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[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภัณฑคาม แควนวัชชี ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมี
พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระผูมีพระภาค
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วาดูกรภิกษุทั้งหลาย ทั้งเรา ทั้งทานทั้งหลายไดแลน
ไปแลว ไดทองเที่ยวไปแลวสิ้นกาลนานอยางนี้ เพราะยังไมรูแจง ไมแทงตลอดซึ่งธรรม ๔ ประการ
ธรรม ๔ประการเปนไฉน คือ ศีลที่เปนอริยะ ๑ สมาธิที่เปนอริยะ ๑ ปญญาที่เปนอริยะ ๑
และวิมุตติทเี่ ปนอริยะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ ศีลที่เปนอริยะสมาธิที่เปนอริยะ ปญญาที่เปน
อริยะ และวิมตุ ติที่เปนอริยะ อันเราและทานทั้งหลายไดตรัสรู ไดแทงตลอดแลว ถอนตัณหาใน
ภพขึ้นไดแลว ตัณหาอันนําไปสูภพสิ้นไปแลว บัดนี้ ภพใหมไมมีอกี ตอไป
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปวา
ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญาและวิมุตติ ซึ่งไมมี
ธรรมอื่นยิ่งกวา อันพระโคตม ศาสดาผูมียศไดตรัสรูแลว
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พระพุทธเจาผูพระศาสดามีจักษุทรงกระทําที่สุดทุกข ตรัสรู
พระธรรมแลว ตรัสแกภกิ ษุทั้งหลาย พระองคเสด็จ
ปรินิพพานแลว ดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปปติตสูตร
[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไมประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เราเรียกวา ผูตก
ไปจากธรรมวินัยนี้ ธรรม ๔ ประการ เปนไฉน คือ ศีลที่เปนอริยะ ๑ สมาธิที่เปนอริยะ ๑ ปญญา
ที่เปนอริยะ ๑ และวิมุตติทเี่ ปนอริยะ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไมประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
นี้แล เราเรียกวาผูตกไปจากธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม๔ ประการ
เราเรียกวา ผูไมตกไปจากธรรมวินัยนี้ ธรรม ๔ ประการเปนไฉนคือ ศีลที่เปนอริยะ ๑ สมาธิที่
เปนอริยะ ๑ ปญญาที่เปนอริยะ ๑ และวิมุตติที่เปนอริยะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แลเราเรียกวา ผูไมตกไปจากธรรมวินัยนี้
ผูที่ตกไปจากธรรมวินัยนี้ ชื่อวาผูตกไป ผูกําหนัดเพราะราคะ
เปนผูกลับมาอีก ฉะนั้น ควรทํากิจที่ควรทํา ยินดีใน
คุณชาติทคี่ วรยินดี จะไดบรรลุสุขทั้งโลกียสุขและโลกุตตร
สุข ฯ
จบสูตรที่ ๒
ขตสูตรที่ ๑
[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนคนพาล ไมเฉียบ
แหลม ไมใชสตั บุรุษ ยอมคุมครองตนที่ ปราศจากคุณสมบัติยอมเปนผูป ระกอบไปดวยโทษ นัก
ปราชญติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ไม
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ใครครวญสืบสวนใหรอบคอบแลว กลาวสรรเสริญคุณของผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญ
สืบสวนใหรอบคอบแลว กลาวติเตียนผูที่ควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญสืบสวนใหรอบคอบแลว
ยังความเลื่อมใสใหเกิดในฐานะที่ไมควรเลื่อมใส ๑ ไมใครครวญสืบสวนใหรอบคอบแลว ยังความ
ไมเลื่อมใสใหเกิดในฐานะทีค่ วรเลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการนี้แล เปนคนพาล ไมเฉียบแหลม ไมใชสัตบุรุษ ยอมคุมครองตนที่ปราศจากคุณสมบัติ
ยอมเปนผูประกอบไปดวยโทษ นักปราชญติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนบัณฑิตเฉียบแหลม เปนสัตบุรุษ
ยอมคุมครองตนใหประกอบไปดวยคุณสมบัติ เปนผูหาโทษมิได ทั้งนักปราชญไมติเตียน และยอม
ประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ประการเปนไฉน คือ ใครครวญ สืบสวนรอบคอบแลว กลาว
ติเตียนผูที่ควรติเตียน ๑ ใครครวญสืบสวนรอบคอบแลว กลาวสรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญ ๑
ใครครวญ สืบสวนรอบคอบแลว ยังความไมเลื่อมใสใหเกิดในฐานะที่ไมควรเลื่อมใส ๑ ใครครวญ
