาติและมรณะ ยอมหลุดพนในธรรมเปนที่สิ้นชาติ
และมรณะ เพราะไมถือมั่น สัตบุรุษเหลานั้นเปนผูถึงความเกษม มี
ความสุข ดับสนิทในปจจุบัน ลวงพนเวรและภัยทั้งปวงขามพนทุกข
ทั้งสิ้น ฯ
ราชสูตรที่ ๑
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[๔๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในดิถีที่ ๘ ของปกษ เทวดาผูเปนบริวารของทาวจาตุมหา
ราชยอมเที่ยวตรวจดูโลกนีว้ า ในหมูมนุษย มนุษยทเี่ กื้อกูลแกมารดา เกือ้ กูลแกบิดา เกือ้ กูล
แกสมณะ เกื้อกูลแกพราหมณ ออนนอมตอผูหลักผูใหญในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ
ทําบุญ มีอยูมากแลหรือ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในดิถีที่ ๑๔ ของปกษ พวกโอรสของทาวจาตุ
มหาราชยอมเที่ยวตรวจดูโลกนี้วา ในหมูมนุษย มนุษยที่เกื้อกูลแกมารดา ... ทําบุญ มีอยูมาก
แลหรือดูกรภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํานั้น ทาวจาตุมหาราชยอมเที่ยวตรวจดูโลกนี้
ดวยตนเองทีเดียววา ในหมูม นุษย มนุษยที่เกื้อกูลแกมารดา เกื้อกูลแกบิดาเกื้อกูลแกสมณะ
เกื้อกูลแกพราหมณ ออนนอมตอผูหลักผูใหญในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทําบุญ มีอยู
มากแลหรือ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาในหมูมนุษย มนุษยที่เกื้อกูลแกมารดา ... ปฏิบัติ ทําบุญมี
อยูนอย ทาวจาตุมหาราชยอมบอกถึงเหตุที่กลาวมานั้น แกพวกเทวดาชัน้ ดาวดึงสซึ่งมาประชุม
กันอยู ณสุธรรมาสภาวา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ในหมูมนุษย มนุษยที่เกื้อกูลแกมารดา...
ปฏิบัติ ทําบุญ มีนอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น พวกเทวดาชั้นดาวดึงสยอมพากัน
เสียใจวา ดูกรผูเจริญทั้งหลาย กายทิพยจักเสื่อมหาย อสุรกายจักเต็มบริบูรณ ดังนี้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ถาในหมูมนุษย มนุษยที่เกื้อกูลแกมารดา ... ปฏิบัติ ทําบุญ มีอยูมาก ทาวจาตุ
มหาราชยอมบอกถึงเหตุที่กลาวมานั้น แกพวกเทวดาชัน้ ดาวดึงสซึ่งมาประชุมกัน ณ สุธรรมาสภาวา
ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ในหมูมนุษย มนุษยที่เกื้อกูลแกมารดา เกือ้ กูลแกบิดา เกือ้ กูลแก
สมณะ เกื้อกูลแกพราหมณ ออนนอมตอผูหลักผูใหญในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทําบุญ
มีอยูมากแล เพราะเหตุนนั้ พวกเทวดาชัน้ ดาวดึงสยอมพากันดีใจวา ดูกรผูเจริญทั้งหลาย กาย
ทิพยจกั เต็มบริบูรณ อสุรกายจักเสื่อมสูญ ฯ
ราชสูตรที่ ๒
[๔๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพเมื่อแนะนําเทวดาชั้น
ดาวดึงส ไดตรัสคาถาไวในเวลานั้นวา ฯ
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แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจําอุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘
ประการ สิ้นดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ ของปกษและสิ้นปาฏิหาริยปกษ
ดวย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย คาถานีแ้ ล ทาวสักกะจอมเทพขับผิด ไมถูก ภาษิตไวผิด ไมถูก
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทาวสักกะจอมเทพยังเปนผูไมปราศจากราคะ โทสะ และโมหะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยเสร็จกิจทีต่ องทําแลว ปลงภาระ
ลงแลว บรรลุถึงประโยชนของตนแลว มีสงั โยชนในภพหมดสิ้นแลว พนวิเศษแลวเพราะรู
โดยชอบ ควรที่จะกลาวคาถาวา
แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจําอุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘
ประการ สิ้นดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ ของปกษและสิ้นปาฏิหาริยปกษ
ดวย ฯ
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นเปนผูปราศจากราคะ โทสะ และโมหะ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อแนะนําเทวดาชัน้ ดาวดึงส ไดตรัสคาถาไวในเวลานัน้ วา
แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจําอุโบสถ อันประกอบดวยองค
๘ ประการ สิ้นดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ ของปกษและสิ้นปาฏิหาริยปกษ
ดวย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คาถานี้นั้นแล ทาวสักกะจอมเทพขับผิด ไมถูก ภาษิตไวผิด
ไมถูก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทาวสักกะจอมเทพยังเปนผูไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยังไมพน จากทุกข ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภิกษุผูอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย เสร็จกิจที่ตองทําแลว ปลงภาระลงแลว
บรรลุถึงประโยชนของตนแลว มีสังโยชนในภพหมดสิ้นแลว พนวิเศษแลวเพราะรูโ ดยชอบ
ควรที่จะกลาวคาถาวา
แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจําอุโบสถ อันประกอบดวยองค
๘ ประการ สิ้นดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ ของปกษและสิ้นปาฏิหาริยปกษ
ดวย ฯ
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นเปนผูพน จากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส อุปายาส เรากลาววา พนไปจากทุกขแลว ฯ
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สุขุมาลสูตร
[๔๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเปนผูไมมีทุกข ไมมที ุกขอยางยิ่งไมมีทุกขโดยสวนเดียว
ไดยินวา พระชนกรับสั่งใหขุดสระโบกขรณีไวเพื่อเราภายในนิเวศน ใหปลูกอุบลไวสระหนึ่ง
ปทุมไวสระหนึ่ง ปุณฑริกไวสระหนึ่งเพื่อประโยชนแกเรา แตเราไมไดใชไมจนั ทนเมืองกาสี
เทานั้น ผาโพก เสื้อผานุง ผาหมของเรา ลวนเกิดในเมืองกาสี มีคนคอยกั้นเศวตฉัตรใหเรา
ตลอดคืนตลอดวัน ดวยหวังวา หนาว รอน ธุลี หญา หรือน้ําคาง อยาเบียดเบียน
พระองคทานได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามีปราสาท ๓ หลัง ปราสาทหนึ่งเปนที่อยู ในฤดูหนาว
ปราสาทหนึ่งเปนที่อยูในฤดูรอน ปราสาทหนึ่งเปนที่อยูในฤดูฝนเรานั้นแลถูกบําเรอดวยดนตรี
ซึ่งไมมีบุรุษปนตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน บนปราสาทอันเปนที่อยูใ นฤดูฝน มิไดลงมาขางลาง
ปราสาทเลย ในนิเวศนแหงพระชนกของเรา เขาใหขาวสาลีระคนดวยมังสะแกทาสกรรมกร
บุรุษ ทํานองเดียวกับที่ในนิเวศนของเขาอืน่ เขาใหขาวปนอันมีน้ําสมเปนที่สอง ฉะนั้น ดูกร
ภิกษุทั้งหลายเรานั้นซึ่งประกอบดวยความสําเร็จเห็นปานดังนี้ เปนสุขุมาลชาติอยางยิ่ง ก็ยงั คิด
เห็นดังนี้วา ปุถุชนผูยังไมไดสดับ เมื่อตนเปนผูมีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได
เห็นคนอืน่ แก ก็ลวงตนเองเสียแลวอึดอัด ระอา รังเกียจไมคิดวา แมเราก็เปนผูมีความแก
เปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ก็และการที่เราซึ่งเปนคนมีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพน
ความแกไปได ไดเห็นคนแกเขาแลว พึงอึดอัด ระอา รังเกียจ ขอนั้นเปนการไมสมควรแกเราเลย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรานัน้ สําเหนียกอยูด ังกลาวมา ยอมละความเมาในความเปนหนุมเสียได
โดยประการทัง้ ปวง ปุถุชนผูมิไดสดับ เมื่อตนเปนผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความ
เจ็บไขไปได เห็นคนอื่นเจ็บไข ก็ลวงตนเองเสียแลวอึดอัด ระอา รังเกียจ ไมคิดวา แม
เราก็เปนผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได ก็และการที่เราซึ่งเปนคนมีความ
เจ็บไขเปนธรรมดาไมลวงพนความเจ็บไขไปได ไดเห็นคนเจ็บไขเขาแลว พึงอึดอัด ระอา
รังเกียจขอนัน้ เปนการไมสมควรแกเราเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรานัน้ สําเหนียกอยูด ังกลาวมา
ยอมละความเมาในความไมมีโรคเสียไดโดยประการทั้งปวง ปุถุชนผูมิไดสดับ เมื่อตนเปนผูมี
ความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได เห็นคนอื่นที่ตายแลว ก็ลวงตนเองเสียแลว
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อึดอัด ระอา รังเกียจ ไมคิดวา แมเราก็เปนผูมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตาย
ไปได ก็และการที่เราซึ่งเปนคนมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได ไดเห็นคนอื่น
ที่ตายไปแลวพึงอึดอัด ระอา รังเกียจ ขอนัน้ ไมเปนการสมควรแกเราเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเรานั้นสําเหนียกอยูด ังกลาวมา ยอมละความเมาในชีวิตเสียไดโดยประการทั้งปวง ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความเมา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเมาในความ
เปนหนุมสาว ๑ ความเมาในความไมมีโรค ๑ ความเมาในชีวิต ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ น
ผูมิไดสดับ ผูเมาดวยความเมาในความเปนหนุมสาวยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา
ทางใจ ครั้นแลว เมื่อกายแตกตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ปุถุชนผูมิไดสดับ ผูเมาแลวดวยความเมาในความเมาไมมโี รค ฯลฯ หรือปุถุชนผูมิไดสดับ
ผูเมาแลวดวยความเมาในชีวิต ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ ครั้นแลว เมื่อกาย
แตกตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผูเมาแลวดวยความเมาในความเปนหนุมสาวยอมลาสิกขาสึกไป
ภิกษุผูเมาแลวดวยความเมาในความไมมีโรค ฯลฯ หรือภิกษุผูเมาแลวดวยความเมาในชีวิตยอม
ลาสิกขาสึกไป ฯ
ปุถุชนเปนผูมีความปวยไข ความแก และความตายเปนธรรมดา มีอยู
ตามธรรมดา แตพากันรังเกียจ ก็การที่เราพึงรังเกียจความปวยไข
ความแก และความตายนี้ ในหมูสัตวซึ่งมีธรรมดาอยางนี้ ขอนั้นไม
สมควรแกเราผูมีปรกติอยูเชนนี้เรานั้นเปนอยูเชนนี้ รูจ ักธรรมที่หมด
อุปธิ เห็นเนกขัมมะโดยความเปนธรรมเกษม ยอมครอบงําความเมาใน
ความไมมีโรคในความเปนหนุมสาวและในชีวิตเสียไดทงั้ หมด ความ
อุตสาหะไดเกิดแลวแกเราผูเห็นนิพพานดวยปญญาอันยิ่ง บัดนี้เราไมควร
ที่จะกลับไปเสพกาม เราจักเปนผูไมถอยหลัง จัก เปนผูมพี รหมจรรย
เปนที่ไปในเบือ้ งหนา ฯ
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อธิปไตยสูตร
[๔๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิปไตย ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ อัตตา
ธิปไตย ๑ โลกาธิปไตย ๑ ธรรมาธิปไตย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อัตตาธิปไตยเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใ นปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี ยอม
สําเหนียกดังนีว้ า ก็เราออกบวชเปนบรรพชิตไมใชเพราะเหตุแหงจีวร ไมใชเพราะเหตุแหง
บิณฑบาต ไมใชเพราะเหตุแหงเสนาสนะ เราออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหง
ความมีและความไมมีเชนนัน้ ก็แตวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัสอุปายาส ครอบงําแลว ชื่อวาเปนผูม ีทุกขครอบงําแลว มีทุกขทว มทับแลว ไฉนการ
ทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ ก็การที่เราจะพึงแสวงหากามที่ละไดแลวออกบวชเปน
บรรพชิตนั้น เปนความเลวทรามอยางยิ่ง ขอนั้นไมเปนการสมควรแกเราเลย เธอยอมสําเหนียกวา
ก็ความเพียรทีป่ รารภแลว จักไมยอหยอนสติที่เขาไปตั้งมั่นแลวจะไมหลงลืม กายทีส่ งบระงับ
แลวจักไมระส่าํ ระสาย จิตที่เปนสมาธิแลวจักมีอารมณแนวแน ดังนี้ เธอทําตนเองแลให
เปนใหญ แลวละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไมมีโทษ บริหารตนให
บริสุทธิ์ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาอัตตาธิปไตย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็โลกาธิปไตยเปนไฉน ดูกรภิกษุท้งั หลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อยูในปาก็ดี อยูโคนไมกด็ ี อยูในเรือนวางก็ดี ยอมสําเหนียกวา ก็เราออกบวชเปนบรรพชิต
ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร ไมใชเพราะเหตุแหงบิณฑบาตไมใชเพราะเหตุแหงเสนาสนะ เรา
ออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหง ความมีและความไมมเี ชนนั้น ก็แตวา เราเปนผูอันชาติ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว ชื่อวาเปนผูมีทุกข
ครอบงําแลว มีทุกขทวมทับแลว ไฉนความทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ ก็การที่เรา
ออกบวชเปนบรรพชิตเชนนี้ พึงตรึกกามวิตกก็ดี พึงตรึกพยาบาทวิตกก็ดี พึงตรึกวิหงิ สาวิตกก็ดี
ก็โลกสันนิวาสนี้ใหญโต ในโลกสันนิวาสอันใหญโต ยอมจะมีสมณพราหมณที่มีฤทธิ์ มี
ทิพยจักษุ รูจิตของคนอื่นได สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมมองเห็นไดแมแตไกล แมใกลๆ
เราก็มองทานไมเห็น และทานยอมรูชัดซึ่งจิตดวยจิต สมณพราหมณแมเหลานั้น ก็พงึ รูเรา
ดังนี้วา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลายดูกุลบุตรนี้ซี เขาเปนผูมีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิตแลว
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แตเกลื่อนกลนไปดวยธรรมที่เปนบาปอกุศลอยู ถึงเทวดาที่มีฤทธิ์ มีทิพยจักษุ รูจิตของคนอื่น
ไดก็มีอยูเ ทวดาเหลานั้นยอมมองเห็นไดแตไกล แมใกลๆ เราก็มองทานไมเห็น และทาน
ยอมรูชัดซึ่งจิตดวยจิต เทวดาเหลานั้นก็พึงรูเ ราดังนี้วา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ดูกุลบุตรนี้ซี
เขาเปนผูมีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิตแลว แตเกลื่อนกลนไปดวยธรรมที่เปนบาปอกุศลอยู
เธอยอมสําเหนียกวา ความเพียรที่เราปรารภแลวจักไมยอหยอน สติที่เขาไปตั้งมั่นแลวจักไม
หลงลืม กายทีส่ งบระงับแลวจักไมระส่ําระสาย จิตที่เปนสมาธิแลวจักมีอารมณแนวแน ดังนี้
เธอทําโลกใหเปนใหญ แลวละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไมมีโทษ
บริหารตนใหบริสุทธิ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาโลกาธิปไตย
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ธรรมาธิปไตยเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
อยูในปาก็ดี อยูโคนไมกด็ ี อยูในเรือนวางก็ดี ยอมสําเหนียกวา ก็เราออกบวชเปนบรรพชิต
ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร ไมใชเพราะเหตุแหงบิณฑบาตไมใชเพราะเหตุแหงเสนาสนะเรา
ออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความีและความไมมีเชนนัน้ ก็แตวาเราเปนผูอันชาติ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว ชื่อวาเปนผูมีทุกข
ทวมทับแลว ไฉนความทําทีส่ ุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ พระธรรมอันพระผูมีพระภาค
ตรัสดีแลวอันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน
อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ก็เพื่อนสพรหมจารีผูที่รูอยู เห็นอยู มีอยูแล ก็และการที่เราได
ออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลวจะพึงเปนผูเกียจคราน
มัวเมาประมาทอยางนี้ ขอนัน้ ไมเปนการสมควรแกเราเลยดังนี้ เธอยอมสําเหนียกวา ก็ความเพียรที่เรา
ปรารภแลวจักไมยอหยอน สติที่เขาไปตั้งมัน่ แลว จักไมหลงลืม กายทีส่ งบระงับแลวจักไม
ระส่ําระสายจิตที่เปนสมาธิแลวจักมี อารมณแนวแน ดังนี้ เธอทําธรรมนั่นแหละใหเปนใหญ
แลวละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไมมีโทษ บริหารตนใหบริสุทธิ์
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาธรรมาธิปไตย ดูกรภิกษุทั้งหลายอธิปไตย ๓ อยางนี้แล ฯ
ขึ้นชื่อวาความลับไมมีในโลก สําหรับผูทําบาปกรรม ดูกรบุรุษ จริง
หรือเท็จ ตัวของทานเองยอมจะรูได แนะผูเจริญ ทานสามารถที่จะทํา
ความดีไดหนอ แตทานดูหมิน่ ตนเองเสีย อนึ่ง ทานไดปกปดความ
ชั่วซึ่งมีอยูในตนทานนั้นซึ่งเปนคนพาล ประพฤติตึงๆ หยอนๆ
อันเทวดาและพระตถาคตยอมเห็นได เพราะฉะนัน้ แหละ คนที่มีตน
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เปนใหญ ควรมีสติเที่ยวไป คนที่มีโลกเปนใหญ ควรมีปญญาและ
เพงพินิจและคนที่มีธรรมเปนใหญ ควรเปนผูประพฤติโดยสมควรแก
ธรรม มุนีผูมีความบากบั่นอยางจริงจัง ยอมจะไมเลวลง อนึ่ง บุคคลใด
มีความเพียร ขมขี่มาร ครอบงํามัจจุ ผูทาํ ที่สุดเสียไดแลว ถูกตอง
ธรรมอันเปนที่สิ้นชาติ บุคคลผูเชนนั้น ยอม เปนผูรูแจงโลก มี
เมธาดี เปนมุนี ผูหมดความทะยานอยากในธรรมทั้งปวง ฯ
_____________________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. พรหมสูตร
๒. อานันทสูตร
๓. สาริปุตตสูตร
๔. นิพพานสูตร
๕. หัตถกสูตร
๖. ทูตสูตร
๗. ราชสูตรที่ ๑
๘. ราชสูตรที่ ๒
๙. สุขุมาลสูตร
๑๐. อธิปไตยสูตร ฯ
_____________________________
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จูฬวรรคที่ ๕
สัมมุขีสูตร
[๔๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเปนผูมีธรรม ๓ ประการ กุลบุตรผูมีศรัทธาจึงประสบ
บุญเปนอันมาก ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ศรัทธา ๑ไทยธรรม ๑ ทักขิไณยบุคคล ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเปนผูมี ธรรม ๓ประการนี้ กุลบุตรผูมีศรัทธาจึงประสบบุญเปน
อันมาก ฯ
ฐานสูตร
[๔๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบบุคคลมีศรัทธาเลื่อมใสโดยฐานะ ๓ ประการ
๓ ประการเปนไฉน คือ เปนผูใครที่จะเห็นทานผูมีศีล ๑ เปนผูใครที่จะฟงธรรม ๑ มีใจ
ปราศจากความตระหนี่อนั เปนมลทิน มีจาคะอันสละแลวมีฝามือชุม ยินดีในการสละ ควรแก
การขอ ยินดีในทานและการแจกจายทาน อยูครองเรือน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวาคน
มีศรัทธาเลื่อมใสโดยฐานะ ๓ประการนี้แล ฯ
บุคคลผูใครจะเห็นทานผูมีศีล ปรารถนาจะฟงพระสัทธรรม ปราบปราม
ความตระหนีอ่ ันเปนมลทินนั้นแล เรียกวาผูมีศรัทธา ฯ
ปจจยวัตตสูตร
[๔๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่พิจารณาเห็นอํานาจประโยชน ๓ประการ ควรอยางยิ่ง
ที่จะแสดงธรรมแกคนอื่นๆ อํานาจประโยชน ๓ ประการเปนไฉน คือ ผูแสดงธรรมรูแจง
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อรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ผูฟงธรรมรูแจงอรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ผูแสดงธรรมและ
ผูที่ฟงธรรมทั้งสองฝาย รูแจงอรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่พิจารณาเห็น
อํานาจประโยชน ๓ ประการนี้แล ควรอยางยิ่งที่จะแสดงธรรมแกคนอื่นๆ ฯ
ปเรสสูตร
[๔๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุ ๓ ประการ การเจรจาธรรมเปนไปไดดวยดี
เหตุ ๓ ประการเปนไฉน คือ ผูแสดงธรรมรูแจงอรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ผูฟงธรรม
รูแจงอรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ผูแ สดงธรรมและผู ฟงธรรมทั้งสองฝาย รูแจงอรรถดวย
รูแจงธรรมดวย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะ เหตุ ๓ ประการนีแ้ ล เรื่องราวจึงเปนไปได ฯ
ปณฑิตสูตร
[๔๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ บัณฑิตไดบัญญัตไิ ว สัตบุรุษได
บัญญัติไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ทาน ๑ บรรพชา ๑ มาตาปตุอุปฏฐาน ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล บัณฑิตบัญญัตไิ ว สัตบุรุษบัญญัติไว ฯ
ทาน การไมเบียดเบียน ความสํารวม การฝกตน การบํารุงมารดา
และบิดา สัตบุรุษบัญญัติไว เหตุที่บัณฑิตเสพ เปนเหตุของสัตบุรุษ
ผูเปนคนดี เปนพรหมจารีบคุ คล ผูที่เปนอริยสมบูรณดวยทัศนะ
ยอมคบโลกอันเกษม ฯ
ศีลสูตร
[๔๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตผูมีศีล เขาไปอาศัยบานหรือนิคมใดอยู มนุษยใน
บานหรือนิคมนั้น ยอมประสบบุญเปนอันมากดวยเหตุ ๓ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ
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กาย ๑ วาจา ๑ ใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผูมีศีล เขาไปอาศัยบานหรือนิคมใดอยู
มนุษยในบานหรือนิคมนั้น ยอมประสบบุญเปนอันมากดวยเหตุ ๓ ประการนีแ้ ล ฯ
สังขตสูตร
[๔๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขตลักษณะของสังขตธรรม ๓ประการ ๓ ประการเปน
ไฉน คือ ความเกิดขึ้นปรากฏ ๑ ความเสื่อมปรากฏ ๑เมื่อตั้งอยูความแปรปรวนปรากฏ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขตลักษณะของสังขตธรรม ๓ ประการนีแ้ ล ฯ
อสังขตสูตร
[๔๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม ๓ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน คือ ไมปรากฏความเกิด ๑ ไมปรากฏความเสื่อม ๑ เมื่อตั้งอยูไมปรากฏความแปร
ปรวน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ
ปพพตสูตร
[๔๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมแกนขนาดใหญๆ อาศัยขุนเขาหิมวันต ยอมงอกงาม
ดวยความเจริญ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ เจริญดวยกิ่ง ใบแก และใบออน ๑
เจริญดวยเปลือก และกะเทาะ ๑ เจริญดวยกะพีแ้ ละแกน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมแกนขนาด
ใหญๆ อาศัยขุนเขาหิมวันตยอ มงอกงามดวยความเจริญ ๓ ประการนี้ ฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฉันนั-้ เหมือนกัน คนภายในอาศัยพอบานแมเรือนผูมีศรัทธา ยอมเจริญดวยธรรม
อันเปนเหตุเจริญ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ เจริญดวยศรัทธา ๑ เจริญดวยศีล ๑
เจริญดวยปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนภายในอาศัยพอบานแมเรือนผูมีศรัทธา ยอมเจริญ
ดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๓ ประการนี้แล ฯ
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ภูเขาศิลามีอยูในปาใหญ หมูไมไดอาศัยภูเขานั้น เจริญงอกงามเติบโต
อยูในปา ฉันใด บรรดาบุตรภรรยา เผาพันธุอํามาตย หมูญ
 าติและ
เหลาชนผูพึ่งพํานักเลี้ยงชีพ ตางอาศัยพอบานแมเรือนผูมีศรัทธา ถึง
พรอมดวยศีล เจริญอยูฉันนั้น ผูที่มีปญญาเปนเครื่องพิจารณาเห็นศีล
จาคะและสุจริต ของพอบานแมเรือนผูมีศีลนั้นเขา ตางก็พากันทําตาม
บุคคลประพฤติธรรม คือ ทางที่ยังสัตวใหไปสุคติไวในโลกนี้แลว ยอม
เปนผูเพลิดเพลิน สมประสงคที่นาใครบันเทิงอยูในเทวโลก ฯ
อาตัปปสูตร
[๔๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลควรทําความเพียรเครื่องเผากิเลสดวยเหตุ ๓ ประการ
๓ ประการเปนไฉน คือเพื่อความไมเกิดขึน้ แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งยังไมเกิด ๑ เพื่อ
ความเกิดขึน้ แหงธรรมที่เปนกุศลซึ่งยังไมเกิด ๑เพื่ออดกลั้นทุกขเวทนาอันมีในสรีระซึ่งเกิดขึ้น
แลว กลา แข็ง เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาชอบใจ อาจนําเอาชีวิตไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะวาภิกษุทําความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความไมเกิดขึ้นแหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งยังไม
เกิดเพื่อความเกิดขึ้นแหงธรรมที่เปนกุศลซึ่งยังไมเกิด เพื่ออดกลั้นทุกขเวทนาอันมีในสรีระซึ่ง
เกิดขึ้นแลว กลา แข็ง เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาชอบใจ อาจนําเอาชีวิตไป ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุนี้เราเรียกวา มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีปญญาเครื่องรักษาตน มีสติเพื่อทําที่สุดแหง
ทุกขโดยชอบ ฯ
มหาโจรสูตร
[๔๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๓ ประการ ยอมยองเบาบาง
ปลนบาง ทําการลอมเรือนหลังเดียวแลวปลนบาง คอยดักชิงเอาที่ทางเปลี่ยวบาง องค ๓ ประการ
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เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรในโลกนี้ ยอมอาศัยที่อันขรุขระ ๑ ยอมอาศัยปาชัฏ ๑
ยอมอาศัยบุคคลผูมีกําลัง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มหาโจรยอมอาศัยที่อันขรุขระอยางไร ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย มหาโจรในโลกนี้ ยอมอาศัยสถานที่อันไมไกลแมน้ํา หรือที่ที่ขรุขระแหงภูเขา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรยอมอาศัยที่อันขรุขระอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลายก็มหาโจรยอม
อาศัยปาชัฏอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรในโลกนี้ ยอมอาศัยชัฏหญา บาง ชัฏตนไมบาง
ริมตลิ่งบาง ราวไพรใหญบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจร ยอมอาศัยปาชัฏอยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็มหาโจรยอมอาศัยบุคคลผูมีกําลัง อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรในโลกนี้
ยอมอาศัยพระราชาหรือมหาอํามาตย ของพระราชา เขาคิดอยางนีว้ า ถาใครจักกลาวหาอะไรกะเรา
พระราชาหรือ มหาอํามาตยของพระราชาเหลานี้ จักชวยกันปกปดโทษของเรา แลววากลาวอรรถคดี
ดังนี้ ถาใครกลาวหาอะไรกะมหาโจรนัน้ เขาพระราชาและมหาอํามาตย ของพระราชาเหลานั้น
ตางชวยกันปกปดโทษของมหาโจรนั้น แลววากลาว อรรถคดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรยอม
อาศัยบุคคลผูมีกําลังอยางนีแ้ ล ดูกร ภิกษุทั้งหลาย มหาโจรผูประกอบดวยองค ๓ ประการนีแ้ ล
ยอมยองเบาบาง ปลนบาง ทําการลอมเรือนหลังเดียวแลวปลนบาง คอยดักชิงเอาที่ทางเปลี่ยว
บางฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุผูลามกประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลายประกอบดวยโทษ ถูก วิญูชนติเตียน ทั้งจะประสบ
บาปเปนอันมากอีกดวยธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามกในธรรม
วินัยนี้ยอมอาศัยกรรมอันไมสม่ําเสมอ ๑อาศัยปาชัฏ ๑ อาศัยบุคคลผูมีกําลัง ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูลามกยอมอาศัยกรรมอันไมสม่ําเสมออยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามก
ในธรรมวินยั นี้ ประกอบดวยกายกรรมอันไมสม่ําเสมอดวยวจีกรรมอันไมสม่ําเสมอ ดวยมโนกรรม
อันไมสม่ําเสมอ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูลามกยอมอาศัยกรรมอันไมสม่ําเสมออยางนีแ้ ล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามกอาศัยปาชัฏอยางไร ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผลู ามกในธรรมวินัยนี้
เปนคนที่มีความเห็นผิด ประกอบดวยอันตคาหิกทิฏฐิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามกยอมอาศัย
ปาชัฏอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูลามกยอมอาศัยบุคคลผูมีกําลังอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูลามกในธรรมวินัยนี้ยอมอาศัยพระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชา เธอ คิด
อยางนี้วา ถาใครจักวากลาวอะไรเรา พระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชาเหลานี้ จักชวย
ปกปดโทษของเราแลววากลาวคดี ดังนี้ ถาใครไดวากลาวอะไร ภิกษุพวกลามกนัน้ พระราชาและ
มหาอํามาตยของพระราชาเหลานั้น ตางก็ชว ยกันปกปดโทษของภิกษุนนั้ ไวแลววากลาวคดี ดูกร
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามกยอม อาศัยบุคคลผูมีกําลังอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามก
ประกอบดวยธรรม ๓ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถกู ทําลาย ประกอบดวยโทษ
ถูกวิญูชนติเตียน ทั้งจะประสบบาปมากอีกดวย ฯ
จบจูฬวรรคที่ ๕
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๓. ปจจยวัตตสูตร
๔. ปเรสสูตร
๕. ปณฑิตสูตร
๖. ศีลสูตร
๗. สังขตสูตร
๘. อสังขตสูตร
๙. ปพพตสูตร
๑๐. อาตัปปสูตร
๑๑. มหาโจรสูตร ฯ
ปฐมปณณาสก จบบริบูรณ
______________
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ทุติยปณณาสก
พราหมณวรรคที่ ๑
ชนสูตรที่ ๑
[๔๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พราหมณ๒ คน เปนคนชรา แกเฒา
ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิด ไดชวนกันไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูม ีพระภาค ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกขาพระองคเปนพราหมณ
ชรา แกเฒา ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิดแตมิไดสรางความดี
มิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอันเปนที่ตานทานความขลาดไวขอพระโคดมผูเจริญ ทรงโอวาทสั่งสอน
พวกขาพระองคถึงขอที่จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกพวกขาพระองคสิ้นกาลนานเถิด
พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรพราหมณ ที่แท พวกทานเปนคนชรา แกเฒา ลวงกาลผานวัยมา
โดยลําดับมีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิด แตมิไดสรางความดี มิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอันเปน
ที่ตานทานความขลาดไว ดูกรพราหมณ โลกนี้ถูกชรา พยาธิ มรณะ นําเขาไปอยูแล เมือ่ โลก
ถูกชรา พยาธิ มรณะ นําเขาไปอยูเชนนี้ ความสํารวมทางกาย ความสํารวมทางวาจา ความ
สํารวมทางใจในโลกนี้ ยอมเปนที่ตานทานเปนที่เรน เปนเกาะ เปนที่พงึ่ เปนที่ยึดหนวงของ
เขาผูละไปแลว ฯ
ชีวิตถูกชรานําเขาไปใกลความมีอายุสั้น ผูที่ถูกชรานําเขาไปใกลแลว
ยอมไมมีที่ตานทาน เมื่อบุคคลเล็งเห็นภัยในความตายนี้ ควรทําบุญ
ทั้งหลายอันนําความสุขมาให ความสํารวมทางกาย ทางวาจา และทางใจ
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ในโลกนี้ ยอม เปนไปเพื่อความสุขแกผูที่ละโลกนี้ไปแลว ผูซึ่งสราง
สมบุญไวแตเมื่อยังมีชีวิตอยู ฯ
ชนสูตรที่ ๒
[๔๙๒] ครั้งนั้นแล พราหมณ ๒ คน เปนคนชรา แกเฒา ลวงกาลผานวัยมาโดย
ลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกาํ เนิด ไดชวนกันเขามาเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
พวกขาพระองคเปนพราหมณชราแกเฒา ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแต
กําเนิดแตมิไดสรางความดีมิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอันเปนที่ตานทานความขลาดไว ขอ
พระโคดมผูเจริญทรงโอวาทสั่งสอนถึงขอที่จะพึงเปนไปเพื่อประโยชน และความสุขแกพวก
ขาพระองคสิ้นกาลนานเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ พวกทานเปนคนชรา แกเฒา
ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิดแตมิไดสรางความดี มิไดทํากุศล มิได
ทํากรรมอันเปนที่ตานทานความขลาดไวดกู รพราหมณ โลกนี้ถูกชรา พยาธิ มรณะแผดเผาแลว
ดูกรพราหมณ เมื่อโลกถูกชรา พยาธิ มรณะแผดเผาแลวเชนนี้ ความสํารวมทางกาย ความสํารวม
ทาง วาจา ความสํารวมทางใจในโลกนี้ ยอมเปนที่ตานทาน เปนที่เรนเปนเกาะ เปนที่พงึ่ และ
เปนที่ยึดหนวงแกเขาผูละไปแลว ฯ
เมื่อเรือนถูกไฟไหม สิ่งของที่นําออกได ยอมเปนไปเพื่อประโยชนแก
เขา สิ่งของที่ถูกไหมอยูในเรือนนั้น หาเปนไปเพื่อประโยชนแกเขาไม
ฉันใด เมื่อโลกถูกชราและมรณะแผดเผาแลว ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคล
ควรนําเอาออกมาดวยการใหทาน สิ่งที่ใหไปแลว ยอมเปนอันบุคคล
นําออกมาดีแลว ความสํารวมทางกาย ทางวาจา และทางใจในโลกนี้
ยอมเปนไปเพื่อความสุขแกผูที่ละโลกนี้ไป ผูซึ่งไดสรางสมบุญไวแตเมื่อ
ยังมีชีวิตอยู ฯ
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พราหมณสูตร
[๔๙๓] ครั้งนัน้ แล พราหมณคนหนึ่งไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคยอมตรัสวา ธรรม
อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเองธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ดังนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ดวย
เหตุเพียงเทาไรหนอแล ธรรมจึงเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล
ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูพงึ รูเฉพาะตน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกร
พราหมณ บุคคลผูกําหนัด ถูกราคะครอบงํา มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียน
ตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง และคนอื่นทั้งสอง
ฝายบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง เมื่อละราคะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแม
เพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลย ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียด
เบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ
แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะนีแ้ ล ธรรมยอมเปนคุณชาติอันผูบ รรลุจะพึงเห็นเอง ... ดูกรพราหมณ
บุคคลผูโกรธ ถูกโทสะครอบงํา มีจิตอันโทสะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพือ่ เบียดเบียนตนเองบาง
ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอืน่ บาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝายบาง ยอม
เสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง เมื่อละโทสะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียด
เบียนตนเองเลย ยอมไมคดิ แมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพือ่ จะเบียดเบียนตนเอง
และคนอื่นทั้งสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุ
ดังกลาวมาฉะนี้แล ธรรมยอมเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดูกรพราหมณ บุคคล
ผูหลงถูกความหลงครอบงํา มีจิตอันความหลงกลุมรุมแลว ยอมคิดเพือ่ เบียดเบียนตนเองบาง
ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอืน่ บาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝายบางยอม
เสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง เมื่อละโมหะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียด
เบียนตนเองเลย ยอมไมคดิ แมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพือ่ จะเบียดเบียนตนเอง
และคนอื่นทั้งสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุ
ดังกลาวมาฉะนี้แล ธรรมยอมเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควร
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เรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พราหมณนั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด
บอกทางแกผหู ลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวย หวังวาคนมีจกั ษุจกั เห็นรูป ฉะนัน้ ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้(พรอมทั้ง บุตร ภริยา บริษัท และอํามาตย) ขอถึงพระองค
กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปน
อุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวติ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
ปริพาชกสูตร
[๔๙๔] ครั้งนั้นแล พราหมณปริพาชกคนหนึ่งไดเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ
ฯลฯ ครั้นแลวทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคยอมตรัสวา ธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเห็น
เอง ธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเองดังนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล
ธรรมจึงเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอม
เขามาอันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ บุคคลผูกําหนัด
ถูกราคะครอบงํา มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อ
เบียดเบียนคนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝายบาง ยอมเสวยทุกข
โทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง เมื่อละราคะไดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลย
ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอืน่ ทั้งสอง
ฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ บุคคลผูกําหนัด ถูกราคะครอบงํา
มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอม
ประพฤติทุจริตดวยใจ เมื่อละราคะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมประพฤติทจุ ริตดวยกาย ยอมไม
ประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมไมประพฤติทุจริตดวยใจ ดูกรพราหมณ บุคคลผูกําหนัด ถูกราคะ
ครอบงํา มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว แมประโยชนของตนก็ไมรูชัดตามความเปนจริง แมประโยชน
ของคนอื่นก็ไมรูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนทั้งสองฝายก็ไมรูชัดตามความเปนจริง เมื่อ
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ละราคะไดเด็ดขาดแลว แมประโยชนของตนก็รูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนของคนอื่น
ก็รูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนทั้งสองฝายก็รูชัดตามความเปนจริง ดูกรพราหมณ แม
ดวยเหตุดังกลาวมาฉะนีแ้ ล ธรรมยอมเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดูกรพราหมณ
บุคคลที่โกรธ ฯลฯ ดูกรพราหมณ บุคคลผูหลง ถูกโมหะครอบงํา มีจิตอันโมหะกลุมรุมแลว
ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียน
ตนเองและคนอื่นทั้งสองฝายบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิตบางเมื่อละโมหะได
เด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพือ่ จะเบียดเบียนตนเองเลย ยอมไมคิดแมเพือ่ จะเบียดเบียนคน
อื่น ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสที่
เปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ บุคคลผูหลง ถูกโมหะครอบงํา มีจิตอันโมหะกลุมรุมแลว ยอม
ประพฤติทุจริตดวยกายยอมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมประพฤติทุจริตดวยใจ เมื่อละโมหะ
ไดเด็ดขาดแลว ยอมไมประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมไมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมไมประพฤติ
ทุจริตดวยใจ ดูกรพราหมณ บุคคลผูหลง ถูกโมหะครอบงํา มีจิตอันโมหะกลุมรุมแลว แม
ประโยชนของตนก็ไมรูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนของคนอื่นก็ไมรูชัดตามความเปนจริง
แมประโยชนทั้งสองฝายก็ไมรูชัดตามความเปนจริง เมื่อละโมหะไดเด็ดขาดแลว แมประโยชน
ของตนก็รูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนของคนอื่นก็รูชัดตามความเปนจริง แมประโยชน
ทั้งสองฝายก็รูชัดตามความเปนจริง ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะนี้แล ธรรมยอม
เปนคุณชาติอนั ผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดูควรนอมเขามา
อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พราหมณปริพาชกนั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิต จําเดิมแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
นิพพุตสูตร
[๔๙๕] ครั้งนั้นแล ชานุสโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ
ครั้นแลวไดทลู ถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคยอ มตรัสวา นิพพานอันผูไดบรรลุจะพึง
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เห็นเอง ดังนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล นิพพานจึงเปนคุณชาติอัน
ผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึง
รูเฉพาะตน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณบคุ คลผูกําหนัด อันราคะครอบงํา
มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบาง
ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทัง้ สองฝายบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต
บาง เมื่อละราคะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเอง ยอมไมคิดแมเพื่อจะ
เบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝาย ยอมไมเสวย
ทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะนีแ้ ล นิพพานยอมเปน
คุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดูกรพราหมณบุคคลผูโกรธ ฯลฯ ดูกรพราหมณ บุคคล
ผูหลง อันโมหะครอบงํา มีจติ อันโมหะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิด
เพื่อเบียดเบียนคนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝายบาง ยอมเสวย
ทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง เมื่อละโมหะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียน
ตนเอง ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่น
ทั้งสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมา
ฉะนี้แล นิพพานยอมเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดูกรพราหมณ ในเมือ่ บุคคลนี้
เสวยธรรมเปนที่สิ้นราคะอันไมมีสวนเหลือ เสวยธรรมเปนที่สิ้นโทสะอันไมมีสวนเหลือ เสวย
ธรรมเปนที่สิ้นโมหะอันไมมีสวนเหลือ นิพพานยอมเปนคุณชาติอันผูไ ดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไม
ประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังไดกลาวมา
แลวแล ฯ
ชานุสโสณีพราหมณนั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนักพระองคทรงประกาศธรรมโดย
อเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ําเปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือ
สองประทีปในที่มืดดวยหวังวาคนมีจกั ษุจกั เห็นรูป ฉะนัน้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้
[พรอมดวยบุตร ภริยาบริษัทและอํามาตย] ขอถึงพระองคกับทั้งพระธรรม และพระภิกษุสงฆ
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เปนสรณะขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิม
แตวันนี้เปนตนไป ฯ
ปโลภสูตร
[๔๙๖] ครั้งนั้นแล พราหมณมหาศาลคนหนึ่งไดเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ
ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาตอบุรพพราหมณผูเฒาผูแ ก
ผูเปนอาจารยและปาจารยกลาวไววา ไดยนิ วา แตกอนโลกนี้ ยอมหนาแนนดวยหมูม นุษย
เหมือนอเวจีมหานรก บานนิคมชนบทและราชธานี มีทุกระยะไกบินตก ดังนี้ ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องทําใหมนุษยทุกวันนี้หมดไป ปรากฏวามีนอย แม
บานก็ไมเปนบาน แมนิคมก็ไมเปนนิคม แมนครก็ไมเปนนคร แมชนบทก็ไมเปนชนบท
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ทุกวันนี้ มนุษยกําหนัดแลวดวยความกําหนัดผิดธรรม
ถูกความโลภไมสม่ําเสมอครอบงําประกอบดวยมิจฉาธรรมมนุษยเหลานั้นกําหนัดแลวดวย
ความกําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไมสม่าํ เสมอครอบงําประกอบดวยมิจฉาธรรม ตางก็ฉวย
ศาตราอันคมเขาฆาฟนกันและกันเพราะฉะนั้น มนุษยจึงลมตายเสียเปนอันมาก ดูกรพราหมณ
แมขอนี้ก็เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องทําใหมนุษยทุกวันนี้หมดไป ปรากฏวามีนอย แมบานก็ไมเปน
บาน แมนิคมก็ไมเปนนิคม แมนครก็ไมเปนนคร แมชนบทก็ไมเปนชนบท ฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้ มนุษยกําหนัดแลวดวยความกําหนัดผิดธรรม
ถูกความโลภไมสม่ําเสมอครอบงํา ประกอบดวยมิจฉาธรรมเมื่อมนุษยเหลานั้นกําหนัดแลวดวย
ความกําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไมสม่าํ เสมอครอบงําประกอบดวยมิจฉาธรรม ฝนไมตกตอง
ตามฤดูกาล ฉะนั้น จึงเกิดทุพภิกขภัย ขาวกลาเสีย เปนเพลี้ย ไมใหผล เพราะเหตุนั้นมนุษย
จึงลมตายเสียเปนอันมาก ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนเหตุเปนปจจัยเครือ่ งทําใหมนุษยทุกวันนี้
หมดไป ปรากฏวามีนอย แมบานก็ไมเปนบาน แมนิคมก็ไมเปนนิคม แมนครก็ไมเปนนคร
แมชนบทก็ไมเปนชนบท ฯ
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ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้ มนุษยกําหนัดแลวดวยความกําหนัดผิดธรรม
ถูกความโลภไมสม่ําเสมอครอบงํา ประกอบดวยมิจฉาธรรมเมื่อมนุษยเหลานั้นกําหนัดแลวดวย
ความกําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไมสม่าํ เสมอ ครอบงําประกอบดวยมิจฉาธรรม พวกยักษ
ปลอยอมนุษยที่รายกาจลงไวเพราะฉะนัน้ มนุษยจึงลมตายเสียเปนอันมาก ดูกรพราหมณ แม
ขอนี้ก็เปนเหตุเปนปจจัย เครือ่ งทําใหมนุษยทุกวันนีห้ มดไป ปรากฏวามีนอย แมบานก็ไมเปนบาน
แมนิคมก็ไมเปนนิคม แมนครก็ไมเปนนคร แมชนบทก็ไมเปนชนบท ฯ
พราหมณมหาศาลนั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแต
วันนี้เปนตนไป ฯ
ชัปปสูตร
[๔๙๗] ครั้งนั้นแล ปริพาชกผูวัจฉโคตรไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่งลง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา พระสมณ
โคดมตรัสวา พึงใหทานแกเราคนเดียว ไมควรใหแกคนอื่นๆ พึงใหแกสาวกของเรานีแ้ หละ
ไมควรใหทานแกสาวกของคนอื่นๆ ทานทีใ่ หแกเราเทานัน้ มีผลมาก ที่ใหแกคนอื่นๆ หามีผล
มากไม ทานทีใ่ หแกสาวกของเราเทานั้น มีผลมาก ที่ใหแกสาวกของคนอื่นๆ หามีผลมากไม
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชนเหลาใดไดกลาวไวเชนนีพ้ ระสมณโคดมตรัสวา พึงใหทานแกเรา
คนเดียว ไมควรใหแกคนอื่นๆ พึงใหทานแกสาวกของเรานี่แหละ ไมควรใหแกสาวกของคนอื่น
ทานที่ใหแกเราเทานั้นมีผลมาก ที่ใหแกคนอื่นหามีผลมากไม ทานที่ใหแกสาวกของเราเทานั้น
มีผลมาก ที่ใหแกสาวกของคนอื่นหามีผลไม ดังนี้ ชนเหลานั้นชื่อวาพูดตามที่ทานพระโคดมตรัส
ไมพูดตูทานพระโคดมดวยคําไมเปนจริง และชื่อวาพยากรณธรรมสมควรแกธรรม อนึ่ง การ
คลอยตามคําพูดที่ชอบธรรมไรๆ ยอมไมมาถึงฐานะที่นาติเตียนแหละหรือ เพราะขาพระองคไม
ประสงคที่จะพูดตูทานพระโคดมพระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรวัจฉะ ผูใดพูดวา พระ
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สมณโคดมตรัสวา พึงใหทานแกเราคนเดียว ฯลฯ ทานทีใ่ หแกสาวกของคนอื่นๆ หามีผลมาก
ไม ดังนี้ผูนั้นชือ่ วาไมพูดตามที่เราพูด ทั้งกลาวตูเราดวยคําอันไมดี ไมเปนจริง ดูกรวัจฉะ
ผูใดแลหามผูอนื่ ซึ่งใหทานอยู ผูน้นั ชื่อวายอมกระทําอันตรายแกวัตถุ ๓ อยางเปนโจรดักปลน
วัตถุ ๓ อยาง วัตถุ ๓ อยางเปนไฉน คือ ยอมทําอันตรายแกบุญของทายก ๑ ยอมทําอันตราย
แกลาภของปฏิคาหก ๑ ตนของบุคคลนั้น ยอมเปนอันถูกกําจัดและถูกทําลายกอนทีเดียวแล ๑
ดูกรวัจฉะ ผูใดแลหามผูอื่นซึ่งใหทานอยู ผูนั้นชื่อวายอมทําอันตรายแกวัตถุ ๓ อยาง เปนโจร
ดักปลนวัตถุ ๓ อยางนี้ดกู รวัจฉะ ก็เราพูดเชนนี้วา ผูใดสาดน้ําลางภาชนะ หรือน้ําลางขันไป
แมที่สัตวซึ่งอาศัยอยูที่บอน้ําคลํา หรือที่บอโสโครกขางประตูบานดวยตัง้ ใจวาสัตวที่อาศัยอยูใน
ที่นั้นจงยังอัตภาพใหเปนไปดวยสิ่งนั้นเถิด ดังนี้ ดูกรวัจฉะเรากลาวกรรมซึ่งมีการลาดน้ําลาง