สืบสวนรอบคอบแลว ยังความเลื่อมใสใหเกิดในฐานะทีค่ วรเลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนบัณฑิต เฉียบแหลม เปนสัตบุรุษ ยอมคุมครองตนให
ประกอบไปดวยคุณสมบัติ เปนผูหาโทษมิได ทั้งนักปราชญไมติเตียน และยอมประสบบุญเปน
อันมาก ฯ
ผูใด ยอมสรรเสริญผูที่ควรนินทา หรือยอมนินทาผูทคี่ วร
สรรเสริญ ผูนั้นชื่อวายอมคนหาโทษดวยปาก ยอมไมได
ประสบสุขเพราะโทษนัน้ ความพายแพการพนันดวยทรัพย
ทั้งหมด พรอมดวยตน มีโทษนอย การที่ยังใจให
ประทุษรายในทานผูดําเนินไปดีแลวนีแ้ หละ เปนโทษใหญ
กวา (โทษการพนัน) ผูที่ตั้งวาจา และใจอันเปนบาปไว
ติเตียนพระอริยเจา ยอมเขาถึงนรกสิ้นแสนสามสิบหกนิรัพ
พุททะ และหาอัพพุททะ ฯ
จบสูตรที่ ๓
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ขตสูตรที่ ๒
[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูปฏิบัติผิดในบุคคล ๔ จําพวก เปนคนพาล ไมฉลาด
ไมใชสัตบุรุษ ยอมบริหารตนใหปราศจากคุณสมบัติ เปนผูประกอบดวยโทษ ทั้งนักปราชญติเตียน
และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมากบุคคล ๔ จําพวกใครบาง คือ มารดา ๑ บิดา ๑ พระ
ตถาคต ๑ สาวกของพระตถาคต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูปฏิบัติผิดในบุคคล ๔ จําพวกนี้แล
เปนคนพาล ไมฉลาด ไมใชสัตบุรุษ ยอมบริหารตนใหปราศจากคุณสมบัติเปนผูประกอบดวย
โทษ ทั้งนักปราชญติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูปฏิบัติชอบในบุคคล ๔ จําพวก เปนบัณฑิต ฉลาด เปนสัตบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหเสื่อมเสีย
เปนผูไมมีโทษทั้งนักปราชญก็สรรเสริญ และยอมประสบบุญเปนอันมาก บุคคล ๔ จําพวกใคร
บาง คือ มารดา ๑ บิดา ๑ พระตถาคต ๑ สาวกของพระตถาคต ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูปฏิบัติชอบในบุคคล ๔ จําพวกนี้แล เปนบัณฑิตฉลาด เปนสัตบุรุษ ยอมบริหารตนไมให
เสื่อมเสีย เปนผูไมมีโทษ ทั้งนักปราชญก็สรรเสริญ และยอมประสบบุญเปนอันมาก
นรชนใด ปฏิบัติผิดในมารดา บิดา พระตถาคตสัมมา
สัมพุทธเจา หรือในสาวกของพระตถาคต นรชนเชนนั้น
ยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก บัณฑิตทั้งหลายยอม
ติเตียนนรชนนั้น ในโลกนี้ทีเดียว เพราะเหตุทไี่ มประพฤติ
ธรรม ในมารดาบิดา และเขาละโลกนี้ไปแลว ยอมไปสู
อบาย สวนนรชนใดปฏิบัติชอบในมารดาบิดา ในพระ
ตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา หรือในสาวกของพระตถาคต
นรชนเชนนั้น ยอมประสบบุญเปนอันมาก บัณฑิตทั้งหลาย
ยอมสรรเสริญนรชนนั้นในโลกนี้ทเี ดียว เพราะเหตุที่ประพฤติ
ธรรมในมารดาบิดา และเขาละโลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิง
ในสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๔
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อนุโสตสูตร
[๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลผูไปตามกระแส ๑ บุคคลผูไปทวนกระแส ๑ บุคคลผูมีตนตั้งอยูแลว ๑ บุคคลผูเปน
พราหมณ ขามถึงฝงตั้งอยูบนบก ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูไปตามกระแสเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ ยอมเสพกามทั้งหลาย และยอมกระทํากรรมอันเปนบาป นี้เราเรียกวาบุคคลผูไป
ตามกระแส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูไปทวนกระแสเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
ไมเสพกาม และยอมไมกระทํากรรมอันเปนบาป แมมีหนานองดวยน้ําตา รองไหอยู เพราะ
ประกอบดวยทุกขบาง เพราะประกอบดวยโทมนัสบาง ก็ประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์ บริบูรณได
นี้เราเรียกวาบุคคลผูไปทวนกระแส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีตนตั้งอยูแลวเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูผุดขึ้นเกิด ปรินิพพานในภพนัน้ มีอันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป นี้เราเรียกวาบุคคลผูมีตนตั้งอยูแลว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคล
ผูเปนพราหมณขา มถึงฝงตั้งอยูบนบกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ กระทําใหแจงซึ่ง เจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึง
อยู นี้เราเรียกวาบุคคลผูเปนพราหมณขามถึงฝงตั้งอยูบนบก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ล
มีปรากฏอยูในโลก ฯ
ชนเหลาใดในโลกนี้ ไมสํารวมในกามทั้งหลาย ยังไม
ปราศจากราคะ มีปรกติบริโภคกาม ชนเหลานั้นแล ถูก
ตัณหาครอบงําแลว เขาถึงชาติและชราบอยๆ ชื่อวาไป
ตามกระแส เพราะฉะนัน้ ธีรชนในโลกนี้ เปนผูมีสติ
ตั้งมั่นแลวไมเสพกาม และไมทํากรรมอันเปนบาป แม
ประกอบดวยทุกขก็ ละกามได นักปราชญทั้งหลายเรียก
บุคคลนั้นวาไปทวน กระแส นรชนใดแล ละกิเลส ๕
ประการเสียได เปน ผูมีการศึกษาบริบูรณ มีความไมเสื่อม
เปนธรรมดา ถึงความ เปนผูชาํ นาญในจิต มีอินทรียตั้งมั่น
แลว นรชนนัน้ แล นักปราชญทั้งหลายเรียกวาผูมีตนตั้ง
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อยูแลว ธรรมทั้งหลาย ที่เปนกุศลและอกุศล อันบุคคล
ใดกําจัดหมดแลว ถึงซึ่ง อันตั้งอยูไมได ไมมีอยู บุคคล
นั้นเปนผูจบเวท อยูจบ พรหมจรรยแลว ถึงที่สุดแหงโลก
นักปราชญทั้งหลาย เรียกวาผูถึงฝง ฯ
จบสูตรที่ ๕
อัปปสุตสูตร
[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลผูมีสุตะนอย ไมเขาถึงดวยสุตะ ๑ บุคคลผูมีสุตะนอย เขาถึงดวยสุตะ ๑ บุคคลผูมี
สุตะมากไมเขาถึงดวยสุตะ ๑ บุคคลผูมีสุตะมาก เขาถึงดวยสุตะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคล
ผูมีสุตะนอย ไมเขาถึงดวยสุตะอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ มีสุตะ คือ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณะคาถา อุทาน อิติวตุ ตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละนอย เขาหาไดรูอรรถรูธรรม
แหงสุตะนอยนั้น แลวปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรมไม บุคคลผูมีสุตะนอยไมเขาถึงดวยสุตะอยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีสุตะนอยเขาถึงดวยสุตะอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ มี
สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละนอย เขายอมรูอรรถรูธรรมแหงสุตะนอยนั้น แลวปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรมบุคคลผูมีสุตะนอยเขาถึงดวยสุตะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมี
สุตะมาก ไมเขาถึงดวยสุตะอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ มีสุตะ คือ สุตตะเคยยะ ฯลฯ เวทัลละ
มาก เขาหาไดรูทั่วถึงอรรถรูทั่วถึงธรรมแหงสุตะมากนัน้ แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม บุคคล
ผูมีสุตะมากไมเขาถึงดวยสุตะอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีสุตะมากเขาถึงดวยสุตะ
อยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ มีสุตะ คือ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละมาก เขารูทั่วถึงอรรถ
รูทั่วถึงธรรมแหงสุตะมากนัน้ แลวปฏิบัตธิ รรมสมควรแกธรรม บุคคลผูมีสุตะมากเขาถึงดวยสุตะ
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
ถาบุคคลแมมีสุตะนอย ไมตั้งมั่นแลวในศีล นักปราชญ
ทั้งหลายยอมติเตียนเขา ทั้งโดยศีลและสุตะทั้งสอง ถา
บุคคลแมมีสุตะนอย ตั้งมั่นแลวในศีล นักปราชญยอม
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สรรเสริญเขาโดยศีล แตสุตะของเขาไมสมบูรณ ถาบุคคล
แมมีสุตะมาก ไมตั้งมั่นแลวในศีล นักปราชญยอมติเตียน
เขาโดยศีล แตสุตะของเขาสมบูรณ ถาบุคคลแมมีสุตะ
มาก ตั้งมัน่ ดีแลวในศีล นักปราชญยอมสรรเสริญเขา ทั้ง
โดยศีล และสุตะทั้งสอง ใครควรเพื่อจะติเตียนเขาผูเปน
พหูสูต ผูทรงธรรม เปนพุทธสาวกผูมีปญญา ผูเปนประดุจ
แทงทอง ชมพูนุช แมเทวดาก็ยอมชมเชย แมพรหมก็
สรรเสริญ ฯ
จบสูตรที่ ๖
สังฆโสภณสูตร
[๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ เปนผูเฉียบแหลม ไดรับแนะนําดีแลว
เปนผูแกลวกลา เปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม ปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรม ยอมยังหมูใ หงาม ๔
จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือภิกษุ ๑ ภิกษุณี ๑ อุบาสก ๑ อุบาสิกา ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ล เปนผูเฉียบแหลม ไดรับแนะนําดีแลว เปนผูแกลวกลา เปน
พหูสูตเปนผูทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมยังหมูใหงาม ฯ
บุคคลใด เปนผูฉลาด แกลวกลา เปนพหูสูต ผูทรงธรรม
ประพฤติธรรมสมควรแกธรรม บุคคลเชนนั้น เราเรียกวา
ผูยังหมูใหงาม ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา เปนผู
มีศรัทธา สมบูรณดวยศีล เปนพหูสูตเหลานี้แล ยอมยัง
หมูใหงาม แทจริง บุคคลเหลานี้ เปนผูยงั หมูใหงาม ฯ
จบสูตรที่ ๗
เวสารัชชสูตร
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบดวยเวสารัชชญาณเหลาใดยอมปฏิญาณฐานะ
แหงผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักรเวสารัชชญาณของตถาคตมี ๔ ประการ
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นี้ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายเราไมเห็นนิมติ นี้วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร
พรหม หรือใครๆ ในโลกจักทักทวงเราโดยคํามีเหตุผลในธรรมเหลานี้วา ทานปฏิญาณวาเปนพระ
สัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหลานีย้ ังไมตรัสรูแลว เมื่อเราไมเห็นนิมิตแมน้ยี อมเปนผูถึงความเกษม
ถึงความไมมีภัย ถึงความแกลวกลาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นนิมิตนี้วา สมณะ พราหมณ
เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกจักทักทวงเราโดยคํามีเหตุผลในธรรมเหลานี้วา ทาน
ปฏิญาณวาเปนพระขีณาสพอาสวะเหลานีข้ องทานยังไมสิ้นแลว เมื่อเราไมเห็นนิมิตแมนี้ ยอมเปน
ผูถึงความเกษม ถึงความไมมีภัย ถึงความแกลวกลาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นนิมิตนีว้ า
สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จักทักทวงเราดวยคํามีเหตุผลในธรรม
เหลานี้วา ทานกลาวธรรมเหลาใดวา ทําอันตรายธรรมเหลานั้นไมอาจทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง
เมื่อเราไมเห็นนิมิตแมนยี้ อมเปนผูถึงความเกษม ถึงความไมมีภัย ถึงความแกลวกลาอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายเราไมเห็นนิมิตนี้วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก
จักทักทวงเราดวยคํามีเหตุผลในธรรมเหลานี้วา ทานแสดงธรรมเพื่อประโยชนอยางใด ประโยชน
อยางนั้นไมเปนทางสิ้นทุกขโดยชอบแกบคุ คลผูทําตาม เมื่อเราไมเห็นนิมิตแมนี้ ยอมเปนผูถึงความ
เกษม ถึงความไมมีภัย ถึงความแกลวกลาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบดวยเวสารัชช
ญาณเหลาใดปฏิญาณฐานะแหงผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร เวสารัชช
ญาณของตถาคตมี ๔ ประการนี้แล ฯ
วาทะเหลาใดเหลาหนึ่ง ที่เขาตระเตรียมไวมาก และ
สมณพราหมณทั้งหลายอาศัยวาทะใด วาทะเหลานั้นมาถึง
พระตถาคตผูแกลวกลา ผูลวงวาทะเสียได ยอมหายไป
ผูใดครอบงําธรรมจักรอันเปนโลกุตตรประกาศแลว มีปรกติ
อนุเคราะหสัตวทั่วหนา สัตวทั้งหลายยอมนมัสการผูเชนนั้น
ผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษย ผูถึงฝงแหงภพ ฯ
จบสูตรที่ ๘
ตัณหาสูตร
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นแกภกิ ษุ ยอมเกิดขึน้ ในที่ใด ที่นนั้
ใหชื่อวาเปนทีเ่ กิดขึ้นแหงตัณหา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นแก
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ภิกษุ ยอมเกิดขึ้นเพราะจีวรเปนเหตุ ๑ เพราะบิณฑบาตเปนเหตุ ๑ เพราะเสนาสนะเปนเหตุ ๑
เพราะเภสัชอันประณีตและประณีตกวาเปนเหตุ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้น ยอม
เกิดขึ้นในที่ใด ที่นั้นยอมชื่อวาเปนที่เกิดขึน้ แหงตัณหา ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
บุรุษมีตัณหาเปนเพื่อนสอง ทองเที่ยวไปตลอดกาลยืดยาว
นาน ไมลว งพนสงสารอันมีความเปนอยางนี้ และความ