ภาชนะนั้นเปนเหตุวา เปนทีม่ าแหงบุญ จะปวยกลาวไปไยถึงในสัตวมนุษยเลา ดูกรวัจฉะ
อีกประการหนึ่ง เรายอมกลาววา ทานที่ใหแกทานผูมีศีลมีผลมาก ที่ใหในคนทุศีล หาเหมือน
เชนนั้นไม ทั้งทานผูมีศีลนั้นเปนผูละองค ๕ ไดแลว ประกอบดวยองค ๕ ละองค ๕ เหลาไหน
ได คือ ละกามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑อุทธัจจกุกกุจจะ ๑ วิจกิ จิ ฉา ๑ ทานผูมี
ศีลละองค ๕ นี้ไดแลว ประกอบดวยองค ๕ เปนไฉน คือ ประกอบดวยศีลขันธที่เปนของ
พระอเสขะ ๑ ประกอบดวยสมาธิขันธที่เปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยปญญาขันธที่เปน
ของพระ อเสขะ ๑ ประกอบดวยวิมุตติขันธที่เปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยวิมตุ ติญาณทัสสน
ขันธที่เปนของพระอเสขะ ๑ ทานผูมีศีลประกอบดวยองค ๕ นี้เรากลาววา ทานที่ใหในทานที่
ละองค ๕ ได ประกอบดวยองค ๕ ดังกลาวมามีผลมาก ฯ
โคอุสุภะที่เขาฝกแลว นําธุระไป สมบูรณดวยกําลัง ประกอบดวยเชาว
อันดี จะเกิดในสีสรรชนิดใดๆ คือ สีดํา สีขาว สีแดง สีเขียว สีดาง
สีตามธรรมชาติของตนสีเหมือนโคธรรมดา หรือสีเหมือนนกพิลาปก็ดี
ชนทั้งหลายยอมเทียมมันเขาในแอก ไมตอ งใฝคํานึงถึงสีสรรของมัน
ฉันใด ในหมูมนุษยกฉ็ ันนั้นเหมือนกัน ผูที่ฝกตนดีแลวมีวัตรเรียบ
รอย ตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล พูดแตคําสัตย มีใจประกอบ
ดวยหิริ ละชาติ และมรณะได มีพรหมจรรยบริบูรณ ปลงภาระลงแลว
พนกิเลส ทํากิจเสร็จแลว หมดอาสวะ รูจบธรรมทุกอยาง ดับสนิท
แลวเพราะไมถือมั่น ยอมจะเกิดไดในสัญชาติอยางใดอยางหนึ่ง ใน
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บรรดาสัญชาติเหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คน
จัณฑาลและคนเทขยะมูลฝอย ในเขตที่ปราศจากธุลีนั้นแล ทักษิณายอม
มีผลมาก สวนคนพาล ไมรูแจง ทรามปญญา มิไดสดับตรับฟง ยอม
พากันใหทานในภายนอก ไมเขาไปหา สัตบุรุษ ก็ศรัทธาของผูที่เขาไปหา
สัตบุรุษ ผูมีปญญายกยองกันวาเปนปราชญ หยั่งรากลงตั้งมั่นใน
พระสุคต และเขาเหลานั้นยอมพากันไปเทวโลก หรือมิฉะนั้นก็เกิดใน
สกุลในโลกนี้ บัณฑิตยอมบรรลุนิพพานไดโดยลําดับ ฯ
ติกรรณสูตร
[๔๙๘] ครั้งนั้นแล ติกรรณพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว นั่งลง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวพูดสรรเสริญคุณของพราหมณผูไดวิชชาเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาควา
พราหมณผูไดวิชชา ๓ เปนอยางนี้พราหมณผูไดวิชชา ๓ เปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ดูกรพราหมณ พวกพราหมณยอมบัญญัติพราหมณวาไดวชิ ชา ๓ อยางไร ฯ
ติ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณในโลกนี้ เปนอุภโตสุชาติ ขางฝายมารดาและ
บิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิสะอาดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดว ย
อางถึงชาติ เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนฆิ ัณฑุ คัมภีรเกฏภะ
พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญ
ในคัมภีรโลกายตะ และตําราทายมหาปุริสลักษณะ ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกพราหมณยอม
บัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางนี้แล ฯ
พ. ดูกรพราหมณ พราหมณทั้งหลายบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยาง หนึ่ง ก็แหละ
ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอีกอยางหนึ่ง ฯ
ติ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินยั ยอมมีอยางไร ขอประทาน
พระวโรกาส ขอพระองคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคตามทีผูไดวิชชา ๓ มีในอริยวินัย ฯ
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พ. ดูกรพราหมณ ถากระนั้นจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ติกรรณ พราหมณ
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดูกรพราหมณภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ สงัด
จากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู บรรลุ
ทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวติ ก ไมมีวิจาร เพราะ
วิตกวิจารสงบไปมีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวย
นามกายเพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานทีพ่ ระอริยทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา
มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์
ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลสออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ
ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบ
ชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบางหาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติ
บาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวฏั กัปเปนอัน
มากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวย
สุขเสวยทุกขอยางนี้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานี้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไปเกิดในภพโนน แมใน
ภพนัน้ เราก็ไดชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวย
ทุกขอยางนี้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานี้ ครัน้ จุติจากภพนัน้ แลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึก
ถึงชาติกอนไดเปนอันมากพรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ วิชชาขอแรกเปน
อันเธอไดบรรลุแลว ดังนี้ อวิชชาสูญไป วิชชาเกิดขึ้น ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดขึน้
เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น ภิกษุน้นั เมื่อจิต
เปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออนควรแกการงาน ตั้งมั่น ไม
หวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจ ุติและอุปบัตขิ องสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลัง
จุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวย
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการทําดวยอํานาจ
มิจฉาทิฐิ เมื่อแตกกายตายไป ตองเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก สวนสัตวเหลานีป้ ระกอบ
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ดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการทําดวย
อํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อแตกกายตายไปไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลัง
จุติ กําลังอุปบัติ เลวประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ วิชชาขอ
ที่สอง ยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังนี้ อวิชชาสูญไป วิชชาเกิดขึ้น ความมืดสูญไป แสง
สวางเกิดขึ้น เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น ภิกษุนนั้
เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น
ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวานี้ทกุ ข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้
ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะเมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจาก
กามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มญ
ี าณหยั่งรูว า หลุด
พนแลว รูชดั วาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี วิชชาขอทีส่ าม ยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังนี้ อวิชชาสูญไป วิชชาเกิดขึ้น
ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดขึ้น เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร สงตน
ไปแลวอยู ฉะนั้น ฯ
จิตของพระโคดมองคใดซึ่งมีศีลไมลุมๆ ดอนๆ มีปญญาและมีความ
เพงพินิจ เปนจิตมีความชํานาญ เปนเอกัคคตา เปนสมาธิดีแลว
พระโคดมพระองคนั้นแลบัณฑิตกลาววา บรรเทาความมืดได เปนนัก
ปราชญ ไดวิชชา ๓ ละทิ้งมัจจุ เกื้อกูลแกเทวดาและมนุษย ละบาป
ธรรมเสียไดทุกอยางสาวกทัง้ หลายยอมนมัสการพระโคดมพระองคนนั้
ผูสมบูรณดวยวิชชา ๓ ไมหลงใหลอยู ผูตนื่ แลว มีสรีระเปนครั้งสุดทาย
ผูใดตรัสรูปุพเพนิวาสญาณ เห็นทั้งสวรรคทั้งอบาย บรรลุถึงธรรมเปน
ที่สิ้นชาติ เปนมุนีผูอยูจบพรหมจรรย เพราะรูดวยปญญาอันยิ่ง เปน
พราหมณผูไดวิชชา ๓ โดยวิชชา ๓ นี้เรากลาวผูนั้นวาไดวิชชา ๓
เรายอมไมกลาวถึงคนอื่นตามถอยคําที่คนอื่นกลาววาไดวิชชา ๓ ฯ
ดูกรพราหมณ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินยั เปนอยางนี้แล ฯ
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ติ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณเปนอยางหนึ่ง ก็แหละ
ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอยางหนึ่ง ขาแตพระโคดมผูเจริญ วิชชา ๓ ในอริยวินยั นี้ ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองค
วา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
ชานุสโสณีสูตร
[๔๙๙] ครั้งนั้นแล ชานุสโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ
ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูใดมียัญสิ่งที่พึงใหดว ยศรัทธา อาหารที่จะพึง
ใหแกคนอื่น หรือไทยธรรม ผูนั้นควรใหทานในพราหมณผูไดวิชชา ๓ พระผูมีพระภาคตรัสถาม
วา ดูกรพราหมณ ก็พราหมณ ทั้งหลายยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางไร
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณในโลกนี้ เปนอุภโตสุชาติ ทั้งขางฝายมารดาและ
ฝายบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิ สะอาดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียน
ไดดว ยอางถึงชาติ เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกฏภะ
พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ
ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พราหมณ
ทั้งหลายยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางนี้แล ฯ
พ. ดูกรพราหมณ พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางหนึง่ ก็
แหละผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอยางหนึ่ง ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินยั ยอมมีอยางไร ขอประทาน
พระวโรกาส ขอพระองคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคตามที่ผูไดวิชชา ๓ มีในอริยวินัย ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ถากระนั้นจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวชานุสโสณีพราหมณ
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสวา ดูกรพราหมณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานอยู ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส
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ปราศจากกิเลส ออน ควรแกการงานตั้งมัน่ ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ
ปุพเพนิวาสานุสติญาณเธอยอมระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก ฯลฯ วิชชาขอแรกเปนอันเธอ
ไดบรรลุแลว ดังนี้ อวิชชาสูญไป วิชชาเกิดขึ้น ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดขึ้นเชนเดียว
กันกับของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนัน้ ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ
บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออนควรแกการงาน มัน่ คง ไมหวั่นไหว
อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอยอมเห็นหมูสัตว ฯลฯ
ดวยทิพจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย วิชชาขอที่สองยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังนี้
อวิชชาสูญไป วิชชาเกิดขึ้น ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดขึ้น เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไม
ประมาทมีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น ภิกษุนนั้ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนม
นอมจิตไปเพือ่ อาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวานี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิ
ปทา เหลานี้อาสวะ ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุด
พนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรู
วาหลุดพนแลวรูชัดวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี วิชชาขอที่สาม ยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังนี้อวิชชาสูญไป
วิชชาเกิดขึ้น ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดขึ้น เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไมประมาท มีความ
เพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนัน้ ฯ
ผูใดสมบูรณดวยศีลวัตร สงตนไปแลว มีจิตเปนสมาธิ ผูใดมีจิตมีความ
ชํานาญ เปนเอกัคคตา ตั้งมั่นดีแลว ผูใดตรัสรูปุพเพนิวาสญาณ เห็น
สวรรคและอบาย บรรลุถึงธรรมเปนที่สิ้นไปแหงชาติเปนมุนีผูอยูจบ
พรหมจรรย เพราะรูดวยปญญาอันยิ่ง และเปนพราหมณผูไดวิชชา ๓
เรายอมไมกลาวถึงคนอื่นตามถอยคําที่คนอื่นกลาววาไดวิชชา ๓ ฯ
ดูกรพราหมณ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินยั เปนอยางนี้แล ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณเปนอยางหนึ่ง ก็แหละ
ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอยางหนึ่ง ขาแตพระโคดมผูเจริญผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณ
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ไมถึงสวนที่ ๑๖ ซึ่งจําแนกเปน ๑๖ ครั้ง ของผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินยั นี้ ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปน
อุบาสกผูถึงสรณะตลอด ชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
สังคารวสูตร
[๕๐๐] ครั้งนั้นแล สังคารวพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกขาพระองคชอื่ วาพราหมณ ยอมบูชา
ยัญเองบาง ใหคนอื่นบูชาบางขาแตพระโคดมผูเจริญ ในบรรดาบุคคลเหลานั้น ผูที่บชู ายัญเอง
และผูที่ใชใหคนอื่นบูชาทุกคน ชื่อวาเปนผูปฏิบัติปฏิปทาเปนเหตุใหเกิดบุญ อันมียญ
ั เปนเหตุ
ซึ่งมีกําเนิดแตสรีระเปนอันมาก อนึ่ง ผูใดออกจากสกุลใด บวชเปนบรรพชิตฝกแตคนเดียว
ทําตนใหสงบแตคนเดียว ทําตนใหดับไปแตคนเดียว เมื่อเปนเชนนี้ ผูน นั้ ชื่อวามีปฏิปทาเปน
เหตุใหเกิดบุญอันมีบรรพชาเปนเหตุ ซึ่งมีกาํ เนิดแตสรีระอันเดียว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร
พราหมณ ถากระนั้นเราจักขอถามทานในขอนี้ ทานจงเฉลยปญหานั้นตามที่ทานเห็นควร ดูกร
พราหมณ ทานจะ สําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงโลกเปนสารถีฝก
บุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลายทรงเบิกบานแลว เปน
ผูจําแนกธรรม พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นไดตรัสไวอยางนีว้ า เราดําเนิน
ไปแลวตามมรรคนี้ ตามปฏิปทานี้ ทําธรรมอันยอดเยี่ยมซึง่ เปนที่สุดแหงพรหมจรรย ใหแจงชัด
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวสอนประชาชนใหรูตาม มาเถิด ถึงทานทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอาการ
ที่ทานทั้งหลายปฏิบัติไดแลว ก็จกั ทําธรรมอันยอดเยี่ยมซึ่งเปนที่สุดแหงพรหมจรรยใหแจงชัดดวย
ปญญาอันยิ่งของตนแลว เขาถึงอยู พระศาสดาพระองคนี้ทรงแสดงธรรมไว ดังนี้ ทั้งผูอื่นตาง
ปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ ก็ผูแสดงและผูปฏิบัตินั้น มีมากกวารอย มีมากกวาพัน มีมากกวา
แสน ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนดังที่ไดกลาวมาแลวนี้ ปุญ
ปฏิปทาซึ่งมีบรรพชาเปนเหตุนั้นยอมจะมีกําเนิดแตสรีระเดียว หรือมีกาํ เนิดแตสรีระเปนอันมาก ฯ
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สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนดังตรัสมาฉะนี้ ปุญปฏิปทาที่มีบรรพชาเปน
เหตุนี้ ยอมมีกาํ เนิดแตสรีระเปนอันมาก ฯ
เมื่อสังคารวพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดถามสังคารวพราหมณวา
ดูกรพราหมณ บรรดาปฏิปทา ๒ อยางนี้ ทานชอบใจปฏิปทาอยางไหนซึ่งมีความตองการนอย
กวา มีความริเริ่มนอยกวา แตวามีผลและอานิสงสมากมายเมื่อทานพระอานนทถามอยางนี้
สังคารวพราหมณไดกลาววา ทานพระโคดมฉันใด ทานพระอานนทกฉ็ ันนั้น ทานทัง้ ๒ นี้
เราควรบูชา เราควรสรรเสริญแมครั้งที่ ๒ ทานพระอานนทไดถามวา ดูกรพราหมณ เรามิได
ถามทานอยางนี้วาทาน ควรบูชาใคร หรือวาทานควรสรรเสริญใคร แตเราถามทานอยางนี้วา
ดูกรพราหมณ บรรดาปฏิปทา ๒ อยางนี้ ทานชอบปฏิปทาอยางไหน ซึ่งมีความตองการนอยกวา
มีความริเริ่มนอยกวา แตวามีผลและอานิสงสมากมาย ถึงครั้งที่ ๒สังคารวพราหมณ ก็ไดกลาววา
ทานพระโคดมฉันใด ทานพระอานนทก็ฉนั นั้นทานทั้ง ๒ นี้ เรา ควรบูชา เราควรสรรเสริญ
แมครั้งที่ ๓ ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกร พราหมณ เรามิไดถามทานอยางนีว้ า ทานควร
บูชาใคร ทานควสรรเสริญใคร แตเราถามทานอยางนีว้ า ดูกรพราหมณ บรรดาปฏิปทา ๒ อยาง
นี้ ทานชอบปฏิปทาอยางไหน ซึ่งมีความตองการนอยกวา มีความริเริ่มนอยกวาแตวามีผล
และ อานิสงสมากมาย ถึงครั้งที่ ๓ สังคารวพราหมณก็ไดกลาววา ทานพระโคดมฉันใด ทาน
พระอานนทกฉ็ ันนั้น ทานทัง้ ๒ นี้ เราควรบูชา เราควรสรรเสริญ ลําดับ นั้นแล พระผูมี
พระภาคไดทรงดําริวา สังคารวพราหมณถูกอานนทถามปญหาที่ชอบแลว นิ่งเสีย ไมเฉลยถึง ๓
ครั้งแล ถากระไร เราควรจะชวยเหลือ จึงได ตรัสถามสังคารวพราหมณวา ดูกรพราหมณ
วันนีพ้ วกที่มานั่งประชุมกันในราชบริษัทในราชสํานัก ไดพูดสนทนากันขึ้นในระหวางวาอยางไร
สังคารวพราหมณ กราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ วันนี้ พวกที่มานั่งประชุมกันในราชบริษัท
ในราชสํานัก ไดพูดสนทนากันขึ้นในระหวางวา เขาวาเมือ่ กอนภิกษุทแี่ สดงอิทธิปาฏิหาริยไดมี
นอยมาก และอุตริมนุษยธรรมมีมากมาย ทุกวันนี้ ภิกษุที่แสดง ปาฏิหาริยไดมีมากมาย และ
อุตริมนุษยธรรมมีนอยมาก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ทุกวันนี้ พวกที่มานั่งประชุมกันในราช
บริษัทในราชสํานักไดพดู สนทนากันขึน้ ใน ระหวางวาดังนี้แล ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ปาฏิหาริย ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ อิทธิปาฏิหาริย ฤทธิ์
เปนอัศจรรย ๑ อาเทสนาปาฏิหาริย ดักใจเปนอัศจรรย ๑อนุสาสนีปาฏิหาริย คําสอนเปน
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อัศจรรย ๑ ดูกรพราหมณ ก็อทิ ธิปาฏิหาริยเปนไฉน ดูกรพราหมณ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัย
นี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได
ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได
ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนดินก็ได เหาะไป
ในไปอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใช
อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรพราหมณ นี้เรียกวา อิทธิปาฏิหาริย
ดูกรพราหมณ ก็อาเทสนาปาฏิหาริยเปนไฉน ดูกรพราหมณ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัย
นี้ พูดดักใจไดโดยนิมิตวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนแมดวยประการฉะนี้ จิต
ของทานเปนแมดวยประการฉะนี้วา ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําที่เธอพูดนั้น
ก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอื่นไปไมดกู รพราหมณ ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดักใจโดย
นิมิตไมไดเลย ก็แตวาพอไดยินเสียงมนุษย อมนุษย หรือเทวดาเขาแลว ยอมพูดดักใจไดวา
ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนแมดวยประการฉะนี้ จิตของทานเปนแมดวยประการฉะนี้
ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําที่เธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอื่นไม
ดูกรพราหมณ ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดักใจโดยนิมิตไมไดเลย ถึงไดยินเสียงมนุษย
อมนุษย หรือเทวดาเขาแลว ก็พูดดักใจไมไดเลย แตวาพอไดยินเสียงวิตกวิจารของบุคคลผู
ตรึกตรองเขาแลว ยอมพูดดักใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนแมดวยประการฉะนี้
จิตของทานเปนแมดว ยประการฉะนี้ ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําที่เธอพูดนั้น
ก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอื่นไปไม ดูกรพราหมณ ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดักใจโดย
นิมิตไมไดเลย ถึงไดยินเสียงมนุษย อมนุษยหรือเทวดาเขาแลว ก็พดู ดักใจไมได ถึงไดยินเสียง
วิตกวิจารของบุคคลผูตรึกตรองเขาแลวก็พูดดักใจไมได ก็แตวา กําหนดรูใจของผูที่เขาสมาธิ
อันไมมีวิตกวิจาร ดวยใจ ของตนวา ทานผูนี้ตั้งมโนสังขารไวดว ยประการใด จักตรึกวิตกชื่อ
โนนในลําดับจิตนี้ดว ยประการนั้น ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําที่เธอพูดนั้น
ก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอื่นไปไม ดูกรพราหมณ นี้เรียกวาอาเทสนาปาฏิหาริย ฯ
ดูกรพราหมณ ก็อนุสาสนีปาฏิหาริยเปนไฉน ดูกรพราหมณ ภิกษุบางรูปในธรรม
วินัยนี้ พร่ําสอนอยูอยางนี้วา จงตรึกอยางนี้ อยาไดตรึกอยางนี้ จงมนสิการอยางนี้ อยาได
มนสิการอยางนี้ จงละสิ่งนี้ จงเขาถึงสิ่งนี้อยู ดูกรพราหมณนี้เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย ดูกร
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พราหมณ ปาฏิหาริย ๓ อยางนี้แล ดูกรพราหมณบรรดาปาฏิหาริยทั้ง ๓ อยางนี้ ทานชอบ
ปาฏิหาริยอยางไหน ซึ่งงามกวาและประณีตกวา ฯ
สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ บรรดาปาฏิหาริย ๓ อยางนั้น ปาฏิหาริยท ี่ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินัยนี้ ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดังนี้นั้นผูใ ดแสดงอิทธิปาฏิหาริยนี้
ได แสดงฤทธิ์เปนอันมาก ผูน ั้นยอมชอบใจปาฏิหาริยนนั้ ปาฏิหาริยทผี่ ูใดแสดงได และเปน
ของผูนั้นนี้ ยอมปรากฏแกขาพระองค เหมือนกับรูปลวง ปาฏิหาริยที่ภกิ ษุบางรูปในธรรมวินัย
นี้พูดดักใจไดยินโดยนิมิตวา ใจของทานเปนเชนนี้ ใจของทานเปนแมดว ยประการฉะนี้ จิตของ
ทานเปนแมดวยประการฉะนี้ ถึงเธอจะพูดดักใจกะชนเปนอันมากก็ดี คําที่เธอพูดนั้นก็เปน
เชนนั้นหาเปนอยางอื่นไม ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดักใจโดย
นิมิตไมไดเลย ... แตวาพอไดยินเสียงมนุษย อมนุษยหรือเทวดาเขาแลวก็พูดดักใจได ... แมวา
ไดยินเสียงมนุษย อมนุษย หรือเทวดาเขาแลว พูดดักใจไมได แตวาไดยนิ เสียงวิตกวิจารของ
บุคคลผูตรึกตรองเขาแลว ก็พูดดักใจได ...ถึงไดยินเสียงวิตกวิจารของบุคคลผูตรึกตรองเขา
แลว ก็พดู ดักใจไมได แตวากําหนดรูใจของผูอื่นที่เขาสมาธิ อันไมมีวิตกวิจารดวยใจของตน
วา ทานผูนี้ตั้งมโนสังขารดวยประการใด จักตรึกวิตกชื่อโนนในลําดับจิตนี้ดวยประการนั้น ถึง
หากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําที่เธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอื่นไปไม
ผูใดแสดงปาฏิหาริยนี้ได ผูนนั้ ยอมชอบใจปาฏิหาริยนั้น ปาฏิหาริยที่ผูใดแสดงได และเปนของ
ผูนั้นนี้ ยอมปรากฏแกขาพระองคเหมือนกับรูปลวงขาแตพระโคดมผูเจริญ บรรดาปาฏิหาริย
ทั้ง ๓ อยางนี้ ปาฏิหาริยที่ภกิ ษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พร่าํ สอนอยูอยางนี้วา จงตรึกอยางนี้ อยา
ไดตรึกอยางนี้ จงมนสิการอยางนี้ อยาไดมนสิการอยางนี้ จงละสิ่งนี้เสีย จงเขาถึงสิ่งนี้อยู
ควรแกขาพระองค ทั้งดีกวาและประณีตกวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีที่
ทานพระโคดมตรัสดีแลว และขาพระองคจะจําไววา ทานพระโคดมประกอบดวยปาฏิหาริย
๓ อยางนี้ เพราะทานพระโคดมแสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหม
โลกก็ได เพราะทานพระโคดมกําหนดรูใจของผูที่เขสมาธิ อันไมมีวิตกวิจารดวยใจของพระองค
วา ทานผูนี้ตั้งมโนสังขารไวดวยประการใด จักตรึกวิตกชื่อโนนในลําดับจิตนี้ดว ยประการนั้น
เพราะทานพระโคดมทรงพร่ําสอนอยูอยางนี้วา จงตรึกอยางนี้ อยาไดตรึกอยางนี้ จงมนสิการ
อยางนี้ อยามนสิการอยางนี้ จงละสิ่งนี้เสีย จงเขาถึงสิ่งนี้อยู ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาที่ 166
พ. ดูกรพราหมณ ทานไดกลาววาจาที่ควรนําไปใกลเราแนแทเทียวแลเออก็เราจัก
พยากรณแกทา นวา เพราะเราแสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหม
โลกก็ได ดูกรพราหมณ เพราะเรากําหนดรูใ จของผูที่เขาสมาธิ อันไมมีวิตกวิจารดวยใจของตน
วา ทานผูนี้ตั้งมโนสังขารไวดวยประการใดจักตรึกวิตกชื่อโนนในลําดับจิตนี้ดว ยประการนั้น
เพราะเราพร่ําสอนอยูอยางนีว้ าจงตรึกอยางนี้ อยาตรึกอยางนี้ จงมนสิการอยางนี้ อยามนสิการ
อยางนี้ จงละสิง่ นี้เสีย จงเขาถึงสิ่งนี้อยู ฯ
สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็แมภกิ ษุอนื่ รูปหนึ่งผูประกอบดวยปาฏิหาริย ๓ อยางนี้
นอกจากทานพระโคดม มีอยูหรือ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ไมใชมรี อยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอยไมใชสี่รอย ไม
ใชหารอย ทีแ่ ทภิกษุผูประกอบดวยปาฏิหาริย ๓ อยางนี้ มีอยูมากมายทีเดียว ฯ
สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็บัดนี้ ภิกษุเหลานั้นอยูไหน ฯ
พ. ดูกรพราหมณ อยูในหมูภิกษุนี้เองแหละ ฯ
สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคล
หงายของที่คว่าํ เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยตัง้ ใจวา คน
มีจักษุจกั มองเห็นรูป ฉะนัน้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กับทั้ง
พระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผู
ถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนีเ้ ปนตนไป ฯ
จบพราหมณวรรคที่ ๑
___________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ชนสูตรที่ ๑ ๒. ชนสูตรที่ ๒ ๓. พราหมณสูตร ๔. ปริพาชกสูตร๕. นิพพุต
สูตร ๖. ปโลภสูตร ๗. ชัปปสูตร ๘. ติกรรณสูตร ๙. ชานุสโสณีสูตร ๑๐. สังคารวสูตร ฯ
______________
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มหาวรรคที่ ๒
ติตถสูตร
[๕๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลัทธิของเดียรถีย ๓ อยางนี้ ถูกบัณฑิตไตถามซักไซไลเลียง
เขา ยอมอางลัทธิสืบๆ มา ตั้งอยูในอกิริยทิฐิ ๓ อยาง ทิฐ๓
ิ อยางเปนไฉน คือ ๑. มี
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีวา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยาง
หนึ่ง ที่บุคคลเสวยนัน้ ลวนแตมีกรรมที่ไดทําไวแตกอนเปนเหตุ ๒. สมณพราหมณพวกหนึ่ง
มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึง่ ที่บุคคลเสวยนั้น
ลวนแตมกี ารสรางสรรของอิสรชนเปนเหตุ ๓. มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มี
ทิฐิอยางนีว้ า สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึง่ ที่บุคคลเสวยนั้น ลวนแตหาเหตุ
หาปจจัยมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณทั้ง ๓ พวกนั้น พวกที่มวี าทะอยางนี้ มี
ทิฐิอยางนีว้ า สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึง่ ที่บุคคลเสวยนั้น ลวนมีแตกรรม
ที่ไดทําไวแตกอ นเปนเหตุเราเขาไปหาสมณพราหมณพวกนั้น แลวถามอยางนีว้ า ไดยินวาทาน
ทั้งหลายมีวาทะอยางนี้ มีทฐิ อิ ยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึ่ง ทีบ่ ุคคล
เสวยนัน้ ลวนแตมีกรรมที่ไดทําไวแตกอนเปนเหตุ จริงหรือ ถาสมณพราหมณพวกนั้นถูก
เราถามอยางนีแ้ ลว ปฏิญญาวาจริง เราก็กลาวกะเขาวา ถาเชนนั้น เพราะกรรมที่ไดทําไวแต
กอนเปนเหตุ ทานทั้งหลายจักตองฆาสัตว จักตองลักทรัพย จักตองประพฤติกรรมเปนขาศึก
แกพรหมจรรย จักตองพูดเท็จ จัก---ตองพูดคําสอเสียด จักตองพูดคําหยาบ จักตองพูดคํา
เพอเจอ จักตองมากไปดวยอภิชฌา จักตองมีจิตพยาบาท จักตองมีความเห็นผิด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลยึดถือกรรมที่ไดทําไวแตกอนโดยความเปนแกนสาร ความพอใจหรือความ
พยายามวา กิจนี้ควรทําหรือวากิจนี้ไมควรทํา ยอมจะมีไมได ก็เมื่อไมไดกรณียกิจและอกรณียกิจ
โดยจริงจังมัน่ คงดังนี้ สมณวาทะที่ชอบธรรมเฉพาะตัว ยอมจะสําเร็จไมได แกผูมีสติฟนเฟอน
ไรเครื่องปองกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามีวาทะสําหรับขมขี่ที่ชอบธรรม ในสมณพราหมณพวก
นั้นผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้อยางนีแ้ ลเปนขอแรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ
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ทั้ง ๓ พวกนั้นพวกที่มวี าทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยาง
หนึ่งที่บุคคลเสวยนัน้ ลวนแตมีการสรางสรรของอิสรชนเปนเหตุ เราเขาไปหาสมณพราหมณ
พวกนั้นแลวกลาวอยางนีว้ า ไดยินวา ทานทั้งหลายมีวาทะอยางนี้ มีทฐิ อิ ยางนี้วา สุข ทุกข
หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึ่ง ที่บุคคลเสวยนัน้ ลวนแตมีการสรางสรรของอิสรชนเปนเหตุ
จริงหรือ ถาสมณพราหมณนั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราก็กลาวกะเขาวา ถา
เชนนั้น เพราะการสรางสรรของอิสรชนเปนเหตุ ทานทั้งหลายจักตองฆาสัตว ฯลฯ จักตองมี
ความเห็นผิดดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลยึดถือการสรางสรรของอิสรชนไวโดยความเปน
แกนสาร ความพอใจ หรือความพยายามวา กิจนี้ควรทําหรือวากิจนีไ้ มควรทํายอมจะมีไมได
ก็เมื่อไมไดกรณียกิจและอกรณียกิจโดยจริงจังมั่นคงดังนี้ สมณวาทะทีช่ อบธรรมเฉพาะตน ยอม
จะสําเร็จไมไดแกผูมีสติฟนเฟอน ไรเครื่องปองกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามีวาทะสําหรับขมขี่
ที่ชอบธรรม ในสมณพราหมณพวกนัน้ ผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้ อยางนี้แลเปนขอที่ ๒
ดูกรภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณทั้ง ๓ พวกนั้น พวกที่มวี าทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา
สุขทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึง่ ที่บุคคลเสวยนั้น ลวนแตหาเหตุหาปจจัยมิได
เราเขาไปหาสมณพราหมณพวกนั้น แลวกลาวอยางนีว้ า ไดยนิ วาทานทัง้ หลายมีวาทะอยางนี้
มีทิฐิอยางนีว้ า สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึง่ ที่บุคคลเสวยนั้น ลวนแตหาเหตุ
หาปจจัยมิได จริงหรือ ถาสมณพราหมณพวกนั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราก็
กลาวกะเขาวา ถาเชนนั้น เพราะหาเหตุหาปจจัยมิได ทานทั้งหลายจักตองฆาสัตว ฯลฯ จักตอง
มีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลยึดถือความไมมีเหตุไวโดยความเปนแกนสาร
ความพอใจหรือความพยายามวา กิจนี้ควรทําหรือวากิจนีไ้ มควรทํายอมจะมีไมได ก็เมือ่ ไมได
กรณียกิจและอกรณียกิจ โดยจริงจังมั่นคงดังนี้ สมณวาทะที่ชอบธรรมเฉพาะตน ยอมจะสําเร็จ
ไมได แกผูที่มสี ติฟนเฟอน ไรเครื่องปองกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามีวาทะสําหรับขมขี่ที่ชอบ
ธรรม ในสมณพราหมณพวกนั้นผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้ อยางนีแ้ ลเปนขอที่ ๓ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายลัทธิเดียรถีย ๓ อยางนี้แล ถูกบัณฑิตไตถามซักไซไลเรียงเขา ยอมอางถึงลัทธิสืบๆ
มา ตั้งอยูในอกิริยทิฐิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนธรรมที่เราแสดงไวนี้แลคนอื่นขมขี่ไมได ไม
มัวหมอง ไมถกู ติ ไมถูกคัดคาน โดยสมณพราหมณผูรูกธ็ รรมที่เราแสดงไวแลว คนอื่น
ขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถกู ติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู เปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมที่เราแสดงไววา ธาตุหก คนอื่นขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคาน
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โดยสมณพราหมณผูรูธรรมที่เราแสดงวา ผัสสายตนะ ๖ ... มโนปวิจาร ๑๘ ... อริยสัจ ๔ ...
ธาตุ ๖ คนอื่นขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถกู ติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู นี้เราได
กลาวไวแลวเชนนี้แล เพราะอาศัยอะไรจึงไดกลาวไวดังนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุ ๖ เหลานี้
คือ ปถวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ เพราะอาศัยคําที่เรา
ไดกลาวไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เราแสดงไววาธาตุ ๖ คนอื่นขมขี่ไมได ไมมวั หมอง
ไมถูกติ ไมถูกคัดคาน ---โดยสมณพราหมณผูรู ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดังนั้น ก็คาํ วาธรรมที่เรา
แสดงไววา ผัสสายตนะ ๖ คนอื่นขมขี่ไมได ไมมวั หมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดย
สมณพราหมณผูรู นี้เราไดกลาวไวแลวเชนนี้แล เพราะอาศัยอะไรจึงไดกลาวไวดังนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ เหลานี้ คือ อายตนะเปนเหตุแหงผัสสะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ เพราะอาศัยคําที่เราไดกลาวไววาดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เราแสดงไววา ผัสสาย
ตนะ ๖ คนอืน่ ขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถกู ติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู ฉะนั้น
เราจึงไดกลาวไวดังนั้น ก็คําวา ธรรมที่เราแสดงไววา มโนปวิจาร ๑๘ คนอื่นขมขี่ไมได ไม
มัวหมอง ไมถกู ติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู นี้เรากลาวไวแลวเชนนีแ้ ล เพราะอาศัย
อะไรจึงไดกลาวไวดังนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเห็นรูปดวยตาแลว ยอมเขาไปไตรตรองรูป
อันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส เขาไปไตรตรองรูปอันเปนที่ตงั้ แหงโทมนัส เขาไปไตรตรองรูปอันเปน
ที่ตั้งแหงอุเบกขา ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิม้ รสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะ
ดวยกาย ... รูแ จงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมเขาไปไตรตรองธรรมอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส เขา
ไปไตรตรองธรรมอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส เพราะอาศัยคําที่เราไดกลาวไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมที่เราแสดงไววา มโนปวิจาร ๑๘ คนอื่นขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัด
คานโดยสมณพราหมณผูรู ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดังนี้ ก็คําวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เรา
แสดงไววา อริยสัจ ๔ คนอืน่ ขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถกู ติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณ
ผูรู นี้เราไดกลาวไวแลวเชนนี้แล เพราะอาศัยอะไรจึงไดกลาวไวดังนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะถือมั่นธาตุ ๖ สัตวจึงลงสูครรภเมื่อมีการลงสูครรภ จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย
จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา
เราบัญญัติ วา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นีข้ อปฏิบัติใหถึงความดับทุกขแกบุคคล
ผูเสวยเวทนาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจเปนไฉน คือ แมชาติก็เปนทุกข แมชราก็
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เปนทุกข แมมรณะก็เปนทุกข แมโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เปนทุกข ความ
ประสบกับสิ่งที่ไมเปนที่รัก เปนทุกขความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเปนทุกข แมความปรารถนา
สิ่งใดไมไดสมหวังก็เปนทุกข โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
ทุกขอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขสมุทัยอริยสัจเปนไฉน คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวญ
ิ ญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะ
นามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย
จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ
อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมเกิดขึ้นดวยประการ
อยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาทุกขสมุทัยอริยสัจดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขนิโรธอริยสัจ
เปนไฉน เพราะอวิชชาดับโดยสํารอกไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะ
จึงดับเพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทาน
จึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสจึงดับ กองทุกขทั้งมวลนีย้ อมดับดวยอาการอยางนี้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปน
ไฉน อริยมรรคมีองค ๘ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยง
ชีวิตชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกวา
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยถอยคําที่เราไดกลาววา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมที่เราแสดงไววา อริยสัจ ๔ คนอื่นขมขี่ไมได ไมมวั หมอง ไมถูกติ ไมถูกคัด
คานโดยสมณพราหมณผูรู ฉะนั้นเราจึงไดกลาวไวดังนัน้ ฯ
ภยสูตร
[๕๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมกลาวภัย ๓ อยางนี้วา เปน
อมาตาปุตติกภัย ภัย ๓ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยที่มีการเกิดไฟไหมใหญ เมื่อ
เกิดไฟไหมใหญแลว แมบานก็ถูกไฟเผา แมนิคมก็ถูกไฟเผา แมนครก็ถูกไฟเผา เมื่อบานก็ดี

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาที่ 171
นิคมก็ดี นครก็ดีถูกไฟเผาอยู ในที่นั้นๆ แมมารดาก็ไมพบบุตร แมบุตรก็ไมพบมารดา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมกลาวภัยขอที่ ๑ นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้น มีอยู ก็เมื่อมหาเมฆตั้งขึ้นแลว ยอมเกิดหวง
น้ําใหญ เมื่อเกิดหวงน้ําใหญแลว แมบานก็ถูกน้ําพัดไป แมนิคมก็ถูกน้ําพัดไป เมื่อบานก็ดี
นิคมก็ดี นครก็ดี ถูกน้ําพัดไปอยู ในทีน่ ั้นๆ แมมารดาก็ไมพบบุตร แมบตุ รก็ไมพบมารดา
ดูกรภิกษุทั้งหลายปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมกลาวภัยขอที่ ๒ นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยที่มภี ัยคือโจรปากําเริบ พวกชาวชนบทตางพากันขึ้นยานหนีไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อสมัยที่มีภัยคือโจรปากําเริบ เมื่อชาวชนบทตางพากันขึ้นยานหนีไป ในที่
นั้นๆ แมมารดาก็ไมพบบุตร แมบุตรก็ไมพบมารดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ
ยอมกลาวภัยขอที่ ๓ นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาว
ภัย ๓ อยางนี้แลวา เปนอมาตาปุตติกภัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาว
สมาตาปุตติกภัยแทๆ ๓ อยางนี้นั้นแลวา เปนอมาตาปุตติกภัย ภัย ๓ อยางนั้น เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยที่มีการเกิดไฟไหมใหญ เมื่อเกิดไฟไหมใหญแลว แมบานก็ถูกไฟเผา
แมนิคมก็ถูกไฟเผา แมนครก็ถูกไฟเผา แมบานก็ดีนิคมก็ดี นครก็ดี ถูกไฟเผาอยู สมัยที่
มารดาก็พบบุตร แมบุตรก็พบมารดา เปนบางครั้งบางแหง มีอยู ดูกรภิกษุท้งั หลาย ปุถุชน
ผูไมไดสดับยอมกลาวสมาตาปุตติกภัยแทๆ ขอที่ ๑ นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้นมีอยู ก็เมื่อมหาเมฆตั้งขึ้นแลว ยอมเกิดหวงน้ํา
ใหญ เมื่อเกิดหวงน้ําใหญแลว แมบานก็ถูกน้ําพัดไป แมนิคมก็ถูกน้ําพัดไป แมนครก็ถูกน้ํา
พัดไป เมื่อบานก็ดี นิคมก็ดี นครก็ดี ถูกน้ําพัดไปอยู สมัยที่มารดาก็พบบุตร แมบุตรก็พบ
มารดา เปนบางครั้งบางแหง มีอยูดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาวสมาตาปุต
ติกภัยแทๆ ขอที่ ๒นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยที่มภี ัยคือโจรปากําเริบ พวกชาวชนบทตางพากันขึ้นยานหนีไป
ก็เมื่อภัยคือโจรปากําเริบ เมื่อพวกชาวชนบทตางพากันขึ้นยานหนีไป สมัยที่มารดาก็พบบุตร
แมบุตรก็พบมารดา เปนบางครั้งบางแหงมีอยูดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาว
สมาตาปุตติกภัยแทๆ ขอที่ ๓นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ
ยอมกลาวภัย ๓อยางนี้แลซึ่งเปนสมาตาปุตติกภัยแทๆ วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภัย ๓ อยางนี้ เปนอมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนั้นเปนไฉน คือ
ภัยคือความแก ๑ ภัยคือความเจ็บ ๑ ภัยคือความตาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุตรแก มารดา
ยอมไมไดตามใจหวังดังนี้วา เราจงแก บุตรของเราอยาไดแก ก็หรือวา เมื่อมารดาแก บุตร
ยอมไมไดตามใจหวังดังนี้วา เราจงแกมารดาของเราอยาไดแก เมื่อบุตรเจ็บไข มารดายอมไมได
ตามใจหวังดังนี้วา เราจงเจ็บไข บุตรของเราอยาเจ็บไข ก็หรือวา เมื่อมารดาเจ็บไข บุตรยอม
ไมไดตามใจหวังดังนีว้ า เราจงเจ็บไข มารดาของเราอยาเจ็บไข เมื่อบุตรกําลังจะตายมารดายอม
ไมไดตามใจหวังดังนีว้ า เราจงตาย บุตรของเราอยาไดตาย ก็หรือวาเมื่อมารดากําลังจะตาย บุตร
ยอมไมไดตามใจหวังดังนี้วา เราจงตาย มารดาของเราอยาไดตาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๓
อยางนี้แล เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มรรคาปฏิปทาซึ่งเปนไปเพื่อละ เพือ่ กาวลวงสมาตาปุตติกภัย ๓ อยาง
นี้ และอมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนี้ มีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลายก็มรรคาปฏิปทาซึ่งเปนไปเพื่อละ
เพื่อกาวลวงสมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนี้ และอมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนี้เปนไฉน คืออริยมรรค
มีองค ๘ นี้แล กลาวคือสัมมาทิฏฐิ ... สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรรคาปฏิปทาซึ่งเปนไป
เพื่อละเพื่อกาวลวงสมาตาปุตติกภัย ๓ อยาง และอมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนี้แล ฯ
เวนาคสูตร
[๕๐๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆ
เปนอันมาก เสด็จถึงพราหมณคามแหงชาวโกศลชื่อ เวนาคปุระพราหมณคฤหบดีชาวเวนาคปุระ
ไดสดับขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุลแลว เสด็จมาถึงเวนาคปุระ
โดยลําดับ ก็กติ ติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะ
เหตุนี้ๆพระผูม ีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... ทรงเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม
พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่ง
ของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม
พระองคทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องตนไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด ทรงประกาศ
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พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันต
ทั้งหลายเห็นปานนั้น ยอมเปนความดีแล ครั้งนั้นแล พราหมณและคฤหบดีชาวเวนาคปุระ
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่งลง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง บางพวกไดปราศรัยกับพระผูม ีพระภาค ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป
แลวนั่งลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประนมมือไหวไปทางพระผูมีพระภาคแลว นั่งลง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศชื่อและโคตรแลว นัง่ ลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวก
นั่งนิ่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พราหมณวัจฉโคตรชาวเวนาคปุระ ไดกราบทูลพระผู
มีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญไมเคยมีมาแลว
อินทรียของทานพระโคดมผองใสยิ่งนัก พระฉวีวรรณของทานพระโคดมบริสุทธิ์ผุดผอง ขาแต
พระโคดมผูเจริญ อินทรียของทานพระโคดมผองใส พระฉวีวรรณของทานพระโคดมบริสุทธิ์ผุด
ผอง เหมือนกับผลพุทราสุกที่มีในสรทกาลอันเปนของบริสุทธิ์ผุดผอง ฉะนั้น ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ อินทรียของทานพระโคดมผองใส พระฉวีวรรณของทานพระโคดมบริสุทธิ์ผุดผอง เหมือน
ผลตาลสุกที่หลุดจากขั้วอันเปนของบริสุทธิ์ผุดผอง ฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ อินทรียของ
ทานพระโคดมผองใส พระฉวีวรรณของทานพระโคดมบริสุทธิ์ผุดผอง เหมือนกับแทงทองชมพู
นุชที่บุตรนายชางทองผูขยันหลอมดีแลว อันนายชางทองผูฉลาดบุดีแลว วางไวบนผากัมพลเหลือง
สองแสงประกาย สุกสะกาว ฉะนัน้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญเห็นปานนี้
คือ เตียงมีเทาเกิน ---ประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวรา ย ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาดที่ทําดวย
ขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเปนชอ
ดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะ อันวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน
เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดมีขนแกะขางเดียวเครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครื่อง
ลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คนยืนรําได เครื่องลาดหลังชาง
เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม เครื่อง
ลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง ทานพระโคดมไดที่นอน
ที่นั่งสูงใหญเห็นปานนี้ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบากเปนแนพระผูมีพระภาค
ตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ที่นอนที่นั่งอันสูงใหญเหลานั้น คือเตียงมีเทาเกินประมาณ ...