เปน อยางอื่น ภิกษุผูมีสติสัมปชัญญะรูโทษนี้ และรูต ัณหา
เปนที่เกิดแหงทุกข พึงเปนผูปราศจากตัณหา ไมถือมัน่
ยอมเวนรอบ ฯ
จบสูตรที่ ๙
โยคสูตร
[๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โยคะ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ กามโยคะ ๑
ภวโยคะ ๑ ทิฏฐิโยคะ ๑ อวิชชาโยคะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็กามโยคะเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ยอมไมรูชัดซึ่งความเกิด ความดับคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงกามทั้งหลาย
ตามความเปนจริง เมื่อเขาไมรูชัดซึ่ง ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก
แหงกามทั้งหลาย ตามความเปนจริง ความกําหนัดเพราะกาม ความเพลิดเพลินเพราะกาม ความ
เยื่อใยเพราะกาม ความหมกมุนเพราะกาม ความกระหายเพราะกามความเรารอนเพราะกาม ความ
หยั่งลงในกาม และความทะยานอยากเพราะกามในกามทัง้ หลาย ยอมเกิดขึ้น นี้เราเรียกวากาม
โยคะ กามโยคะเปนดังนี้ ก็ภวโยคะเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูชัดซึ่งความเกิด
ความดับคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงภพทั้งหลาย ตามความเปนจริง เมื่อเขาไมรูชัด
ซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงภพทั้งหลาย ตามความเปนจริง
ความกําหนัดเพราะภพ ความเพลิดเพลินเพราะภพความเยื่อใยเพราะภพ ความหมกมุน เพราะภพ
ความกระหายเพราะภพ ความเรารอนเพราะภพ ความหยัง่ ลงในภพ และความทะยานอยากเพราะ
ภพ ในภพทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น นี้เราเรียกวาภวโยคะ กามโยคะ ภวโยคะเปนดังนี้กท็ ิฏฐิโยคะ
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูชัดซึ่งความเกิด ความดับคุณ โทษ และอุบาย
เครื่องสลัดออกแหงทิฐิทั้งหลาย ตามความเปนจริง เมื่อเขาไมรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ
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โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงทิฐิทั้งหลาย ตามความเปนจริง ความกําหนัดเพราะทิฐิ
ความเพลิดเพลินเพราะทิฐิความเยื่อใยเพราะทิฐิ ความหมกมุนเพราะทิฐิ ความกระหายเพราะ
ทิฐิ ความเรารอนเพราะทิฐิ ความหยั่งลงเพราะทิฐิ และความทะยานอยากเพราะทิฐิ ในทิฐิ
ทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น นีเ้ ราเรียกวาทิฏฐิโยคะ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะเปนดังนี้ ก็อวิชชา
โยคะเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบาย
เครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ประการตามความเปนจริง เมื่อเขาไมรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ประการ ตามความเปนจริง ความไมรู
ความไมหยั่งรู ในผัสสายตนะ ๖ ยอมเกิดขึน้ นี้เราเรียกวาอวิชชาโยคะ กามโยคะ ภวโยคะ
ทิฏฐิโยคะ และอวิชชาโยคะ เปนดังนี้ บุคคลผูประกอบดวยอกุศลธรรมอันลามก อันเปนเครื่อง
เศราหมอง เปนเหตุใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก มีชาติ ชราและ
มรณะตอไปอีก ฉะนัน้ เราจึงเรียกวา ผูไมเกษมจากโยคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โยคะ ๔ ประการ
เหลานี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความพรากจากโยคะ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ความ
พรากจากกามโยคะ ๑ ความพรากจากภวโยคะ ๑ ความพรากจากทิฏฐิโยคะ ๑ ความพรากจากอวิชชา
โยคะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความพรากจากกามโยคะเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดซึ่ง
ความเกิดความดับ คุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออกแหงกามทั้งหลาย ตามความเปนจริง เมื่อเขา
รูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงกามทั้งหลาย ตามความเปนจริง
ความกําหนัดเพราะกาม ความเพลิดเพลินเพราะกาม ความเยื่อใยเพราะกาม ความหมกมุนเพราะกาม
ความกระหายเพราะกาม ความเรารอนเพราะกาม ความหยั่งลงในกาม ความทะยานอยากเพราะกาม
ในกามทั้งหลาย ยอมไมเกิดขึ้น นี้เราเรียกวาความพรากจากกามโยคะความพรากจากกามโยคะเปน
ดังนี้ ก็ความพรากจากภวโยคะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดซึ่ง
ความเกิด ความดับ คุณ โทษและอุบายเครือ่ งสลัดออกแหงภพทั้งหลาย ตามความเปนจริง
เมื่อเขารูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออกแหงภพทั้งหลายตามความ
เปนจริง ความกําหนัดเพราะภพ ความเพลิดเพลินเพราะภพ ความเยื่อใยเพราะภพ ความหมกมุน
เพราะภพ ความกระหายเพราะภพ ความเรารอนเพราะภพ ความหยั่งลงในภพ และความทะยาน
อยากเพราะภพ ในภพทั้งหลายยอมไมเกิดขึ้น นี้เราเรียกวาความพรากจากภวโยคะ ความพรากจาก
กามโยคะความพรากจากภวโยคะ เปนดังนี้ ก็ความพรากจากทิฏฐิโยคะเปนไฉน ดูกรภิกษุ
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ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดซึง่ ความเกิด ความดับ คุณ โทษและอุบายเครื่องสลัด
ออกแหงทิฐิทงั้ หลาย ตามความเปนจริง เมือ่ เขารูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงทิฐิทั้งหลายตามความเปนจริง ความกําหนัดเพราะทิฐิ ความเพลิดเพลิน
เพราะทิฐิ ความเยื่อใยเพราะทิฐิ ความหมกมุนเพราะทิฐิ ความกระหายเพราะทิฐิ ความ
เรารอนเพราะทิฐิ ความหยั่งลงในทิฐิ และความทะยานอยากเพราะทิฐิ ในทิฐิทั้งหลายยอม
ไมเกิดขึ้น นี้เราเรียกวาความพรากจากทิฏฐิโยคะ ความพรากจากกามโยคะความพรากจากภวโยคะ
ความพรากจากทิฏฐิโยคะ เปนดังนี้ ก็ความพรากจากอวิชชาโยคะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดซึ่ง ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหง
ผัสสายตนะ ๖ประการ ตามความเปนจริง เมื่อเขารูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษและ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ประการ ตามความเปนจริง ความไมรู ความไมหยั่งรู
ในผัสสายตนะ ๖ ประการ ยอมไมเกิดขึ้น นี้เราเรียกวาความพรากจากอวิชชาโยคะ ความพรากจาก
กามโยคะ ความพรากจากภวโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะ เปนดังนี้ บุคคลผูพรากจากอกุศล
ธรรมอันลามก อันเปนเครื่องเศราหมอง เปนเหตุใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกข
เปนวิบาก มีชาติ ชรา และมรณะตอไปอีก ฉะนั้น เราจึงเรียกวา ผูเกษมจากโยคะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความพรากจากโยคะ ๔ ประการ นี้แล ฯ
สัตวทั้งหลายผูประกอบดวยกามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ
และอวิชชาโยคะ ยอมเปนผูมีปรกติถึงชาติและมรณะ
ไปสู สงสาร สวนสัตวเหลาใด กําหนดรูกามทั้งหลายและ
ภวโยคะโดยประการทั้งปวง ถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิโยคะ
และสํารอก อวิชชาเสียได สัตวเหลานัน้ แล เปนผู
พรากจากโยคะทั้งปวง เปนมุนีผูลวงพนโยคะเสียได ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบภัณฑคามวรรคที่ ๑
___________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อนุพุทธสูตร ๒. ปปติตสูตร ๓. ขตสูตรที่ ๑ ๔. ขตสูตรที่ ๒ ๕. อนุโสตสูตร
๖. อัปปสุตสูตร ๗. สังฆโสภณสูตร ๘. เวสารัชชสูตร๙. ตัณหาสูตร ๑๐. โยคสูตร
________________
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จรวรรคที่ ๒
จารสูตร
[๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก
ภิกษุผกู ําลังเดินอยู และภิกษุยินดี ไมละ ไมบรรเทา ไมทําใหถึงความพินาศซึ่งวิตกนัน้ ไมให
ถึงความไมมี ภิกษุแมกําลังเดินอยูเปนอยางนี้แลวเราเรียกวา ผูไมมีความเพียร ไมมีโอตตัปปะ
เกียจคราน มีความเพียรเลวเปนนิจนิรนั ดร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก
หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึน้ แกภิกษุผูยืนอยู และภิกษุยินดี ไมละ ไมบรรเทา ไมทําใหถึงความพินาศ
ซึ่งวิตกนั้น ไมใหถึงความไมมี ภิกษุแมยนื อยูเปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูไมมีความเพียร ไมมี