เครื่องลาดมีหมอนขาง บรรพชิตหาไดยาก และที่ไดแลวก็ไมควรใชสอย ดูกรพราหมณ ที่นั่ง
ที่นอนอันสูงใหญ ๓ ชนิดนี้ ทุกวันนี้เราไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ที่นั่ง
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ที่นอนอันสูงใหญ ๓ ชนิด เหลาไหน คือ ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญที่เปนของทิพย ๑ ที่นั่งที่นอน
อันสูงใหญที่เปนของพรหม ๑ ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญที่เปนของพระอริยเจา ๑ ดูกรพราหมณ
ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ ๓ ชนิดนี้แล ทุกวันนี้ เราไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ฯ
วัจฉ. ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ก็ที่นงั่ ที่นอนอันสูงใหญที่เปนของทิพย ซึ่งทุกวันนี้
ทานพระโคดมไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก เปนไฉน ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เราอาศัยบานหรือนิคมแหงใดในโลกนี้อยู เวลาเชาเรานุงแลว ถือ
บาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคมแหงนั้นแหละเวลาหลังอาหารกลับจากบิณฑบาต
แลว เขาไปยังชายปา กวาดหญาหรือใบไมซึ่ง มีอยู ณ ทีน่ ั้นเปนกองแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกาย
ตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนาเราสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก วิจาร
มีปติ และสุขเกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร เพราะวิตกวิจาร สงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติ
สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป เขาตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญ
วา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เขาจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ
ละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกร
พราหมณ ถาเราผูเปนเชนนี้เดินจงกรมอยู ที่เดินจงกรมในสมัยนั้นของเรา ชื่อวาเปนทิพย ถา
เราผูเปนเชนนีย้ ืนอยู ทีย่ ืนในสมัยนั้นของเรา ชื่อวาเปนทิพยถาเรา ผูเปนเชนนีน้ ั่งอยู ที่นั่งใน
สมัยนั้นของเรา ชื่อวาเปนทิพย ถาเราผูเปนเชนนีน้ อน อยู ที่นอนอันสูงใหญในสมัยนั้นของเรา
ชื่อวาเปนทิพย ดูกรพราหมณที่นั่งที่นอน อันสูงใหญอันเปนของทิพยนี้แล ทุกวันนี้ เราไดตาม
ความปรารถนาไดโดย ไมยาก ไมลําบาก ฯ
วัจฉ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว
เพราะใครคนอื่นยกเวนทานพระโคดมเสีย จักไดทนี่ ั่งที่นอนอันสูงใหญที่เปนของทิพยเห็นปาน
ดังนี้ ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบากขาแตพระโคดมผูเจริญ สวนที่นั่งที่นอน
อันสูงใหญที่เปนของพรหม ซึ่งทุกวันนี้ทานพระโคดมไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไมลําบาก เปนไฉน ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เราอาศัยบานหรือนิคมแหงใดในโลกนี้อยู เวลาเชาเรานุงแลว ถือ
บาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคมแหงนั้นแหละเวลาหลังอาหาร กลับจากบิณฑ
บาตแลว เขาไปยังชายปา กวาดหญาหรือใบไมซึ่งมีอยู ณ ที่นั้นเขาเปนกองแลว นั่งคูบ ัลลังก
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ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒
ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก
ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีใจประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวย
มุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือน
กัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบนเบือ้ งลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่
ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไม
มีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ดูกรพราหมณ ถาเรานั้นเปนผูเชนนี้เดินจงกรมอยู ที่เดินจงกรม
ในสมัยนัน้ ของเรา ชื่อวาเปนของพรหม ถาเราผูเปนเชนนีย้ ืนอยู ... นั่งอยู ... นอนอยู ทีน่ อน
อันสูงใหญในสมัยนั้นของเรา ชื่อวาเปนของพรหม ดูกรพราหมณ ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญที่
เปนของพรหมนี้แล ทุกวันนี้เราไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ฯ
วัจฉ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว
เพราะใครอื่นยกเวนทานพระโคดมเสีย จักไดที่นั่งที่นอนอันสูงใหญที่เปนของพรหมตามความ
ปรารถนา จักไดโดยไมยาก ไมลําบาก ขาแตพระโคดมผูเจริญ สวนที่นงั่ ที่นอนอันสูงใหญที่
เปนของพระอริยเจา ซึ่งทุกวันนี้ ทานพระโคดมไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก
เปนไฉน ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เราอาศัยบานหรือนิคมแหงใดในโลกนี้อยู เวลาเชานุงแลว ถือบาตร
และจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคมแหงนัน้ แหละ เวลาหลังอาหาร กลับจากบิณฑบาต
แลว เขาไปยังชายปา กวาดหญาหรือใบไมซึ่งมีอยู ณ ที่นนั้ รวมเขาเปนกองแลว นั่งคูบ ัลลังก
ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เรารูชัดอยางนี้วา ราคะเราละไดขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว
ทําใหเปนเหมือน ตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา โทสะ ... โมหะ
เราละไดขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้น
อีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรพราหมณ ถาเราผูเปนเชนนี้เดินจงกรมอยูทเี่ ดินจงกรมในสมัยนั้น
ของเรา ชื่อวาเปนของพระอริยะ ถาเราผูเปนเชนนีย้ ืนอยูน ั่งอยู ... นอนอยู ที่นอนอันสูงใหญ
นั้น สมัยนัน้ ของเรา ชื่อวาเปนของพระอริยะ ดูกรพราหมณ ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญที่เปนของ
พระอริยเจานีแ้ ล ทุกวันนี้เราไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ฯ
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วัจฉ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว
เพราะใครอื่นยกเวนทานพระโคดมเสีย จักไดที่นั่งที่นอนอันสูงใหญที่เปนของพระอริยเจา เห็น
ปานดังนี้ตามความปรารถนา จักไดโดยไมยาก ไมลําบาก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่าํ เปดของที่ปด บอกทาง
แกคนผูหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้นขาแตพระ
โคดมผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้ ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปน
สรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองคทั้งหลายวา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต
จําเดิมแตวันนีเ้ ปนตนไป ฯ
สรภสูตร
[๕๐๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เขาคิชฌกูฏใกลพระนครราชคฤห
ก็สมัยนั้นแล ปริพาชกชื่อสรภะหลีกไปจากธรรมวินัยนีไ้ ม นาน เขาพูดในบริษัท ณ พระนคร
ราชคฤหอยางนี้วา ธรรมของพวกสมณศากยบุตรเรารูทวั่ ถึงแลว ก็แหละเพราะรูธรรมของพวก
สมณศากยบุตรทั่วถึงแลว เราจึงไดหลีกมาเสีย ถามิเชนนัน้ เราก็จะไมหลีกมาจากธรรมวินัยนั้น
เลย ครั้งนั้นแลเปนเวลาเชา ภิกษุมากรูปดวยกันนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาต
ยังพระนครราชคฤห ภิกษุเหลานั้นไดยินสรภปริพาชกกําลังพูดอยูในบริษัท ณ นครราชคฤหอยาง
นี้วา ธรรมของพวกสมณศากยบุตร เรารูทวั่ ถึงแลว ก็แหละเพราะรูธรรมของพวกสมณศากยบุตร
ทั่วถึงแลว เราจึงไดหลีกไปเสีย ถามิเชนนั้เราก็จะไมหลีกมาจากธรรมวินัยนัน้ เลย ลําดับนั้น
แล ภิกษุเหลานั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห เวลาหลังอาหาร กลับจากบิณฑบาต
แลว ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ปริพาชกชื่อสรภะไดหลีกไปจากธรรมวินยั นี้ไมนาน เขาพูดในบริษัท ณ พระนครราชคฤหอยางนี้
วา ธรรมของพวกสมณศากยบุตรเรารูทั่วถึงแลว ก็เพราะรูธรรมของพวกสมณศากยบุตรทั่วถึง
แลว เราจึงไดหลีกมาเสีย ถามิเชนนั้น เราก็จะไมหลีกมาจากธรรมวินัยนัน้ เลย ขาแตพระองค
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ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาสขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาเสด็จไปหาสรภปริพาชกยัง
ปริพาชการามฝงแมน้ําสัปปนีเถิด พระผูมพี ระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล เปนเวลา
เย็นพระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่พกั ผอน เสด็จไปหาสรภปริพาชกยังปริพาชการาม ฝงแมน้ํา
สัปปนี ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว ครั้นแลวตรัสถามสรภปริพาชกวาดูกรสรภะ ทานพูดวา
ธรรมของพวกสมณศากยบุตรเรารูทั่วถึงแลว ก็แหละเพราะรูธรรมของพวกสมณศากยบุตรทั่วถึง
แลว เราจึงไดหลีกมาเสีย ถามิเชนนั้นเราก็จะไมหลีกมาจากธรรมวินัยนัน้ ดังนี้ จริงหรือ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสถามเชนนั้น สรภปริพาชกไดนงิ่ เสีย พระผูมพี ระภาคไดตรัสกะสรภ
ปริพาชกเปนครั้งที่ ๒ วา จงพูดเถิดสรภะธรรมของพวกสมณศากยบุตรทานรูทั่วถึงแลววาอยาง
ไร ถาความรูทั่วถึงของทานจักยังไมบริบูรณ เราก็จกั ชวยทําใหบริบูรณ ถาความรูของทานจัก
บริบูรณ เราก็จกั อนุโมทนา แมครั้งที่ ๒ สรภปริพาชกก็ไดนิ่งเสีย แมครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรสรภะ ธรรมของพวกสมณศากยบุตรเราบัญญัติไว จงพูดเถิดสรภะ ธรรมของพวก
สมณศากยบุตรทานรูทั่วถึงแลววาอยางไร ถาความรูทั่วถึงของทานจักยังไมบริบูรณ เราก็จักชวยทํา
ใหบริบูรณ ถาความรูทั่วถึงของทานจักบริบูรณ เราก็จกั อนุโมทนา แมครั้งที่ ๓สรภปริพาชก
ก็ไดนิ่งเสีย ครั้งนั้นแล ปริพาชกพวกนั้น ไดกลาวกะสรภปริพาชกวา ดูกรอาวุโสสรภะ พระ
สมณโคดมทรงประทานโอกาสแกทานทุกคราวที่เธอขอพระองคทาน จงพูดเถิดอาวุโสสรภะ ธรรม
ของพวกสมณศากยบุตรทานรูทั่วถึงแลวอยางไร ถาความรูทั่วถึงของทานจักยังไมบริบูรณ พระ
สมณโคดมก็จกั ชวยทําใหบริบูรณ แตถาความรูทั่วถึงของทานจักบริบูรณ พระสมณโคดมก็จัก
อนุโมทนาเมื่อปริพาชกเหลานั้นไดพูดเชนนี้แลว สรภปริพาชกนั่งนิ่ง เกอ คอตก หนาคว่ํา
ซบเซา หมดปฏิภาณ ลําดับนัน้ แล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา สรภปริพาชกนั่งนิ่ง เกอ
คอตก หนาคว่ํา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงไดตรัสกะปริพาชกเหลานั้นวา ดูกรปริพาชกทั้งหลาย
ผูใดแลพึงกลาวกะเราอยางนีว้ า ทานผูปฏิญาณตนวาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ยังไมไดตรัสรู
ธรรมเหลานี้ เราพึงไตถามซักไซรไลเลียงผูนั้นในธรรมนั้นไดเปนอยางดี ผูนั้นแล เมือ่ ถูกเรา
ไตถามซักไซรไลเลียงเปนอยางดี จะไมพึงถึงฐานะ ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ พูดกลบ
เกลื่อนเสีย หรือพูดนอกเรื่องนอกราว ๑ ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความเสียใจให
ปรากฏ ๑ นั่งนิ่ง เกอ คอตก หนาคว่ํา ซบเซา หมดปฏิภาณ เหมือนกับสรภปริพาชก ๑
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ขอนี้ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส ดูกรปริพาชกทั้งหลาย ผูใ ดแล พึงกลาวกะเราเชนนีว้ า ทานผู
ปฏิญาณตนวาเปนพระขีณาสพ มีอาสวะเหลานี้ยังไมสนิ้ แลว เราพึงไตถามซักไซรไลเลียงผูนั้น
ในเรื่องอาสวะนั้นไดเปนอยางดี---ผูนั้นแล เมื่อถูกเราไตถาม ซักไซรไลเลียงเปนอยางดี เขาจะ
ไมพึงถึงฐานะ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ พูดกลบเกลือ่ นเสีย หรือพูดนอกเรื่องนอกราว ๑
ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความเสียใจใหปรากฏ ๑ นั่งนิ่ง เกอ คอตก หนาคว่ํา
ซบเซา หมดปฏิภาณ เหมือนกับสรภปริพาชก ๑ ขอนี้มิใชฐานะไมใชโอกาส ดูกรปริพาชก
ทั้งหลาย ผูใดแล พึงกลาวกะเราเชนนีว้ า ก็ทานแสดงธรรมเพื่อประโยชนอันใด ธรรมที่ทาน
แสดงแลวนั้น ไมนําออกเพื่อความสิ้นทุกข โดยชอบแกผูทําตามไดจริง เราพึงไตถาม ซักไซร
ไลเลียงผูนั้นในเรื่องนั้นไดเปนอยางดี ผูนนั้ แล เมื่อถูกเราไตถาม ซักไซร ไลเลียงเปนอยางดี
จะไมพึงถึงฐานะ ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ พูดกลบเกลื่อนเสีย หรือพูดนอกเรือ่ งนอก
ราว ๑ ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความเสียใจใหปรากฏ ๑ นั่งนิ่ง เกอ คอตก หนาคว่ํา
ซบเซา หมดปฏิภาณ เหมือนกับสรภปริพาชก ๑ ขอนี้ไมใชฐานะไมใชโอกาส
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดทรงบันลือสีหนาท ณ ปริพาชการาม ฝงแมน้ําสัปปนี ๓
ครั้งแลว เสด็จไปสูเวหาส ลําดับนั้น พวกปริพาชกนั้น เมือ่ พระผูมีพระภาคเสด็จไปแลวไม
นาน ตางชวยกันเอาปฏัก คือ วาจาทิ่มแทงสรภปริพาชกรอบขางวา ดูกรสรภะ สุนัขจิ้งจอกแก
ในปาใหญคิดวา จักบันลือสีหนาท มันคงบันลือเปนสุนขั จิ้งจอกอยูน นั่ เอง บันลือไมตางสุนัข
จิ้งจอกไปไดเลยแมฉันใด ตัวเธอก็ฉันนัน้ เหมือนกัน คิดวา นอกจากพระสมณโคดม เราก็
บันลือสีหนาทได บันลือไดเหมือนสุนัขจิ้งจอก บันลือไมตางสุนัขจิ้งจอกไปไดเลย ดูกรสรภะ
ลูกไกตัวเมียคิดวา จักขันใหเหมือนพอไก มันคงขันไดอยางลูกไกตวั เมียอยูนนั่ เอง แมฉันใด
ตัวทานก็ฉนั นัน้ เหมือนกันแล คิดวา นอกจากพระสมณโคดม เราจักขันไดเหมือนพอไก แตก็
ขันไดเหมือนลูกไกตัวเมียอยูนั้นเอง ดูกรสรภะ โคผูยอมเขาใจวา ในโรงโคที่วางเปลา ตนตอง
บันลือไดอยางลึกซึ้ง แมฉันใด ตัวทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเขาใจวา นอกจากพระสมณ
โคดม ตนตองบันลือไดอยางลึกซึ้ง ครั้งนั้นแล ปริพาชกพวกนัน้ ตางชวยกันเอาปฏักคือ วาจา
ทิ่มแทงสรภปริพาชกรอบขาง ฯ
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เกสปุตตสูตร
[๕๐๕] ๖๖. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญ เสด็จถึงนิคมของพวกกาลามะชื่อวา เกสปุตตะพวกชนกาลามโคตร ชาวเกสปุตต
นิคมไดสดับขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุลแลว เสด็จมาถึงเกส
ปุตตนิคมโดยลําดับ ก็กิตติศพั ทอันงามของพระสมณโคดมพระองคนนั้ แล ขจรไปแลวอยางนีว้ า
แมเพราะเหตุนี้ๆพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... ทรงเบิกบานแลว ทรงจําแนก
ธรรมพระองคทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย พระปญญา
อันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรู
ตาม พระองคทรงแสดงธรรมไพเราะในเบือ้ งตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด ทรงประ
กาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสทุ ธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็น
พระอรหันตทงั้ หลายเห็นปานนั้น ยอมเปนความดีแล ครัง้ นั้น ชนกาลามโคตร ชาวเกสปุตต
นิคมไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงที่ประทับ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง
กันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประนมมือไปทางพระผูม ีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศชื่อและ---โคตรแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกนั่งเฉยๆ ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่งเมื่อตางก็นั่งลงเรียบรอยแลว จึงไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา
มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคม สมณพราหมณพวกนัน้ พูดประกาศแตเฉพาะวาทะ
ของตัวเทานั้น สวนวาทะของผูอื่นชวยกันกระทบกระเทียบ ดูหมิน่ พูดกด ทําใหไมนา เชื่อ
พระเจาขา มีสมณพราหมณอีกพวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคมถึงพราหมณพวกนัน้ ก็พูดประกาศ
แตเฉพาะวาทะของตนเทานัน้ สวนวาทะของผูอื่นชวยกันกระทบกระเทียบ ดูหมิน่ พูดกด ทํา
ใหไมนาเชื่อ พระเจาขา พวกขาพระองคยงั มีความเคลือบแคลงสงสัยในสมณพราหมณเหลานัน้
อยูทีเดียววา ทานสมณพราหมณเหลานัน้ ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกร
กาลามชนทั้งหลาย ก็ควรแลวที่ทานทั้งหลายจะเคลือบแคลงสงสัย และทานทั้งหลายเกิดความ
เคลือบแคลงสงสัยในฐานะทีค่ วรแลว มาเถิดทานทั้งหลายทานทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคํา
ที่ไดยินไดฟงมา อยาไดยึดถือตามถอยคําสืบๆ กันมา อยาไดยึดถือโดยตืน่ ขาววา ไดยนิ อยางนี้
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อยาไดยึดถือโดยอางตํารา อยาไดยึดถือโดยเดาเอาเอง อยาไดยึดถือโดยคาดคะเน อยาไดเชื่อ
ถือโดยความตรึกตามอาการ อยาไดยึดถือโดยชอบใจวาตองกันกับทิฐิของตัว อยาไดยดึ ถือ
โดยเชื่อวาผูพดู สมควรจะเชือ่ ได อยาไดยดึ ถือโดยความนับถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา เมื่อใด
ทานทั้งหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศลธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ผูรูติเตียน
ธรรมเหลานี้ใครสมาทานใหบริบูรณแลวเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน เพื่อทุกขเมื่อนั้น ทาน
ทั้งหลายควรละธรรมเหลานัน้ เสีย ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉนความโลภ เมื่อเกิดขึ้นในภายในบุรุษ ยอมเกิดขึน้ เพือ่ ประโยชนหรือเพื่อสิ่งไมเปน
ประโยชน พวกชนกาลามโคตรตางกราบทูลวา เพื่อสิ่งไมเปนประโยชนพระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ก็บุคคลผูโลภ ถูกความโลภครอบงํา มีจิตอันความโลภ
กลุมรุมนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยกไ็ ด คบชูก็ได พูดเท็จก็ไดสิ่งใดเปนไปเพื่อสิ่งไมเปน
ประโยชนเพื่อทุกข สิ้นกาลนาน บุคคลผูโลภ ยอมชักชวนผูอ่นื เพื่อความเปนอยางนัน้ ก็ได ฯ
กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความโกรธเมื่อเกิดขึ้นในภายในบุรุษ
ยอมเกิดขึน้ เพือ่ ประโยชนหรือเพื่อสิ่งไมใชประโยชน ฯ
กา. เพื่อสิ่งไมเปนประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ก็บุคคลผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา มีจิตอันความโกรธ
กลุมรุมนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยกไ็ ด คบชูก็ได พูดเท็จก็ไดสิ่งใดเปนไปเพื่อสิ่งไมเปน
ประโยชน เพือ่ ทุกข สิ้นกาลนาน บุคคลผูโกรธยอมชักชวนผูอื่น เพื่อความเปนอยางนัน้ ก็ได ฯ
กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความหลง
เมื่อเกิดขึ้นในภายในของบุรษุ ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนหรือเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน ฯ
กา. เพื่อสิ่งไมเปนประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย บุคคลผูหลง ถูกความหลงครอบงํา มีจิตอันความหลง
กลุมรุมนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยกไ็ ด คบชูก็ได พูดเท็จก็ไดสิ่งใดเปนไปเพื่อสิ่งไมเปน
ประโยชนเพื่อทุกข สิ้นกาลนาน บุคคลผูหลง ยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนัน้ ก็ได ฯ
กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ
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พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนธรรมเหลานี้
เปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ
กา. เปนอกุศล พระเจาขา ฯ
พ. มีโทษหรือไมมีโทษ ฯ
กา. มีโทษ พระเจาขา ฯ
พ. ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ
กา. ทานผูรูติเตียน พระเจาขา ฯ
พ. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชนเพื่อทุกขหรือหาไม
ในขอนี้ทานทัง้ หลายมีความเห็นอยางไร ฯ
กา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน เพือ่ ทุกข ในขอนี้
ขาพระองคทั้งหลายมีความเห็นเชนนี้ ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย เราไดกลาวคําใดไววา ดูกรกาลามชนทั้งหลาย มาเถอะ
ทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําที่ไดยินไดฟงมา ... อยาไดยึดถือโดยนับถือวา
สมณะนี้เปนครูของเรา เมื่อใด ทานทั้งหลายพึงรูดว ยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ธรรม
เหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ทานผูรูติเตียนธรรมเหลานี้ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อ
สิ่งไมเปนประโยชนเพื่อทุกขเมื่อนั้น ทานทัง้ หลายควรละธรรมเหลานั้นเสีย เพราะอาศัยคําที่
เราไดกลาวไวแลวนั้น เราจึงไดกลาวไวดังนี้ ดูกรกาลามชนทั้งหลาย มาเถอะทานทั้งหลาย
ทาน ทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําที่ไดยินไดฟงมา ... อยาไดยึดถือโดยความนับถือวา สมณะนี้
เปนครูของเรา เมื่อใด ทานทัง้ หลายพึงรูดว ยตนเองวา ธรรมเหลา นี้เปนกุศล ธรรมเหลานี้ไมมี
โทษ ธรรมเหลานี้ทานผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลานี้ ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อ
ประโยชน เพือ่ สุข เมื่อนั้น ทานทั้งหลายควรเขาถึงธรรมเหลานั้นอยู ดูกรกาลามชนทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความไมโลภเมื่อเกิดขึ้นในภายในบุรุษ ยอมเกิด
เพื่อประโยชนหรือเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน ฯ
กา. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ก็บุคคลผูไมโลภ ไมถูกความโลภครอบงํามีจิตไมถูกความ
โลภกลุมรุมนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ สิ่งใดยอมเปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผูไมโลภ ยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้น ฯ
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กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนความไม
โกรธ เมื่อเกิดขึ้นในภายในของบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนหรือเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน ฯ
กา. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย บุคคลผูไมโกรธ ไมถูกความโกรธครอบงํามีจิตไมถูกความ
โกรธกลุมรุมนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จสิ่งใดเปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผูไมโลภยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้น ฯ
กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนความไมหลง
เมื่อเกิดขึ้นในภายในของบุรษุ ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนหรือเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน ฯ
กา. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ก็บุคคลผูไมหลง ไมถูกความหลงครอบงํามีจิตไมถูกความ
หลงกลุมรุมนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ สิ่งใดยอมเปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผูไมหลง ยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้น ฯ
กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนธรรมเหลานี้
เปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ
กา. เปนกุศล พระเจาขา ฯ
พ. มีโทษหรือไมมีโทษ ฯ
กา. ไมมีโทษ พระเจาขา ฯ
พ. ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ
กา. ทานผูรูสรรเสริญ พระเจาขา ฯ
พ. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขหรือหาไม
ในขอนี้ ทานทัง้ หลายมีความเห็นอยางไร ฯ
กา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ในขอนี้
ขาพระองคทั้งหลายมีความเห็นเชนนี้ ฯ
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ดูกรกาลามชนทั้งหลาย เราไดกลาวคําใดไววา ดูกรกาลามชนทั้งหลาย มาเถอะทาน
ทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําที่ไดยินไดฟงมา อยาได ยึดถือตามถอยคําสืบๆ
กันมา อยาไดยดึ ถือโดยตื่นขาววา ไดยนิ วาอยางนี้อยาไดยดึ ถือโดยอางตํารา อยาไดยดึ ถือโดย
คาดคะเน อยาไดยึดถือโดยตรึกตามอาการ อยาไดยึดถือโดยชอบใจวาตองกันกับทิฐิของตน
อยาไดยึดถือโดยเชื่อวาผูพูดสมควรเชื่อได อยาไดยึดถือโดยความนับถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา
เมื่อใด ทานทั้งหลายพึงรูดว ยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนกุศล ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลานี้
ทานผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลานี้ใครสมาทานให บริบูรณแลว เปนไปเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อ
ความสุข เมื่อนั้นทานทั้งหลายควรเขาถึงธรรมเหลานั้นอยู เพราะอาศัยคําที่เราไดกลาวไวแลวนั้น
เราจึงไดกลาวไวดังนี้ ดูกรกาลามชนทั้งหลาย อริยสาวกนั้น ปราศจากความโลภ ปราศจากความ
พยาบาท ไมหลงแลวอยางนี้ มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นคง มีใจประกอบดวยเมตตา แผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบือ้ งบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกขเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตา
อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีใจประกอบ
ดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทติ า ... มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒
ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกันตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก
ทั่วสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ
หาประโยชนมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ดูกรกาลามชนทั้งหลายอริยสาวกนั้นมีจติ
ไมมีเวรอยางนี้ มีจิตไมมีความเบียดเบียนอยางนี้ มีจิตไมเศราหมองอยางนี้มีจิตผองแผวอยางนี้
ยอมไดรับความอุนใจ ๔ ประการในปจจุบนั วาก็ถาปรโลกมีจริง ผลวิบากของกรรมทําดีทําชั่วมี
จริง เหตุนี้เปนเครื่องใหเราเมือ่ แตกกายตายไป จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ ความอุนใจขอ
ที่ ๑ นี้ พระอริยสาวกนั้นไดแลว ก็ถาปรโลกไมมี ผลวิบากของกรรมทําดีทําชั่วไมมี เราไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียน ไมมีทกุ ขเปนสุข บริหารตนอยูใ นปจจุบันนี้ ดังนี้ ความอุนใจขอที่ ๒ นี้
พระอริยสาวกนั้นไดแลว ก็ถา เมื่อบุคคลทําอยู ชื่อวาทําบาป เราไมไดคิดความชั่วใหแกใครๆ
ไหนเลยทุกขจกั มาถูกตองเราผูไมไดทําบาปกรรมเลา ดังนี้ ความอุนใจขอที่ ๓ นี้ พระอริย
สาวกนั้นไดแลว ก็ถาเมื่อบุคคลทําอยู ไมชื่อวาทําบาป เราก็ไดพจิ ารณาเห็น ตนวาเปนคนบริสุทธิ์
แลวทั้งสองสวน ดังนี้ ความอุนใจขอที่ ๔ นี้ พระอริยสาวกนั้นไดแลว ดูกรกาลามชน
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ทั้งหลาย อริยสาวกนั้นมีจิตไมมีเวรอยางนี้มีจิตไมมีความเบียดเบียนอยางนี้ มีจิตไมมีเศราหมอง
อยางนี้ มีจิตผองแผวอยางนี้ ยอมไดรับความอุนใจ ๔ ประการนีแ้ ลในปจจุบัน ฯ
กา. ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแต
พระโคดมผูเจริญ พระอริยสาวกนัน้ มีจิตไมมีเวรอยางนี้ มีจิตไมมีความเบียดเบียนอยางนี้ มี
จิตไมเศราหมองอยางนี้ มีจติ ผองแผวอยางนี้ทานยอมไดความอุนใจ ๔ ประการในปจจุบัน ...
ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระองคโปรดทรงจําพวกขาพระองค
วา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
สาฬหสูตร
[๕๐๖] ๖๗. สมัยหนึ่ง ทานพระนันทกะ อยูที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตา ใน
ปุพพาราม ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล นายสาฬหะหลานชายของมิคารเศรษฐี กับนาย
โรหนะหลานชายของเปขุณยิ เศรษฐี ไดชวนกันเขาไปหาทานพระนันทกะจนถึงที่อยู กราบไหว
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวทานพระนันทกะไดกลาววา ดูกรสาฬหะและโรหนะ
มาเถอะทานทัง้ หลาย ทานทัง้ หลายอยาไดยึดถือตามถอยคําที่ไดยินไดฟงมา ... สมณะนี้เปนครูของ
เรา ดูกรสาฬหะและโรหนะ เมื่อใด ทานพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ธรรม
เหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ทานผูรูติเตียน ธรรมเหลานี้ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไป
เพื่อสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข เมื่อนั้น ทานทั้งหลายควรละธรรมเหลานั้นเสีย
ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความในขอนั้นเปนไฉน ความโลภมีอยูหรือ
นายสาฬหะและนายโรหนะรับรองวามี ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนีเ้ รากลาววา อภิชฌาบุคคลผูโลภมากดวยความ
อยากไดนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ไดสิ่งใดยอมเปนไปเพื่อสิ่ง
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข สิ้นกาลนานบุคคลผูโลภยอมชักชวนผูอื่นเพือ่ ความ
เปนอยางนัน้ ก็ได ฯ
สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ
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น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความโกรธมี
อยูหรือ ฯ
สา. มี ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนีเ้ รากลาววา ความพยาบาท บุคคลผูดุรายมีจิต
พยาบาทนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ไดสิ่งใดยอมเปนไปเพื่อสิ่ง
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข สิ้นกาลนาน บุคคลผูโกรธยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปน
อยางนั้นก็ได ฯ
สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนความหลงมี
อยูหรือ ฯ
สา. มี ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนีเ้ รากลาววา อวิชชา บุคคลผูหลงตกอยูใน
อํานาจอวิชชานี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูกไ็ ด พูดเท็จก็ได สิง่ ใดยอมเปนไปเพื่อสิ่งไม
เปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข สิ้นกาลนาน บุคคลผูหลงยอมชักชวนผูอนื่ เพื่อความเปนอยางนัน้
ก็ได ฯ
สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ธรรมเหลานี้
เปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ
สา. เปนอกุศล ขอรับ ฯ
น. มีโทษหรือไมมีโทษ ฯ
สา. มีโทษ ขอรับ ฯ
น. ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ
สา. ทานผูรูติเตียน ขอรับ ฯ
น. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข
หรือหาไม ในขอนี้ ทานทั้งหลายมีความเห็นอยางไร ฯ
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สา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข
ในขอนี้ ผมมีความเห็นอยางนี้ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ เราไดกลาวคําใดไววา ดูกรสาฬหะและโรหนะ มาเถอะ
ทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําที่ไดยินไดฟงมา ... อยาไดยึดถือโดยความ
นับถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา เมื่อใด ทานทั้งหลายพึงรูด วยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล
ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ทานผูรูติเตียน ธรรมเหลานี้ผูใดสมาทานใหบริบูรณแลว ยอม
เปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข เมือ่ นั้น ทานทั้งหลายควรละธรรม
เหลานี้เสีย ดังนี้ เพราะอาศัยคําที่ไดกลาวไวแลว ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดังนี้ ดูกรสาฬหะ
และโรหนะ มาเถอะทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยายึดถือตามถอยคําที่ไดยินไดฟงมา ... อยาได
ยึดถือโดยความนับถือวา สมณะนีเ้ ปนครูของเราเมื่อใด ทานทั้งหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรม
เหลานี้เปนกุศล ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลานี้ทานผูร ูสรรเสริญ ธรรมเหลานี้ผูใดสมาทาน
ใหบริบูรณแลวยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้น ทานทั้งหลายควรเขา
ถึงธรรมเหลานั้นอยู ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความ
ไมโลภมีอยูหรือ ฯ
สา. มี ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนีเ้ รากลาววา อนภิชฌาบุคคลผูไมโลภไมมาก
ดวยความอยากไดนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ สิง่ ใดยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผูไมโลภยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปน
อยางนั้น ฯ
สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความไมโกรธ
มีอยูหรือ ฯ
สา. มี ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนีเ้ รากลาววา ความไมพยาบาทบุคคลผูไมโกรธ
มีจิตใจไมพยาบาทนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ สิ่งใดยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผูไมโกรธยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปน
อยางนั้น ฯ
สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ
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น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนความไมหลง
มีอยูหรือ ฯ
สา. มี ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนีเ้ รากลาววา วิชชา บุคคลผูไมหลงถึงความรูแจง
นี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลกั ทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ สิ่งใดยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน บุคคลผูไมหลง ยอมชักชวนผูอนื่ เพื่อความเปนอยางนัน้ ฯ
สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ธรรมเหลานี้
เปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ
สา. เปนกุศล ขอรับ ฯ
น. มีโทษหรือไมมีโทษ ฯ
สา. ไมมีโทษ ขอรับ ฯ
น. ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ
สา. ทานผูรูสรรเสริญ ขอรับ ฯ
น. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ ความสุข
หรือไมเลา ในขอนี้ ทานทั้งหลายมีความเห็นอยางไร ฯ
สา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ ความสุข
ขอรับ ในขอนี้ ผมมีความเห็นเชนนี้ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ เราไดกลาวคําใดไววา ดูกรสาฬหะและโรหนะ มาเถอะ
ทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําที่ไดยินไดฟงมา อยาไดยึดถือถอยคําสืบๆ
กันมา อยาไดยึดถือโดยความตื่นขาววา เขาวาอยางนี้ อยาไดยึดถือโดยอางตํารา อยาไดยึดถือ
โดยนึกเดาเอาเอง อยาไดยึดถือโดยคาดคะเน อยาไดยึดถือโดยความตรึกตามอาการ อยาไดยึด
ถือโดยชอบใจวาตองกันกับทิฐิของตัว อยาไดยึดถือโดยเชื่อวาผูพูดสมควรจะเชื่อได อยาไดยึด
ถือโดยความนับถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา เมื่อใด ทานทั้งหลายพึงรูด วยตนเองวา ธรรมเหลานี้
เปนกุศล ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลานี้ผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลานี้ผูใดสมาทานใหบริบูรณ
แลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้น ทานทั้งหลายควรเขาถึงธรรม
เหลานั้นอยู ดังนี้ เพราะอาศัยคําที่ไดกลาวไวแลวนั้น ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดังนี้ ดูกร
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สาฬหะและโรหนะ อริยสาวกนั้นปราศจากความโลภ ปราศจากความพยาบาท ไมหลงแลว
อยางนี้ มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นคงมีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศที่ ๒ ทิศ
ที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก
ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีใจประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวย
มุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศ ๑อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือน
กัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบือ้ งลางเบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่
ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมี
เวร ไมมีความเบียดเบียนอยู พระอริยสาวกนั้นรูชัดอยางนี้วา ขันธ ๕ นีม้ ีอยู ธรรมชาติชนิด
ทรามมีอยู ธรรมชาติชนิดประณีตมีอยู การที่สัญญานี้สลัดสังขารทุกขเสียไดอยางสูงมีอยู เมื่อ
เธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะแมจากอวิชชาสวะ เมื่อ
หลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลวรูชัดวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี เธอรูชัดอยางนี้วา เมื่อกอนเรามี
โลภะ ขอนั้นเปนการไมดี บัดนี้ โลภะนั้นไมมี ความไมมโี ลภะเปนความดี เมื่อกอนเรามี
โทสะ ...เมื่อกอนเรามีโมหะ ขอนั้นเปนการไมดี บัดนี้ โมหะนัน้ ไมมี ความไมมีโมหะนั้น
เปนความดี เธอยอมเปนผูไมมีความทะยานอยาก ดับสนิท เยือกเย็น เสวยสุข มีตนเปน
ประหนึ่งพรหมอยูในปจจุบนั ฯ
กถาวัตถุสูตร
[๕๐๗] ๖๘. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุ ๓ อยางหนึ่ง ๓ อยางเปนไฉน คือ พูดถอย
คําปรารภถึงอดีตกาลวา อดีตกาลไดมีแลวอยางนี้ ๑ พูดถอยคําปรารภถึงอนาคตกาลวา อนาคตกาล
จักมีอยางนี้ ๑ พูดถอยคําปรารภถึงปจจุบันกาลวา ปจจุบนั กาลยอมมีอยางนี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จะพึงทราบบุคคลวา ควรพูดหรือไมควรพูด ก็ดว ยประชุมสนทนากัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาบุคคล
ถูกถามปญหา ไมเฉลยโดยสวนเดียว ซึ่งปญหาที่ควรเฉลยโดยสวนเดียว ไมจําแนกเฉลย ซึ่ง
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ปญหาที่ควรจําแนกเฉลย ไมสอบถามเฉลย ซึ่งปญหาที่ควรสอบถามเฉลย ไมหยุดปญหาที่ควร
หยุด เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลนี้ชื่อวาเปนผูไมควรพูด ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตถาบุคคลถูกถามปญหา
ยอมเฉลยโดยสวนเดียวซึ่งปญหาที่ควรเฉลยโดยสวนเดียว ยอมจําแนกเฉลย ซึ่งปญหาที่ควร
จําแนกเฉลยอมสอบถามเฉลย ซึ่งปญหาที่ควรสอบถามเฉลย ยอมหยุดปญหาที่ควรหยุด
เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลนี้ชื่อวาเปนผูควรพูด ดูกรภิกษุทั้งหลาย จะพึงทราบบุคคลผูควรพูดหรือ
ไมควรพูด ก็ดว ยประชุมสนทนากัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาบุคคลเมื่อถูกถามปญหา ไมดํารงอยู
ในฐานะและอฐานะ ไมดํารงอยูในปริกัป ไมดํารงอยูในวาทะที่ควรรูทั่วถึง ไมดํารงอยูใ นปฏิปทา
เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลนี้ชื่อวาเปนผูไมควรพูด แตถาบุคคลเมื่อถูกถามปญหา ดํารงอยูใ นฐานะ
และอฐานะ ดํารงอยูในปริกปั ดํารงอยูในวาทะที่ควรรูทั่วถึง ดํารงอยูในปฏิปทา เมื่อเปนเชนนี้
บุคคลนี้ชื่อวาเปนผูควรพูด ดูกรภิกษุทั้งหลาย จะพึงทราบบุคคลวา ควรพูดหรือไมควรพูด
ก็ดวยประชุมสนทนากัน ถาบุคคลถูกถามปญหา พูดกลบเกลื่อน พูดนอกเรื่องนอกราว แสดง
ความโกรธ ความขัดเคืองและความเสียใจใหปรากฏเมื่อเปนเชนนี้ บุคคลนี้ชื่อวาเปนผูไ มควร
พูด แตถาบุคคลเมื่อถูกถามปญหา ไม---พูดกลบเกลื่อน ไมพูดนอกเรื่องนอกราว ไมแสดงความ
โกรธ ความขัดเคืองและความเสียใจใหปรากฏ เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลนีช้ ื่อวาควรพูด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลวา ควรพูดหรือไมควรพูด ก็ดวยประชุมสนทนากัน ถาบุคคลถูกถาม
ปญหา พูดฟุงเฟอ พูดวุน วาย หัวเราะเยาะ คอยจับผิด เมือ่ เปนเชนนี้บุคคลนี้ชื่อวาเปนผูไม
ควรพูด แตถาบุคคลเมื่อถูกถามปญหา ไมพดู ฟุงเฟอ ไมพดู วุนวาย ไมหวั เราะเยาะ ไมคอยจับ
ผิด เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลนี้ชื่อวาเปนผูควรพูด ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบบุคคลวา มีอุปนิสัย
หรือวาไมมีอปุ นิสัย ก็ดว ยประชุมสนทนากัน ผูไมเงีย่ โสตลงฟง ชื่อวาเปนคนไมมีอุปนิสัย
ผูที่เงี่ยโสตลงฟง ชื่อวาเปนคนมีอุปนิสัย เมื่อเขาเปนผูมีอุปนิสัย ยอมจะรูดวยปญญาอันยิ่ง
ซึ่งธรรมอยางหนึ่ง ยอมจะกําหนดรูธรรมอยางหนึ่ง ยอมจะละธรรมอยางหนึ่งยอมจะทําใหแจง
ซึ่งธรรมอยางหนึ่ง เมื่อเขารูด วยปญญาอันยิ่งซึ่งธรรมอยางหนึ่งกําหนดรูธรรมอยางหนึ่ง ละธรรม
อยางหนึ่ง ทําใหแจงซึ่งธรรมอยางหนึ่ง ยอมจะถูกตองวิมตุ ติโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
สนทนามีขอนีเ้ ปนประโยชน การปรึกษาหารือมีขอนี้เปนประโยชน อุปนิสัยมีขอนี้เปนประโยชน
การเงี่ยโสตลงฟงมีขอนี้เปนประโยชน คือ จิตหลุดพนเพราะไมถือมั่น ฯ
ชนเหลาใดเปนคนเจาโทสะ ฟุงซาน โออวด เจรจา ชนเหลานั้น มา
ถึงคุณที่มิใชของพระอริยเจา ตางหาโทษ ของกันและกัน ชื่นชมคํา
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ทุพภาษิต ความพลั้งพลาด ความหลงลืม และความปราชัยของกัน
และกัน ก็ถาบัณฑิตรูจกั กาลแลว พึงประสงคจะพูด ควรเปนคนมี
ปญญา ไมเปนคนเจาโทสะ ไมโออวด มีใจไมฟุงซาน ไมใจเบาหุนหัน
พลันแลน ไมเพงโทษ กลาวแตถอยคําที่บุคคลผูตั้งอยูในธรรมพูดกัน
และประกอบดวยธรรมซึ่งพระอริยเจาพูดจากัน เพราะรูทั่วถึงไดเปน
อยางดี ฉะนั้น เขาจึงพาทีได บุคคลควรอนุโมทนาคําที่เปนสุภาษิต
ไมควรรุกรานในถอยคําทีก่ ลาวชั่ว ไมควรศึกษาความแขงดี และไมควร
ยึดถือความพลั้งพลาด ไมควรทับถม ไมควรขมขี่ ไมควรพูดถอยคํา
เหลาะแหละ เพื่อรู เพื่อเลื่อมใส สัตบุรุษทั้งหลายจึงมีการปรึกษา
หารือกัน พระอริยเจาทั้งหลายยอมปรึกษาหารือกันเชนนัน้ แล นี้การ
ปรึกษาหารือของพระอริยเจาทั้งหลายเมธาวีบุคคลรูเชนนีแ้ ลว ไมควร
ถือตัว ควรปรึกษาหารือกัน ฯ
ติตถิยสูตร
[๕๐๘] ๖๙. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถีย ปริพาชกจะพึงถามเชนนี้วา ผูมีอายุ
ทั้งหลาย ธรรม ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ราคะโทสะ โมหะ ผูมีอายุทั้งหลาย
ธรรม ๓ อยางนี้แล ผูมีอายุ ธรรม ๓ อยางนี้ผิดแผกแตกตางกันอยางไร เธอทั้งหลายถูกถาม
อยางนี้แลว จะพึงพยากรณแกพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเ หลานี้วาอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูล
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ธรรมของพวกขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมพี ระภาคเปนรากฐาน
มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่งอาศัย ขอประทานพระวโรกาสขอเนื้อความ
แหงภาษิตนัน้ จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอพระผูมีพระภาคแลว
จักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายถาเชนนั้น เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจ
ใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคจึงตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ถาพวกปริพาชกอัญญเดียรถียจะพึงถามเชนนี้วา ผูมีอายุทั้งหลาย ธรรม ๓ อยาง
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เปนไฉน คือ ราคะ โทสะ โมหะ ผูมีอายุทงั้ หลาย ธรรม ๓ อยางนี้ ผูมอี ายุทั้งหลาย
ธรรม๓ อยางนี้ ผิดแผกแตกตางกันอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาถามอยางนี้ พึง
พยากรณแกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานัน้ อยางนีว้ า ผูม ีอายุทั้งหลาย ราคะมีโทษนอยคลายชา
โทสะมีโทษมากคลายเร็ว โมหะมีโทษมากคลายชา ถาเขาถามตอไป อีกวา ผูมีอายุทั้งหลาย ก็อะไร
เปนเหตุ เปนปจจัยเครื่องใหราคะที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลยยิ่ง เธอทั้งหลายควรพยากรณวา พึงกลาววา สุภนิมิต คือ ความกําหนดหมายวางาม
เมื่อบุคคลนั้นทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคายถึงสุภนิมติ ราคะที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึน้ ที่เกิดขึน้
แลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ผูมีอายุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่อง
ใหราคะทีย่ ังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง ถาเขาถาม
ตอไปอีกวา ผูม ีอายุทั้งหลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโทสะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือ
ที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง เธอทั้งหลายควรพยากรณวา พึงกลาววา
ปฏิฆนิมิต คือ ความกําหนดหมายวากระทบกระทั่ง เมื่อบุคคลนั้นทําไวในใจโดยไมแยบคายถึง
ปฏิฆนิมิตโทสะที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึน้ และที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย
ยิ่ง ผูมีอายุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโทสะที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิด
ขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยงิ่ ถาเขาถามตอไปอีกวา ผูมอี ายุทั้งหลาย ก็อะไรเปน
เหตุเปนปจจัย เครื่องใหโมหะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลยยิ่ง เธอทั้งหลายควรพยากรณวา พึงกลาววา อโยนิโสมนสิการ เมื่อบุคคลนั้นทําไวใน
ใจโดยไมแยบคาย โมหะทีย่ งั ไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลยยิ่งผูมอี ายุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโมหะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น และ
ที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง ถาเขาถามอีกวา ก็อะไรเปน เหตุเปนปจจัย
เครื่องใหราคะที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมละไดเธอทั้งหลายควรพยากรณวา
พึงกลาววา อสุภนิมิต คือ ความกําหนดหมายวาไมงาม เมื่อบุคคลทําไวในใจโดยแยบคายถึง
อสุภนิมิต ราคะที่ยังไมเกิดยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได ผูมีอายุทั้งหลาย ขอนี้
แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหราคะทีย่ ังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได
ถาเขาถามตอไปวา ผูมีอายุทงั้ หลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโทสะที่ยังไมเกิด ยอม
ไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึน้ แลวยอมละได เธอทั้งหลายควรพยากรณวา พึงกลาววา เมตตาเจโต
วิมุติ เมื่อบุคคลนั้นทําไวในใจโดยแยบคายถึงเมตตาเจโตวิมุติโทสะที่ยงั ไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น
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และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได ผูมีอายุทั้งหลายขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโทสะที่
ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได ถาเขาถามตอไปอีกวา ผูมีอายุทั้งหลาย
ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโมหะที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได
เธอทั้งหลายควรพยากรณวา พึงกลาววา โยนิโสมนสิการ เมื่อบุคคลนั้นทําไวในใจโดยแยบคาย
โมหะที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได ผูมีอายุทั้งหลายขอนีแ้ ล
เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโมหะทีย่ ังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได ฯ
มูลสูตร
[๕๐๙] ๗๐. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉนคือ โลภ
อกุศลมูล ๑ โทสอกุศลมูล ๑ โมหอกุศลมูล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายโลภะจัดเปนอกุศล
บุคคลผูโลภ กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนัน้ ก็เปนอกุศล บุคคลผูโลภ ถูกความ
โลภครอบงํา มีจิตอันความโลภกลุมรุม ยอมกอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยไมเปนจริง ดวยการ
เบียดเบียน การจองจํา ใหเสื่อมติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคน
มีกําลัง ตั้งอยูในกําลังแมขอนั้นก็เปนอกุศล อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมากที่เกิดเพราะ
ความโลภ มีความโลภเปนเหตุ มีความโลภเปนแดนเกิด มีความโลภเปนปจจัยนี้ ยอมเกิดมี
แกบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย โทสะจัดเปนอกุศล บุคคลผูโกรธ กระทํา
กรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนอกุศล บุคคลนั้นก็เปนอกุศล บุคคลผูโกรธ
ถูกโทสะครอบงํา มีจิตอันโทสะกลุมรุม ยอมกอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยไมเปนจริง ดวยการ
เบียดเบียน การจองจํา ใหเสื่อม ติเตียน หรือดวยการขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคน
มีกําลัง ตั้งอยูในกําลัง แมขอนั้นก็เปนอกุศล อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมากที่เกิดเฉพาะ
ความโกรธ มีความโกรธเปนเหตุ มีความโกรธเปนแดนเกิด มีความโกรธเปนปจจัยนี้ ยอมเกิด
มีแกบุคคลนั้นดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย โมหะจัดเปนอกุศล บุคคลผูหลง กระทํา
กรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนอกุศล บุคคลผูหลงถูกโมหะครอบงํา มีจิตอัน
โมหะกลุมรุม ยอมกอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน จองจํา ใหเสื่อม
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ติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวาฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูในกําลัง แมขอนั้น
ก็เปนอกุศล อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมาก ที่เกิดเพราะความหลง มีความหลงเปนเหตุ
มีความหลงเปนแดนเกิดมีความหลงเปนปจจัยนี้ ยอมเกิดมีแกบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเห็นปานนี้เรียกวา พูดไมถูกกาลบาง พูดแตคาํ ไมเปนจริงบาง พูดไม
อิงอรรถบาง พูดไมอิงธรรมบาง พูดไมอิงวินัยบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร บุคคลเห็น
ปานนี้จึงเรียกวา พูดไมถูกกาลบาง พูดแตคําไมเปนจริงบาง พูดไมอิงอรรถบาง พูดไมอิง
ธรรมบาง พูดไมอิงวินยั บาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย จริงอยางนั้น บุคคลนี้ยอ มกอทุกขใหเกิดแก
ผูอื่นโดยไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน จองจําใหเสื่อม ติเตียน หรือขับไล ดวยการ
อวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูในกําลัง และเขาเมื่อถูกกลาวโทษดวยเรื่องที่เปนจริง
ก็กลาวคําปฏิเสธ ไมยอมรับรูเมื่อถูกกลาวโทษดวยเรื่องที่ไมเปนจริง กลับไมพยายามที่จะปฏิเสธ
เรื่องนั้น แมเพราะเหตุนี้ๆ เรือ่ งนี้จึงไมแท ไมเปนจริง เพราะฉะนั้น บุคคลเห็นปานนีจ้ ึง
เรียกวา พูดไมถูกกาลบาง พูดแตคําไมเปนจริงบาง พูดไมอิงอรรถบาง พูดไมอิงธรรมบาง
พูดไมอิงวินัยบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเห็นปานนี้ ถูกธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดเพราะ
ความโลภครอบงํา มีจิตอันอกุศลธรรมกลุมรุม ในปจจุบนั ยอมอยูเ ปนทุกข ลําบาก คับแคน
เดือดรอน เมือ่ แตกกายตายไปทุคติเปนอันหวังได บุคคลเห็นปานนี้ ถูกธรรมที่เปนบาปอกุศล
ซึ่งเกิดเพราะความโกรธครอบงํา ฯลฯ ถูกธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดเพราะโมหะครอบงํา มีจิต
อันอกุศลธรรมกลุมรุม ในปจจุบันยอมอยูเปนทุกข ลําบาก คับแคน เดือดรอนเมื่อแตกกาย
ตายไป ทุคติเปนอันหวังได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเห็นปานนี้ถูกธรรมที่เปนบาปอกุศล
ซึ่งเกิดเพราะโลภะครอบงํา ... เมื่อแตกกายตายไป ทุคติเปนอันหวังได เปรียบเหมือนตนสาละ
ตนตะแบก หรือตนสะครอ ที่ถูกเครือเถายานทราย ๓ ชนิดคลุมยอด พันรอบตน ยอมถึง
ความเสื่อม ความพินาศ ความฉิบหาย ฉะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล ๓ อยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลมูล ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ อโลภกุศลมูล ๑
อโทสกุศลมูล ๑ อโมกุศลมูล ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมอโลภะก็จัดเปนกุศล บุคคลผูไมโลภ
กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนกุศล บุคคลผูไมโลภ ไม ถูกความโลภ
ครอบงํา มีจิตอันความโลภไมกลุมรุมไมกอ ทุกขใหเกิดแกผูอื่นโดย ความไมเปนจริง ดวยการ
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เบียดเบียน จองจํา ใหเสื่อม หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง
ตั้งอยูในกําลัง แมขอนั้นก็เปนกุศล กุศล ธรรมเปนอันมากที่เกิดเพราะความไมโลภ มีความไมโลภ
เปนเหตุ มีความไมโลภ เปนแดนเกิด มีความไมโลภเปนปจจัย ยอมเกิดมีแกบุคคลนั้น ดวย
ประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอโทสะก็จดั เปนกุศลบุคคลผูไมโกรธ กระทํากรรมใด ดวย
กาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนกุศล บุคคลผูไมโกรธ ไมถูกความโกรธครอบ งํา มีจิตอัน
ความโกรธไมกลุมรุม ไมกอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยความไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน จองจํา
ใหเสื่อมติเตียนหรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกาํ ลัง ตั้งอยูในกําลัง
แมขอนั้นก็เปนกุศล กุศลธรรมเปนอันมาก ที่เกิดเพราะความไมโกรธ มีความไมโกรธ
เปนเหตุ มีความไมโกรธเปนแดนเกิด มีความไมโกรธเปนปจจัยนี้ ยอมเกิดมีแกบุคคลนั้น
ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย แมอโมหะก็จัดเปนกุศลบุคคลผูไมหลง กระทํากรรม
ใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนกุศล บุคคลผูไมหลง ไมถูกความหลงครอบงํา มีจิต
อัน ความหลงไมกลุมรุม ไมกอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยความไมเปนจริง ดวยการ เบียดเบียน
จองจํา ใหเสื่อม ติเตียนหรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูใน
กําลัง แมขอนัน้ ก็เปนกุศล กุศลธรรมเปนอันมากที่ เกิดเพราะความไมหลง มีความไมหลง
เปนเหตุ มีความไมหลงเปนแดนเกิด มีความไมหลงเปนปจจัยนี้ ยอมเกิดมีแกบุคคลนั้น
ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ก็บุคคลเห็นปานนี้เรียกวา พูดถูกกาลบาง พูดแตคําที่เปน
จริงบาง พูดอิง อรรถบาง พูดอิงธรรมบาง พูดอิงวินัยบาง ก็เพราะเหตุไร บุคคลเห็นปานนี้
เรียกวา พูดถูกกาลบาง พูดแตคําที่เปนจริงบาง พูดอิงอรรถบาง พูดอิงธรรมบาง พูดอิงวินยั บาง
จริงอยางนั้นบุคคลนี้ยอมไมกอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยไมเปนจริง ดวยการ เบียดเบียน จองจํา
ใหเสื่อม ติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกาํ ลัง ตั้งอยูในกําลัง
และเมื่อเขาถูกกลาวโทษดวยเรื่องที่เปนจริง ก็ยอมรับ ไมกลาวคําปฏิเสธ เมื่อถูกกลาวโทษดวย
เรื่องที่ไมเปนจริง ก็พยายาม ที่จะปฏิเสธขอที่ถูกกลาวหานัน้ วา แมเพราะเหตุนี้ๆ เรื่องนี้
จึงไมแท ไมจริง เพราะเหตุนั้น บุคคลเห็นปานนี้จึงเรียกวา พูดถูกกาลบาง พูดแตคาํ ที่เปน
จริงบาง พูดอิงอรรถบางพูดอิงธรรมบาง พูดอิงวินยั บาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเห็นปานนี้
ละธรรมฝายบาปอกุศลที่เกิดเพราะโลภะไดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน
ทําใหไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเ ปนสุขในปจจุบันไมมีทุกข ไมคบั แคน
ไมเดือดรอน ปรินิพพานในปจจุบัน นีเ้ อง บุคคลเห็นปานนี้ละธรรมฝายบาปอกุศลทีเ่ กิดเพราะ
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โทสะไดแลว ฯลฯ ละธรรมฝายบาปอกุศลที่เกิดเพราะโมหะไดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําให
เปน เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเ ปน สุขใน
ปจจุบัน ไมมที ุกขไมคับแคน ไมเดือดรอน ปรินิพพานในปจจุบนั นี้เองดูกรภิกษุทงั้ หลาย
เปรียบเหมือนตนสาละ ตนตะแบกหรือตนสะครอ ถูกเครือ เถายานทราย ๓ ชนิดคลุมยอด
พันจนรอบ คราวนั้น บุรษุ พึงถือเอาจอบและ ตะกรามา เขาตัดเครือเถายานทรายนั้นทีร่ าก
แลวพึงขุดจนรอบ แลวถอนเอาราก ขึ้นโดยที่สุดแมเพียงเทาตนหญาคา เขาพึงหั่นเครือเถายาน
ทรายนั้นใหเปนชิ้นเล็ก ชิ้นนอย แลวผา แลวเอารวมกันเขาแลวผึ่งที่ลมและแดด แลวพึ่งเอา
ไฟเผา แลวทําใหเปนเขมาและพึงโปรยทีล่ มพาลุ หรือพึงลอยเสียในแมน้ําที่มีกระแสไหล เชี่ยว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครือเถายานทรายเหลานั้น ถูกบุรุษนัน้ ตัดรากขาด ทํา ใหไมมีที่ตงั้ ดุจตาลยอดดวน
ทําใหไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน
ธรรมฝายบาปอกุศลที่เกิดขึน้ แต โลภะ บุคคลเห็นปานนี้ละไดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือน
ตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเ ปนสุขในปจจุบัน ไมมีทุกข
ไมคับแคน ปรินิพพานในปจจุบันนี้เอง ที่เกิดแตโทสะ บุคคลเห็นปานนี้ละไดแลว ถอนราก
ขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยู
เปนสุขในปจจุบัน ไมมี ทุกข ไมคับแคน ปรินิพพานในปจจุบนั นี้เอง ที่เกิดแตโมหะ บุคคล
เห็นปานนี้ ละไดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด ขึ้นอีก
ตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเ ปนสุขในปจจุบนั ไมมีทุกข ไมคับแคน ปรินิพพานในปจจุบันนีเ้ อง
ดูกรภิกษุทั้งหลายกุศลมูล ๓ อยางนี้แล ฯ
อุโปสถสูตร
[๕๑๐] ๗๑. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของมิคารมารดา ใน
บุพพาราม ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น นางวิสาขามิคารมาตาไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคยังที่
ประทับในวัดอุโบสถ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรนางวิสาขา ทานมาแตไหนแตยังวันอยู นางวิสาขากราบทูลวา
วันนีด้ ิฉันเขาจําอุโบสถ เจาขา ฯ
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พ. ดูกรนางวิสาขา อุโบสถมี ๓ อยาง ๓ อยางเปนไฉน คือ โคปาลกอุโบสถ ๑
นิคัณฐอุโบสถ ๑ อริยอุโบสถ ๑ ดูกรนางวิสาขา ก็โคปาลกอุโบสถเปนอยางไร ดูกรนางวิสาขา
เปรียบเหมือนนายโคบาล เวลาเย็นมอบฝูงโคใหแกเจาของแลว พิจารณาดังนีว้ า วันนี้โคเที่ยวไป
ในประเทศโนนๆ ดื่มน้ําในประเทศโนนๆ พรุงนี้โคจักเทีย่ วไปในประเทศโนนๆ จักดื่ม
น้ําในประเทศโนนๆ แมฉันใด ดูกรนางวิสาขา ฉันนั้นเหมือนกัน คนรักษาอุโบสถบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาดังนีว้ า วันนี้เราเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนี้ๆ กินของชนิดนี้ๆพรุงนี้เราจะ
เคี้ยวของเคีย้ วชนิดนี้ๆ จักกินของกินชนิดนี้ๆ เขามีใจประกอบดวยความโลภอยากไดของเขา
ทําวันใหลวงไปดวยความโลภนั้น ดูกรนางวิสาขาโคปาลกอุโบสถเปนเชนนี้แล ดูกรนางวิสาขา
โคปาลกอุโบสถที่บุคคลเขาจําแลวอยางนีแ้ ล ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมรุงเรืองมาก
ไมแผไพศาลมาก ดูกรนางวิสาขา ก็นิคัณฐอุโบสถเปนอยางไร ดูกรนางวิสาขา มีสมณนิกายหนึ่ง
มีนามวานิครนถ นิครนฐเหลานั้นชักชวนสาวกอยางนี้วา มาเถอะ พอคุณทานจงวางทัณฑะใน
หมูสัตวที่อยูทางทิศบูรพา ในที่เลยรอยโยชนไป จงวางทัณฑะในหมูส ัตวที่อยูทางทิศปจจิมในทีเ่ ลย
รอยโยชนไป จงวางทัณฑะในหมูสัตวที่อยูท างทิศอุดรในที่เลยรอยโยชนไป จงวางทัณฑะในหมู
สัตวที่อยูทางทิศทักษิณในที่เลยรอยโยชนไป นิครนถเหลานั้นชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณาสัตวบางเหลา
ไมชักชวนเพือ่ เอ็นดูกรุณาสัตวบางเหลา ดวยประการฉะนี้ นิครนถเหลานั้นชักชวนสาวกในอุโบสถ
เชนนั้นอยางนีว้ า มาเถอะ พอคุณ ทานจงทิง้ ผาเสียทุกชิ้นแลวพูดอยางนีว้ า เราไมเปนที่
กังวลของใครๆ ในที่ไหนๆ และตัวเราก็ไมมีความกังวลในบุคคลและสิ่งของใดๆ ในที่ไหนๆ
ดังนี้ แตวามารดาและบิดาของเขารูอยูวา ผูน ี้เปนบุตรของเรา แมเขาก็รูวา ทานเหลานี้เปน
มารดาบิดาของเรา อนึ่ง บุตรและภรรยาของเขาก็รูอยูวา ผูน ี้เปนบิดาสามีของเรา แมเขา
ก็รูอยูวา ผูนเี้ ปนบุตรภรรยาของเรา พวกทาสและคนงานของเขารูอยูวา ทานผูนี้เปนนายของเรา
ถึงตัวเขาก็รูวา คนเหลานี้เปนทาสและคนงานของเรา เขาชักชวนในการพูดเท็จ ในสมัยที่ควร
ชักชวนในคําสัตย ดวยประการฉะนี้ เรากลาวถึงกรรมของผูนั้นเพราะมุสาวาท พอลวงราตรีนั้นไป
เขายอมบริโภคโภคะเหลานัน้ ที่เจาของไมไดให เรากลาวถึงกรรมของผูนั้นเพราะอทินนาทาน ดูกร
นางวิสาขา นิคัณฐอุโบสถเปนเชนนีแ้ ล ดูกรนางวิสาขา นิคัณฐอุโบสถที่บุคคลเขาจําแลวอยางนี้
ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมรุงเรืองมากไมแผไพศาลมาก ดูกรนางวิสาขา ก็อริยอุโบสถ
เปนอยางไร ดูกรนางวิสาขา จิตที่เศราหมอง ยอมทําใหผอ งแผวไดดวยความเพียร ก็จติ
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ที่เศราหมองยอมทําใหผองแผวไดดว ยความเพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรม
วินัยนี้ ยอมระลึกถึงพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระ
อรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปน
สารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมผี ูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทรงเบิกบาน
แลว เปนผูจําแนกธรรมเมื่อเธอหมั่นนึกถึงพระตถาคตอยู จิตยอมผองใส เกิดความปราโมทย
ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือนศีรษะที่เปอนจะทําใหสะอาด
ไดดว ยความเพียร ก็ศีรษะทีเ่ ปอนจะทําใหสะอาดไดดว ยความเพียรอยางไรจะทําใหสะอาดได
เพราะอาศัยขี้ตะกรัน ดินเหนียว น้ํา และความพยายามอันเกิดแตเหตุนั้นของบุรุษ ดูกร
นางวิสาขา ศีรษะที่เปอนยอมทําใหสะอาดไดดว ยความเพียรอยางนีแ้ ล ฉันใด จิตทีเ่ ศราหมอง
จะทําใหผองแผวไดดว ยความเพียรฉันนัน้ เหมือนกัน จิตที่เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวย
ความเพียรอยางไรดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ... ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกนี้
เรียกวาเขาจําพรหมอุโบสถ อยูรวมกับพรหม และมีจิตผองใสเพราะปรารภพรหม เกิด
ความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา จิตที่เศราหมองยอม
ทําใหผองแผวไดดว ยความเพียรอยางนีแ้ ล ดูกรนางวิสาขา จิตที่เศราหมองยอมทําใหผองแผว
ไดดว ยความเพียร จิตที่เศราหมองยอมทําใหผองแผวไดดว ยความเพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึก ถึงธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อัน
บุคคลผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชน
พึงรูเฉพาะตน เมื่อเธอหมั่นนึกถึงธรรมอยู จิตยอมผองใส เกิดความปราโมทย ละเครื่อง
เศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือนกายที่เปอนจะทําใหสะอาดไดดวย
ความเพียร ดูกรนางวิสาขา ก็กายที่เปอนยอมทําใหสะอาดไดดว ยความเพียรอยางไร จะทําให
สะอาดไดเพราะอาศัยเชือก จุรณสําหรับอาบน้ําและความพยายามทีเ่ กิดแตเหตุนั้นของบุรุษ
ดูกรนางวิสาขา กายที่เปอนยอมทําใหสะอาดไดดว ยความเพียรอยางนี้แล ฉันใด จิตที่เศราหมอง
ยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ฉันนัน้ เหมือนกัน ... ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกนี้เรียกวา
เขาจําธรรมอุโบสถอยู อยูรวมกับธรรม และมีจิตผองใสเพราะปรารภธรรม เกิดความปราโมทย
ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา จิตที่เศราหมองยอมทําใหผองแผวไดดว ย
ความเพียรอยางนี้แล ดูกรนางวิสาขา จิตที่เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ก็จิตที่
เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดว ยความเพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
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หมั่นระลึกถึงพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติ
ตรงแลว เปนผูป ฏิบัติเปนธรรม เปนผูปฏิบัติสมควร นี้คือคูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘
นี้พระสงฆสาวกของพระผูมพี ระภาค เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของ
ทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา เมือ่ เธอหมั่นระลึกถึง
พระสงฆอยู จิตยอมผองใส เกิดควาปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกร
นางวิสาขา เปรียบเหมือนผาที่เปอนจะทําใหสะอาดไดดว ยความเพียร ก็ผาที่เปอนจะทําใหสะอาด
ไดดว ยความเพียรอยางไร จะทําใหสะอาดไดเพราะอาศัยเกลือ น้ําดาง โคมัย น้ํา กับความเพียร
อันเกิดแตเหตุนั้นของบุรุษ ดูกรนางวิสาขา ผาที่เปอนยอมทําใหสะอาดดวยความเพียรอยางนี้แล
ฉันใด จิตทีเ่ ศราหมองยอมทําใหผองแผวไดก็ดว ยความเพียร ฉันนัน้ เหมือนกัน ... ดูกรนางวิสาขา
อริยสาวกนีเ้ รียกวา เขาจําสังฆอุโบสถ อยูรวมกับสงฆ และมีจิตผองใสเพราะปรารภสงฆ
เกิดความ ปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา จิตที่เศราหมองยอมทําให
ผองแผวดวยความเพียรอยางนี้แล ดูกรนางวิสาขา จิตที่เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวย
ความเพียร ก็จติ ที่เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดว ยความเพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา อริยสาวก
ในธรรมวินยั นี้ ยอมระลึกถึงศีลของตนอันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทยแกตวั
ทานผูรูสรรเสริญ ไมถูกตัณหา ทิฐิลูบคลํา เปนไปเพื่อสมาธิ เมื่อเธอหมั่นระลึกถึงศีลอยู
จิตยอมผองใส เกิดความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา
เปรียบเหมือนกระจกเงาที่มวั จะทําใหใสไดดวยความเพียร ก็กระจกเงาที่มัวจะทําใหใสไดดว ย
ความเพียรอยางไร จะทําใหใสไดเพราะอาศัยน้ํามัน เถา แปลงกับความพยายามอันเกิดแต
เหตุนั้นของบุรุษ ดูกรนางวิสาขา กระจกที่มัวจะทําใหใสไดดวยความเพียรอยางนี้แล ฉันใด
จิตที่เศราหมองจะทําใหผองแผวไดก็ดว ยความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน ก็จิตที่เศราหมองจะทําให
ผองแผวไดดว ยความเพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ระลึกถึงศีล
ของตน ...ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกนี้เรียกวาเขาจําศีลอุโบสถ อยูรวมกับศีล และมีจิตผองใส
เพราะปรารภศีล เกิดความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียไดดูกรนางวิสาขา
จิตที่เศราหมอง ยอมทําใหผอ งแผวไดดวยความเพียรอยางนี้แดูกรนางวิสาขา จิตที่เศราหมอง
จะทําใหผองแผวไดดว ยความเพียร ก็จิตที่เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางไร
ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึงเทวดาวา เทวดาพวกชัน้ จาตุมหาราชิกา
มีอยู เทวดาพวกชั้นดาวดึงสมีอยู เทวดาพวกชั้นยามามีอยู เทวดาพวกชัน้ ดุสิตมีอยู
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เทวดาพวกชัน้ นิมมานรดีมีอยู เทวดาพวกชัน้ ปรินิมมิตวสวัตตีมีอยู เทวดาพวกที่นับเนื่อง
เขาในหมูพ รหมมีอยู เทวดาพวกที่สูงกวานั้นขึ้นไปมีอยู เทวดาเหลานัน้ ประกอบดวยศรัทธา
เชนใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น ศรัทธาเชนนั้นแมของเราก็มีเทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีล
เชนใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น ศีลเชนนั้นแมของเราก็มี เทวดาเหลานั้นประกอบดวย
สุตะเชนใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น สุตะเชนนัน้ แมของเราก็มี เทวดาเหลานั้นประกอบ
ดวยจาคะเชนใด จุติจากภพนีไ้ ปเกิดในภพนั้น จาคะเชนนั้นแมของเราก็มี เทวดาเหลานั้น
ประกอบดวยปญญาเชนใด จุติจากภพนีไ้ ปเกิดในภพนัน้ ปญญาเชนนั้นแมของเราก็มี เมื่อเธอ
ระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของตนกับของเทวดาเหลานั้นอยู จิตยอมผองใส
เกิดความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือน
ทองที่หมองจะทําใหสกุ ไดก็ดวยความเพียรทองที่หมองจะทําใหสุกไดดวยความเพียรอยางไร
จะทําใหสุกไดเพราะอาศัยเบาหลอมทอง เกลือ ยางไม คีม กับความพยายามที่เกิดแตเหตุนั้น
ของบุรุษ ดูกรนางวิสาขา ทองที่หมองจะทําใหสุกไดดว ยความเพียรอยางนี้แล ฉันใด จิตที่
เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดว ยความเพียร ฉันนัน้ เหมือนกัน ... ดูกรนางวิสาขาอริยสาวกเชนนี้
เรียกวา เขาจําเทวดาอุโบสถ อยูรวมกับเทวดา มีจิตผองใสเพราะปรารภเทวดา เกิดความ
ปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา จิตที่เศราหมองจะทําใหผองแผว
ไดดว ยความเพียรอยางนีแ้ ล ดูกรนางวิสาขา พระอริยสาวกนัน้ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า พระ
อรหันตทั้งหลาย ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตราแลว มีความ
ละอายมีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยูจนตลอดชีวิต แมเราก็ได
ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตราแลว มีความละอาย มีความเอ็นดู
มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยูตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึง่ นี้ในวันนี้ แมดวยองค
อันนี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระอรหันตทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันต
ทั้งหลายละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่เขาให
ไมประพฤติตนเปนคนขโมย เปนผูสะอาดอยูจนตลอดชีวิต แมเราก็ละการลักทรัพย เวนขาด
จากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่เขาให ไมประพฤติตนเปนคนขโมย
เปนผูสะอาดอยู ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้ แมดวยองคอนั นี้ เราก็ชื่อวาไดทาํ ตาม
พระอรหันตทงั้ หลาย ทั้งอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตทั้งหลาย ละกรรมเปน
ขาศึกแกพรหมจรรยประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของ
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ชาวบานจนตลอดชีวิต แมเราก็ไดละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย
ประพฤติหางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้
แมดวยองคอนั นี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระอรหันตทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว
พระอรหันตทงั้ หลาย ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย พูดเปน
หลักฐาน ควรเชื่อไดไมพูดลวงโลกจนตลอดชีวิต แมเราก็ไดละการพูดเท็จ เวนขาดจากการ
พูดเท็จพูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย พูดเปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก ตลอดคืนหนึ่ง
กับวันหนึ่งนี้ในวันนี้ แมดว ยองคอันนี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระอรหันตทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จัก
เปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตทั้งหลาย ละการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนทีต่ ั้งแหงความ
ประมาท เวนขาดจากการดืม่ น้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท แมจน
ตลอดชีวิต แมเราก็ละการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เวนขาดจาก
การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึง่ นี้ในวันนี้
แมดวยองคอนั นี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระอรหันตทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว
พระอรหันตทั้งหลาย ฉันหนเดียว เวนการบริโภคในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาลจน
ตลอดชีวิต แมเราก็บริโภคหนเดียว เวนการบริโภคในราตรี งดจากการบริโภคในเวลาวิกาล
ตลอดคืนหนึง่ กับวันหนึ่งนีใ้ น วันนี้ แมดว ยองคอันนี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระอรหันตทั้งหลาย
ทั้งอุโบสถจักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตทั้งหลาย เวนขาดจากฟอนรําขับรอง การประโคม
ดนตรี และการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุ ล จากการทัดทรงประดับและตกแตงกายดวย
ดอกไมของหอม และเครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการแตงตัวจนตลอดชีวิต แมเรา
ก็เวนขาดจากการฟอนรําขับรองการประโคมดนตรีและดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุ ล จากการ
ทัดทรงประดับตกแตงรางกายดวยดอกไมของหอม และเครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการ
แตงตัว ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนีใ้ นวันนี้ แมดวยองคอนั นี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระอรหันต
ทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตทั้งหลาย ละการนั่งนอนบน
ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เวนขาดจากการนัง่ นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ สําเร็จการนอนบน
ที่นอนอันต่ํา คือ บนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทําดวยหญาจนตลอดชีวิต แมเราก็ไดละการ
นั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ เวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งทีน่ อนอันสูงใหญ สําเร็จ
การนอนบนทีน่ อนอันต่ํา คือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทําดวยหญา ตลอดคืนหนึ่งกับ
วันหนึ่งในวันนี้ แมดว ยองคอันนี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระอรหันตทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเปน
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อันเราเขาจําแลว ดูกรนางวิสาขา อริยอุโบสถเปนเชนนี้แล อริยอุโบสถอันบุคคลเขาจําแลว
อยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแผไพศาลมาก อริยอุโบสถมี
ผลมากเพียงไร มีอานิสงสมากเพียงไร มีความรุงเรืองมากเพียงไร มีความแผไพศาลมากเพียงไร
ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือนผูใดพึงครองราชยเปนอิศราธิบดีแหงชนบทใหญ ๑๖ แควนเหลานี้
อันสมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ คือ อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจตี
วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะการครองราชย
ของผูนั้นยังไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงอุโบสถที่ประกอบดวยองค ๘ ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะ
ราชสมบัติที่เปนของมนุษย เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขที่เปนทิพย เปนของเล็กนอย
ดูกรนางวิสาขา ๕๐ ปซึ่งเปนของมนุษยเปนคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา
โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปนหนึง่ ป โดยปนั้น ๕๐๐ ป
อันเปนทิพยเปนประมาณอายุของเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา ดูกรนางวิสาขา ขอนี้เปนฐานะที่
จะมีได คือ สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว เมื่อ
แตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาดูกรนางวิสาขา เราหมาย
เอาความขอนีแ้ ล จึงกลาววา ราชสมบัติที่เปนของมนุษย เมื่อจะนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุข
อันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๑๐๐ ป อันเปนของมนุษย เปนคืนหนึ่งกับ
วันหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือน
เปนหนึ่งป โดยปนั้น พันปอนั เปนทิพย เปนประมาณอายุของเทวดาชัน้ ดาวดึงสื ดูกรนางวิสาขา
ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เขาจําอุโบสถอันประกอบดวย
องค ๘ แลว เมือ่ แตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส ดูกร
นางวิสาขา เราหมายเอาความขอนี้แลจึงกลาววา ราชสมบัติของมนุษย เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบ
กับสุขอันเปนทิพยเปนของเล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๒๐๐ ป อันเปนของมนุษย เปนคืนหนึ่ง
กับวันหนึ่งของเทวดาชัน้ ยามา โดยราตรีนนั้ ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือน
เปนหนึ่งป โดยปนั้น สองพันปอันเปนทิพย เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นมายา ดูกร
นางวิสาขา ก็ขอ นี้เปนฐานะที่จะมีได คือ สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เขาจําอุโบสถ
อันประกอบดวยองค ๘ แลว เมื่อแตกกายตายไปพึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชัน้ มายา
ดูกรนางวิสาขา เราหมายเอาความขอนี้แล จึงกลาววา ราชสมบัติอันเปนของมนุษย เมื่อนํา
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เขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๔๐๐ ป อันเปนของ
มนุษยเปนคืนหนึ่งกับวันหนึง่ ของเทวดาชัน้ ดุสิต โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือนโดย
เดือนนัน้ ๑๒ เดือนเปนหนึ่งป โดยปนั้น ๔,๐๐๐ ป อันเปนทิพย เปนประมาณอายุของเทวดา
ชั้นดุสิต ดูกรนางวิสาขา ก็ขอ นี้เปนฐานะที่จะมีได คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เขาจํา
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดา
ชั้นดุสิต ดูกรนางวิสาขาเราหมายเอาความขอนี้แล จึงกลาววา ราชสมบัติอันเปนของมนุษย
เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๘๐๐ ปอันเปน
ของมนุษย เปนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดี โดยราตรีนนั้ ๓๐ ราตรีเปน
หนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปนหนึง่ ป โดยปนั้น ๘,๐๐๐ ปอันเปนทิพย
เปนประมาณของอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดี ดูกรนางวิสาขาก็ขอนีเ้ ปนฐานะที่จะมีได คือ
สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว เมื่อแตกกายตายไป
พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชัน้ นิมมานรดี ดูกรนางวิสาขา เราหมายเอาความขอนี้แล
จึงกลาววาราชสมบัติอันเปนของมนุษย เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปนของ
เล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๑๖,๐๐๐ ป อันเปนของมนุษย เปนคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้น
ปรนิมมิตวสวัสดี โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือนโดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปนหนึ่งป
โดยปนั้น ๑๖,๐๐๐ ปอันเปนทิพย เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี ดูกร
นางวิสาขา ก็ขอ นี้เปนฐานะที่จะมีได คือ สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เขาจําอุโบสถ
อันประกอบดวยองค ๘แลว เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชัน้
ปรนิมมิตวสวัสดีดูกรนางวิสาขา เราหมายความเอาขอนีแ้ ล จึงกลาววา ราชสมบัติอันเปน
ของมนุษย เมือ่ นําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ฯ
บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงลักทรัพย ไมพึงพูดเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา
พึงงดเวนเมถุน อันเปนความประพฤติไมประเสริฐ ไมพึงบริโภค
โภชนะในเวลาวิกาล ในกลางคืนไมพึงทัดทรงดอกไม ไมพึงลูบไล
ของหอม และพึงนอนบนเตียง บนพืน้ หรือบนที่ซึ่งเขาปูลาด
บัณฑิตทั้งหลายกลาวอุโบสถที่ประกอบดวยองค ๘ นี้แลวา อัน
พระพุทธเจาผูถ ึงที่สุดทุกขทรงประกาศไว พระจันทร พระอาทิตย
ทั้งสองที่นาดู สองแสง โคจรไปทั่วสถานที่ประมาณเทาใด และ
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พระจันทร พระอาทิตยนั้น กําจัดความมืด ไปในอากาศทําใหทิศ
รุงโรจน สองแสงอยูในนภากาศ ทั่วสถานที่มีประมาณเทาใด ทรัพย
คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย ทองสิงคี และทองคํา
ตลอดถึงทองชนิดที่เรียกวา หฏกะ เทาที่มอี ยูในสถานทีป่ ระมาณเทานัน้
ยังไมถึงแมซงึ่ เสี้ยวที่ ๑๖ ของอุโบสถที่ประกอบดวยองค ๘ และทั้งหมด
ยังไมถงึ เสี้ยวที่ ๑๖ ของแสงจันทรและหมูดาว เพราะฉะนัน้ แหละ
สตรีบุรุษผูมีศีล เขาจําอุโบสถประกอบดวย องค ๘ ทําบุญซึ่งมีสุขเปน
กําไร เปนผูไมถูกนินทา ยอมเขาถึงสัคคสถาน ฯ
จบมหาวรรคที่ ๒
_________
รวมสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ติตถสูตร
๒. ภยสูตร
๓. เวนาคสูตร
๔. สรภสูตร
๕. เกสปุตตสูตร
๖. สาฬหสูตร
๗. กถาวัตถุสูตร
๘. ติตถิยสูตร
๙. มูลสูตร
๑๐. อุโบสถสูตร ฯ
___________
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อานันทวรรคที่ ๓
ฉันนสูตร
[๕๑๑] ๗๒. สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแลฉันนปริพาชกไดไปหาทานพระอานนท
ยังที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนทครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรทานพระอานนท ทานทั้งหลาย
บัญญัติการละราคะ บัญญัติการละโทสะ บัญญัติการละโมหะหรือ ทานพระอานนทตอบวา
ดูกรทานผูมีอายุ เราบัญญัติการละราคะ บัญญัติการละโทสะ บัญญัติการละโมหะ ฯ
ฉ. ดูกรทานผูมีอายุ ก็ทานทั้งหลายเห็นโทษในราคะอยางไร จึงบัญญัติการละราคะ
เห็นโทษในโทสะอยางไร จึงบัญญัติการละโทสะ เห็นโทษในโมหะอยางไร จึงบัญญัติการละ
โมหะ ฯ
อา. ดูกรทานผูมีอายุ บุคคลผูกําหนัด ถูกความกําหนัดครอบงํา รัดรึงจิตไว ยอมคิด
เพื่อจะเบียดเบียนตนเองบาง คิดเพื่อจะเบียดเบียนผูอื่นบางคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและ
ผูอื่นทั้งสองฝายบาง เสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง เพื่อละราคะไดแลว ยอมไมคิดเพื่อ
จะเบียดเบียนตนเอง ไมคิดเพื่อจะเบียดเบียนผูอื่น ไมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและผูอื่นทั้ง
สองฝาย ไมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต บุคคลผูกําหนัด ถูกความกําหนัดครอบงํารัดรึง
จิตไว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจ เพื่อละ
ราคะไดแลว ยอมไมประพฤติทุจริตดวยกาย ไมประพฤติทุจริตดวยวาจา ไมประพฤติทุจริตดวย
ใจ บุคคลผูกําหนัด อันความกําหนัดครอบงํา รัดรึงจิตไว ยอมไมรูแมซึ่งประโยชนตนตาม
ความเปนจริง ยอมไมรูแมซึ่งประโยชนผูอนื่ ตามความเปนจริง ยอมไมรูแมซึ่งประโยชนตนและ
ผูอื่นทั้งสองฝายตามความเปนจริง เมื่อละราคะไดแลว ยอมรูแมซึ่งประโยชนตนตามความเปน
จริง ยอมรูแมซึ่งประโยชนผูอื่นตามความเปนจริง ยอมรูแ มซึ่งประโยชนตนและผูอื่นตาม
ความเปนจริง ความกําหนัดแล ทําใหเปนคนมืด ทําใหเปนคนไรจักษุ ทําใหไมรูอะไร
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ทําปญญาใหดบั เปนไปในฝายความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน บุคคลผูดุราย ฯลฯ บุคคล
ผูหลง ถูกความหลงครอบงํา รัดรึงจิตไว ยอมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองบาง คิดเพื่อจะ
เบียดเบียนผูอนื่ บาง คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและผูอนื่ ทั้งสองฝายบาง เสวยทุกขโทมนัส
ที่เปนไปทางจิตบาง เมื่อละโมหะไดแลว ยอมไมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเอง ไมคิดเพือ่ จะ
เบียดเบียนผูอนื่ ไมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและผูอื่นทั้งสองฝาย ไมเสวยทุกขโทมนัสที่
เปนไปทางจิต บุคคลผูหลง ถูกความหลงครอบงํา รัดรึงจิตไวยอมประพฤติทุจริตดวยกาย
ยอมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมประพฤติทุจริตดวยใจ เมื่อละโมหะไดแลว ยอมไมประพฤติ
ทุจริตดวยกาย ไมประพฤติทจุ ริตดวยวาจา ไมประพฤติทจุ ริตดวยใจ บุคคลผูหลง ถูกความ
หลงครอบงําจิตรัดรึงจิตไว ยอมไมรูแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง ยอมไมรูแมซึ่ง
ประโยชนผูอนื่ ตามความเปนจริง ยอมไมรูแมซึ่งประโยชนตนและผูอนื่ ทั้งสองฝายตามความเปน
จริง เมื่อละโมหะไดแลว ยอมรูแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง ยอมรูแมซึ่งประโยชน
ผูอื่นตามความเปนจริง ยอมรูแ มซึ่งประโยชนตนและผูอื่นทั้งสองฝายตามความเปนจริง ไมหลง
และทําใหเปนคนมืด ทําใหเปนคนไรจักษุ ทําใหไมรูอะไร ทําปญญาใหดับ เปนไปในฝาย
ความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน ดูกรผูม ีอายุ เราเห็นโทษในราคะเชนนี้แล จึงบัญญัติ
การละราคะ เห็นโทษในโทสะเชนนี้ จึงบัญญัติการละโทสะ เห็นโทษในโมหะเชนนี้แล
จึงบัญญัติการละโมหะ ฯ
ฉ. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาปฏิปทาเพื่อละราคะ โทสะ โมหะนั้นมีหรือ ฯ
อา. มรรคาปฏิปทาเพื่อละราคะ โทสะ โมหะนัน้ มีอยู ฯ
ฉ. ก็มรรคาปฏิปทาเพื่อละราคะ โทสะ โมหะนัน้ เปนไฉน ฯ
อา. อริยมรรคมีองค ๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมา
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดูกรทานผูมีอายุ นี้แล มรรคา
ปฏิปทาเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ นัน้ ฯ
ฉ. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาปฏิปทาเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ นั้นดีและสมควรเพือ่
ความไมประมาท ฯ
อาชีวกสูตร
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[๕๑๒] ๗๓. สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยูที่โฆสิตาราม ใกลกรุงโกสัมพี ครั้งนั้นแล
คฤหบดีผูเปนสาวกของอาชีวกคนหนึ่ง เขาไปหาทานพระอานนทถึงทีอ่ ยู อภิวาทแลว นั่งลง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามวา ขาแตทานพระอานนท คนพวกไหนเลา ไดกลาว
ธรรมไวดีแลว พวกไหนปฏิบัติดีแลวในโลก พวกไหนดําเนินไปดีแลวในโลก ทานพระ
อานนทกลาววาดูกรคฤหบดี ถาเชนนั้นเราจักยอนถามทานในขอนี้ ทานชอบใจอยางใด ก็
พึงกลาวแกอยางนั้น ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนพวกใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ
แสดงธรรมเพื่อละโทสะ แสดงธรรมเพื่อละโมหะ คนพวกนั้นกลาวธรรมดีแลวหรือหาไม หรือ
วาในขอนี้ทานมีความเห็นอยางไร ฯ
ค. ขาแตทานผูเจริญ คนพวกใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ แสดงธรรมเพื่อละโทสะ
แสดงธรรมเพื่อละโมหะ คนพวกนั้นกลาวธรรมดีแลว ในขอนี้ขาพเจามีความเห็นอยางนี้ ฯ
อา. ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนพวกใดปฏิบตั ิเพื่อละราคะ
ปฏิบัติเพื่อละโทสะ ปฏิบัติเพื่อละโมหะ คนพวกนั้นปฏิบัติดีแลวในโลกใชหรือไม หรือวาใน
ขอนี้ทานมีความเห็นอยางไร ฯ
ค. ขาแตทานผูเจริญ คนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะ ปฏิบัติเพื่อละโทสะ ปฏิบัติเพื่อ
ละโมหะ คนพวกนัน้ ปฏิบัติดแี ลวในโลก ในขอนี้ขาพเจามีความเห็นอยางนี้ ฯ
อา. ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนพวกใดละราคะไดแลว
ตัดรากขาดแลว ทําใหไมมีทตี่ ั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึน้ อีกตอไปเปนธรรมดา
คนพวกใดละโทสะไดแลว ฯลฯ คนพวกใดละโมหะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดุจ
ตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา คนพวกนัน้ ดําเนินไปดีแลวใน
โลกใชหรือไมหรือวาในขอนี้ทานมีความเห็นอยางนี้ ฯ
ค. ขาแตทานผูเจริญ คนพวกใดละราคะไดแลว ตัดรากขาดแลวทําใหไมมีที่ตั้งดุจตาล
ยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดาคนพวกใดละโทสะไดแลว ฯลฯ คน
พวกใดละโมหะไดแลว ตัดรากขาดแลวทําไมใหมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด
ขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดาคนพวกนั้นดําเนินไปดีแลวในโลก ในขอนีข้ าพเจามีความเห็นอยางไร ฯ
อา. ดูกรคฤหบดี ขอนี้ทานไดกลาวแกแลววา คนพวกใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ
แสดงธรรมเพื่อละโทสะ แสดงธรรมเพื่อละโมหะ คนพวกนั้นกลาวธรรมดีแลว ขอนี้ทา นได
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กลาวแกแลววา คนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะ ปฏิบัติเพื่อละโทสะ ปฏิบัติเพื่อละโมหะ คนพวก
นั้นปฏิบัติดีแลวในโลก ขอนีท้ านไดกลาวแกแลววา คนพวกใดละราคะไดแลว ตัดรากขาด
แลว ทําไมใหมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา คนพวก
ใดละโทสะไดแลว ฯลฯ คนพวกใดละโมหะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตงั้ ดุจตาล
ยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา คนพวกนั้นดําเนินไปดีแลวในโลก
ดังนี้แล ฯ
ค. ขาแตทานผูเจริญ ขอนี้นาอัศจรรย ขาแตทานผูเจริญ ไมเคยมีธรรมเทศนาจักไม
ชื่อวาเปนการยกยองธรรมของตนเอง และจักไมเปนการรุกรานธรรมของผูอื่น เปนธรรมเทศนา
เฉพาะแตในเหตุ ทานกลาวแตเนื้อความ และมิไดนําตนเขาไป ขาแตทานพระอานนท ทาน
ทั้งหลายแสดงธรรมเพื่อละราคะแสดงธรรมเพื่อละโทสะ แสดงธรรมเพื่อละโมหะ ทาน
ทั้งหลายกลาวธรรมดีแลวทานทั้งหลายปฏิบัติดีแลวในโลก ทานทั้งหลายละราคะไดแลว ตัด
รากขาดแลวทําไมใหมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
ทานทั้งหลายละโทสะไดแลว ฯลฯ ทานทั้งหลายละโมหะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมี
ที่ตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดาทานทั้งหลายดําเนินไปดี
แลวในโลก ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนักขาแตทานผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจง
นัก พระผูเปนเจาอานนทประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกผหู ลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป
ฉะนั้นขาแตทา นพระอานนท ขาพเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวา
เปนสรณะ ขอพระผูเปนเจาอานนทจงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตัง้ แตวัน
นี้เปนตนไป ฯ
สักกสูตร
[๕๑๓] ๗๔. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกลกรุงกบิลพัสดุ
แควนสักกชนบท ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมพี ระภาคทรงเปนไข หายจากความไขไมนาน ครั้ง
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นั้นแล เจามหานามศากยะเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมี
พระภาคแลว ประทับนั่ง ณที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
นานมาแลว ทีข่ าพระองครูทั่วถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงอยางนี้วา ญาณเกิดแกผูมใี จเปนสมาธิ
หาเกิดแกผูที่มใี จไมเปนสมาธิไม ขาแตพระองคผูเจริญ สมาธิเกิดกอน ญาณเกิดทีหลัง หรือ
วาญาณเกิดกอน สมาธิเกิดทีหลัง ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทไดมีความดําริวา พระผูมี
พระภาคทรงเปนไข หายจากความไขไมนานก็เจามหานามศากยะนี้ทูลถามปญหาที่ลึกซึ้งกะพระ
ผูมีพระภาค ถากระไร เราควรนําเอาเจามหานามศากยะหลีกไปในที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวแสดง
ธรรมครั้งนั้นแล ทานพระอานนท จับพระพาหาเจามหานามศากยะนําหลีกไป ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง แลวกลาวกะเจามหานามศากยะวา ดูกรมหานามะ พระผูมีพระภาคตรัสศีลที่เปนของพระ
เสขะไวก็มี ตรัสศีลที่เปนของพระอเสขะไวก็มีตรัสสมาธิที่เปนของพระเสขะไวก็มี ตรัสสมาธิ
ที่เปนของพระอเสขะไวก็มีตรัสปญญาที่เปนของพระเสขะไวก็มี ตรัสปญญาที่เปนของพระอเสขะ
ไวก็มดี ูกรมหานามะ มีศีลที่เปนของพระเสขะเปนไฉน ดูกรมหานามะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรมหานามะนี้เรียกวา ศีลทีเ่ ปน
ของพระเสขะ ดูกรมหานามะ ก็สมาธิที่เปนของพระเสขะเปนไฉน ดูกรมหานามะ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ เขาจตุตถฌานอยู ดูกรมหานามะ นี้เรียกวาสมาธิที่เปนของพระ
เสขะ ดูกรมหานามะ ก็ปญญาที่เปนของพระเสขะเปนไฉน ดูกรมหานามะ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ รูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ดูกรมหานามะ
นี้เรียกวา ปญญาที่เปนของพระเสขะ ฯ
ดูกรมหานามะ พระอริยสาวกนั้นแล เปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้ ถึงพรอมดวย
ปญญาอยางนี้ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้น
ไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรมหานามะ พระผูมีพระภาคไดตรัสศีลที่เปน
ของพระเสขะไวก็มี ตรัสศีลที่เปนของพระอเสขะไวก็มี ตรัสสมาธิที่เปนของพระเสขะไวก็มี
ตรัสสมาธิที่เปนของพระอเสขะไวก็มี ตรัสปญญาที่เปนของพระเสขะไวก็มี ตรัสปญญาที่เปน
ของพระอเสขะไวก็มี ดวยประการฉะนีแ้ ล ฯ
นิคัณฐสูตร
[๕๑๔] ๗๕. สมัยหนึง่ ทานพระอานนทอยู ณ กุฏาคารศาลาปามหาวัน ใกลเมือง
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เวสาลี ครั้งนั้นแล เจาอภัยลิจฉวีกับเจาบัณฑิตกุมารลิจฉวีไดพากันเขาไปหาทานพระอานนทยังที่
อยู อภิวาททานพระอานนทแลว นั่ง ณที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวเจาอภัยลิจฉวีไดกลาวกะทาน
พระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ นิครณฐนาฏบุตร เปนคนรูเห็นธรรมทุกอยาง ยอมปฏิญญา
ญาณทัสสนะไวอยางไมมีสว นเหลือวา สําหรับเราจะเดิน จะยืน จะหลับและตื่นก็ตาม ญาณ
ทัสสนะก็ปรากฏชั่วกาลนิรนั ดร เขาบัญญัติวา กรรมเกาหมดไปเพราะความเพียรเผากิเลส ฆา
เหตุไดเพราะไมทํากรรมใหม ดวยประการฉะนี้ จึงเปนอันวา เพราะกรรมสิ้นไป ทุกขจึงหมด
ไป เพราะทุกขหมดไป เวทนาจึงสิ้นไป เพราะเวทนาสิ้นไป ทุกขทั้งสิ้นจึงจักเสื่อมไปโดยไม
เหลือ ซึ่งบุคคลจะพึงเห็นเองนี้ ดวยประการฉะนี้ ขาแตทานผูเจริญ ในขอนี้ พระผูม ีพระภาค
ไดตรัสไวอยางไร ทานพระอานนทตอบวา ดูกรเจาอภัย ความหมดจดที่ทําใหกเิ ลสเสื่อมไปโดย
ไมเหลือ ๓ อยางแล พระผูมพี ระภาคพระองคนั้น ผูทรงรูทรงเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสไวชอบแลว เพื่อความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย เพือ่ การลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อ
ความเสื่อมสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ควรรู เพื่อทํานิพพานใหแจง ความหมด
จด ๓ อยางเปนไฉน คือ
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เธอ
ไมทํากรรมใหมดวย และสัมผัสถูกตองกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไปโดยคิดเห็นวา ความหมดจดที่
ทําใหกิเลสเสือ่ มไปโดยไมเหลือ ซึ่งผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง เปนของไมประกอบดวยกาล ควร
เรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ดวย ฯ
๒. ภิกษุนนั้ แล ถึงพรอมดวยศีลอยางนีแ้ ลว สงัดจากกาม ฯลฯ เขาจตุตถฌานอยู
เธอไมทํากรรมใหมดว ย และสัมผัสถูกตองกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไปโดยคิดเห็นวา ความหมด
จดที่ทําใหกิเลสเสื่อมไปโดยไมเหลือ ซึ่งผูบรรลุจะพึงเห็นเอง เปนของไมประกอบดวยกาล
ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาอันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ดว ย ฯ
๓. ภิกษุนั้นแล ถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิอยางนี้แลว กระทําใหแจงซึ่งเจโต
วิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบันเขาถึงอยู เธอไมทํากรรมใหมดวย สัมผัสถูกตองกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไปโดยคิดเห็นวา
ความหมดจดที่ทําใหกเิ ลสเสื่อมไปโดยไมเหลือ ซึ่งผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง เปนของไมประกอบ
ดวยกาลควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ดวย ฯ
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ดูกรเจาอภัย ความหมดจดที่ทําใหกิเลสเสื่อมโดยไมเหลือ ๓ อยางนี้แล อันพระผูม ี
พระภาคพระองคนั้น ผูทรงรูทรงเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสไวชอบแลว เพื่อ
ความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความเสื่อมสูญแหง
ทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ควรรู เพื่อทํานิพพานใหแจง เมื่อทานพระอานนทไดกลาว
อยางนี้แลวเจาบัณฑิตกุมารลิจฉวีไดพูดกะเจาอภัยลิจฉวีวา ดูกรอภัยเพื่อนรัก ทําไมทานจึงไมชื่น
ชมอนุโมทนาคําสุภาษิตของทานพระอานนทโดยคงามเปนสุภาษิตของทานพระอานนทโดยความ
เปนคําสุภาษิตเลา เจาอภัยลิจฉวีตอบวา เพือ่ นรัก ไฉนเราจักไมชื่นชมอนุโมทนาคําสุภาษิตของ
ทานพระอานนทโดยความเปนคําสุภาษิตเลา ผูใดไมชื่นชมอนุโมทนาคําสุภาษิตของทานพระอานนท
โดยความเปนคําสุภาษิต ความคิดของผูนั้นพึงเสื่อม ฯ
สมาทปกสูตร
[๕๑๕] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่งลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะ
ทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ทานทั้งหลายพึงอนุเคราะหคนใดและคนเหลาใดเปนมิตร อํามาตย
ญาติ หรือสาโลหิตพึงสําคัญวาเปนคําที่ควรฟง คนเหลานั้น อันทานทัง้ หลายพึงชักชวน พึง
ใหตั้งอยูเ สมอ พึงใหดาํ รงอยู ในฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ
๑. พึงชักชวน พึงใหตั้งอยูเสมอ พึงใหดํารงอยูในความเลื่อมใสอยาง ไมหวัน่ ไหว
ในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูม ีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ... ทรงเบิกบาน
แลว เปนผูจําแนกธรรม ฯ
๒. พึงชักชวน พึงใหตั้งอยูเสมอ พึงใหดํารงอยูในความเลื่อมใสอยางไมหวัน่ ไหวใน
พระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ... อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฯ
๓. พึงชักชวน พึงใหตั้งอยูเสมอ เพื่อใหดํารงอยูในความเลื่อมใสอยางไมหวัน่ ไหว
ในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมพี ระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ... เปนนาบุญของโลก ไม
มีนาบุญอื่นจะยิ่งกวา ฯ
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ดูกรอานนท มหาภูต ๔ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑
พึงเปนอยางอืน่ ได แตพระอริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา
ไมพึงเปนอยางอื่นไปไดเลย นี้ความเปนอืน่ ในขอนัน้ ขอที่พระอริยสาวกผูประกอบดวยความ
เลื่อมใสอยางไมหวั่นไหวในพระพุทธเจานัน้ จักเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือเปรตวิสัย
นี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกรอานนท มหาภูต ๔ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑
วาโยธาตุ ๑ พึงเปนอยางอื่นได แตพระอริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหวั่นไหว
ในพระธรรม ไมพึงเปนอยางอื่นไปไดเลย ฯลฯ แตพระอริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใส
อยางไมหวั่นไหวในพระสงฆ ไมพึงเปนอยางอื่นไปไดเลย นี้ความเปนอยางอื่นในขอนั้น ขอที่
พระอริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหวั่นไหว ในพระสงฆนั้น จักเขาถึงนรก
กําเนิดสัตวดิรจั ฉาน หรือเปรตวิสัย นี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ดูกรอานนท ทานทั้งหลายพึง
อนุเคราะหคนใด และคนเหลาใด เปนมิตร อํามาตย ญาติหรือสาโลหิต พึงสําคัญวาเปนคํา
ที่ควรฟง คนเหลา นั้น อันทานทั้งหลายพึงชักชวน พึงใหตั้งอยูเสมอ พึงใหดํารงอยูในฐานะ
๓ ประการนี้แล ฯ
นวสูตร
[๕๑๖] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา ภพ ภพดังนี้ ภพยอมมีไดดวยเหตุเพียงไร พระเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท ก็กรรมที่อํานวยผลใหในกามธาตุจักไมมแี ลว กามภพ
พึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ
อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา วิญญาณชื่อวาเปนพืช ตัณหา
ชื่อวาเปนยาง วิญญาณประดิษฐานแลว เพราะธาตุอยางเลวของสัตว พวกที่มีอวิชชาเปน
เครื่องสกัดกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ ดวยประการฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก
ดูกรอานนท ก็กรรมที่อํานวยผลใหในรูปธาตุ จักไมมแี ลว รูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ
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อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา วิญญาณจึงชื่อวาเปนพืช ตัณหาชื่อ
วาเปนยาง วิญญาณประดิษฐานแลว เพราะธาตุอยางกลางของสัตวพวกที่มีอวิชชาเปนเครื่อง
สกัดกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องผูกใจ ดวยประการฉะนี้ จงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก ดูกร
อานนท ก็กรรมที่อํานวยผลใหในอรูปธาตุจักไมมีแลว อรูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ
อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา วิญญาณชื่อวาเปนพืช ตัณหา
ชื่อวาเปนยาง วิญญาณประดิษฐานแลวเพราะธาตุอยางประณีต ของสัตวพวกที่มีอวิชชาเปน
เครื่องสกัดกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ ดวยประการฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก
ดูกรอานนท ภพยอมมีไดดวยเหตุดังกลาวมาฉะนี้แล ฯ
ภวสูตร
[๕๑๗] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา ภพ ภพ ดังนี้ภพยอมมีไดดวยเหตุเพียงไร พระเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนทกก็ รรมที่อํานวยผลใหในกามธาตุจักไมมแี ลว กามภพ
พึงปรากฏบางหรือหนอ ทานพระอานนททูลวา ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา วิญญาณชื่อวาเปนพืช ตัณหาชือ่
วาเปนยาง เจตนา ความปรารถนาประดิษฐานแลว เพราะธาตุอยางเลวของสัตวพวกที่มอี วิชชา
เปนเครื่องสกัดกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องผูกใจ ดวยประการฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก
ดูกรอานนท ก็กรรมที่อํานวยผลใหในรูปธาตุจักไมมแี ลว รูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ
อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ
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พ. ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา วิญญาณชื่อวาเปนพืช ตัณหา
ชื่อวาเปนยาง เจตนา ความปรารถนาประดิษฐานแลว เพราะธาตุอยางกลางของสัตวพวกที่มี
อวิชชาเปนเครือ่ งสกัดกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องผูกใจ ดวยประการฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหมตอ
ไปอีก ดูกรอานนท ก็กรรมที่อํานวยผลใหอรูปธาตุจักไมมีแลว อรูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ
อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา วิญญาณชื่อวาเปนพืช ตัณหา
ชื่อวาเปนยาง เจตนา ความปรารถนาประดิษฐานแลว เพราะธาตุอยางประณีตของสัตวพวกที่มี
อวิชชาเปนเครือ่ งสกัดกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องผูกใจดวยประการฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหม
ตอไปอีก ดูกรอานนท ภพยอมมีไดดว ยเหตุดังกลาวมาฉะนี้แล ฯ
สีลัพพตสูตร
[๕๑๘] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นแลวพระผูมีพระภาคได
ตรัสถามวา ดูกรอานนท ศีล พรต ชีวิต พรหมจรรยมีการบํารุงดี มีผลทุกอยางไปหรือ
ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในปญหาขอนี้ ไมควรแกแตแงเดียว ฯ
พ. ดูกรอานนท ถาเชนนัน้ จงจําแนกไป ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อบุคคลนั้นเสพศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย ซึ่งมีการ
บํารุงดี อกุศลธรรมเจริญมากยิ่งขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป ศีล พรต ชีวิตพรหมจรรย ซึง่ มีการ
บํารุงดี เห็นปานนั้นไมมีผล และเมื่อเขาเสพศีล พรตชีวิต พรหมจรรยซงึ่ มีการบํารุงดี
อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญมากยิง่ ขึ้นศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย ซึ่งมีการบํารุงดี
เห็นปานนั้นมีผล
ทานพระอานนทไดกราบทูลธรรมปริยายนีแ้ ลว พระผูมีพระภาคทรงพอ พระทัยลําดับ
นั้นแล ทานพระอานนทคิดวา พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา จึงลุกจากที่นั่ง ถวายบังคม
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พระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณแลวหลีกไป ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคพอพระอานนท
หลีกไปไดไมนาน ไดรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานนทยังเปนพระเสขะ
แตจะหาผูที่เสมอเธอทางปญญาไมไดงายเลย ฯ
คันธสูตร
[๕๑๙] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ กลิ่นหอม ๓ อยางนี้ ฟุงไปแตตามลมอยางเดียว ฟุงทวนลมไปไมได
กลิ่นหอม ๓ อยางนั้นเปนไฉน คือกลิ่นที่ราก ๑ กลิ่นทีแ่ กน ๑ กลิ่นที่ดอก ๑ กลิ่นหอม ๓
อยางนี้แลฟุงไปแตตามลมอยางเดียว ฟุงทวนลมไปไมได พระเจาขา กลิ่นหอมชนิดที่ฟุงไป
ตามลมก็ได ฟุง ทวนลมไปก็ได ฟุงไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได ยังจะมีอยูหรือ พระผูมี
พระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท กลิ่นหอมที่ฟุงไปตามลมก็ได ฟุงไปทวนลมก็ได ฟุงทั้งไป
ตามลมและทวนลมก็ได มีอยู ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ กลิ่นหอมที่ฟุงไปตามลมก็ได ฟุงไปทวนลมก็ได ฟุงไป
ทั้งตามลมและทวนลมก็ได เปนไฉน ฯ
พ. ดูกรอานนท สตรีหรือบุรุษในบานหรือนิคมใดในโลกนี้ ถึงพระพุทธเจาเปน
สรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจาก
การลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการดื่มน้ําเมา
คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจาก
ความตระหนีอ่ ันเปนมลทิน มีไทยธรรมเครื่องบริจาคอันปลอยแลว มีมอื อันชุม ยินดีในการ
เสียสละควรแกการขอ ยินดีในทานและการแจกจายทาน อยูครองเรือน สมณพราหมณ
ทุกทิศยอมกลาวสรรเสริญคุณของเขาวา สตรีหรือบุรุษในบานหรือนิคมแหงโนนถึงพระพุทธเจา
เปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาด
จากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามเวนขาด จากการพูดเท็จ เวนขาด
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จากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม
มีใจปราศจากความตระหนีอ่ ันเปนมลทินมีไทยธรรมเครื่องบริจาคอันปลอยแลว มีมอื อันชุม
ยินดีในการเสียสละ ควรแกการขอ ยินดีในทานและการแจกจายทาน อยูครองเรือน แมเทวดา
ทั้งหลายก็กลาวสรรเสริญคุณของเขาวา สตรีหรือบุรุษในบานหรือนิคมแหงโนน ถึงพระพุทธเจา
เปนสรณะ ฯลฯ ควรแกการขอ ยินดีในทานและการแจกจายทาน ดูกรอานนท กลิ่นหอมนี้
นั้นแล ฟุงไปตามลมก็ได ฟุงไปทวนลมก็ได ฟุงไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได ฯ
กลิ่นดอกไมฟุงทวนลมไปไมได กลิ่นจันทน กลิน่ กฤษณา หรือกลิ่น
กระลําพัก ก็ฟงุ ทวนลมไปไมได สวนกลิ่นสัตบุรุษ ฟุงทวนลมไปได
เพราะสัตบุรุษฟุงไปทุกทิศ ฯ
จูฬนีสูตร
[๕๒๐] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับฟงมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ดูกรอานนท
สาวกของพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งมีนามวา อภิภู ยืนอยูในพรหมโลก ใหพันแหงโลกธาตุ
รูแจงไดดวยเสียง พระเจาขา สวนพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเลา ทรงสามารถ
ที่จะทําโลกธาตุเทาไรใหรแู จงไดดว ยพระสุรเสียง พระผูมพี ระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท
นั้นสาวก สวนพระตถาคตนับไมถวน ฯ
ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาคเปนครั้งที่ ๒ วา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคไดสดับรับฟงมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควาดูกรอานนท สาวกของพระสิขี
สัมมาสัมพุทธเจาซึ่งมีนามวา อภิภู ยืนอยูในพรหมโลก ทําใหพน แหงโลกธาตุรูแจงไดดว ยเสียง
พระเจาขา สวนพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเลา ทรงสามารถที่จะทําโลกธาตุ
เทาไรใหรูแจงไดดว ยพระสุรเสียง ฯ
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พ. ดูกรอานนท นั้นเปนสาวก สวนพระตถาคตนับไมถวน
ทานพระอานนท ไดทูลถามพระผูมีพระภาคแมเปนครั้งที่ ๓ วา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคไดสดับรับฟงมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควาดูกรอานนท สาวกของพระสิขี
สัมมาสัมพุทธเจาซึ่งมีนามวา อภิภู สถิตอยูในพรหมโลก ทําใหพนั แหงโลกธาตุรูแจงได
ดวยเสียง พระเจาขา สวนพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเลา ทรงสามารถที่จะทํา
โลกธาตุเทาไรใหรูแจงไดดว ยพระสุรเสียง ฯ
พ. ดูกรอานนท เธอไดฟง เรื่องพันโลกธาตุ เพียงเล็กนอย ฯ
อา. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาแตพระสุคต บัดนี้เปนกาลเวลาแหงเทศนาที่พระองค
จะพึงตรัส ภิกษุทั้งหลายไดสดับธรรมเทศนาของพระผูมพี ระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ
พ. ดูกรอานนท ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวทานพระอานนท
ทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนท จักรวาลหนึง่
มีกําหนดเทากับโอกาสที่พระจันทรพระอาทิตยโคจร ทั่วทิศสวางไสวรุง โรจน โลกมีอยูพัน
จักรวาลกอน ในโลกพันจักรวาลนั้น มีพระจันทรพนั ดวง มีอาทิตยพันดวง มีขุนเขา
สิเนรุพันหนึ่ง มีชมพูทวีปพันหนึ่ง มีอปรโคยานทวีปพันหนึ่ง มีอุตตรกุรุทวีปพันหนึ่ง
มีปุพพวิเทหทวีปพันหนึ่ง มีมหาสมุทรสี่พัน มีทาวมหาราชสี่พัน มีเทวโลกชั้นจาตุ
มหาราชิกาพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นดาวดึงสพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นยามาพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้น
ดุสิตพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นนิมมานรดีพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัสตีพันหนึ่ง
มีพรหมโลกพันหนึ่ง ดูกรอานนท นี้เรียกวาโลกธาตุอยางเล็กมีพันจักรวาล โลกคูณ
โดยสวนพันแหงโลกธาตุ อยางกลางมีลานจักรวาลนั้น นี้เรียกวาโลกธาตุอยางใหญประมาณ
แสนโกฏิจักรวาล ดูกรอานนทตถาคตมุงหมายอยู พึงทําโลกธาตุอยางใหญประมาณ
แสนโกฏิจักรวาลใหรูแจงไดดวยเสียง หรือทําใหรูแจงไดเทาที่มุงหมาย ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคพึงทําโลกธาตุอยางใหญประมาณแสน
โกฏิจักรวาล ใหรูแจงดวยพระสุรเสียง หรือทําใหรูแจงไดเทาที่พระองคทรงมุงหมายอยางไร ฯ
พ. ดูกรอานนท พระตถาคตในโลกนี้ พึงแผรัศมีไปทั่วโลกธาตุอยางใหญประมาณ
แสนโกฏิจักรวาล เมื่อใด หมูสัตวพึงจําแสงสวางนั้นได เมื่อนั้นพระตถาคตพึงเปลง
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พระสุรเสียงใหสัตวเหลานัน้ ไดยนิ พระตถาคตพึงทําใหโลกธาตุอยางใหญประมาณแสนโกฏิจักรวาล
ใหรูแจงไดดว ยพระสุรเสียง หรือพึงทําใหรแู จงไดเทาที่พระองคทรงมุงหมาย ดวยอาการเชนนีแ้ ล ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสดังนี้แลว ทานพระอานนท ไดกราบทูลวา เปนลาภของ
ขาพระองคหนอ ขาพระองคไดดีแลวหนอที่ขาพระองคมีพระศาสดาผูมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้
เมื่อทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท
ในขอนี้ทานจะไดประโยชนอะไร ถาศาสดาของทานมีฤทธิ์ มีอานุภาพมากอยางนี้ เมือ่ ทาน
พระอุทายีกลาวอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี เธออยาไดกลาว
อยางนี้ ถาอานนทยังไมหมดราคะเชนนี้ พึงทํากาละไป เธอพึงเปนเจาแหงเทวดาในหมูเทวดา
๗ ครั้งพึงเปนเจาจักพรรดิในชมพูทวีปนีแ้ หละ ๗ ครั้ง เพราะจิตที่เลื่อมใสนั้น ดูกรอุทายี
ก็แตวาอานนทจักปรินิพพานในอัตภาพนีเ้ อง ฯ
จบอานันทวรรคที่ ๓
___________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ฉันนสูตร
๒. อาชีวกสูตร
๓. สักกสูตร
๔. นิคัณฐสูตร
๕. สมาทปกสูตร
๖. นวสูตร
๗. ภวสูตร
๘. สีลัพพตสูตร
๙. คันธสูตร
๑๐. จูฬนีสูตร ฯ
____________
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สมณวรรคที่ ๕
สมณสูตร
[๕๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจของสมณะที่สมณะควรทํา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน
คือการสมาทานอธิศีลสิกขา ๑ การสมาทานอธิจิตตสิกขา ๑การสมาทานอธิปญญาสิกขา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักมีความพอใจอยาง
แรงกลาในการสมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิจิตตสิกขา
เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
พึงศึกษา เชนนี้แล ฯ
คัทรภสูตร
[๕๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาติดตามไปเบื้องหลังฝูงโค มันรองวา แมเราก็เปนโค
แตสี เสียงและรอยเทาของมันหาเหมือนของโคไม มันเปนแตเดินตามหลังฝูงโครองวา
แมเราก็เปนโคๆ ดังนี้เทานัน้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินยั นี้
ฉันนั้นเหมือนกันแล ติดตามไปเบื้องหลังภิกษุสงฆรองประกาศวา แมเราก็เปนภิกษุๆ แตความ
พอใจในการสมาทานอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขาของเรา หาเหมือนของภิกษุ
ทั้งหลายไม เขาเปนแตตดิ ตามไปเบื้องหลังภิกษุสงฆรองประกาศวา แมเราก็เปนภิกษุๆ
ดังนี้เทานัน้ เพราะฉะนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงศึกษาวา เราจักมีความพอใจ
อยางแรงกลาในการสมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิจิต
ตสิกขา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายพึงศึกษาเชนนีแ้ ล ฯ
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เขตตสูตร
[๕๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรทําแตแรกของคฤหบดีชาวนา๓ อยางนี้ ๓ อยาง
เปนไฉน คือ คฤหบดีชาวนาในโลกนี้ กอนอื่นจะตองไถคราดนาใหดีกอน แลวก็เพาะ
พืชลงไปตามกาล ครั้นแลวก็ไขเอาน้ําเขาบางระบายเอาออกเสียบางตามสมัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กิจที่ควรทําแตแรกของคฤหบดีชาวนา ๓ อยางนี้แล ฉันใด กิจที่ควรทํากอนของภิกษุ ๓ อยางนี้
ฉันนั้นเหมือนกัน๓ อยางเปนไฉน คือ การสมาทานอธิศีลสิกขา ๑ การสมาทานอธิจิตต
สิกขา ๑การสมาทานอธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรทํากอนของภิกษุ ๓
อยางนี้แล เพราะฉะนัน้ แหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาเชนนี้วา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลา
ในการสมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิจิตตสิกขา เราจักมี
ความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงศึกษา
เชนนี้แล ฯ
วัชชีปุตตสูตร
[๕๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน ใกลเมือง
เวสาลี ครั้งนั้นแล ภิกษุวัชชีบตุ รรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งครั้นแลวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ สิกขาบท
๑๕๐ ถวนนี้ ยอมมาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน ขาพระองคไมสามารถที่จะศึกษาในสิกขาบทนี้
พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ ก็ทานสามารถจะศึกษาในสิกขา ๓ คืออธิศีล
สิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ หรือ ฯ
ว. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคสามารถจะศึกษาไดในสิกขา ๓คือ อธิศีลสิกขา ๑
อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ เพราะฉะนัน้ แล ทานจงศึกษาในสิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตต
สิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ เมื่อใด ทานจักศึกษาอธิศีลสิกขาก็ดี จักศึกษาอธิจิตตสิกขาก็ดี
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จักศึกษาอธิปญญาสิกขาก็ดี เมื่อนั้น เมื่อทานนั้นศึกษาอธิศีลสิกขาอยูก็ดี ศึกษาอธิจิตตสิกขา
อยูก็ดี ศึกษาอธิปญญาสิกขาอยูก็ดจี ักละราคะ โทสะ โมหะ เสียได เพราะละราคะ โทสะ
โมหะ เสียไดทานนั้นจักไมกระทํากรรมเปนอกุศล จักไมเสพกรรมที่เปนบาป ครั้นสมัย
ตอมาภิกษุนั้นศึกษาแลวทั้งอธิศีลสิกขา ทั้งอธิจิตตสิกขา ทั้งอธิปญญาสิกขา เมื่อภิกษุนั้นศึกษา
อธิศีลสิกขาก็ดี ศึกษาอธิจิตตสิกขาก็ดี ศึกษาอธิปญญาสิกขาก็ดี ละราคะโทสะ โมหะ ไดแลว
เพราะละราคะ โทสะ โมหะ เสียได เธอมิไดทํากรรมที่เปนอกุศล มิไดเสพกรรมที่เปนบาป ฯ
เสขสูตรที่ ๑
[๕๒๕] ครั้งนั้น ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวาขาแตพระองคผูเจริญ
พระองคตรัสวา เสขะๆ ดังนี้ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอ บุคคลจึงชื่อวาเปนเสขะ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ที่เรียกชื่อวาเสขะ ดวยเหตุวายังตองศึกษา ศึกษาอะไร
ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตตสิกขา และศึกษาอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุ ทีเ่ รียกชือ่ วาเสขะ
ดวยเหตุวายังตองศึกษาแล ฯ
สําหรับพระเสขะผูศึกษาอยู ปฏิบัติตามทางตรง เกิดญาณในความ
สิ้นไปกอน แตนั้น คือ แตมรรคญาณที่ ๔ อรหัตผลจึงเกิดใน
ลําดับตอไป ตอจากนั้น ทานผูพนดวยอรหัตผลผูคงที่ มีญาณเกิดขึน้
ในความสิ้นภวสังโยชนวา วิมุตติของเราไมกําเริบ ดังนี้ ฯ
เสขสูตรที่ ๒
[๕๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถวนนี้ มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตร
ทั้งหลายผูปรารถนาประโยชนศึกษากันอยู ดูกรภิกษุทั้งหลายสิกขา ๓ นี้ ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้น

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาที่ 221
รวมอยูดว ยทั้งหมด สิกขา ๓ นั้นเปนไฉน คืออธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญา
สิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓นี้แล ทีส่ ิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูด ว ยทั้งหมด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําใหบริบรู ณในศีล เปนผูทําพอประมาณในสมาธิ
เปนผูทําพอประมาณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัตบิ าง
ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะลวงสิกขาบทนีแ้ ตวา
สิกขาบทเหลาใด เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรยเธอเปนผูมีศีลยั่งยืน
และเปนผูมีศลี มั่นคงในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เธอเปน
พระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไปเปนผูมีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะ
ตรัสรูในเบื้องหนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทํา
พอประมาณในสมาธิ เปนผูทําพอประมาณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง
ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมมใี ครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะ
ลวงสิกขาบทนี้ แตวา สิกขาบทเหลาใด เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยสมควรแกพรหมจรรย
เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศลี มั่นคงในสิกขาบทเหลานั้นสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย เธอเปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓หมดสิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ
และโมหะเบาบาง จะมายังโลกนี้อีกคราวเดียวเทานั้น แลวจักทําที่สุดทุกขได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูท ําใหบริบูรณในศีล เปนผูทาํ ใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทําพอ
ประมาณในปญญาเธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะ
เหตุไรเพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะลวงสิกขาบทนี้ แตสิกขาบทเหลาใด
เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลมัน่ คงใน
สิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย เธอเปนผูผุดขึ้นเกิด จักปรินพิ พานใน
ภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมดสิ้นไป ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูท ําใหบริบูรณในศีล เปนผูทาํ ใหบริบูรณในสมาธิ
เปนผูทําใหบริบูรณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบา ง ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะลวงสิกขาบทนี้ แตวาสิกขาบท
เหลาใด เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีล
มั่นคงในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลายเธอทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
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ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทําไดเพียงบางสวน ยอมใหสําเร็จบางสวน ผูทาํ ใหบริบูรณ ยอมให
สําเร็จไดบริบูรณอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวสิกขาบททั้งหลายวา ไมเปนหมันเลย ฯ
เสขสูตรที่ ๓
[๕๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถวนนี้ ยอมมาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน ซึ่ง
กุลบุตรทั้งหลายผูปรารถนาประโยชนศึกษากันอยู ดูกรภิกษุทั้งหลายสิกขา ๓ นี้ ที่สิกขาบท
๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยทั้งหมด สิกขา ๓ เปนไฉน คืออธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑
อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓นี้แล ที่สิกขาบท ๑๕๐ นัน้ รวมอยูด วยทั้งหมด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําใหบริบรู ณในศีล เปนผูทําพอประมาณในสมาธิ
เปนผูทําพอประมาณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัตบิ าง
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้ แตวา
สิกขาบทเหลาใด เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน
และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เธอเปนพระ
สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไปทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยอยาง
มากเจ็ดครั้ง แลวจักทําที่สุดแหงทุกขไดเธอเปนพระโกลังโกละโสดาบัน เพราะสังโยชน
๓ หมดสิ้นไป ทองเที่ยวไปสู๒ หรือ ๓ ตระกูล (ภพ) แลวจักทําที่สุดแหงทุกขได เธอเปน
พระเอกพิชีโสดาบันเพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป มาเกิดยังภพนีภ้ พเดียวเทานั้นแลว จักทํา
ที่สุดแหงทุกขได เธอเปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป และเพราะราคะ
โทสะ และโมหะเบาบาง มาสูโลกนี้อีกครั้งเดียว แลวจักทําที่สุดแหงทุกขได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูท ําใหบริบูรณในศีลเปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทําพอ
ประมาณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้ แตวา สิกขาบทเหลาใด
เปนเบื้องตน แหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลมัน่ คงใน
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สิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมด
สิ้นไป เธอเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี
เปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผอู ุปหัจจปรินพิ พายี เปนพระอนาคามี
ผูอันตราปรินิพพายี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทํา
ใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทําใหบริบูรณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออก
จากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะเหตุลวง
สิกขาบทนี้ แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยสมควรแกพรหมจรรย
เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศลี มั่นคงในสิกขาบทเหลานั้นสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย
เธอทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทัง้ หลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูทาํ ไดเพียงบางสวน ยอมใหสําเร็จได
บางสวนผูทําใหบริบูรณ ยอมใหสําเร็จไดบริบูรณอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวสิกขา
บททั้งหลายวา ไมเปนหมันเลย ฯ
เสขสูตรที่ ๔
[๕๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถวนนี้ ยอมมาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน ซึ่ง
กุลบุตรผูปรารถนาประโยชนพากันศึกษาอยู ดูกรภิกษุทงั้ หลายสิกขา ๓ นี้ ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้น
รวมอยูดว ยทั้งหมด สิกขา ๓ เปนไฉนคือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญา
สิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา๓ นี้แล ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยทั้งหมด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทํา
ใหบริบูรณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้แตวาสิกขาบทเหลาใด
เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรยเธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลมัน่ คงใน
สิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย เธอทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู ก็หรือวา
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เมื่อยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิย
สังโยชน ๕ หมดสิ้นไป ก็หรือวาเมื่อยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินนั้ เธอเปนพระอนาคามี
ผูอุปหัจจปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕หมดสิน้ ไป ก็หรือวาเมื่อยังไมถึง ยังไมแทงตลอด
วิมุตตินั้น เธอเปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมดสิ้นไป
ก็หรือวาเมื่อยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระอนาคามีผสู สังขารปรินิพพายี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมดสิ้นไป ก็หรือวาเมื่อยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินนั้ เธอเปน
พระอนาคามีผอู ุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕หมด สิ้นไป ก็หรือวาเมื่อ
ยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมตุ ตินั้น เธอเปนพระสกทาคามีเพราะสังโยชน ๓ หมดสิน้ ไป และ
เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง มาสูโลกนี้อีกคราวเดียวเทานัน้ แลวจักทําที่สุดแหง
ทุกขได ก็หรือวาเมื่อยังไมถึงยังไมแทงตลอดวิมุตตินนั้ เธอเปนพระเอกพิชีโสดาบัน เพราะ
สังโยชน ๓ หมดสิ้นไป มาบังเกิดยังภพมนุษยนี้ครั้งเดียวเทานั้น แลวจักทําที่สุดแหงทุกขได
ก็หรือวาเมื่อยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระโกลังโกละโสดาบันเพราะสังโยชน
๓ หมดสิ้นไป ยังทองเที่ยวไปสู ๒ หรือ ๓ ตระกูล (ภพ) แลวจะทําที่สุดแหงทุกขได ก็หรือ
วาเมื่อยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินนั้ เธอเปนพระสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน เพราะ
สังโยชน ๓ หมดสิ้นไป ยังทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยอยางมากเพียง ๗ ครั้ง แลวจะทํา
ที่สุดแหงทุกขได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุทาํ ไดเพียงบางสวน ยอมใหสําเร็จไดเพียงบางสวน ผูทําให
บริบูรณ ยอมใหสําเร็จไดบริบูรณอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลายเรากลาวสิกขาบททั้งหลายวา
ไมเปนหมันเลย ฯ
สิกขาสูตรที่ ๑
[๕๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้ ๓ เปนไฉน คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตต
สิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธิศีลสิกขาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมศี ีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
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นี้เรียกวาอธิศลี สิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิจิตตสิกขา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธิปญญาสิกขาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
นี้เรียกวาอธิปญ
 ญาสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้แล ฯ
สิกขาสูตรที่ ๒
[๕๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้ ๓ เปนไฉน คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตต
สิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธิศีลสิกขา เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมศี ีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวาอธิศลี สิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิจิตตสิกขา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธิปญญาสิกขาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
สิกขา ๓ นี้แล ฯ
ภิกษุผมู ีความเพียร มีเรี่ยวแรง มีปญญา เพงพินิจ มีสติ คุมครองอินทรีย
พึงครอบงําทั่วทุกทิศ ดวยอัปปมาณสมาธิ ประพฤติทั้งอธิศีล อธิจิต
และอธิปญญา เมื่อกอนฉันใด ภายหลังก็ฉันนั้น ภายหลังฉันใด
เมื่อกอนก็ฉันนั้น เบื้องต่ําฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด
เบื้องต่ําก็ฉันนัน้ ในกลางวันฉันใด ในกลางคืนก็ฉันนัน้ ในกลางคืน
ฉันใดในกลางวันก็ฉนั นั้น ภิกษุเชนนั้น บัณฑิตกลาววา เปน
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นักศึกษา เปนนักปฏิบัติ และเปนผูม ีความประพฤติเรียบรอยดี
ภิกษุเชนนัน้ บัณฑิตกลาววา เปนผูตรัสรูชอบ เปนนักปราชญ เปนผู
ถึงที่สุดของการปฏิบัติในโลก ทานผูประกอบดวยวิมุตติอันเปนที่สิ้น
ตัณหา ยอมมีจติ หลุดพนจาก สังขารธรรม เพราะวิญญาณดับสนิท
เหมือนความดับของประทีป ฉะนั้น ฯ
ปงกธาสูตร
[๕๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญ เสด็จถึงนิคมแหงชาวโกศลชื่อปงกธา ไดยินวาสมัยนั้นพระองคประทับอยู ณ นิคม
แหงชาวโกศลชื่อปงกธา ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุชื่อกัสสปโคตร เปนเจาอาวาสอยู ณ
ปงกธานิคม ไดยินวา ณ ทีน่ นั้ พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูมีพระภาค
ทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุต
ดวยสิกขาบทอยู ภิกษุกัสสปโคตรไดเกิดความขัดใจไมแชมชื่นวา สมณะนี้ขดั เกลายิง่ นัก
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปงกธานิคมตามควรแกอภิรมยแลว เสด็จจาริกกลับไป
ทางพระนครราชคฤห เมื่อเสด็จจาริกไปโดยลําดับ ไดเสด็จถึงพระนครราชคฤหแลว ไดยินวา
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ภิกษุ
กัสสปโคตรเมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปไดไมนาน ไดเกิดความรําคาญ เดือดรอนวาเราผู
เกิดความขัดใจ ไมแชมชื่นวา สมณะนี้ขัดเกลายิ่งนัก ในเมื่อพระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลาย
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรา เริง ดวยธรรมีถกาอันปฏิสังยุตดวยสิกขา ชื่อวาเปน
อันหมดลาภ ไมมีลาภ ไดชวั่ ไมไดดแี ลวหนอ ถากระไร เราควรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึง
ที่ประทับ แลวพึงแสดงโทษโดยความเปนโทษในสํานักของพระผูมีพระภาคเถิด ลําดับนั้นแล
ภิกษุกัสสปโคตรเก็บงําเสนาสนะ ถือบาตรและจีวร หลีกไปทางพระนครราชคฤหเขาไปเฝาพระผูม ี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤหโดยลําดับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
แลวนั่งลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาค
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ประทับอยู ณ นิคมของชาวโกศลชื่อปงกธา ไดยินวา ณ ทีน่ ั้น พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลาย
ใหเห็นแจงใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา อันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท
พระเจาขา ขณะที่พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบทอยู ขาพระองคนั้นไดเกิดขัดใจไมแชมชื่นวา
สมณะนี้ขัดเกลายิ่งนัก ครั้งนั้นแล พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ปงกธานิคมตามควรแกอภิรมย
เสด็จจาริกกลับไปทางพระนครราชคฤห พระเจาขา ขาพระองคนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จ
หลีกไปแลวไมนานไดเกิดความรําคาญ เดือดรอนวา เราผูเกิดความขัดใจไมแชมชื่นวา สมณะนี้
ขัดเกลายิ่งนัก ในเมื่อพระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญ
ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท ชื่อวาเปนอันหมดลาภ ไมมีลาภ ไดชั่ว
ไมไดดแี ลวหนอ อยากระนัน้ เลย เราควรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวพึง
แสดงโทษโดยความเปนโทษ ในสํานักของพระผูมีพระภาค พระเจาขา โทษไดถึงตัวขาพระองค
ผูเปนคนโงเขลา งมงาย ไมฉลาด ขาพระองคไดเกิดความขัดใจไมแชมชื่นวา สมณะนี้ขัดเกลา
ยิ่งนัก ในเมื่อพระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญใหราเริง
ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท พระเจาขา ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดทรงรับโทษของ
ขาพระองคนนั้ โดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมระวังตอไปเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา
เอาละ กัสสปะ โทษไดถึงตัวเธอผูเปนคนโงเขลา งมงาย ไมฉลาด เธอใดไดเกิดความ
ขัดใจไมแชมชืน่ วา สมณะนีข้ ัดเกลายิ่งนัก ในเมื่อเรายังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท ก็เพราะเหตุที่เธอนัน้ เห็นโทษ
แลวทําคืนตามธรรม ฉะนั้น เราก็รับโทษอันนั้นของเธอ ดูกรกัสสปะ ก็การที่บุคคลเห็นโทษโดย
ความเปนโทษแลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไปนี้เปนการเจริญในอริยวินัย ดูกร
กัสสปะ ถาภิกษุปูนเถระเปนผูไมใครตอการศึกษาไมสรรเสริญการสมาทานการศึกษา เธอยอม
จะไมชกั ชวนภิกษุอนื่ ๆ ที่ไมใครตอการศึกษาในการศึกษา และไมแสดงคุณที่มีจริงเปนจริง
ของภิกษุรูปอืน่ ๆ ที่ใครตอการศึกษาตามกาล ดูกรกัสสปะ ภิกษุปูนเถระเห็นปานดังนี้
เราไมสรรเสริญขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุอื่นๆ จะพึงคบหาเธอโดยเห็นวา พระศาสดา
สรรเสริญเขา ภิกษุพวกที่คบหาภิกษุนนั้ พึงถือเอาภิกษุนนั้ เปนแบบอยาง ขอนั้นพึงเปนไป
เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเธอทั้งหลาย สิ้นกาลนาน ดูกรกัสสปะเพราะเหตุดังกลาว
มานี้ เราจึงไมสรรเสริญภิกษุปูนเถระเห็นปานดังนี้ ดูกรกัสสปะถาภิกษุปูนกลาง ฯลฯ ถาภิกษุ
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ใหมเปนผูไมใครตอการศึกษา ไมสรรเสริญการสมาทานการศึกษา เธอยอมจะไมชกั ชวนภิกษุอนื่ ๆ
ที่ไมใครตอการศึกษาในการศึกษาและไมแสดงคุณที่เปนจริงมีจริงของภิกษุอนื่ ๆ ที่ใครตอการ
ศึกษาตามกาลดูกรกัสสปะ ภิกษุใหมเห็นปานดั่งนี้ เราไมสรรเสริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะภิกษุอนื่ ๆ จะพึงคบหาเธอโดยเห็นวาพระศาสดาสรรเสริญเขา ภิกษุที่คบหาภิกษุนั้น
พึงถือภิกษุนั้นเปนแบบอยาง ขอนั้นพึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเธอทั้งหลายสิ้น
กาลนาน ดูกรกัสสปะ เพราะเหตุดังกลาวมานี้ เราจึงไมสรรเสริญภิกษุใหมเห็นปานนั้น ดูกร
กัสสปะ ถาภิกษุปูนเถระ ฯลฯ ถาภิกษุปนู กลาง ฯลฯถาภิกษุใหม เปนผูใ ครตอการศึกษา
สรรเสริญการสมาทานการศึกษา เธอยอมจะชักชวนภิกษุอื่นๆ ที่ไมใครตอการศึกษา และแสดง
คุณที่มีจริงเปนจริงของภิกษุอื่นๆ ที่ใครตอการศึกษาตามกาล ดูกรกัสสปะ ภิกษุใหมเห็นปานดั่งนี้
เราสรรเสริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุอื่นๆ จะพึงคบหาเธอโดยเห็นวา พระศาสดา
สรรเสริญเขา ภิกษุพวกที่คบหาภิกษุนนั้ พึงถือเอาภิกษุนั้นเปนแบบอยางขอนั้นพึงเปนไปเพื่อ
ประโยชน เพือ่ ความสุขแกเธอทั้งหลาย สิ้นกาลนาน ดูกรกัสสปะ เพราะเหตุดังกลาวมานี้
เราจึงสรรเสริญภิกษุใหมเห็นปานดังนี้ ฯ
จบสมณวรรคที่ ๔
___________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สมณสูตร
๒. คัทรภสูตร
๓. เขตตสูตร
๔. วัชชีปุตตสูตร
๕. เสขสูตรที่ ๑ ๖. เสขสูตรที่ ๒
๗. เสขสูตรที่ ๓ ๘. สิกขาสูตรที่ ๑
๙. สิกขาสูตรที่ ๒ ๑๐. ปงกธาสูตร ฯ
___________
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โลณผลวรรคที่ ๕
ปจจายิกสูตร
[๕๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรรีบดวนทําของคฤหบดีชาวนา ๓ อยางเหลานี้ ๓
อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหบดีชาวนาในโลกนีต้ องรีบเรงไถนาใหดี คราดนาให
เรียบรอย ครั้นแลวตองรีบเรงเพาะพืชลงไปครั้นแลวรีบเรงไขเอาน้ําเขาบาง ระบายเอาน้ําออก
เสียบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรรีบดวนทําของคฤหบดีชาวนา ๓ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คฤหบดีชาวนานั้น ไมมีฤทธิ์หรืออานุภาพบรรดาลวา ขาวเปลือกของเราจงเกิดในวันนี้ พรุงนี้จง
มีทอง ปะรืนนีจ้ งหุงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท สมัยที่ขาวเปลือกของคฤหบดีชาวนานัน้
มีความแปรของฤดู เกิดก็ดี มีทองก็ดี หุงไดก็ดี มีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล
กิจที่ควรรีบทําของภิกษุ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ การสมาทานอธิศีลสิกขา ๑ การ
สมาทานอธิจิตตสิกขา ๑ การสมาทานอธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรรีบดวนทํา
ของภิกษุ ๓อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไมมีฤทธิ์หรืออานุภาพบรรดาลวา จิตของเรา
จงพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่นดวยอุปาทานในวันนีแ้ หละ หรือมิฉะนั้น ก็ในวันพรุงนี้
หรือในวันปะรืนนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท สมัยที่จติ ของภิกษุนั้น ผูศึกษาอธิศีลอยูก็ดี
ผูศึกษาอธิจิตอยูก็ดี ผูศึกษาอธิปญญาอยูก็ดหี ลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมัน่ มีอยู
เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า เราจักมีฉันทะอยางแรงกลา
ในการสมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีฉันทะอยางแรงกลาในการสมาทานอธิจิตตสิกขา เราจักมี
ฉันทะ อยางแรงกลาในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึง ศึกษา
อยางนี้แล ฯ
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วิวิตตสูตร
[๕๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติความสงัดจากกิเลสไว ๓
อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ความสงัดจากกิเลสเพราะจีวร ๑ ความสงัดจากกิเลสเพราะ
บิณฑบาต ๑ ความสงัดจากกิเลสเพราะเสนาสนะ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในความสงัดจากกิเลส
๓ อยางนั้น ในความสงัดจากกิเลสเพราะจีวร พวกอัญญเดียรถียปริพาชกปฏิบัติไวดั่งนี้ คือ
ทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง
หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวย
ผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยปกนกเคาบางดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แล
พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติไวในความสงัดจากกิเลสเพราะจีวร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในความ
สงัดจากกิเลส ๓ อยางนั้น ในความสงัดจากกิเลสเพราะบิณฑบาต พวกอัญญเดียรถียป ริพาชก
บัญญัติไวดังนี้ คือเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษา
บางมีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง
มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบางมีโคมัยเปนภักษาบาง มี
เหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แล
พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติไวในความสงัดจากกิเลสเพราะบิณฑบาต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในความสงัดจากกิเลส ๓อยางนั้น ในความสงัดจากกิเลสเพราะเสนาสนะ พวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกบัญญัติไวดังนี้ คือปา โคนไม ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง โรงลาน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขอนีแ้ ล พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติไวในความสงัดจากกิเลส เพราะเสนาสนะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติความสงัดจากกิเลส ๓ อยางนี้แลไว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนความสงัดจากกิเลสของภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๓ อยาง ๓ อยาง
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๑ เปนผูมีศีลละความเปนผูทุศีล และเปน
ผูสงัดกิเลส เพราะศีลนั้นดวย ๒ เปนผูมีความเห็นชอบ ละความเห็นผิด และเปนผูสงัดจาก
กิเลสเพราะความเห็นชอบนัน้ ดวย๓ เปนพระขีณาสพ ละอาสวะทั้งหลาย และเปนผูสงัดจาก
อาสวะทั้งหลายเหลานัน้ ดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ภิกษุนี้จงึ เรียกวา เปนผูบ รรลุ
สวนอันเลิศ บรรลุสวนที่เปนแกนสาร เปนผูบริสุทธิ์ ตั้งอยูในธรรมที่เปนสาระดูกรภิกษุ
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ทั้งหลาย เปรียบเหมือนคฤหบดีชาวนา พึงใชคนใหรีบเรงเก็บเกีย่ วขาวสาลีในนาของเขาซึ่งถึง
พรอมแลว ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงรวบรวมเขาไวครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงขนเอาไปเขา
ลาน ครั้นแลวพึงใชคนใหรบี เรงลอมไวครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงนวดเสีย ครั้นแลวพึงใช
คนใหรุเอาฟางออกเสีย ครั้นแลวพึงใชคนใหรวมขาวเปลือกเปนกองเขาไว ครั้นแลวพึงใชคนให
รีบเรงฝดขาวครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงขนเอาไป ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงซอม ครั้นแลว
พึงใชคนใหรบี เรงเอาแกลบออกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนี้ ขาวเปลือกเหลานั้นของ
คฤหบดีชาวนานั้น พึงเปนของถึงสวนอันเลิศ ถึงสวนเปนแกนสารสะอาดหมดจด ตัง้ อยูใน
ความเปนของมีแกนสาร ฉันใด ดูกรภิกษุทงั้ หลายภิกษุเปนผูมีศีล ละความเปนผูทุศีล และ
สงัดจากกิเลสแลวเพราะศีลนั้นดวยเปนผูมีความเห็นชอบ ละความเห็นผิด และสงัดจากกิเลส
แลวเพราะความเห็นชอบนัน้ ดวย เปนพระขีณาสพ ละอาสวะทั้งหลาย และสงัดจากอาสวะ
ทั้งหลายนั้นดวย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเชนนี้เรียกวา เปนผูบรรลุสวนอันเลิศบรรลุสวนที่เปน
แกนสาร เปนผูหมดจด ตั้งอยูในธรรมที่เปนแกนสาร ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
สรทสูตร
[๕๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนในอากาศที่ปราศจากวลาหก ในเมื่อสรทสมัย
ยังอยูหา งไกล อาทิตยสองแสงเงินแสงทองขึ้นไปยังทองฟา ขจัดความมืดมัวที่อยูใ นอากาศเสีย
ทั้งหมดแลว สองแสง แผดแสงและรุงโรจนอยูฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล
เมื่อใด ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทินเกิดแกอริยสาวก อริยสาวกยอมละสังโยชน
๓ อยาง คือสักกายทิฏฐิ วิจิกจิ ฉา สีลัพพตปรามาสเสียไดเด็ดขาด พรอมกับเกิดขึน้ แหง
ทัศนะ เมื่อนัน้ ธรรมจักษุชนิดอื่นอีก ไมประกอบดวยธรรม ๒ ประการ คืออภิชฌา ๑
พยาบาท ๑ อริยสาวกนั้นสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มี
ปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรภิกษุทั้งหลายถาอริยสาวกพึงทํากาละในสมัยนั้น เธอยอมไมมี
สังโยชนที่เปนเหตุทําใหอริยสาวกผูยังประกอบ พึงกลับมายังโลกนี้อีก ฯ
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ปริสสูตร
[๕๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๓ จําพวกนี้ ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บริษัทที่มี
หัวหนาประเสริฐ ๑ บริษัทที่เปนพวกเปนหมู ๑ บริษัทที่พรอมเพรียงกัน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บริษัทที่มีหวั หนาประเสริฐเปนไฉน ในบริษัทใดในโลกนี้ พวกภิกษุผูเถระเปนคนไมมักมาก
ไมยอหยอน ทอดธุระในการกาวลง (ไมมนี วิ รณเกิดขึ้น) เปนหัวหนาในความสงัด ปรารภความเพียร
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพือ่ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง
ประชุมชนภายหลังตางก็ถือเอาภิกษุเถระพวกนัน้ เปนแบบอยางถึงประชุมชนนั้นก็ไมมักมาก ไม
ยอหยอน ทอดธุระในการกาวลง เปนหัวหนาในความสงัดปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม
ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําไดแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวาบริษทั มีหัวหนาประเสริฐ ก็บริษทั ที่เปนพวกเปนหมูกนั เปนไฉน ในบริษัทใดใน
โลกนี้ พวกภิกษุตางบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน ทิม่ แทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาบริษัทที่เปนพวกเปนหมูกนั ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัททีพ่ รอมเพรียง
กันเปนไฉน บริษัทใดในโลกนี้ พวกภิกษุตางสามัคคีกัน ชื่นชมยินดี ไมววิ าทกัน เปนเหมือน
น้ํานมกับน้ํา ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาอันเปยมดวยความรักอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียก
วาบริษัทพรอมเพรียงกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พวกภิกษุตางสามัคคีกัน ชื่นชมยินดี ไม
วิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาอันเปยมดวยความรักอยู
สมัยนั้น ภิกษุท้งั หลายตางประสบบุญเปนอันมาก ในสมัยเชนนัน้ ภิกษุทั้งหลายตางก็อยูเหมือนพรหม
คือ อยูดวยมุทติ าเจโตวิมุติ ผูท ี่ปราโมทยยอมเกิดปติ ผูที่มใี จประกอบดวยปติกายยอมสงบ ผูมี
กายสงบยอมเสวยสุข ผูมีสุขจิตยอมตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญตกลง
บนยอดเขา น้ํานั้นไหลไปตามที่ลุม ทําใหซอกเขา ลําธารและหวยเต็มเปยม ซอกเขา ลําธาร
และหวยเต็มเปยมแลว ทําใหหนองเต็มเปย ม หนองเต็มเปยมแลว ทําใหบึงเต็มเปย ม บึงเต็ม
เปยมแลว ทําใหแมน้ํานอยเต็มเปยม แมน้ํานอยเต็มเปย มแลว ทําใหแมน้ําใหญๆ เต็ม
เปยม แมน้ําใหญๆ เต็มเปยมแลว ทําใหสมุทรเต็มเปยมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น
เหมือนกัน สมัยใด พวกภิกษุตางสามัคคี ชื่นชมยินดีกัน ไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับ
น้ํา ตางมองดูกนั และกันดวยนัยนตาอันเปยมดวยความรักอยู สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายตางก็อยู
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เหมือนพรหมคือ อยูดวยมุทติ าเจโตวิมุติ ผูป ราโมทยยอมเกิดปติ ผูมีใจประกอบดวยปติกาย
ยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข ผูมีสุขจิตยอมตั้งมัน่ ดูกรภิกษุทั้งหลายบริษัท ๓ จําพวก
นี้แล ฯ
อาชานิยสูตรที่ ๑
[๕๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาประกอบดวยองค ๓ ประ
การ ยอมควรแกพระราชาเปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะโดยแท องค ๓ ประการเปนไฉน
คือมาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยสี ๑ สมบูรณดวยกําลัง ๑
สมบูรณดวยฝเทาวิ่งเร็ว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวย
องค ๓ ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะโดยแท ฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูควรของ
คํานับ ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่ง
กวา องค ๓ ประการเปนไฉนคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสมบูรณดวยวรรณะ ๑ เปนผู
สมบูรณดวยกําลัง ๑เปนผูสมบูรณดวยเชาวน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุเปนผูสมบูรณดวย
วรรณะอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูม ีศีลสํารวมแลวดวยความสํารวมในปาติโมกข
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุ
เปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม
เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มีเรี่ยวแรง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณ
ดวยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นีท้ ุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข
นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกขดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวน

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาที่ 234
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ
ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
อาชานิยสูตรที่ ๒
[๕๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๓
ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะโดยแท ... ฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา องค ๓ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูสมบูรณดวยวรรณะ ๑ เปนผูสมบูรณดวยกําลัง ๑ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน ๑ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดว ยวรรณะอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ ปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทาน
ศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูปรารภความ
เพียร ฯลฯ ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูส มบูรณดวย
กําลังอยางนี้ แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูเกิดผุดขึน้ จักปรินพิ พานในภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภา
คิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของ
โลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
อาชานิยสูตรที่ ๓
[๕๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๓
ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะโดยแท ... ฉันใด ดูกรภิกษุ
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ทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูสมบูรณดวยวรรณะ ๑ เปนผูสมบูรณดวยกําลัง ๑ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดว ยวรรณะอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ ปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทาน
ศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูปรารภความ
เพียร ฯลฯ ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวย
กําลังอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุ--ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของ
ตอนรับควรของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
นวสูตร
[๕๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผาเปลือกไมแมยังใหม ก็เปนของมีสีไมสวย มีสัมผัสไม
สบาย ทั้งมีราคานอย ผาเปลือกไมแมกลางเกากลางใหมกเ็ ปนของมีสีไมสวย มีสัมผัสไมสบาย
ทั้งมีราคานอย ผาเปลือกไมเปนของเกาก็เปนของมีสีไมสวย มีสัมผัสไมสบาย ทั้งมีราคานอย
มนุษยทั้งหลาย ยอมทําผาเปลือกไมที่เกาแลวใหเปนผาสําหรับเช็ดหมอขาว หรือทิ้งมันเสียที่
กองหยากเยื่อฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุแมยังใหม แตเปนคนทุศีล มี
ธรรมเลวทราม เรายอมกลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีชื่อเสียงไมดดี ูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลชนิดนี้เรากลาววา มีอปุ มาเหมือนกับผาเปลือกไมที่มีสีไมสวยฉะนั้น ชนเหลาใดคบหา
เขาไปนั่งใกล ถือเอาเขาเปนตัวอยาง กิริยาที่คบหาเปนตนนั้น ยอมเปนไปเพื่อไมเปนประโยชน
เพื่อทุกขแกชนเหลานั้นสิ้นกาลนาน เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนนั้ เปนผูมีการติดตอกอใหเกิด
ทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลชนิดนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมที่มีสัมผัสไม
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สบายฉะนั้น และภิกษุนั้นรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารของชน
เหลาใด การรับของนั้นไมมผี ลมาก ไมมีอานิสงสมากแกชนเหลานั้น เรากลาวเชนนี้ เพราะ
ภิกษุนั้นเปนคนมีคานอย บุคคลชนิดนี้เรากลาววามีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมที่มีราคานอยฉะนัน้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุแมปนู กลาง ฯลฯ ภิกษุแมปนู เถระ แตหากวาเปนคนทุศีล มีธรรมเลว
ทราม เรายอมกลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีชื่อเสียงไมดี ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลชนิดนี้
เรากลาววา มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมที่มีสีไมสวยฉะนั้น ชนเหลาใดคบหาเขาไปนั่งใกล
ถือเอาเขาเปนตัวอยาง กิริยาที่คบหาเปนตนนั้น ยอมเปนไปเพื่อไมเปนประโยชน เพือ่ ทุกขแกชน
เหลานั้นสิ้นกาลนาน เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีการติดตอกอใหเกิดทุกข ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลชนิดนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมที่มีสัมผัสไมสบายฉะนั้นแล
และภิกษุนนั้ รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารของชนเหลาใด
การรับของนั้น ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมากแกชนเหลานั้น เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้น
เปนคนมีคานอย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลชนิดนี้ เรากลาววา มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไม
ซึ่งเปนของมีราคานอย ฉะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่งภิกษุผูเปนปูนเถระเห็นปานนี้ ยอมจะ
ตองพูดในทามกลางสงฆ ภิกษุทั้งหลายไดกลาวกับเธอนัน้ อยางนีว้ า ตองการอะไรดวยถอยคําที่ทาน
ผูเปนพาลไมเฉียบแหลมไดกลาวไวแลว ถึงทานก็เขาใจถอยคําที่ทานควรกลาวได เธอโกรธ
ขัดเคืองเปลงวาจาที่เปนเหตุทําใหสงฆยกวัตรตนเสีย เหมือนผาเปลือกไมที่เขาทิ้งทีก่ องหยากเยื่อ
ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผาแควนกาสีที่ยังใหม เปนของมีสีสวยมีสัมผัสสบาย ทั้งมีราคา
มาก ผาแควนกาสีกลางเกากลางใหม เปนของมีสีสวยมีสัมผัสสบาย ทั้งมีราคามาก ผาแควน
กาสีแมเกาแลว ก็เปนของมีสีสวย มีสัมผัสสบาย ทั้งมีราคามาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย
ทั้งหลาย ยอมทําผาแควนกาสีแมที่เกาเปนผาหอรัตนะ หรือเอาใสไวในหีบของหอม ฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุแมยังใหม เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม เรากลาว
เชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมชี ื่อเสียงดี บุคคลเชนนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนกับผาแควนกาสี
มีสีสวยสดฉะนั้น และชนเหลาใดคบหา เขาไปนั่งใกลถือเอาเขาเปนตัวอยาง กิริยาที่คบหา
เปนตนนัน้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกชนเหลานั้นสิ้นกาลนาน เรากลาวเชนนี้
เพราะภิกษุเชนนั้นเปนผูมีการติดตอกอใหเกิดสุข บุคคลเชนนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนผา
แควนกาสีมีสัมผัสสบายฉะนั้น และภิกษุนั้นรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
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เภสัชบริขารของชนเหลาใด การรับของนั้นมีผลมาก มีอานิสงสมากแกชนเหลานั้น เรากลาว
เชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมคี ามาก บุคคลเชนนี้เรากลาววามีอุปมาเหมือนกับผาแควนกาสีมี
ราคามากฉะนัน้ ภิกษุแมปนู กลาง ฯลฯ ภิกษุแมปูนเถระ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุ
เถระเห็นปานดังนี้ ยอมพูดในทามกลางสงฆ ภิกษุทั้งหลายไดกลาวกับเธอนั้นอยางนีว้ า จงสงบ
เสียงเสียเถิดทานทั้งหลาย ภิกษุผูเถระจะกลาวธรรม กลาววินัย ดังนี้ เพราะเหตุนนั้ แหละภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนดังผาแควนกาสี จักไมเปนดังผาเปลือกไม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
โลณกสูตร
[๕๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา บุรุษนี้ทําบาปไวอยางไรๆ เขา
จะตองเสวยกรรมนั้นอยางนัน้ ๆ เมื่อเปนเชนนี้ การอยูประพฤติพรหมจรรยของผูนั้นยอมมีไมได
โอกาสที่จะทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ยอมไมปรากฏ สวนผูใดพึงกลาวอยางนี้วา บุรษุ นี้ทํากรรม
ที่จะตองเสวยผลไวดวยอาการใดๆ เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนัน้ ดวยอาการนัน้ ๆ เมื่อเปน
เชนนี้การอยูประพฤติพรหมจรรยของผูนั้นยอมมีได โอกาสที่จะทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบยอม
ปรากฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบาปกรรมแมเล็กนอย บาปกรรมนั้นก็นํา
เขาเขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบาปกรรมเพียงเล็กนอย เชนนั้นแหละ บาปกรรม
นั้นยอมใหผลทันตาเห็น แตสวนนอย ไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะสวนที่มาก บุคคลเชนไร ทําบาป
กรรมแมเล็กนอยบาปกรรมนั้นก็นําเขาเขานรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา มีคุณนอย มีอัตภาพเล็กมีปรกติ
อยูเปนทุกข เพราะวิบากเล็กนอย บุคคลเห็นปานนี้ ทําบาปกรรมแมเล็กนอย บาปกรรมนั้นก็
นําเขาเขานรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเชนไรเลา ทําบาปกรรมเล็กนอยเชนนัน้ เหมือนกัน
บาปกรรมนั้นใหผลทันตาเห็น แตสวนนอยไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะสวนมาก ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย บุคคลบางคนในโลกนีเ้ ปนผูอบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต อบรมปญญา มีคุณไมนอย
มีอัตภาพใหญมีธรรมเปนเครื่องอยูหาประมาณมิได บุคคลเชนนี้ทําบาปกรรมเล็กนอยเชนนั้น
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เหมือนกัน บาปกรรมนั้นใหผลทันตาเห็น แตสวนนอยไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะแตสวนมาก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงใสกอนเกลือลงในขันใบนอย เธอทั้งหลายจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน น้ําในขันเพียงเล็กนอยนั้น พึงเค็มดืม่ กินไมได เพราะกอนเกลือโนนใช
ไหม ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวาใชพระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ
ภิ. เพราะในขันน้ํามีน้ํานิดหนอย ฉะนัน้ น้ํานั้นจึงเค็ม ดื่มไมได เพราะกอนเกลือนี้
พระเจาขา ฯ
พ. เปรียบเหมือนบุรุษพึงใสกอนเกลือลงในแมน้ําคงคา เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน แมน้ําคงคาพึงเค็ม ดื่มไมได เพราะกอนเกลือโนนหรือไม ฯ
ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ
ภิ. เพราะในแมน้ําคงคานั้น มีหว งน้ําใหญ ฉะนั้น หวงน้ําใหญนั้นจึงไมเค็ม ดื่มได
เพราะกอนเกลือโนน พระเจาขา ฯ
พ. ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบาปกรรมเพียง
เล็กนอย บาปกรรมนั้นก็นําเขาเขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ทําบาปกรรมเล็กนอย
เชนนั้นเหมือนกัน บาปกรรมนั้นใหผลทันตาเห็น สวนนอยไมปรากฏ ปรากฏแตเฉพาะสวน
มาก ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกจองจําเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะบาง ถูก
จองจําเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจําเพราะทรัพยรอยกหาปณะบาง สวนบุคคลบางคน
ในโลกนี้ไมถกู จองจําแมเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะ ไมถูกจอง
จําแมเพราะทรัพยตั้งรอยกหาปณะ ก็บุคคลเชนไรเลา ถูกจองจําเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะบาง
ถูกจองจําเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจําเพราะทรัพยรอยกหาปณะบาง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนขัดสน มีสิ่งของของตนนอย มีโภคทรัพยนอย บุคคล
เชนนี้ยอมถูกจองจําเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจําเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะบาง ถูก
จองจําเพราะทรัพยรอยกหาปณะบาง บุคคลเชนไรเลา ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะ
ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะ ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยรอยกหาปณะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยเหลือเฟอ มีโภคะมากมาย บุคคลเชนนี้
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ยอมไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะ ไมถกู จองจําแมเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะ ไมถกู
จองจําแมเพราะทรัพยรอยกหาปณะ ฉันนัน้ เหมือนกันแล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ทําบาปกรรมไวเพียงเล็กนอย บาปกรรมนั้นก็นําเขาเขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไดทํา
บาปกรรมเล็กนอยไวเชนนัน้ เหมือนกัน บาปกรรมนั้นใหผลทันตาเห็น สวนนอยไมปรากฏ
ปรากฏเฉพาะแตสวนมาก ฯลฯ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนเจาของแกะหรือคนฆาแกะบางคนสามารถที่จะฆา
หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามที่ตนปรารถนาบางคนไมสามารถที่จะฆา หรือ
จองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามที่ตนปรารถนาได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เจาของ
แกะหรือคนฆาแกะเชนไรเลา สามารถที่จะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทํา
ตามที่ตนปรารถนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เจาของแกะหรือคนฆาแกะบางคนในโลกนี้ เปนคน
ขัดสน มีสิ่งของของตนนอย มีโภคทรัพยนอ ย เจาของแกะหรือคนฆาแกะเชนนี้ สามารถที่
จะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามที่ตนปรารถนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เจาของแกะหรือคนฆาแกะเชนไรเลา ไมสามารถที่จะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา
หรือทําตามที่ตนปรารถนา ดูกรภิกษุทั้งหลายเจาของแกะหรือคนฆาแกะบางคนในโลกนี้ เปน
คนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะเหลือเฟอ เปนพระราชา หรือมหาอํามาตยของพระราชา เจาของ
แกะหรือคนฆาแกะเชนนี้ ไมสามารถที่จะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตาม
ที่ตนปรารถนา ความจริงเจาของแกะหรือคนฆาแกะนั้น อันคนผูประนมมือยอมจะขอเขาไดวา
ขาแตทาน ขอทานจงใหแกะหรือทรัพยที่เปนมูลคาของแกะแกฉนั เถิด แมฉันใด ฉันนั้นเหมือน
กัน ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนีท้ ําบาปกรรมแมเพียงเล็กนอย บาปกรรมนัน้ ยอมนํา
เขาเขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไดทําบาปกรรมเล็กนอยไวเชนนั้นเหมือนกัน บาป
กรรมนั้นยอมใหผลทันตาเห็น สวนนอยไมปรากฏ ปรากฏแตเฉพาะสวนมาก ฯลฯ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา บุรุษนี้ทาํ กรรมไวอยางไรๆเขาจะตอง
เสวยกรรมนัน้ อยางนั้นๆ เมื่อเปนเชนนี้ การอยูประพฤติพรหมจรรยของผูนั้นยอมมีไมได
โอกาสที่จะทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบยอมไมปรากฏ สวนผูใดพึงกลาวอยางนีว้ า บุรุษนี้ทํากรรมที่
จะตองเสวยผลไวดวยอาการใดๆ เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนั้นดวยอาการนั้นๆ เมื่อเปน
เชนนี้ การอยูป ระพฤติพรหมจรรยของผูนั้นยอมมีได โอกาสที่จะทําทีส่ ุดแหงทุกขโดยชอบยอม
ปรากฏ ฯ
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สังฆสูตร
[๕๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องเศราหมองอยางหยาบของทอง คือ ดินรวน ทราย
กอนกรวด และกระเบื้องมีอยู คนลางฝุนหรือลูกมือของคนลางฝุน เรี่ยรายทองนัน้ เทลงไปใน
รางน้ําแลวลาง ลางแลวลางอีก ลางจนหมด เมื่อลางเครื่องเศราหมองอยางหยาบหมดแลว ทํา
มันใหสุดสิ้นแลว ทองยังคงมีเครื่องเศราหมองอยางกลาง คือ กอนกรวดอยางละเอียด ทราย
อยางหยาบ คนลางฝุนหรือลูกมือคนลางฝุนยอมลางทองนั้น ลางแลวลางอีก ลางจนหมด เมื่อ
ลางเครื่องเศราหมองอยางกลางหมดแลว ทํามันใหสุดสิ้นแลว ทองยังคงมีเครื่องเศราหมองอยาง
ละเอียด คือ ทรายอยางละเอียด และสะเก็ดกระลําพัก คนลางฝุนหรือลูกมือของคนลางฝุน
ยอมลางทองนั้น ลางแลวลางอีก ลางจนหมดเมื่อลางเครื่องเศราหมองอยางละเอียดจนหมด
แลว ทํามันใหสิ้นสุดแลว คราวนี้ยงั คงเหลือกองทรายทอง ชางทองหรือลูกมือของชางทอง ใสทอง
ลงในเบาหลอมแลวเปาทองนั้น เปาแลวเปาเลา เปาจนไดที่ ยังไมติดสนิทแนบเปนเนื้อเดียวกัน
ยังไมถูกนําเอารสฝาดออก มันยอมไมออน ไมควรแกการงานไมผุดผอง เปนของแตกงาย
และเขาไมถึงเพื่อกระทําโดยชอบ ชางทองหรือลูกมือของชางทองยอมเปาทองนั้น เปาแลวเปาเลา
เปาจนไดที่ ในสมัยใด สมัยนั้นมีอยู ทองนั้นถูกเปา ถูกเปาแลวเปาเลา ถูกเปาจนไดทตี่ ิด
สนิทแนบเปนเนื้อเดียวกัน ถูกนําเอารสฝาดออกหมด มันยอมเปนของออนควรแกการงาน
ผุดผอง ไมแตกหัก เขาถึงเพือ่ ทําโดยชอบ เขามุงหมายสําหรับเครื่องประดับชนิดใดๆ คือ
แผนทอง ตางหู เครื่องประดับคอ หรือดอกไมทองก็ดี เครือ่ งประดับชนิดนั้นยอมสมความ
ประสงคของเขา ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล อุปกิเลสอยางหยาบ คือ
กายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริต ของภิกษุผปู ระกอบอธิจติ ยังมีอยู ภิกษุผูมีสัญชาติเปนคน
ฉลาดยอมละทิ้ง บรรเทาอุปกิเลสอยางหยาบของใจตนนัน้ เสีย ทําใหสิ้นไป ใหหมดไป เมื่อละ
มันไดเด็ดขาด ทําใหมันสิ้นไปแลว ภิกษุผูประกอบอธิจิตยังคงมีอุปกิเลสอยางกลาง คือ กามวิตก
พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ภิกษุผูมีสัญชาติเปนคนฉลาด ยอมละทิ้ง บรรเทาอุปกิเลสอยางกลาง
ของใจตนนัน้ เสีย ทําใหสิ้นไป ใหหมดไป เมื่อละมันไดเด็ดขาด ทําใหมนั สิ้นสุดแลว ภิกษุ
ผูประกอบอธิจิตยังคงมีอุปกิเลสอยางละเอียด คือ ความวิตกถึงชาติ ความวิตกถึงชนบท และ
วิตกอันปฏิสังยุตดวยความไมดูหมิ่น ภิกษุผูมีสัญชาติเปนคนฉลาด ยอมละทิ้ง บรรเทาอุปกิเลส
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อยางละเอียดของใจตนนัน้ เสียทําใหสิ้นไปใหหมดไป เมือ่ ละมันไดเด็ดขาด ทํามันใหสิ้นสุดไป
แลว ยังคงเหลือแตธรรมวิตก (วิปสสนูปกิเลส) ตอไปเทานั้น สมาธินั้นยังไมละเอียด ไม
ประณีตไมไดความสงบระงับ ยังไมถึงความเปนธรรมเอกผุดขึ้น ยังมีการหามการขมกิเลสดวย
ธรรมเครื่องปรุงแตง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตดํารงอยูในภายในสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้น
ตั้งมั่นอยู สมัยนั้น สมาธินนั้ เปนธรรมละเอียด ประณีต ไดความสงบระงับ ถึงความเปนธรรม
เอกผุดขึ้น ไมมีการหามการขมกิเลสดวยธรรมเครื่องปรุงแตง และภิกษุนั้นจะโนมนอมจิตไป เพื่อ
ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองใดๆ เธอยอม
สมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นหวังวา เราพึงแสดงฤทธิ์
หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได
ทําใหหายไปก็ได ทะลุกําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงแมใน
แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือน
นกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ดว ยฝามือก็ได ใชอํานาจทาง
กายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยูเปนอยู
ถาภิกษุนนั้ หวังวา เราพึงฟงเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งในที่ไกลและใกล
ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อ
เหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นหวังวาเราพึงกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจของตน
คือจิตมีราคะพึงรูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็พงึ รูวาจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็
พึงรูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็พึงรูวา จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็พงึ รูวา จิต
มีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็พึงรูวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหูกพ็ ึงรูวา จิตหดหู หรือจิต
ฟุงซานก็พึงรูวา จิตฟุงซานจิตเปนมหรคตก็พึงรูวา จิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็พึง
รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจติ อื่นยิ่งกวาก็พงึ รูวาจิตมีจิตอืน่ ยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา
ก็พึงรูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็พึงรูวา จิตเปนสมาธิหรือจิตไมเปนสมาธิก็พึงรูวา
จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็พึงรูวา จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็พึงรูวา จิตไมหลุดพน
เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยูเ ปนอยู ถาภิกษุนนั้ หวังวา เราพึงระลึก
ชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ พึงระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง
หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง
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รอยชาติบางพันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมาก ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมาก
บาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้นมีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติ
จากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มี
ผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เราพึงระลึกชาติกอนๆ ไดเปนอันมากพรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยูเปน
อยู ถาภิกษุนั้นหวังวา เราพึงเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย พึงรูชัดซึ่งหมูสัตว
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา
เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต
นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา
เปนสัมมาทิฐิยดึ ถือการทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เรา
พึงเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย พึงรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการ
ฉะนี้ เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นหวังวา เรา
พึงทําใหแจงซึง่ เจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมือ่ เหตุมีอยู
เปนอยู ฯ
สมุคคสูตร
[๕๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบอธิจิตพึงกําหนดไวในใจซึ่งนิมิต ๓ ตลอด
กาลตามกาล คือ พึงกําหนดไวในใจซึ่งสมาธินิมิต ๑ พึงกําหนดไวในใจซึ่งปคคาหนิมิต ๑ พึง
กําหนดไวในใจซึ่งอุเบกขานิมิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวใน
ใจเฉพาะแตสมาธินิมิตโดยสวนเดียวเทานั้น พึงเปนเหตุเครื่องใหจิตเปนไปเพื่อความเกียจคราน
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ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตปคคาหนิมิตโดยสวนเดียวเทานั้น พึงเปน
เหตุเครื่องใหจติ เปนไปเพื่อความฟุงซาน ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแต
อุเบกขานิมิตโดยสวนเดียว พึงเปนเหตุเครื่องใหจติ ไมตั้งมั่นเพื่อความสิน้ อาสวะโดยชอบ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภิกษุผปู ระกอบอธิจติ กําหนดไวในใจซึ่งสมาธินิมิตตลอดกาลตามกาล
กําหนดไวในใจซึ่งปคคาหนิมิตตลอดกาลตามกาล กําหนดไวในใจซึ่งอุเบกขานิมิตตลอดกาลตาม
กาล เมื่อนั้น จิตนั้นยอมออน ควรแกการงาน ผุดผอง และไมเสียหายแนวแนเปนอยางดี
เพื่อความสิ้นอาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือชางทองตระเตรียมเบา
แลวติดไฟ แลวเอาคีมคีบทองใสลงที่ปาเบา แลวสูบเสมอๆ เอาน้ําพรมเสมอๆ เพงดู
เสมอๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาชางทองหรือลูกมือชางทอง พึงสูบทองนั้นแตอยางเดียว พึงเปน
เหตุใหทองนัน้ ไหม ถาชางทองหรือลูกมือชางทอง พึงเอาน้ําพรมแตอยางเดียว พึงเปนเหตุให
ทองนั้นเย็น ถาชางทองหรือลูกมือชางทอง พึงเพงดูทองนั้นแตอยางเดียวพึงเปนเหตุใหทอง
นั้นสุกไมทวั่ ถึง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดชางทองหรือลูกมือชางทองสูบทองนั้นเสมอๆ เอาน้ํา
พรมเสมอๆ เพงดูเสมอๆ เมื่อนั้น ทองนั้นยอมเปนของออน ควรแกการงาน ผุดผอง และ
ไมแตกงาย เขาถึงเพื่อการ ทําโดยชอบ และชางทองหรือลูกมือชางทอง มุงประสงคสําหรับเครื่อง
ประดับชนิดใดๆ คือ แผนทอง ตางหู เครื่องประดับคอ หรือดอกไมทองก็ดี ยอมสําเร็จ
สมความประสงคของเขาทั้งนั้น แมฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
อธิจิต พึงกําหนดไวในใจซึ่งนิมิต ๓ ตลอดกาลตามกาล คือ พึงกําหนดไวในใจซึ่งสมาธินิมิต ๑
พึงกําหนดไวในใจซึ่งปคคาหนิมิต ๑พึงกําหนดไวในใจซึ่งอุเบกขานิมิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตสมาธินิมิตโดยสวนเดียว พึงเปนเหตุเครื่อง
ใหจิตเปนไปเพื่อความเกียจคราน ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตปคคาห
นิมิตโดยสวนเดียว พึงเปนเหตุเครื่องใหจิตเปนไปเพื่อความฟุงซาน ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต
พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตอุเบกขานิมิตโดยสวนเดียว พึงเปนเหตุเครื่องใหจิตไมตั้งมั่นโดย
ชอบเพื่อความสิ้นอาสวะดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภิกษุผูประกอบอธิจิต กําหนดไวในใจซึ่ง
สมาธินิมิตตลอดกาลตามกาล กําหนดไวในใจซึ่งปคคาหนิมิตตลอดกาลตามกาล กําหนดไวในใจ
ซึ่งอุเบกขานิมิตตลอดกาลตามกาล เมื่อนั้น จิตนั้นยอมออน ควรแกการงาน ผุดผอง และ
ไมเสียหาย ยอตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความสิ้นอาสวะ และภิกษุนั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทํา
ใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองใดๆ เธอยอมสมควรเปน
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พยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นพึงหวังวา เราพึงแสดงฤทธิ์หลาย
ประการ ฯลฯ พึงทําใหแจงซึง่ เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ใน
เมื่อเหตุมีอยูเ ปนอยู ฯ
จบโลณผลวรรคที่ ๕
___________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อัจจายิกสูตร
๒. วิวิตตสูตร
๓. สรทสูตร
๔. ปริสสูตร
๕. อาชานิยสูตรที่ ๑
๖. อาชานิยสูตรที่ ๒
๗. อาชานิยสูตรที่ ๓ ๘. นวสูตร
๙. โลณกสูตร
๑๐. สังฆสูตร
๑๑. สมุคคสูตร ฯ
ทุติยปณณาสกจบบริบูรณ
___________
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ตติยปณณาสก
สัมโพธิวรรคที่ ๑
ปุพพสูตร
[๕๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อกอนตรัสรู เราเปนพระโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรู ไดคิด
วา ในโลก อะไรหนอเปนคุณ อะไรหนอเปนโทษ อะไรหนอเปนอุบายเครื่องออกไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดคิดวา สุขโสมนัสอาศัยสภาพใดเกิดขึ้นในโลก สภาพนี้เปนคุณ
ในโลก โลกไมเที่ยง เปนทุกขมีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษในโลก การปราบ
ปรามฉันทราคะ การละฉันทราคะไดเด็ดขาดในโลก นี้เปนอุบายเครื่องออกไปในโลก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรายังไมรูยิ่งซึ่งคุณของโลกโดยเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดยความเปนโทษ และซึ่งอุบาย
เปนเครื่องออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเครื่องออกไป ตามความเปนจริงเพียงใด เรายังไม
ปฏิญาณตนวา เปนผูตรัสรูซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษยเพียงนั้น ก็เมื่อใดเรารู
ยิ่งซึ่งคุณของโลกโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดยความเปนโทษ และซึ่งอุบายเปนเครื่อง
ออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเครื่องออกไป ตามความเปนจริง เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณตน
วา เปนผูตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู
สัตว พรอมทั้งสมณะพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แหละญาณทัสสนะเกิดขึ้นแลวแกเราวา
วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินมี้ ีในที่สุด บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ
มนุสสสูตร
[๕๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดเทีย่ วแสวงหาคุณของโลก ไดพบคุณในโลกนัน้ แลว
คุณในโลกมีประมาณเทาใด เราไดเห็นคุณประมาณเทานัน้ ดวยปญญาแลว เราไดเทีย่ วแสวงหา
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โทษของโลก เราไดพบโทษในโลกนั้นแลวโทษในโลกมีประมาณเทาใด เราไดเห็นโทษประมาณ
เทานั้นดวยปญญาแลว เราเที่ยวแสวงหาอุบายเปนเครื่องออกไปของโลก ไดพบอุบายเปนเครื่อง
ออกไปในโลกนั้นแลว อุบายเปนเครื่องออกไปในโลกมีประมาณเทาใด เราไดเห็นอุบายเครื่อง
ออกไปประมาณเทานัน้ ดวยปญญาแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เรายังไมรคู ุณของโลกโดยเปนคุณ ...
บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ
อัสสาทสูตร
[๕๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาคุณในโลกนี้จักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึง
กําหนัดในโลก แตเพราะคุณในโลกมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงกําหนัดอยูในโลก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ถาโทษในโลกนีไ้ มมีแลวไซร สัตวทั้งหลายจะไมพึงเบื่อหนายในโลก แตเพราะโทษใน
โลกมีอยู ฉะนัน้ สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาอุบายเครื่องออกไป
ในโลกนี้จกั ไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงออกไปจากโลกได แตเพราะอุบายเครือ่ งออกไป
ในโลกมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงออกไปจากโลกได ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยังไมรู
ซึ่งคุณของโลกโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลก ---โดยความเปนโทษ และซึ่งอุบายเครื่องออกไป
ของโลกโดยเปนอุบายเครื่องออกไปตามความเปนจริง เพียงใด สัตวทงั้ หลายจะออกไป หลุดไป
พนไปจากโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณ
เทวดาและมนุษย มีใจปราศจากเขตแดนอยู ไมไดเพียงนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใด สัตว
ทั้งหลายรูซึ่งคุณของโลกโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดยความเปนโทษ และซึ่งอุบาย
เครื่องออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเครื่องออกไป ตามความเปนจริง เมื่อนั้น สัตวทั้งหลาย
ยอมออกไป หลุดไป พนไปจากโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูสัตว
พรอมทั้งสมณะพราหมณ เทวดาและมนุษย มีใจปราศจากเขตแดนอยู ฯ
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สมณสูตร
[๕๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ไมทราบชัดซึ่งคุณ
ของโลกโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดยความเปนโทษและซึ่งอุบายเครื่องออกไปของ
โลกโดยความเปนอุบายเครือ่ งออกไป ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เราไม
ยกยองวาเปนสมณะในหมูส มณะหรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และทานเหลานั้น หาทํา
ใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณดว ยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยูไม สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ทราบชัดซึ่งคุณของโลกโดย
ความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดยความเปนโทษ และซึ่งอุบายเครื่องออกไปของโลกโดยความ
เปนอุบายเครือ่ งออกไป ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เรายกยองวาเปนสมณะ
ในหมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณในหมูพ ราหมณ และทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซึ่งประโยชน
แหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู ฯ
โรณสูตร
[๕๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การขับรอง คือ การรองไหในวินยั ของพระอริยเจา การ
ฟอนรํา คือ ความเปนบาในวินัยของพระอริยเจา การหัวเราะจนเห็นฟนพร่ําเพรื่อ คือ ความ
เปนเด็กในวินยั ของพระอริยเจา เพราะเหตุนั้นแหละ จงละเสียโดยเด็ดขาดในการขับรองฟอนรํา
เมื่อทานทั้งหลายเบิกบานในธรรม ก็ควรแตยิ้มแยม ฯ
อติตตสูตร
[๕๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอิ่มในการเสพสิ่ง ๓ อยางไมมี๓ อยางเปนไฉน
คือ ในการเสพความหลับ ๑ ในการดื่มสุราและเมรัย ๑ ในการเสพเมถุนธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความอิ่มในการเสพสิ่ง ๓ อยางนี้แลไมมี ฯ
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กูฏสูตรที่ ๑
[๕๔๙] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนแหงหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเขา
วา ดูกรคฤหบดี เมื่อบุคคลไมรักษาจิตแมกายกรรมก็เปนอันไมรักษา แมวจีกรรมก็เปนอันไม
รักษา แมมโนกรรมก็เปนอันไมรักษา เมื่อเขาไมรักษากายกรรม ไมรักษาวจีกรรม ไมรักษา
มโนกรรม แมกายกรรมก็เปนอันชุมแลว แมวจีกรรมก็เปนอันชุมแลว แมมโนกรรมก็เปนอัน
ชุมแลว เมื่อเขามีกายกรรมชุม มีวจีกรรมชุม มีมโนกรรมชุม แมกายกรรมก็เปนของเสีย แม
วจีกรรมก็เปนของเสีย แมมโนกรรมก็เปนของเสีย เมื่อเขามีกายกรรมเสีย มีวจีกรรมเสีย มี
มโนกรรมเสีย การตายก็ไมดี การทํากาละก็ไมงาม ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนเมื่อเรือนซึ่งมุง
ไวไมดี แมยอดเรือนก็เปนอันไมไดรักษา แมไมกลอนก็เปนอันไมไดรักษา แมฝาเรือนก็เปน
อันไมไดรักษาแมยอดเรือนก็เปนอันถูกฝนรั่วรด แมไมกลอนก็เปนอันถูกฝนรั่วรด แมฝาเรือน
ก็เปนอันถูกฝนรั่วรด แมยอดเรือนก็เปนของผุ แมไมกลอนก็เปนของผุ แมฝาเรือนก็เปนของผุ
ฉันใด ดูกรคฤหบดี เมื่อบุคคลไมรักษาจิตไว ก็ฉันนั้นเหมือนกันฯลฯ ความตายก็ไมดี การ
ทํากาละก็ไมงาม ดูกรคฤหบดี เมื่อบุคคลรักษาจิตไวแมกายกรรมก็เปนอันรักษา แมวจีกรรม
ก็เปนอันรักษา แมมโนกรรมก็เปนอันรักษาเมื่อเขารักษากายกรรม รักษาวจีกรรม รักษามโน
กรรม แมกายกรรมก็เปนอันไมชุม แมวจีกรรมก็เปนอันไมชุม แมมโนกรรมก็เปนอันไมชุม
เมื่อเขามีกายกรรมไมชุม มีวจีกรรมไมชุม มีมโนกรรมไมชุม แมกายกรรมก็เปนอันไมเสีย แม
วจีกรรมก็เปนอันไมเสีย แมมโนกรรมก็เปนอันไมเสีย เมือ่ เขามีกายกรรมไมเสีย มีวจีกรรมไม
เสีย มีมโนกรรมไมเสีย ความตายก็ดี การทํากาละก็งามดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนเมื่อเรือน
ซึ่งมุงไวเรียบรอย แมยอดเรือนก็เปนอันรักษา แมไมกลอนก็เปนอันรักษา แมฝาเรือนก็เปน
อันรักษา แมยอดเรือนก็ไมถกู ฝนรั่วรด แมไมกลอนก็ไมถูกฝนรั่วรด แมฝาเรือนก็ไมถูกฝนรั่วรด
แมยอดเรือนก็เปนของไมผุ แมไมกลอนก็เปนของไมผุ แมฝาเรือนก็เปนของไมผุ ฉันใด ดูกร
คฤหบดี เมื่อบุคคลรักษาจิตไว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ ความตายก็ดี การทํากาละก็งาม ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาที่ 249
กูฏสูตรที่ ๒
[๕๕๐] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเขาวา
ดูกรคฤหบดี เมื่อจิตถึงความพินาศแลว แมกายกรรมก็ถึงความพินาศ แมวจีกรรมก็ถึงความ
พินาศ แมมโนกรรมก็ถึงความพินาศ เมื่อเขามีกายกรรมถึงความพินาศ มีวจีกรรมถึงความพินาศ
มีมโนกรรมถึงความพินาศ ความตายก็ไมดี การทํากาละก็ไมงาม ดูกรคฤหบดีเปรียบเหมือน
เมื่อเรือนที่มุงไวไมดี แมยอดเรือนก็ถึงความพินาศ แมไมกลอนก็ถึงความพินาศ แมฝาเรือนก็
ถึงความพินาศ ฉันใด ดูกรคฤหบดี เมื่อจิตถึงความพินาศ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ ความตาย
ก็ไมดี การทํากาละก็ไมงาม ดูกรคฤหบดี เมื่อจิตไมถึงความพินาศ แมกายกรรมก็ไมถงึ ความพินาศ
แมวจีกรรมก็ไมถึงความพินาศ แมมโนกรรมก็ไมถึงความพินาศ เมื่อเขามีกายกรรมไมถึงความ
พินาศ มีวจีกรรมไมถึงความพินาศ มีมโนกรรมไมถึงความพินาศความตายก็ดี การทํากาละก็งาม
ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนเมื่อเรือนที่มุงไวดีแมยอดเรือนก็ไมถึงความพินาศ แมกลอนก็ไม
ถึงความพินาศ แมฝาเรือนก็ไมถึงความพินาศ ฉันใด ดูกรคฤหบดี เมื่อจิตไมถึงความพินาศ ก็
ฉันนั้นเหมือนกันฯลฯ ความตายก็ดี การทํากาละก็งาม ฯ
นิทานสูตรที่ ๑
[๕๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้เปนเหตุใหเกิด กรรม ๓ อยางเปนไฉน
คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายกรรมใดซึ่งบุคคลทําดวยความโลภ เกิด
แตความโลภ มีความโลภ เปนเหตุมีความโลภเปนแดนเกิด กรรมนั้นเปนอกุศล กรรมนั้นมี
โทษ กรรมนั้นมีทุกขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อเกิดกรรมตอไป กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อ
ความดับกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมใดซึง่ บุคคลทําดวยความโกรธ เกิดแตความโกรธ มี
ความโกรธเปนเหตุ มีความโกรธเปนแดนเกิด กรรมนัน้ เปนอกุศลกรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้น
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มีทุกขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อเกิดกรรมตอไป กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อความดับกรรม ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย กรรมใดซึ่งบุคคลทําดวยความหลง เกิดแตความหลง มีความหลงเปนเหตุ มี
ความหลงเปนแดนเกิด กรรมนั้นเปนอกุศล กรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้นมีทุกขเปนผล
กรรมนั้นเปนไปเพื่อเกิดกรรมตอไป กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อความดับกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมชาติ๓ อยางนี้ เปนเหตุเพื่อใหเกิดกรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ อโลภะ ๑ อโทสะ ๑
อโมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมใดซึ่งบุคคลทําดวยความไมโลภ เกิดแตความไมโลภ
มีความไมโลภเปนเหตุ มีความไมโลภเปนแดนเกิด กรรมนั้นเปนกุศลกรรมนั้นไมมีโทษ กรรม
นั้นมีสุขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อความดับกรรมกรรมนั้นไมเปนไปเพื่อเกิดกรรม
ตอไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมใดซึ่งบุคคลทําดวยความไมโกรธ เกิดแตความไมโกรธ มี
ความไมโกรธเปนเหตุ มีความไมโกรธเปนแดนเกิด กรรมนั้นเปนกุศล กรรมนั้นไมมโี ทษ
กรรมนั้นมีสุขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อความดับกรรม กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อเกิดกรรมตอไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมใดที่บุคคลทําดวยความไมหลง เกิดแตความไมหลง มีความไมหลงเปน
เหตุ มีความไมหลงเปนแดนเกิด กรรมนัน้ เปนกุศล กรรมนั้นไมมีโทษ กรรมนั้นมีสุขเปนผล
กรรมนั้นเปนไปเพื่อความดับกรรม กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อเกิดกรรมตอไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมชาติ ๓ อยางนี้แล เปนเหตุใหเกิดกรรม ฯ
นิทานสูตรที่ ๒
[๕๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้ เปนเหตุใหเกิดกรรม ๓ อยางเปน
ไฉน คือ ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอดีต ๑ ความ
พอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอนาคต ๑ ความพอใจยอมเกิด
เพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบนั ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจ
ยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอดีตอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอดีต ตรึกตรองตามดวยใจ เมื่อเขาปรารภธรรม
อันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอดีต ตรึกตรองตามอยูดวยใจ ยอมเกิดความพอใจ ผูที่เกิดความ
พอใจแลว ยอมประกอบดวยธรรมเหลานัน้ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรากลาวความกําหนัดแหงใจนัน้
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วาเปนสังโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตงั้ แหง
ฉันทราคะในอดีตอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่
ตั้งแหงฉันทราคะในอนาคตอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลปรารภธรรมอันที่ตั้งแหงฉันทราคะ
ในอนาคต ตรึกตรอง ตามดวยใจ เมื่อเขาปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอนาคต ตรึก
ตรองตาม อยูดวยใจ ยอมเกิดความพอใจ ผูที่เกิดความพอใจแลว ยอมประกอบดวยธรรม
เหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความกําหนัดแหงใจนั้นวาเปนสังโยชนดกู รภิกษุทั้งหลาย
ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอนาคตอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบนั อยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบัน ตรึกตรองตามดวยใจ
เมื่อเขาปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบนั ตรึกตรองตามอยูดวยใจ ยอมเกิดความ
พอใจ ผูที่เกิดความพอใจแลว ยอมประกอบดวยธรรมเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายเรากลาว
ความกําหนัดแหงใจนั้นวาเปนสังโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบนั อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้แล
เปนเหตุใหเกิดกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมชาติ ๓ อยางนี้เปนเหตุใหเกิดกรรม ๓ อยางเปน
ไฉน คือ ความพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอดีต ๑ ความ
พอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอนาคต ๑ ความพอใจยอมไมเกิด
เพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบนั ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ความพอใจยอมไมเกิด
เพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอดีตอยางไรดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูชัด
ซึ่งวิบากตอไปของธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะ ในอดีต ครั้นแลวละเวนวิบากนั้นเสีย ครั้นแลว
ฟอกดวยใจ เห็นตลอดดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรมอัน
เปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอดีตอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอนาคตอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลรูชัดซึ่งวิบากตอ
ไปของธรรมอันเปนที่ตั้งฉันทราคะในอนาคต ครั้นแลวละเวนวิบากนั้นเสีย ครั้นแลวฟอกดวย
ใจ เห็นตลอดดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพอใจยอมไมเกิด เพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้ง
แหงฉันทราคะในอนาคตอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรม
อันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบันอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูชัดซึ่งวิบากตอไปของ
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ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบนั ครั้นแลวละเวนวิบากนั้นเสีย ครั้นแลวฟอกดวยใจ
เห็นตลอดดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปน
ที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบนั อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้แล เปนเหตุ
ใหเกิดกรรม ฯ
จบสัมโพธิวรรคที่ ๑
____________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปุพพสูตร
๒. มนุสสสูตร
๓. อัสสาทสูตร
๔. สมณสูตร
๕. โรณสูตร
๖. อติตตสูตร
๗. กูฏสูตรที่ ๑
๘. กูฏสูตรที่ ๒
๙. นิทานสูตรที่ ๑
๑๐. นิทานสูตรที่ ๒ ฯ
___________
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อาปายิกวรรคที่ ๒
อาปายิกสูตร
[๕๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ ไมละบาปกรรม ๓ อยางนี้ จักตอง
ไปอบาย จักตองไปนรก บุคคล ๓ จําพวกเปนไฉน คือ ผูที่ไมใชพรหมจารีแตปฏิญาณตนวา
เปนพรหมจารี ๑ คนที่ตามกําจัดทานที่มีพรหมจรรยบริสุทธิ์ ประพฤติพรหมจรรยหมดจด ดวย
กรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรยอันไมมีมูล ๑ คนที่มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า โทษในกามไมมี
ถึงความเปนผูตกไปในกามทั้งหลาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้แลไมละบาปกรรม
๓ อยางนี้ จักตองไปอบาย จักตองไปนรก ฯ
ทุลลภสูตร
[๕๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏแหงบุคคล ๓ จําพวกหาไดยากในโลก บุคคล ๓
จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ บุคคลผูแสดงธรรมวินัยทีพ่ ระ
ตถาคตประกาศแลว ๑ กตัญูกตเวทีบุคคล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏแหงบุคคล
๓ จําพวกนี้แล หาไดยากในโลก ฯ
อัปปเมยยสูตร
[๕๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก๓ จําพวกเปนไฉน
คือ สุปปเมยยบุคคล ๑ ทุปปเมยยบุคคล ๑ อัปปเมยย บุคคล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุปปเมยย
บุคคลเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฟุงซาน ถือตัว โลเล ปากกลา พูดพร่าํ
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เพรื่อ หลงลืมสติไมมีสัมปชัญญะ มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตไมแนนอน ไมสํารวมอินทรีย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวา สุปปเมยยบุคคล ผูพึงประมาณไดโดยงาย ดูกรภิกษุทงั้ หลายก็ทุปปเมยย
บุคคลเปนไฉน คือบุคคลบางคนบางคนในโลกนี้ เปนผูไ มฟุงซานไมถือตัว ไมโลเล ปากไมกลา
ไมพูดพร่ําเพรือ่ ดํารงสติมั่น มีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่น มีจติ แนวแน สํารวมอินทรีย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุปปเมยยบุคคลผูพึงประมาณไดโดยยาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อัปป
เมยยบุคคลเปนไฉนคือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนพระอรหันตขีณาสพ นี้เรียกวา อัปป
เมยยบุคคลผูพงึ ประมาณไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
อเนญชสูตร
[๕๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน
คือ ๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุอากาสานัญจายตนฌานอยู โดยบริกรรมวา อากาศไมมีที่สุด
เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะถึงความสิ้นไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึง
นานัตตสัญญา เขายอมชอบใจฌานนั้น ปรารถนาฌานนั้น และถึงความยินดีดว ยฌานนัน้ เขา
ตั้งอยูในฌานนั้นนอมใจไปในฌานนั้น มากดวยฌานนั้นอยู ไมเสื่อมจากฌานนัน้ ทํากาละ
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกทีเ่ ขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดา
พวกที่เขาถึงชัน้ อากาสานัญจายตนะ มีอายุประมาณสองหมื่นกัป ปุถุชนดํารงอยูในชัน้ อากาสา
นัญจายตนะนัน้ ตราบเทาสิ้นอายุ ยังประมาณอายุ---ของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปจนหมดแลว ไปสู
นรกก็มี ไปสูกาํ เนิดสัตวดิรัจฉานก็มี ไปสูปต ติวิสัยก็มี สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารง
อยูในชัน้ อากาสานัญจายตนะนั้นตราบเทาสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหลานัน้ ใหสิ้นไปจน
หมดแลว ปรินพิ พานในภพนัน้ เอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูมิไดสดับ
มีความแปลกกันเชนนี้ มีความแตกตางกันเชนนี้มีเหตุเปนเครื่องทําตางๆ กันเชนนี้ ในเมื่อ
คติและอุบัติยังมีอยู ๒. อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ กาวลวงอากาสานัญจายตนฌาน
โดยประกายทัง้ ปวงบรรลุวญ
ิ ญาณัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวา วิญญาณไมมีที่สุด เขายอมชอบ
ใจฌานนั้น ปรารถนาฌานนัน้ และถึงความยินดีดวยฌานนั้น เขาดํารงอยูในฌานนั้น นอมใจไป
ในฌานนั้น มากดวยฌานนั้นอยู ไมเสื่อมจากฌานนัน้ ทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของ
เทวดาพวกทีเ่ ขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาพวกที่เขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ
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มีอายุประมาณสี่หมื่นกัป ปุถชุ นดํารงอยูในชั้นวิญญาณัญจายตนะนัน้ ตราบเทาสิ้นอายุ ยังประมาณ
อายุของเทวดาเหลานั้นใหสนิ้ ไปจนหมดแลว ไปสูนรกก็มี ไปสูกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็มีไปสู
ปตติวิสัยก็มี สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในชัน้ วิญญาณัญจายตนะตราบเทาสิ้นอายุ
ยังประมาณอายุของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปจนหมดแลวปรินิพพานในภพนัน้ เอง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูมิไดสดับ มีความแปลกกันเชนนี้ มีความแตกตางกัน
เชนนี้ มีเหตุเปนเครื่องทําตางๆกันเชนนี้ ในเมื่อคติและอุบตั ิยังมีอยู ๓. อีกประการหนึ่ง
บุคคลบางคนในโลกนี้กาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุอากิญจัญญายตน
ฌาน โดยบริกรรมวา ไมมีอะไร เขายอมชอบใจฌานนัน้ ปรารถนาฌานนั้น และถึงความยินดี
ดวยฌานนัน้ เขาดํารงอยูในฌานนั้น นอมใจไปในฌานนั้น มากดวยฌานนั้นอยู ไมเสื่อมจาก
ฌานนั้น ทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกที่ เขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เทวดาพวกทีเ่ ขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะมีอายุประมาณหกหมืน่ กัป ปุถุชนดํารงอยู
ในชั้นอากิญจัญญายตนะนัน้ ตราบเทาสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาพวกนั้นใหสิ้นไปจนหมด
แลวไปสูนรกก็มี ไปสูกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็มี ไปสูปตติวิสัยก็มี สวนสาวกของพระผูมีพระภาค
ดํารงอยูในชัน้ อากิญจัญญายตนะนั้นตราบเทาสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไป
จนหมดแลว ปรินิพพานในภพนัน้ เอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูมิไดสดับ
มีความแปลกกันเชนนี้มีความแตกตางกันเชนนี้ มีเหตุเปนเครื่องทําตางๆ กันเชนนี้ ในเมื่อ
คติและอุบัติยังมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
อยสูตร
[๕๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ศีลวิบัติ ๑
จิตตวิบัติ ๑ ทิฐิวิบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ศีลวิบัติเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปน
ผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ศีลวิบัติดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็จติ ตวิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนคนมักโลภมีจิตพยาบาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวา จิตตวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ทิฐิวิบัตเิ ปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนมิจฉาทิฐิ มีความเห็นวิปริตวา ทานที่ให
แลวไมมีผล ยัญที่บูชาแลวไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากของกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่ว

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท - หนาที่ 256
ไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวพวกที่ผุดเกิดไมมี สมณพราหมณ
ผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนหมู
สัตวใหรูตาม ไมมีในโลก ดูกร---ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทิฐิวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ศีลวิบัติเปนเหตุสัตวทั้งหลาย เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกหรือวา
เพราะจิตตวิบตั ิเปนเหตุ สัตวทั้งหลาย เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก
หรือวาเพราะทิฐิวิบัติเปนเหตุ สัตวทั้งหลาย เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยาง
เปนไฉน คือศีลสัมปทา ๑จิตตสัมปทา ๑ ทิฏฐิสัมปทา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ศีลสัมปทา
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากลักการทรัพย เวนขาด
จากการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ
เวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ศีลสัมปทาดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จติ ต
สัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมักโลภ ไมมีจิตพยาบาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา จิตตสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทิฐิสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนสัมมาทิฐิ มีความเห็นไมวิปริตวา ทานที่ใหแลวมีผล ยัญที่บูชาแลวมีผล การเซนสรวง
มีผล ผลวิบากของกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วมี โลกนี้มี โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวพวกที่
ผุดเกิดขึ้นมี สมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญา
อันยิ่งเองแลว สอนหมูสัตวใหรูตาม มีอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลายนีเ้ รียกวา ทิฐิสัมปทา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะศีลสัมปทาเปนเหตุ สัตวทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค หรือวาเพราะจิตตสัมปทาเปนเหตุสัตวทั้งหลาย เมื่อแตกกายตายไป ยอม
เขาถึงสุคติโลกสวรรค หรือวาเพราะทิฐิสัมปทาเปนเหตุ สัตวทั้งหลาย เมื่อแตกกายตายไป ยอม
เขาถึงสุคติโลกสวรรคดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้แล ฯ
อปณณกสูตร
[๕๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือศีลวิบัติ ๑ จิตต
วิบัติ ๑ ทิฐวิ ิบตั ิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ศีลวิบัติเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
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ฆาสัตว ฯลฯ พูดเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกวา ศีลวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จติ ต
วิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมักโลภ มีจิตพยาบาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้
เรียกวา จิตตวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทิฐวิ ิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน
มิจฉาทิฐิ มีความเห็นวิปริตวา ทานที่ใหแลวไมมีผล ยัญทีบ่ ูชาแลวไมมผี ล ฯลฯ สมณพราหมณ
ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่ เองแลว สอนหมูสัตว
ใหรูตาม ไมมใี นโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวา ทิฐิวิบตั ิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะศีลวิบัติ
เปนเหตุ ... เพราะจิตตวิบตั ิเปนเหตุ ... หรือเพราะทิฐวิ ิบตั ิเปนเหตุ สัตวทั้งหลายเมื่อแตกกาย
ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแกวมณีหกเหลี่ยม
ถูกโยนขึ้นเบือ้ งสูง กลับมาตั้งอยูจะโดยทีใ่ ดๆ ตองกลับมาตั้งอยูไดดวยดี แมฉนั ใด ฉันนั้น
เหมือนกันแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะศีลวิบัติเปนเหตุ ... เพราะจิตตวิบัติเปนเหตุ ... หรือ
เพราะทิฐวิ ิบัติเปนเหตุ สัตวทงั้ หลายเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ศีลสัมปทา ๑ จิตต
สัมปทา ๑ ทิฏฐิสัมปทา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ศีลสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวา ศีลสัมปทา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จิตตสัมปทาเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมักโลภ ไมมีจิต
พยาบาท ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกวา จิตตสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทิฏฐิสัมปทาเปน
ไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนสัมมาทิฐิ มีความเห็นไมวิปริตวา ทานที่ใหแลวมีผล ฯลฯ
สมณพราหมณผูประพฤติดปี ระพฤติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง
แลว สอนหมูส ัตวใหรูตามมีอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทิฏฐิสัมปทา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะศีลสัมปทาเปนเหตุ ... เพราะจิตตสัมปทาเปนเหตุ ... หรือเพราะทิฏฐิสัมปทา
เปนเหตุ สัตวทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนแกวมณีหกเหลี่ยม ถูกโยนขึน้ ไปเบื้องบน กลับมาตั้งอยูจะโดยทีใ่ ดๆ ตองกลับ
มาตั้งอยูไดดวยดี แมฉนั ใด ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุทั้งหลาย เพราะศีลสัมปทาเปนเหตุ ...
เพราะจิตตสัมปทาเปนเหตุ ... หรือเพราะทิฏฐิสัมปทาเปนเหตุ สัตวทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรภิกษุทั้งหลายสัมปทา ๓ อยางนี้ ฯ
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กัมมันตสูตร
[๕๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ กัมมันตวิบัติ
การงานวิบัติ ๑ อาชีววิบตั ิ อาชีพวิบัติ ๑ ทิฏฐิวิบัติ ความเห็นวิบตั ิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็กัมมันตวิบตั ิเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ พูดเพอเจอ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวา กัมมันตวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาชีววิบัตเิ ปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนคนมีอาชีพผิดสําเร็จการเลี้ยงชีพดวยมิจฉาอาชีวะ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้เรียกวา
อาชีววิบัตดิ ูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทิฏฐิวิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมิจฉาทิฐิ
มีความเห็นวิปริตวา ทานที่ใหแลวไมมีผล ยัญที่บูชาแลวไมมีผล ฯลฯ ซึ่งทําใหโลกนี้และโลกหนา
ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนหมูสัตวใหรูตาม ไมมีในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียก
วา ทิฏฐิวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติ ๓อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือกัมมันตสัมปทา ความ
ถึงพรอมแหงการงาน ๑ อาชีวสัมปทา ความถึงพรอมแหงอาชีพ ๑ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพรอม
แหงทิฏฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กัมมันตสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เวนขาดจาก
การฆาสัตว ฯลฯ เวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา กัมมันตสัมปทา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็อาชีวสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมีอาชีพชอบ สําเร็จการ
เลี้ยงชีพดวยสัมมาอาชีวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา อาชีวสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
ทิฏฐิสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนสัมมาทิฐิมีความเห็นไมวิปริตวา ทาน
ที่ใหแลวมีผล ยัญที่บูชาแลวมีผล ฯลฯ ซึ่งทําใหโลกนีแ้ ละโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง
เองแลว สอนหมูสัตวใหรูตามมีอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาทิฏฐิสัมปทา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สัมปทา๓ อยางนี้แล ฯ
โสเจยยสูตรที่ ๑
[๕๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสะอาด ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉนคือ กายโสเจยย
ความสะอาดกาย ๑ วจีโสเจยย ความสะอาดวาจา ๑ มโนโสเจยย ความสะอาดใจ ๑ ดูกร
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ภิกษุทั้งหลาย ก็กายโสเจยยเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว เวน
ขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากายโสเจยย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วจีโสเจยยเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาด
จากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้เรียกวา
วจีโสเจยย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มโนโสเจยยเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมาก
ดวยความอยากได มีจิตไมพยาบาท เปนสัมมาทิฐิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวา มโนโสเจยย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสะอาด ๓ อยางนีแ้ ล ฯ
โสเจยยสูตรที่ ๒
[๕๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสะอาด ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ กาย
โสเจยย ๑ วจีโสเจยย ๑ มโนโสเจยย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กายโสเจยยเปนไฉน ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมอันเปนขาศึก
แกพรหมจรรย ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกวา กายโสเจยย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วจีโสเจยยเปน
ไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคํา
หยาบเวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา วจีโสเจยย ดูกรภิกษุทั้งหลายก็
มโนโสเจยยเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กามฉันทะมีในภายในก็รูวา กามฉันทะของเรามีใน
ภายใน หรือกามฉันทะไมมใี นภายในก็รูวา กามฉันทะของเราไมมีในภายใน ยอมรูช ัดซึ่งอาการ
เปนเหตุเกิดขึน้ แหงกามฉันทะที่ยังไมเกิดขึ้นรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลว
และรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุไมเกิดขึ้นไดตอไปแหงกามฉันทะที่ละไดแลว พยาบาทมีในภายในก็รู
วา พยาบาทของเรามีในภายใน หรือพยาบาทไมมีในภายในก็รวู า พยาบาทของเราไมมีในภายใน
ยอมรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุเกิดขึ้นแหงพยาบาทที่ยังไมเกิดขึ้น รูชดั อาการเปนเหตุละพยาบาทที่
เกิดขึ้นแลว และรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุไมเกิดขึ้นตอไปแหงพยาบาททีล่ ะไดแลว ถีนมิทธะมีใน
ภายในก็รวู า ถีนมิทธะของเรามีในภายในหรือถีนมิทธะไมมีในภายในก็รูวา ถีนมิทธะของเรา
ไมมีในภายใน ยอมรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุเกิดขึ้นแหงถีนมิทธะที่ยังไมเกิดขึ้น รูชัดซึ่งอาการเปน
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เหตุละถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว และรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุไมเกิดขึ้นตอไปแหงถีนมิทธะที่ละไดแลว
อุทธัจจกุกกุจจะมีอยูในภายในก็รูวา อุทธัจจกุกกุจจะของเรามีอยูในภายใน หรืออุทธัจจกุกกุจจะ
ไมมีอยูในภายในก็รวู า อุทธัจจกุกกุจจะของเราไมมีในภายใน ยอมรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุเกิดขึน้
แหงอุทธัจจกุกกุจจะทีย่ ังไมเกิดขึ้นรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุละอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว และ
รูชัดซึ่งอาการเปนเหตุไมเกิดขึ้นตอไปแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่ละไดแลว วิจิกจิ ฉามีอยูในภายในก็รู
วาวิจิกิจฉาของเรามีอยูในภายใน หรือวิจกิ จิ ฉาไมมีในภายในก็รูวา วิจิกจิ ฉาของเราไมมีในภาย
ใน ยอมรูชัดซึง่ อาการเปนเหตุเกิดขึ้นแหงวิจิกิจฉาทีย่ ังไมเกิดขึ้น รูชัดซึง่ อาการเปนเหตุละ
วิจิกจิ ฉาที่เกิดขึ้นแลว และรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุไมเกิดขึ้นตอไปแหงวิจิกจิ ฉาที่ละไดแลว ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา มโนโสเจยย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสะอาด ๓ อยางนี้แล ฯ
ผูที่มีกายสะอาด มีวาจาสะอาด มีใจสะอาด ไมมีอาสวะ เปนผูส ะอาด
ถึงพรอมดวยความสะอาด บัณฑิตทั้งหลาย กลาววา เปนผูลางบาป
เสียแลว ฯ
โมเนยยสูตร
[๕๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนมุนี ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ความเปน
มุนีทางกาย ๑ ความเปนมุนที างวาจา ๑ ความเปนมุนีทางใจ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความเปน
มุนีทางกายเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย
เวนขาดจากกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ความเปนมุนีทาง
กาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความเปนมุนีทางวาจาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เวนขาดจาก
การพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวา ความเปนมุนีทางวาจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความเปนมุนีทางใจเปนไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้ง
หลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิง่ เองในปจจุบนั เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ความเปน
มุนีทางใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนมุนี ๓ อยางนีแ้ ล ฯ
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ผูที่เปนมุนีทางกาย เปนมุนีทางวาจา เปนมุนีทางใจ ไมมีอาสวะ เปน
มุนี สมบูรณดว ยความเปนมุนี บัณฑิตทั้งหลายกลาววา เปนผูละเสีย
ไดทุกอยาง
จบอาปายิกวรรคที่ ๒
____________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อาปายิกสูตร ๒. ทุลลภสูตร
๓. อัปปเมยยสูตร ๔. อเนญชสูตร
๕. อยสูตร
๖. อปณณกสูตร
๗. กัมมันตสูตร ๘. โสเจยยสูตรที่ ๑
๙. โสเจยยสูตรที่ ๒ ๑๐. โมเนยยสูตร ฯ
____________
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กุสินารวรรคที่ ๓
กุสินารสูตร
[๕๖๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑชื่อวาพลิหรณะ ใกล
พระนครกุสินารา ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควาพระพุทธเจาขา ดังนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยบานหรือนิคมแหงใดแหงหนึ่งอยู คฤหบดีหรือบุตร
คฤหบดี เขาไปหาเธอแลวนิมนตเพื่อฉันอาหารในวันพรุง นี้ ภิกษุปรารถนาอยูยอมจะรับนิมนต
ภิกษุนั้น โดยราตรีนั้นลวงไป เวลาเชา นุงผาอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของ
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น แลวนั่งลงบนอาสนะที่เขาปูลาดไว คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น
อังคาสเธอดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอคิดเชนนี้วา ดีแทๆ
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้ อังคาสเราดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจนเพียง
พอ เธอคิดแมเชนนี้วา โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้ แมตอๆ ไปก็พึงอังคาสเราดวย
ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต เห็นปานดังนี้ ดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอกําหนัด หมกมุน
พัวพัน ไมแลเห็นโทษ ไมมปี ญญาคิดสลัดออกบริโภคบิณฑบาตนัน้ เธอตรึกเปนกามวิตก
บาง ตรึกเปนพยาบาทวิตกบาง ตรึกเปนวิหิงสาวิตกบาง ในเพราะบิณฑบาต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บิณฑบาตที่ถวายแกภิกษุผูเห็นปานดังนี้ เรากลาววาไมมีผลมาก ขอนั้นเพราะอะไร เพราะภิกษุ
เปนผูประมาทอยู ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยบานหรือนิคมแหงใด
แหงหนึ่งอยู คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนิมนตเธอเพื่อฉันอาหารในวันพรุง นี้ ภิกษุปรารถนาอยู
ยอมจะรับนิมนต ภิกษุนนั้ โดยราตรีนั้นลวงไป เวลาเชานุง ผาอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร เขา
ไปยังนิเวศนของคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นแลวนั่งลงบนอาสนะที่เขาปูลาดไว คฤหบดีหรือ
บุตรคฤหบดีนนั้ อังคาสเธอนี้ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอ
ไมคิดแมเชนนี้วาดีแทๆ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้ อังคาสเราดวยขาทนียโภชนียาหารอัน
ประณีตดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอไมคดิ เชนนีว้ า โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้
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แมตอๆ ไปก็พงึ อังคาสเราดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอไม
กําหนัด ไมหมกมุน ไมพวั พัน เห็นโทษ มีปญญาคิดสลัดออกบริโภคบิณฑบาตนัน้ เธอ
ตรึกเปนเนกขัมมวิตกบาง ตรึกเปนอัพยาบาทวิตกบางตรึกเปนอวิหงิ สาวิตกบาง ในเพราะ
บิณฑบาตนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บิณฑบาตที่ถวายแกภกิ ษุผูเห็นปานดังนี้ เรากลาววา มีผลมาก
ขอนั้นเพราะอะไร เพราะภิกษุเปนผูไมประมาทอยู ฯ
ภัณฑนสูตร
[๕๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทิศใด ภิกษุทั้งหลาย เกิดบาดหมางกัน เกิดทะเลาะ
วิวาทกัน ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู ทิศเชนนี้ยอมไมผาสุกแกเราแมแตคิดในใจ
จะกลาวไปใยถึงการไปเลา ในเรื่องนี้เราสันนิษฐานไดวา ทานผูมีอายุเหลานั้นละทิ้งธรรม ๓
ประการเสียแลว ไดทําใหมากซึ่งธรรม ๓ ประการเปนแน ไดละธรรม ๓ ประการเหลาไหน
ไดละธรรม๓ ประการเหลานี้ คือ เนกขัมมวิตก ๑ อัพยาปาทวิตก ๑ อวิหิงสาวิตก ๑ ไดทํา
ใหมากซึ่งธรรม ๓ ประการเหลาไหน ไดทาํ ใหมากซึ่งธรรม ๓ ประการนี้ คือ กามวิตก ๑
พยาบาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทิศใด ภิกษุทั้งหลาย เกิดบาดหมางกัน
เกิดทะเลาะวิวาท ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปาก อยู ทิศเชนนี้ ยอมไมเปนผาสุกแกเรา
แมแตคิดในใจ จะปวยกลาวไปใยถึงการไป ในเรื่องนี้เราสันนิษฐานไดวา ทานผูมีอายุเหลานั้น
ไดละทิ้งธรรม ๓ ประการนี้เสียแลว ไดทําใหมากซึ่งธรรม ๓ ประการนี้เปนแน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในทิศใด ภิกษุทั้งหลายเปนผูส ามัคคีกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา
ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาอันแสดงความรักอยู ทิศเชนนี้ยอมผาสุกแกเราแมแตจะไป
จะปวยกลาวไปใยถึงการคิดในใจเลา ในเรือ่ งนี้เราสันนิษฐานไดวา ทานผูมีอายุเหลานั้น ไดละ
ธรรม ๓ ประการเสียไดแลว ไดทําใหมากซึ่งธรรม ๓ ประการเปนแน ไดละธรรม ๓ ประการ
เหลาไหน ไดละธรรม ๓ ประการเหลานี้ คือ กามวิตก ๑ พยาปาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑
ไดทําใหมากซึง่ ธรรม ๓ ประการเหลาไหน ไดทําใหมากซึง่ ธรรม ๓ ประการเหลานี้ คือ
เนกขัมมวิตก ๑ อัพยาปาทวิตก ๑ อวิหิงสาวิตก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทิศใดภิกษุทั้งหลาย
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เปนผูสามัคคีกัน ปรองดองกัน ไมววิ าทกัน เปนเหมือนน้าํ นมกับน้ํา ตางมองดูกันและกันดวย
นัยนตาอันแสดงความรักอยู ทิศเชนนี้ยอมผาสุกแกเราแมแตจะไป จะปวยกลาวไปใยถึงการ
คิดในใจเลา ในเรื่องนี้เราสันนิษฐานไดวาทานผูมีอายุเหลานั้น ไดละธรรม ๓ ประการนี้ได
เสียแลว ไดทําใหมากซึ่งธรรม๓ ประการนีเ้ ปนแน ฯ
โคตมสูตร
[๕๖๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โคตมกเจดีย ใกลพระนครเวสาลี
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายทูลรับ
สนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรารูดวยปญญาอันยิ่ง
แลว จึงแสดงธรรม ไมรูไมแสดง แสดงธรรมมีเหตุ ไมใชแสดงธรรมไมมีเหตุ แสดงธรรมมี
ปาฏิหาริย ไมใชแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรารูดว ยปญญาอันยิง่ แลว
จึงแสดงธรรม ไมรูไมแสดง แสดงธรรมมีเหตุไมใชแสดงไมมีเหตุ แสดงธรรมมีปาฏิหาริย
ไมใชแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริยทานทั้งหลายควรทําโอวาท ควรทําอนุสาสนี ก็แหละทานทั้งหลาย
ควรที่จะยินดี ควรที่จะชืน่ ชม ควรที่จะโสมนัสวา พระผูม ีพระภาคตรัสรูเองโดยชอบพระธรรม
อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆปฏิบัติชอบแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสคําไวยากรณภาษิต
นี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูม ีพระภาค ก็แหละเมื่อพระผูม ีพระภาค
ตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู พันโลกธาตุไดหวัน่ ไหวแลว ฯ
ภรัณฑุสูตร
[๕๖๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท เสด็จถึงพระนครกบิล
พัสดุ เจาศากยะพระนามวา มหานามะ ไดทรงสดับขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จถึงพระนคร
กบิลพัสดุ โดยลําดับแลว ครั้งนั้นแลเจาศากยะพระนามวามหานามะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
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ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมี
พระภาคไดตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ไปเถิดมหานามะทานจงรูสถานที่พักใน
พระนครกบิลพัสดุ ที่อาตมาควรอยูสักคืนหนึ่งวันนี้ เจาศากยะพระนามวามหานามะ รับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว เขาไปยังพระนครกบิลพัสดุ เที่ยวไปจนทั่ว ก็มิไดเห็นสถานที่พกั ใน
พระนครกบิลพัสดุซึ่งพระผูมีพระภาคควรจะประทับอยูส ักคืนหนึ่ง ลําดับนั้นแล เจาศากยะ
พระ นามวามหานามะไดเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ในพระนครกบิลพัสดุ ไมมีสถานที่พัก ซึ่งพระผูมพี ระภาคควรจะประทับสักคืนหนึ่งวันนี้
ภรัณฑุดาบสกาลามโคตรนี้เปนเพื่อนพรหมจารีเกาแกของพระผูมีพระภาค ขอพระผูม ีพระภาค
จงประทับอยู ณ อาศรมของภรัณฑุดาบสกาลามโคตรนั้นสักคืนหนึ่งในวันนี้เถิด พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ไปเถิดมหานามะ ทานจงปูลาดเครือ่ งลาดเถิด เจาศากยะพระนามวามหานามะทูลรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว เสด็จเขาไปยังอาศรมของภรัณฑุดาบสกาลามโคตร แลวทรง
ปูลาดเครื่องลาด ทรงตั้งน้ําไวเพื่อจะลางพระบาท แลวเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดลาดเครื่องลาดเสร็จแลว ไดตั้งน้ําไวเพื่อ
ชําระยุคลบาทแลว บัดนีพ้ ระผูมีพระภาคทรงทราบกาลอันควรเถิด ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาค
เสด็จเขาไปยังอาศรมของภรัณฑุดาบสกาลามโคตร แลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว ครั้น
แลว ทรงลางพระบาททั้งสอง ครั้งนั้นแล เจาศากยะพระนามวามหานามะทรงดําริวา วันนีไ้ มใช
เวลาที่จะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค พระผูม ีพระภาคทรงเหน็ดเหนื่อย ตอวันพรุงนี้ เราจึงจักเขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาค ดังนีแ้ ลว ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จ
หลีกไป ครั้งนัน้ แล พอลวงราตรีนั้นไป เจาศากยะพระนามวามหานามะ เสด็จเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคจนถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรมหานามะ ศาสดา ๓ จําพวกนี้แล มี
ปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ ศาสดาพวกหนึง่ ในโลกนี้ บัญญัติการกําหนดรูกาม
ไมบัญญัติการกําหนดรูรูป ไมบัญญัติการกําหนดรูเวทนา พวกหนึ่งบัญญัติการกําหนดรูกาม และ
บัญญัติการกําหนดรูรูป แตไมบัญญัติการกําหนดรูเวทนา พวกหนึ่งบัญญัติการกําหนดรูกามดวย
บัญญัติการกําหนดรูรูปดวย บัญญัติการกําหนดรูเวทนาดวย ดูกรมหานามะ ศาสดา ๓ จําพวก
นี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรมหานามะ คติของศาสดา ๓ จําพวกนี้เปนอยางเดียวกัน หรือวา
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เปนตางๆ กัน เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้ ภรัณฑุดาบสกาลามโคตรไดกลาวกะเจาศากยะ
พระนามวามหานามะวา ดูกรมหานามะทานจงกราบทูลวาเปนอยางเดียวกัน เมื่อภรัณฑุดาบส
กาลามโคตรกลาวเชนนี้พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ดูกรมหา
นามะ ทานจงกลาววาเปนตางๆ กัน แมครั้งที่สอง ภรัณฑุดาบสกาลามโคตรไดกลาวกะ
เจาศากยพระนามวามหานามะวา ดูกรมหานามะ ทานจงกราบทูลวา เปนอยางเดียวกัน แมครั้ง
ที่สอง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวาดูกรมหานามะ ทานจงกลาว
วา เปนตางๆ กัน แมครั้งที่สาม ภรัณฑุดาบสกาลามโคตร ก็ไดกลาวกะเจาศากยะพระนามวา
มหานามะวา ดูกรมหานามะทานจงกราบทูลวา เปนอยางเดียวกัน แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาค
ก็ไดตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ดูกรมหานามะ ทานจงกลาววา เปนตางๆ กัน
ครั้งนั้นแล ภรัณฑุดาบสกาลามโคตรไดคิดวา เราถูกพระสมณโคดมรุกรานเอาแลว ตอหนา
เจาศากยะพระนามวามหานามะ ผูมีศักดิ์ใหญถึงสามครั้ง ผิฉะนั้น เราพึงหลีกไปเสียจากนคร
กบิลพัสดุ ลําดับนั้นแล ภรัณฑุดาบสกาลามโคตร ไดหลีกไปแลวจากนครกบิลพัสดุ เขาไดหลีก
ไปแลวเหมือนอยางนั้นทีเดียว มิไดกลับมาอีกเลย ฯ
หัตถกสูตร
[๕๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมือ่ ปฐมยามลวงไป หัตถกเทพบุตรมี
รัศมีงามยิ่งนัก ทําพระเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ คิดวา
จักยืนตรงพระพักตรพระผูมพี ระภาคแลวทรุดลงนั่งไมสามารถที่จะยืนอยูได เปรียบเหมือนเนยใส
หรือน้ํานมที่เขาเทลงบนทรายยอมจมลง ตัง้ อยูไมได แมฉันใด หัตถกเทวบุตรก็ฉันนัน้ เหมือน
กัน คิดวา จักยืนอยูตรงพระพักตรพระผูมพี ระภาคแลวทรุดลงนั่ง ไมสามารถที่จะยืนอยูได
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะหัตถกเทพบุตรวาดูกรหัตถกะ ทานจงนิรมิตอัตภาพอยาง
หยาบๆ หัตถกเทพบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคแลว นิรมิตอัตภาพอยางหยาบ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกร
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หัตถกะ ธรรมที่เปนไปแกทานผูเปนมนุษยแตครั้งกอนนัน้ บัดนีย้ ังเปนไปแกทานอยูบ างหรือ
หัตถกเทพบุตรกราบทูลวา พระเจาขา ธรรมที่เปนไปแกขาพระองคเมื่อยังเปนมนุษยครั้งกอนนัน้
บัดนี้กย็ ังเปนไปแกขาพระองคอยู และธรรมที่มิไดเปนไปแกขาพระองค เมื่อยังเปนมนุษยครั้ง
กอนนั้น บัดนีก้ ็เปนไปอยู ขาแตพระองคผเู จริญ บัดนี้พระผูมีพระภาคเกลื่อนกลนไปดวยภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถียส าวกของเดียรถีย
อยู แมฉันใด ขาพระองคก็ฉนั นั้นพระเจาขา เกลื่อนกลนไปดวยเทพบุตรอยู พวกเทพบุตรตาง
มากันแมจากที่ไกล ก็ดว ยตัง้ ใจวาจักฟงธรรมในสํานักของหัตถกเทพบุตร ขาพระองคยังไมทัน
อิ่ม ยังไมทันเบื่อธรรม ๓ อยางก็ไดทํากาละเสียแลว ธรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ ขาพระองค
ยังไมทันอิ่ม ยังไมทันเบื่อการเฝาพระผูมีพระภาค ๑ ขาพระองคยังไมทนั อิ่มยังไมทันเพื่อการฟง
พระสัทธรรม ๑ ขาพระองคยังไมทันอิ่ม ยังไมทันเบื่อการอุปฏฐากพระสงฆ ๑ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคยังไมทันอิม่ ยังไมทันเบือ่ ธรรม ๓ อยางนี้แล ไดทํากาละเสียแลว ครั้น
หัตถกเทพบุตรไดกลาวไวยากรณภาษิตนีจ้ บลงแลว จึงไดกลาวคาถาประพันธนี้ตอไปอีกวา
แนละ ในกาลไหนๆ จึงจักอิ่มตอการเฝาพระผูมีพระภาค การอุปฏ ฐาก
พระสงฆ และการฟงพระสัทธรรม หัตถกอุบาสกยังศึกษาอธิศีลอยู
ยินดีแลวในการฟงพระสัทธรรมิ ยังไมทันอิ่มตอธรรม ๓ อยาง ก็ไป
พรหมโลกชั้นอวิหาเสียแลว ฯ
กฏวิยสูตร
[๕๖๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระนคร
พาราณสี ครั้งนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงผาอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จ
เขาไปยังพระนครพาราณสีเพื่อบิณฑบาต พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ผูไร
ความแชมชื่น มีความแชมชืน่ แตภายนอก หลงลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ ไมมีสมาธิ มีจิตกวัด
แกวง ไมสํารวมอินทรีย กําลังเที่ยวบิณฑบาตอยูในสํานักของพวกมิลักขะ ซึ่งชุมนุมกันอยู ณ
สถานที่ขายโค แลวไดตรัสกะภิกษุนนั้ วา ดูกรภิกษุ เธออยาไดทําตนใหเปนคนมักใหญใฝสูง
ขอที่วา แมลงวันจักไมไตตอม จักไมกดั ตนที่ทําใหมกั ใหญใฝสูง ชุมเพราะกลิ่นดิบนั้นแลไม
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เปนฐานะที่จะมีได ครั้งนั้นแล ภิกษุนนั้ อันพระผูมีพระภาคตรัสสอนดวยพระโอวาทนี้ ไดถึง
ความสลดใจแลว ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเทีย่ วบิณฑบาตในพระนครพาราณสี ใน
เวลาภายหลังภัต เสด็จกลับจากเที่ยวบิณฑบาตแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อเชานี้ เรานุงผาอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเขาไปยังพระนครพาราณสีเพื่อ
บิณฑบาต เราไดเห็นภิกษุรปู หนึ่งผูไรความแชมชื่น มีความแชมชื่นแตภายนอก หลงลืมสติ
ไมมีสัมปชัญญะ ไมมีสมาธิ มีจิตกวัดแกวงไมสํารวมอินทรีย กําลังเที่ยวบิณฑบาตอยูใ นสํานัก
ของพวกมิลักขะ ซึ่งชุมนุมกันอยู ณ สถานที่ขายโค ครั้นแลว เราไดกลาวกะภิกษุนนั้ วา ดูกร
ภิกษุ เธออยาไดทําตนใหเปนคนมักใหญใฝสูง ขอที่วาแมลงวันจักไมไตตอม จักไมกดั ตนที่ทํา
ใหมักใหญใฝสูง ชุมเพราะกลิ่นดิบนั้นแล ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
ภิกษุนั้นอันเราสอนดวยโอวาทนี้ ไดถึงความสลดใจแลว เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้ ภิกษุรูป
หนึ่งไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ความมักใหญใฝสูงคืออะไร กลิ่นดิบคืออะไร แมลงวัน
คืออะไร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ความมักใหญใฝสูง คือ อภิชฌา กลิ่นดิบ
คือ พยาบาท แมลงวัน คือ วิตกที่เปนบาปเปนอกุศล ดูกรภิกษุ ขอที่วา แมลงวันจักไมไต
ตอม จักไมกดั ตนที่ทําใหมกั ใหญใฝสูง ชุมเพราะกลิ่นดิบนั้นแล ไมเปนฐานะที่จะมีได ฯ
แมลงวันคือความดําริที่อิงราคะ จักไมตอมบุคคลผูไมคุมครองในจักษุ
และโสต ไมสํารวมในอินทรียทั้งหลาย ภิกษุผูทําตนใหเปนคนมักใหญ
ใฝสูง ชุมเพราะกลิ่นดิบ ยอมอยูหางไกลจากนิพพาน เปนผูมีสวน
แหงความคับแคนถายเดียว คนพาลสันดานเขลา ถูกแมลงวันทั้งหลาย
ไตตอมไมไดเพื่อนที่เสมอตน พึงเที่ยวไปในบานบาง ในปาบาง
สวนชนพวกทีส่ มบูรณดวยศีล ยินดีในธรรมเปนที่เขาไปสงบดวยปญญา
เปนผูสงบระงับ อยูเปนสุข แมลงวันไมอาศัยเขา ฯ
อนุรุทธสูตรที่ ๑
[๕๖๙] ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีอ่ ันควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
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ขอประทานพระวโรกาสเถิด ขาพระองคเห็นแตมาตุคามโดยมาก เมื่อตายไปเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรกดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ขาแตพระองคผูเจริญ มาตุคาม
ประกอบดวยธรรมเทาไรหนอ เมื่อตายไป จึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าตนรก พระผูมพี ระภาค
ตรัสตอบวา ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามประกอบดวยธรรม ๓ อยาง เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม๓ อยางเปนไฉน คือ มาตุคามในโลกนี้ เวลาเชา มีใจอันมลทิน
คือความตระหนี่กลุมรุม อยูครองเรือน ๑ เวลาเที่ยง มีใจอันความริษยากลุมรุม อยูครองเรือน ๑
เวลาเย็น มีใจอันกามราคะกลุมรุม อยูครองเรือน ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม
๓ อยางนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก ฯ
อนุรุทธสูตรที่ ๒
[๕๗๐] ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธะไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดปราศรัยกับ
ทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวกลาววา ขอโอกาสเถิดทานสารีบุตรผมตรวจดูตลอดพันโลกดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวง
จักษุของมนุษย ก็ผมปรารภความเพียรไมยอหยอน ตั้งสติไมหลงลืม กายสงบระงับไมระส่ํา
ระสาย จิตตั้งมัน่ เปนเอกัคคตา เออก็ไฉนเลา จิตของผมจึงยังไมพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรทานอนุรุทธะ การที่ทานคิดอยางนีว้ า เราตรวจดูตลอดพันโลก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ดังนี้ เปนเพราะมานะของทาน การที่ทา นคิดอยางนี้
วา ก็เราปรารภความเพียรไมยอหยอนตั้งสติมั่นไมหลงลืม กายสงบระงับไมระส่ําระสาย จิต
ตั้งมั่นเปนเอกัคคตาดังนี้ เปนเพราะอุทธัจจะของทาน ถึงการที่ทานคิดอยางนี้วา เออก็ไฉนเลา
จิตของเรายังไมพนจากอาสวะเพราะไมถอื มั่น ดังนี้ ก็เปนเพราะกุกกุจจะของทานเปนความดีหนอ
ทานพระอนุรทุ ธะจงละธรรม ๓ อยางนี้ ไมใสใจธรรม ๓อยางนี้ แลวนอมจิตไปในอมตธาตุ
ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธะตอมาไดละธรรม ๓ อยางนี้ ไมใสใจถึงธรรม ๓ อยางนี้ นอมจิต
ไปในอมตธาตุ ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรทุ ธะ หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว เปนผูไมประมาท
มีตนอันสงไปอยู ไมนานนัก ไดทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอนั ยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตรทั้งหลาย
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ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองกันนัน้ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิได
มี ก็แหละ ทานพระอนุรุทธะไดเปนพระอรหันตองคหนึง่ ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
ปฏิจฉันนสูตร
[๕๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่ง ๓ อยางนี้ ปดบังไวจงึ เจริญ เปดเผยไมเจริญ ๓ อยาง
เปนไฉน คือ มาตุคาม ปดบังเอาไวจึงจะงดงาม เปดเผยไมงดงาม ๑ มนตของพราหมณ
ปดบังเขาไวจึงรุงเรือง เปดเผยไมรุงเรือง ๑มิจฉาทิฐิ ปดบังไวจึงเจริญ เปดเผยไมเจริญ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่ง ๓ อยาง นี้แล ปดบังไวจึงเจริญ เปดเผยไมเจริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่ง
๓ อยางนี้เปดเผยจึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรือง ๓ อยางเปนไฉน คือ ดวงจันทร เปดเผย
จึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรือง ๑ ดวงอาทิตย เปดเผยจึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรือง ๑ธรรมวินัยที่
พระตถาคตประกาศไวแลว เปดเผยจึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรือง ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่ง ๓
อยางนี้แล เปดเผยจึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรือง ฯ
เลขสูตร
[๕๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปน
ไฉน คือ บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดที่แผนหิน ๑ บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดที่แผนดิน ๑
บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดทีน่ ้ํา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็บคุ คลผูเปรียบดวยรอยขีดที่แผนหินเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอน
เนื่องอยูในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผนหิน ไมลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ํา
ยอมตั้งอยูย ั่งยืนแมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน
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ยอมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยูในสันดานนานนัก นี้เรียกวา บุคคล
ผูเปรียบดวยรอยขีดที่แผนหิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดที่แผนดินเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ แตความโกรธของเขานั้นไมนอนเนื่อง
อยูในสันดานนานนัก เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผนดิน ลบเลือนไปโดยเร็วเพราะลมและน้ํา ไมตั้งอยู
ยั่งยืนแมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมโกรธเนืองๆ
แตความโกรธของเขานั้นไมนอนเนื่องอยูในสันดานนานนัก นี้เรียกวา บุคคลผูเปรียบดวยรอย
ขีดที่แผนดิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดที่น้ําเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ แมจะถูกวาดวยคําหนักๆ แมจะถูกวาดวยคําหยาบๆ แมจะถูกวาดวย
คําที่ไมพอใจ ก็คงสมานไมตรี กลมเกลียว ปรองดองกันอยู เปรียบเหมือนรอยขีดที่นา้ํ จะขาด
จากกันก็ประเดี๋ยวเดียวเทานัน้ ไมตั้งอยูน าน แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนใน
โลกนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน แมจะถูกวาดวยคําหนักๆ แมจะถูกวาดวยคําหยาบๆ แมจะถูกวา
ดวยคําทีไ่ มพอใจ ก็คงสมานไมตรีกลมเกลียวปรองดองกันอยู นี้เรียกวา บุคคลผูเปรียบดวย
รอยขีดที่น้ํา ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบกุสินารวรรคที่ ๓
____________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กุสินารสูตร
๒. ภัณฑนสูตร
๓. โคตมสูตร
๔. ภรัณฑุสูตร
๕. หัตถกสูตร
๖. กฏวิยสูตร
๗. อนุรุทธสูตรที่ ๑
๘. อนุรุทธสูตรที่ ๒
๙. ปฏิจฉันนสูตร
๑๐. เลขสูตร ฯ
___________
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โยธาชีววรรคที่ ๔
โยธสูตร
[๕๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพประกอบดวยองค ๓ประการสมควรแก
พระราชา เหมาะแกพระราชา ถึงการนับวาเปนองคของพระราชาโดยแท องค ๓ ประการเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพในโลกนี้ ยิงลูกศรไปไดไกล ๑ ยิงไมพลาด ๑ ทําลาย
กายขนาดใหญได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพประกอบดวยองค ๓ ประการนีแ้ ล สมควร
แกพระราชา เหมาะแกพระราชา ถึงการนับวาเปนองคของพระราชาโดยแท ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ
ของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา องค ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยิงลูกศรไปไดไกล ๑ ยิงไมพลาด ๑ ทําลายกายขนาดใหญได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ภิกษุยิงลูกศรไปไดไกลอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีย้ อมพิจารณาเห็นรูปอยางใดอยางหนึ่ง
ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด
เลวหรือประณีต ในทีไ่ กลหรือในที่ใกล ทั้งหมดนัน้ ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยาง
นี้วานัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ยอมพิจารณาเห็นเวทนาอยางใด
อยางหนึ่ง ... ยอมพิจารณาเห็นสัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ... ยอมพิจารณาเห็นสังขารอยางใดอยาง
หนึ่ง ... ยอมพิจารณาเห็นวิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งทีเ่ ปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปน
ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ในที่ไกลหรือในที่ใกล
ทั้งหมดนัน้ ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่น
ไมใชตัวตนของเรา ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยิงลูกศรไปไดไกลอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ภิกษุยิงไมผิดพลาดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนีรชู ัดตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข นี้เหตุใหทุกขเกิด นี้ความดับทุกข นีข้ อปฏิบัตใหถึงความดับทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุยังไมผิดพลาดอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําลายกองอวิชชาใหญ
ได ดูกรภิกษุทงั้ หลายภิกษุทําลายกายขนาดใหญไดอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบ
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ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ปริสสูตร
[๕๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๓ จําพวกนี้ ๓ จําพวกเปนไฉนคือ บริษัทที่
แนะนําไดยาก ๑ บริษัทที่แนะนําไดงาย ๑ บริษัทที่แนะนําแตพอประมาณก็รูได ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บริษทั ๓ จําพวกนีแ้ ล ฯ
มิตตสูตร
[๕๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มิตรผูประกอบดวยองค ๓ ควรคบไวองค ๓ เปนไฉน
คือ ใหสิ่งที่ใหไดยาก ๑ ชวยทําสิ่งที่ทําไดยาก ๑ อดทนสิ่งที่ทนไดยาก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มิตรผูประกอบดวยองค ๓ นี้แล ควรคบไว ฯ
อุปปาทสูตร
[๕๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตอุบัติขึ้นก็ตาม ไมอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุนนั้ คือ
ความตั้งอยูตามธรรมดา ความเปนไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยูอยางนัน้ เอง ตถาคตตรัสรู บรรลุ
ธาตุนั้นวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยงครั้นแลวจึงบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
ทําใหเขาใจงายวาสังขารทั้งปวงไมเทีย่ ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตอุบัติขึ้นก็ตาม ไม
อุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุนั้น คือ ความตั้งอยูตามธรรมดา ความเปนไปตามธรรมดา ก็คงตั้งอยูอยาง
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นั้นเอง ตถาคตตรัสรู บรรลุธาตุนั้นวา สังขารทั้งปวงเปนทุกข ครั้นแลวจึงบอก แสดง
บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหเขาใจงายวา สังขารทั้งปวงเปนทุกข ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
เพราะตถาคตอุบัติขึ้นก็ตาม ไมอุบัติขึ้นก็ตามธาตุนั้น คือ ความตั้งอยูตามธรรมดา ความเปน
ไปตามธรรมดา ก็คงตั้งอยูอยางนั้นเอง ตถาคตตรัสรู บรรลุธาตุนั้นวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา
ครั้นแลวจึงบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหเขาใจงายวา ธรรมทั้งปวง
เปนอนัตตา ฯ
เกสกัมพลสูตร
[๕๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผากัมพลที่ทําดวยผมมนุษย บัณฑิตกลาววาเลวกวาผาที่ชาง
หูกทอแลวทุกชนิด ผากัมพลที่ทําดวยผมมนุษยในฤดูหนาวก็เย็น ในฤดูรอนก็รอน สีนาเกลียด
กลิ่นเหม็น สัมผัสไมสบาย แมฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย วาทะของเจาลัทธิชื่อวามักขลิ ก็ฉันนั้น
เหมือนกันแล บัณฑิตกลาววาเลวกวาวาทะของสมณะทุกพวก เจาลัทธิชื่อวามักขลิเปนโมฆบุรุษ
มีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนีว้ า กรรมไมมี กิริยาไมมี ความเพียรไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาที่ไดมแี ลวในอดีตกาล ก็เปนผูตรัสกรรม ตรัสกิริยา
และตรัสความเพียร ถึงพระผูม ีพระภาคเหลานั้น ก็ถูก โมฆบุรุษชื่อวามักขลิคัดคานวา กรรมไมมี
กิริยาไมมี ความเพียรไมมี แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาที่จักมีในอนาคตกาล
ก็จักเปนผูตรัสกรรม ตรัสกิริยา ตรัสความเพียร ถึงพระผูม ีพระภาคเหลานั้น ก็ถูกโมฆบุรุษชื่อ
วามักขลิคัดคานวา กรรมไมมี กิริยาไมมี ความเพียรไมมี แมเราผูเปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็กลาวกรรม กลาวกิริยา กลาวความเพียร แมเราก็ถูกโมฆบุรุษชื่อวา
มักขลิคัดคานวา กรรมไมมี กิริยาไมมี ความเพียรไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคล
พึงวางไซดักปลาไวที่ปากอาว เพื่อใชประโยชนเพื่อทุกข เพื่อความฉิบหาย เพื่อความพินาศ
แกปลาเปนอันมาก แมฉันใดโมฆบุรุษชื่อวามักขลิ ก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล เปนเหมือนไซดัก
มนุษย เกิดขึ้นในโลกแลว เพือ่ ใชประโยชน เพื่อทุกข เพื่อความฉิบหาย เพื่อความพินาศ
แกสัตวเปนอันมาก ฯ
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สัมปทาสูตร
[๕๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉนคือ สัทธาสัมปทา
ความถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ สีลสัมปทา ความถึงพรอมดวยศีล ๑ ปญญาสัมปทา ความถึงพรอม
ดวยปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายสัมปทา ๓ อยางนี้แล ฯ
วุฑฒิสูตร
[๕๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วุฑฒิ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉนคือ สัทธาวุฑฒิ
ความเจริญแหงศรัทธา ๑ สีลวุฑฒิ ความเจริญแหงศีล ๑ปญญาวุฑฒิ ความเจริญแหงปญญา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วุฑฒิ ๓ อยางนี้แล ฯ
อัสสสูตรที่ ๑
[๕๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมากระจอก ๓ จําพวกและบุรุษกระจอก ๓
จําพวก เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายก็มากระจอก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ มากระจอก
บางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเครื่องวิ่งเร็ว แตไมสมบูรณดว ยสี ไมสมบูรณดว ย
ความสูงและความใหญ ๑ มากระจอกบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดว ยกําลังเครื่องวิ่งเร็ว
สมบูรณดวยสี แตไมสมบูรณดว ยความสูงและความใหญ ๑ มากระจอกบางตัวในโลกนี้ เปน
สัตวสมบูรณดว ยกําลังเครื่องวิ่งเร็ว สมบูรณดว ยสี และสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มากระจอก ๓ จําพวกนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนบุรุษกระจอก ๓ จําพวก
เปนไฉน คือ บุรุษกระจอกบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดว ยเชาวน แตไมสมบูรณดวย
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วรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ บุรุษกระจอกบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณ
ดวยเชาวน และสมบูรณดว ยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑บุรุษกระจอก
บางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดว ยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูง
และความใหญ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรษุ กระจอกเปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวย
วรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
รูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความ
ดับทุกข เรากลาววานี้เปนเชาวนของเขา แตเมื่อเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินัย ก็จน
ปญญาวิสัชนาไมได เรากลาววา นี้ไมใชวรรณะของเขา และเขายอมไมไดจวี ร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูงและความใหญของเขา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษกระจอกสมบูรณดว ยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวย
ความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรษุ กระจอกเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และ
สมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมรูชดั ตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา และเมื่อเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินยั ก็วิสัชนาได
ไมจนปญญา เรากลาววา นี้เปนวรรณะของเขา แตเขาไมไดจวี ร บิณฑบาตเสนาสนะ และ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุรุษกระจอกเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดว ยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและ
ความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บรุ ุษกระจอกสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดว ยวรรณะ
และสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูชัด
ตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรากลาววา นี้เปนเชาวน
ของเขา และเมื่อถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินยั ก็วิสชั นาได ไมจนปญญา เรากลาววา
นี้เปนวรรณะของเขา และเขามักไดจวี ร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
เรากลาววา นี้เปนความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษกระจอกเปนผูสมบูรณ
ดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายบุรุษกระจอก ๓ จําพวกนี้แล ฯ
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อัสสสูตรที่ ๒
[๕๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมาดี ๓ จําพวกและบุรุษดี ๓ จําพวก เธอ
ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี
พระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มาดี ๓จําพวกเปนไฉน คือ มาดีบางตัวในโลกนี้
เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเครื่องวิ่งเร็วแตไมสมบูรณดวยสี ไมสมบูรณดว ยความสูงและความ
ใหญ ๑ มาดีบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเครื่องวิ่งเร็ว และสมบูรณดวยสี แต
ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ มาดีบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดว ยกําลังเครื่อง
วิ่งเร็ว สมบูรณดว ยสี และสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาดี ๓
จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดี ๓ จําพวกเปนไฉนคือ ๑. บุรุษบางคนในโลกนี้
เปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑
บุรุษดีบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดว ยวรรณะ แตไมสมบูรณดวย
ความสูงและความใหญ๓. บุรุษดีบางคนในโลกนี้ เปนผูส มบูรณดวยเชาวน สมบูรณดว ย
วรรณะและสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บรุ ุษดีสมบูรณดว ยเชาวน
แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูผดุ เกิด จักปรินพิ พานในภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เรากลาววานี้เปนเชาวนของเขา แตเมื่อเขาถูกถามปญหา
ในอภิธรรม อภิวนิ ัย ก็จนปญญาวิสัชนาไมได เรากลาววา นี้ไมใชวรรณะของเขา และเขา
ไมไดจวี ร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูง
และความใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวย
วรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุรุษดีเปนผู
สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดว ยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูผุดเกิด จักปรินิพพานในภพนัน้ มีอันไมกลับ
จากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา
และเมื่อเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวนิ ัย ก็แกไดไมจนปญญา เรากลาววา นี้เปนวรรณะ
ของเขา แตเขาไมไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา
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นี้ไมใชความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และ
สมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ก็บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดว ยวรรณะและสมบูรณดว ยความสูงและความใหญ
อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูผุดเกิด จักปรินิพพานในภพนั้น
มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เรากลาววา นี้เปน
เชาวนของเขา และเมื่อถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินัย ก็วิสัชนาได ไมจนปญญา เรากลาววา
นี้เปนวรรณะของเขา และเขามักไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
เรากลาววา นี้เปนความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลายบุรุษดีเปนผูสมบูรณ
ดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุรุษดี ๓ จําพวกนีแ้ ล ฯ
อัสสสูตรที่ ๓
[๕๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ จําพวก และบุรษุ
อาชาไนยผูเจริญ ๓ จําพวก เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มาอาชาไนยตัวเจริญ ๓
จําพวกเปนไฉน คือ มาอาชาไนยตัว ---เจริญบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเปน
เครื่องวิ่งเร็ว แตไมสมบูรณดว ยสี ไมสมบูรณดว ยความสูงและความใหญ ๑ มาอาชาไนย
ตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดว ยกําลังเครื่องวิ่งเร็ว และสมบูรณดว ยสี แตไม
สมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวย
กําลังเครื่องวิ่งเร็ว สมบูรณดว ยสี และสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ จําพวกนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓
จําพวกเปนไฉน คือ บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดว ยเชาวน
แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ บุรุษอาชาไนยผูเ จริญบางคน
ในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและ
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ความใหญ ๑ บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดว ย
วรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญ
เปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ
อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู
เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา แตเมื่อเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวนิ ัย ก็จนปญญา
วิสัชนาไมได เรากลาววานีไ้ มใชวรรณะของเขา และเขาไมไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายบุรุษอาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณดว ยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณ
ดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณ
ดวยเชาวน และสมบูรณดว ยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เรากลาววา นี้เปน
เชาวนของเขา และเมื่อเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวนิ ัย ก็วิสัชนาได ไมจนปญญา
เรากลาววานี้เปนวรรณะของเขา แตเขาไมไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร เรากลาววา นีไ้ มใชความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลายบุรุษ
อาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณดว ยเชาวน และสมบูรณดว ยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูง
และความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน
สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ทําใหแจงซึง่ เจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา และ
เมื่อเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินยั ก็วิสัชนาได ไมจนปญญา เรากลาววา นี้เปน
วรรณะของเขา และเขามักไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
เรากลาววา นี้เปนความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาไนยผูเ จริญเปน
ผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดว ยวรรณะ และสมบูรณดว ยความสูงและความใหญอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ จําพวกนี้แล ฯ
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โมรนิวาปสูตรที่ ๑
[๕๘๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปริพาชการามชื่อโมรนิวาปะ
ใกลพระนครราชคฤห ณ ที่นั้นแล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน
มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลวงสวน มีทสี่ ุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ศีลขันธที่เปนของพระอเสขะ ๑ สมาธิขันธที่เปนของ
พระอเสขะ ๑ ปญญาขันธที่เปนของพระอเสขะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓
ประการนี้แล ยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติ
พรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวนประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย ฯ
โมรนิวาปสูตรที่ ๒
[๕๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมมีความสําเร็จ
ลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลวงสวน มีทสี่ ุดลวงสวน
ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลายธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ อิทธิปาฏิหาริยะ
ฤทธิ์เปนอัศจรรย ๑ อาเทสนาปาฏิหาริยะ ดักใจเปนอัศจรรย ๑ อนุสาสนีปาฏิหาริยะ คําสอน
เปนอัศจรรย ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการนีแ้ ล ยอมมีความสําเร็จ
ลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลวงสวนมีทสี่ ุดลวงสวน
ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
โมรนิวาปสูตรที่ ๓
[๕๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมมีความสําเร็จ
ลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลวงสวน มีทสี่ ุดลวงสวน
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ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลายธรรม ๓ ประการนี้เปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ความเห็น
ชอบ ๑ สัมมาญาณะความรูช อบ ๑ สัมมาวิมุติ ความหลุดพนชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะ
ลวงสวน มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ฯ
จบโยธาชีววรรคที่ ๔
____________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. โยธสูตร
๒. ปริสสูตร
๓. มิตตสูตร
๔. อุปปาทสูตร
๕. เกสกัมพลสูตร
๖. สัมปทาสูตร
๗. วุฑฒิสูตร
๘. อัสสสูตรที่ ๑
๙. อัสสสูตรที่ ๒
๑๐. อัสสสูตรที่ ๓
๑๑. โมรนิวาปสูตรที่ ๑ ๑๒. โมรนิวาปสูตรที่ ๒
๑๓. โมรนิวาปสูตรที่ ๓ ฯ
____________
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มังคลวรรคที่ ๕
อกุศลสูตร
[๕๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตกนรก เหมือนกับ
ถูกนําไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม ฝายอกุศล ๑ วจีกรรมฝายอกุศล ๑
มโนกรรมฝายอกุศล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนีแ้ ล ตองตกนรก
เหมือนกับถูกนําไปฝงไวดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองไดขึ้นสวรรค
เหมือนกับเชิญไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมฝายกุศล ๑ วจีกรรม
ฝายกุศล ๑ มโนกรรมฝายกุศล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม๓ ประการนี้แล
ตองไดขึ้นสวรรคเหมือนกับเชิญไปวางไว ฯ
สาวัชชสูตร
[๕๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตกนรก เหมือนกับ
ถูกนําไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่มีโทษ ๑ วจีกรรมที่มีโทษ ๑
มโนกรรมที่มีโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ตองตกนรก
เหมือนกับถูกนําไปฝงไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองได
ขึ้นสวรรคเหมือนกับเชิญไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่ไมมีโทษ ๑
วจีกรรมที่ไมมีโทษ ๑ มโนกรรมที่ไมมีโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูทปี่ ระกอบดวยธรรม๓
ประการนี้แล ตองไดขึ้นสวรรค เหมือนกับเชิญไปวางไว ฯ
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วิสมสูตร
[๕๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตกนรก เหมือนกับ
ถูกนําเอาไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่ไมสม่ําเสมอ ๑ วจีกรรมที่ไม
สม่ําเสมอ ๑ มโนกรรมที่ไมสม่ําเสมอ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล
ตองตกนรก เหมือนกับถูกนําเอาไปฝงไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
ตองไดขึ้นสวรรค เหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม
ที่สม่ําเสมอ ๑ วจีกรรมที่สม่ําเสมอ ๑ มโนกรรมที่สม่ําเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบ
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ตองไดขึ้นสวรรค เหมือนกับเชิญไปวางไว ฯ
อสุจิสูตร
[๕๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตกนรก เหมือนกับ
ถูกนําเอาไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่ไมสะอาด ๑ วจีกรรมทีไ่ ม
สะอาด ๑ มโนกรรมที่ไมสะอาด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูทปี่ ระกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล
ตองตกนรก เหมือนกับถูกนําเอาไปฝงไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
ตองขึ้นสวรรคเหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม
ที่สะอาด ๑วจีกรรมที่สะอาด ๑ มโนกรรมที่สะอาด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวย
ธรรม ๓ ประการนี้แล ตองไดขึ้นสวรรค เหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ฯ
ขตสูตรที่ ๑
[๕๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๓
ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปนผูมีโทษ มีขอที่วิญูชนจะพึงติเตียน
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และตองประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมากธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมฝาย
อกุศล ๑ วจีกรรมฝายอกุศล ๑มโนกรรมฝายอกุศล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา
ไมเฉียบแหลมประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย
เปนผูมีโทษ มีขอที่วิญูชนจะพึงติเตียน และตองประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาดเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๓ ประการยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด
ไมใหถูกทําลาย เปนผูไมมีโทษ วิญูชนไมพึงติเตียน และไดประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๓
ประการเปนไฉน คือ กายกรรมฝายกุศล ๑ วจีกรรมฝายกุศล ๑ มโนกรรมฝายกุศล ๑ ฯลฯ ฯ
ขตสูตรที่ ๒
[๕๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลมประกอบดวยธรรม ๓
ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมที่มีโทษ ๑ วจีกรรมที่มีโทษ ๑ มโนกรรมที่มีโทษ ๑ ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ
กายกรรมที่ไมมีโทษ ๑ วจีกรรมที่ไมมีโทษ ๑ มโนกรรมที่ไมมีโทษ ๑ ฯลฯ ฯ
ขตสูตรที่ ๓
[๕๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๓
ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมที่ไมสม่ําเสมอ ๑ วจีกรรมที่ไมสม่ําเสมอ ๑ มโนกรรมที่ไม
สม่ําเสมอ ๑ ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๓
ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมที่สม่ําเสมอ ๑ วจีกรรมที่สม่ําเสมอ ๑ มโนกรรมที่
สม่ําเสมอ ๑ ฯลฯ ฯ
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ขตสูตรที่ ๔
[๕๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม
๓ ประการ คือ กายกรรมที่ไมสะอาด ๑ วจีกรรมที่ไมสะอาด ๑มโนกรรมที่ไมสะอาด ๑ ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลมประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ
กายกรรมที่สะอาด ๑ วจีกรรมที่สะอาด ๑ มโนกรรมที่สะอาด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษ
ผูฉลาด เฉียบแหลมประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถกู กําจัด ไมให
ถูกทําลาย ยอมเปนผูไมมีโทษ วิญูชนไมพึงติเตียน และไดประสบบุญเปนอันมาก ฯ
วันทนาสูตร
[๕๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไหว ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ไหวทางกาย ๑
ไหวทางวาจา ๑ ไหวทางใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไหว๓ อยางนีแ้ ล ฯ
สุปุพพัณหสูตร
[๕๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาใดประพฤติสจุ ริตดวยกาย ประพฤติสุจริต
ดวยวาจา ประพฤติสุจริตดวยใจ ในเวลาเชา เวลาเชาก็เปนเวลาเชาที่ดีของสัตวเหลานัน้
สัตวเหลาใดประพฤติสุจริตดวยกาย ประพฤติสุจริตดวยวาจา ประพฤติสุจริตดวยใจ ในเวลา
เที่ยง เวลาเที่ยงก็เปนเวลาเทีย่ งที่ดีของสัตวเหลานั้น สัตวเหลาใดประพฤติสุจริตดวยกาย
ประพฤติสุจริตดวยวาจาประพฤติสุจริตดวยใจ ในเวลาเย็น เวลาเย็นก็เปนเวลาเย็นทีด่ ีของ
สัตวเหลานั้น
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สัตวทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อวาเปนฤกษดี มงคลดี
สวางดี รุงดี ขณะดี ยามดี และบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย
กายกรรมเปนสวนเบื้องขวาความปรารถนาของทานเปนสวนเบื้องขวา
สัตวทั้งหลายทํากรรมอันเปนสวนเบื้องขวาแลว ยอมไดผลประโยชน
อันเปนสวนเบือ้ งขวา ทานเหลานั้นไดประโยชนแลว จงไดรับความสุข
จงงอกงามในพระพุทธศาสนา จงไมมีโรค ถึงความสุข พรอมดวยญาติ
ทั้งมวล ฯ
จบมังคลวรรคที่ ๕
_________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อกุศลสูตร
๒. สาวัชชสูตร
๓. วิสมสูตร
๔. สุจริตสูตร
๕. ขตสูตรที่ ๑
๖. ขตสูตรที่ ๒
๗. ขตสูตรที่ ๓
๘. ขตสูตรที่ ๔
๙. วันทนาสูตร
๑๐. สุปุพพัณหสูตร ฯ
ตติยปณณาสกจบบริบูรณ
_____________________
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พระสูตรที่ไมสงเคราะหเขาในปณณาสก
[๕๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉนคือ อาคาฬหปฏิปทา
ขอปฏิบัติอยางหยาบชา ๑ นิชฌามปฏิปทา ขอปฏิบัติอยางเหี้ยมเกรียม ๑ มัชฌิมาปฏิปทา
ขอปฏิบัติอยางกลาง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อาคาฬหปฏิปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา โทษในกามไมมี เขายอมถึงความเปนผูตกไปในกาม
ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกวา อาคาฬหปฏิปทา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็นิชฌามปฏิปทาเปนไฉน
อเจลกบางคนในโลกนี้ เปนผูไรมรรยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมาเขาเชิญใหหยุด
ก็ไมหยุด ไมรบั ภิกษาทีเ่ ขาแบงไวกอน ไมรับภิกษาที่เขาทําเฉพาะไมรบั ภิกษาทีเ่ ขานิมนต
ไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากปากกะเชา ไมรับภิกษาครอมธรณีประตู ไมรับภิกษาครอม
ทอนไม ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับภิกษาที่คนสองคนกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิง
มีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงที่กําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับ
ภิกษาทีน่ ัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในทีท่ ี่ไดรับเลี้ยงดูสุนัข ไมรับภิกษาในที่มแี มลงวัน
ไตตอมเปนกลุม ไมรับปลา ไมรับเนื้อ ไมดมื่ สุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มน้ําหมักดอง เขารับ
ภิกษาทีเ่ รือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยา
อัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง ... รับภิกษาที่เรือน ๗ หลังเยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง
เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอย ๒ ใบบาง ...
เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอย ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไววันเดียวบาง ๒ วันบาง ...
๗ วันบาง เปนผูประกอบดวยความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเชนนี้ อเจลก
นั้น เปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาว
เปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกาํ ยาน
เปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบางมีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาและผลไมในปาเปนอาหารบาง
บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ อเจลกนั้นทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง
ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือก
ปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากําพลทําดวยผมคนบาง ผากําพลทําดวยขนสัตวบาง ผา
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ทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวดคือประกอบความขวนขวายในการถอนผม
และหนวดบางเปนผูยืนคือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยงคือประกอบความเพียรในการ
กระโหยงบาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูอาบน้ํา
วันละ ๓ ครั้ง คือประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง เปนผูประกอบความขวนขวาย
ในการทํารางกายใหเดือดรอนกระสับกระสายหลายวิธดี ังกลาวมา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
นิชฌามปฏิปทา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็มัชฌิมาปฏิปทาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู เปนผูมีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู เปนผูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา๓ อยางนี้แล ฯ
[๕๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉนคือ อาคาฬห
ปฏิปทา ๑ นิชฌามปฏิปทา ๑ มัชฌิมาปฏิปทา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อาคาฬหปฏิปทา
เปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา อาคาฬหปฏิปทาดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็นิชฌาม
ปฏิปทาเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา นิชฌามปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็มัชฌิมามปฏิปทาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งจิตไว เพือ่ ยังธรรมอันเปนบาปอกุศลที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึน้
เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เพือ่
ความตั้งมั่น ไมเสื่อมสูญ เพิ่มพูน ไพบูลย เจริญ บริบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ...
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย ฉันทะสมาธิ และปธานสังขารเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิรยิ
สมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยวิมังสสมาธิและปธานสังขาร ... เจริญสัทธินทรีย วิริยนิ ทรีย สตินทรีย
สมาธินทรียปญญินทรีย ... เจริญสัทธาพละ วิริยพละ สมาธิพละ ปญญาพละ ...
เจริญสติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงคปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิ
สัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค ... เจริญสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๓ อยางนี้แล ฯ
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[๕๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตกนรก เหมือนกับ
ถูกนําเอาไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ฆาสัตวดว ยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
ฆาสัตว ๑ พอใจในการฆาสัตว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูทปี่ ระกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล
ตองตกนรก เหมือนกับถูกนําเอาไปฝงไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
ขึ้นสวรรคเหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ เวนขาดจากการ
ฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากการฆาสัตว ๑ พอใจในการงดเวนจากการ
ฆาสัตว ๑ ... ลักทรัพยดว ยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการลักทรัพย ๑พอใจในการลักทรัพย ๑ ...
งดเวนจากการลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากการลักทรัพย ๑ พอใจในการ
งดเวนจากการลักทรัพย ๑ ...ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการประพฤติผิด
ในกาม ๑ พอใจในการประพฤติผิดในกาม ๑ ... งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ ...
พูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดเท็จ ๑ พอใจในการพูดเท็จ ๑ ... งดเวนจากการพูดเท็จ
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากการพูดเท็จ ๑ พอใจในการงดเวนจากการพูดเท็จ ๑ ...
กลาวคําสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในคําสอเสียด ๑ พอใจในคําสอเสียด ๑ ... งดเวนจาก
คําสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากคําสอเสียด ๑ พอใจในการงดเวนจาก
คําสอเสียด ๑ ... กลาวคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในคําหยาบ ๑ พอใจในคําหยาบ ๑ ...
งดเวนจากคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากคําหยาบ ๑ พอใจในการงดเวน
จากคําหยาบ ๑ ... กลาวคําเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในคําเพอเจอ๑ พอใจในคํา
เพอเจอ ๑ ... เวนขาดจากคําเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากคําเพอเจอ ๑
พอใจในการงดเวนจากคําเพอเจอ ๑ ... เปนผูละโมภดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในความละโมภ ๑
พอใจในความละโมภ ๑ ... ไมมากดวยความละโมภดวยตนเอง ๑ชักชวนผูอื่นในความไม
ละโมภ ๑ พอใจในความไมละโมภ ๑ ... มีจติ พยาบาทดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในความ
พยาบาท ๑ พอใจในความพยาบาท ๑ ... มีจิตไมพยาบาทดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นใน
ความไมพยาบาท ๑ พอใจในความไมพยาบาท ๑ ... มีความเห็นผิดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นใน
ความเห็นผิด ๑ พอใจในความเห็นผิด ๑ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
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ตองไดขึ้นสวรรค เหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ มีความเห็น
ชอบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบ ๑ พอใจในความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ตองไดขนึ้ สวรรค เหมือนกับเชิญเอาไป
วางไว ฯ
[๕๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพื่อรูราคะดวยปญญาอันยิ่ง จึงควรเจริญธรรม ๓ ประการ
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ สุญญตสมาธิ ๑อนิมิตตสมาธิ ๑ อัปปณิหิตสมาธิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพื่อรูราคะดวยปญญาอันยิ่ง จึงควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพื่อกําหนดรูราคะฯลฯ เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป
เพื่อความสํารอก เพื่อความดับ เพื่อความสละ เพื่อความสละคืนราคะ จึงควรเจริญธรรม ๓
ประการ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ
เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความสํารอกเพือ่ ความดับ เพือ่ ความสละ
เพื่อความสละคืน โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะมักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา
สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะอติมานะ ทมะ ปมาทะ จึงควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้
ฉะนี้แล ฯ
จบติกนิบาต
_____________________