โอตตัปปะ เกียจคราน มีความเพียรเลวเปนนิจนิรันดร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาท
วิตก หรือวิหิงสาวิตก เกิดขึน้ แกภิกษุผูนั่งอยู และภิกษุยนิ ดี ไมละ ไมบรรเทา ไมทําใหถึง
ความพินาศซึ่งวิตกนัน้ ไมใหถึงความไมมี ภิกษุแมนั่งอยูเปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูไมมคี วาม
เพียรไมมีโอตตัปปะ เกียจคราน มีความเพียรเลวเปนนิจนิรันดร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมกาม
วิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก เกิดขึน้ แกภิกษุผูนอนตื่นอยู และภิกษุยนิ ดี ไมละ ไม
บรรเทา ไมทําใหถึงความพินาศซึ่งวิตกนัน้ ไมใหถึงความไมมี ภิกษุแมนอนตื่นอยูเปนอยางนี้
เราเรียกวา ผูไมมีความเพียร ไมมีโอตตัปปะเกียจคราน มีความเพียรเลวเปนนิจนิรันดร ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตกพยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก เกิดขึน้ แกภกิ ษุผูเดินอยู และภิกษุ
ไมยินดี ละบรรเทา กระทําใหพินาศซึ่งวิตกนั้น ใหถึงความไมมี ภิกษุแมเดินอยูเ ปนอยางนี้เรา
เรียกวา ผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนิจนิรันดรมีใจเด็ดเดี่ยว ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึน้ แกภิกษุผูยืนอยู และภิกษุ
ไมยินดี ละ บรรเทา กระทําใหพินาศซึ่งวิตกนั้น ใหถึงความไมมี ภิกษุแมยืนอยูเปนอยางนี้
เราเรียกวา ผูมีความเพียรมีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนิจนิรันดร มีใจเด็ดเดีย่ ว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก เกิดขึน้ แกภิกษุผูนั่งอยูและ
ภิกษุไมยนิ ดี ละ บรรเทา กระทําใหพนิ าศซึ่งวิตกนัน้ ใหถึงความไมมีภกิ ษุแมนั่งอยูเปนอยางนี้
เราเรียกวาผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนิจนิรันดร มีใจเด็ดเดีย่ ว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตกพยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก เกิดขึ้นแกภิกษุผูนอนตืน่ อยู
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และภิกษุไมยนิ ดีละ บรรเทา กระทําใหพินาศซึ่งวิตกนั้น ใหถึงความไมมี ภิกษุแมนอนตื่นอยู
เปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนิจนิรันดร
มีใจเด็ดเดีย่ ว ฯ
ถาภิกษุใด เดินก็ตาม ยืนก็ตาม นั่งหรือนอนก็ตาม ยอม
ตรึกถึงวิตกอันลามกอิงอาศัยกิเลส ภิกษุผูเชนนั้น เปนผู
ดําเนินไปสูทางผิด หมกมุนแลวในอารมณ อันยังความ
ลุมหลงใหเกิด เปนผูไ มควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม
แตถาภิกษุใดเดินก็ตาม ยืนก็ตาม นั่งหรือนอนก็ตาม
ยังวิตก ใหสงบแลว ยินดีในธรรม เปนที่สงบวิตก
ภิกษุเชนนั้น เปนผูควรเพื่อบรรลุซึ่งสัมโพธิญาณอันอุดม ฯ
จบสูตรที่ ๑
ศีลสูตร
[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีศีลสมบูรณ มีปาติโมกขสมบูรณ
จงเปนผูสํารวมในปาติโมกขสังวร สมบูรณดว ยอาจาระและโคจรมีปรกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณ
นอย สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีศีลสมบูรณ มีปาติโมกขสมบูรณ
สํารวมในปาติโมกขสังวรสมบูรณดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณนอย
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย กิจที่ควรทํายิ่งกวานี้ จะพึงมีอะไรเลา ถาแมภกิ ษุกําลังเดินไป
อภิชฌาไปปราศแลว พยาบาทไปปราศแลว ละถีนมิทธะไดแลวละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ละวิจิ
กิจฉาไดแลว ปรารภความเพียรไมยอหยอนมีสติม่นั ไมหลงลืม มีกายสงบไมระส่ําระสาย มีจิตมัน่ คง
มีอารมณเปนหนึ่งภิกษุแมเดินอยูเปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ มีความ
เพียรอันปรารภแลวเปนนิจนิรันดร มีใจเด็ดเดี่ยว ถาแมภกิ ษุยนื อยู ... ถาแมภิกษุนั่งอยู ... ถาแม
ภิกษุนอนตื่นอยู อภิชฌาไปปราศแลว พยาบาทไปปราศแลวละถีนมิทธะไดแลว ละอุทธัจจกุก
กุจจะไดแลว ละวิจกิ ิจฉาไดแลว ปรารภความเพียรไมยอ หยอน มีสติมั่นไมหลงลืม มีกายสงบ
ไมระส่ําระสาย มีจิตมั่นคงมีอารมณเปนหนึ่ง ภิกษุแมนอนตื่นอยูเปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูมีความ
เพียรมีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนิจนิรันดร มีใจเด็ดเดีย่ ว ฯ
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ภิกษุพึงเดินตามสบาย พึงยืนตามสบาย พึงนั่งตามสบาย
พึงนอนตามสบาย พึงคูตามสบาย พึงเหยียดตามสบาย
ตลอด คติของโลก ทั้งเบื้องบน ทามกลาง และเบื้องต่ํา
และพิจารณา ตลอดความเกิด และความเสื่อมไปแหงธรรม
และขันธ ทั้งหลาย นักปราชญทั้งหลายกลาวภิกษุอยาง
นั้น ผูมีสติทุกเมื่อ ศึกษาปฏิปทาอันสมควรแกความสงบ
ใจเสมอ วามีใจเด็ดเดีย่ ว ฯ
จบสูตรที่ ๒
ปธานสูตร
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด ยอมพยายาม ปรารภความเพียรประคองจิต ตั้งจิตมั่น
เพื่อไมใหอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น ๑ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความ
เพียร ประคองจิต ตั้งจิตมั่น เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว ๑ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตมั่น เพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น ๑ยอมยังฉันทะ
ใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตมัน่ เพื่อความตั้งมั่น เพื่อความไมหลงลืม
เพื่อใหมยี ิ่งขึ้น เพื่อความไพบูลย เพื่อเจริญเพื่อใหบริบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ประการนี้แล ฯ
พระขีณาสพเหลานั้น มีความเพียรอันชอบ ครอบงําเตภูมิกวัฏ
อันเปนบวงแหงมาร เปนผูอันกิเลสไมอาศัยแลว ถึงฝง
แหงภัย คือชาติ และมรณะ ทานเหลานั้นชนะมารพรอมทั้ง
เสนา ชื่นชมแลว เปนผูไมหวั่นไหว กาวลวงกําลังพระยามาร
เสียทั้งหมด (ถึงความสุขแลว) ฯ
จบสูตรที่ ๓
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สังวรสูตร
[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเพียร ๔ ประการนี้ ๔ ประการนีเ้ ปนไฉน คือ สังวร
ปธาน ๑ ปหานปธาน ๑ ภาวนาปธาน ๑ อนุรักขนาปธาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สังวรปธาน
เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เห็นรูปดวยจักษุแลวไมถอื โดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอม
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา
และโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู...
ดูดกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... รูธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือ
โดยนิมิต ไมถอื โดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมือ่ ไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุ
ใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย ถึงความสํารวม
ในมนินทรีย นี้เราเรียกวาสังวรปธาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปหานปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ยอมครอบงํา ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหพินาศ ยอมใหถึงความไมมี ซึ่งกามวิตก
ที่เกิดขึ้นแลว ... ซึ่งพยาบาทวิตกเกิดขึ้นแลว ... ซึ่งวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแลว ... ซึ่งอกุศลธรรมอัน
ลามกที่เกิดขึ้นแลว นี้เราเรียกวาปหานปธานดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภาวนาปธานเปนไฉน ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
ความสละยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญปติสัมโพช
ฌงค ... ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญอุเบกขาสัม
โพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ นี้เราเรียกวาภาวนาปธาน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อนุรักขนาปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมตามรักษาสมาธินิมิตอัน
เจริญที่เกิดขึ้นแลว คือ อัฏฐิกสัญญา ปุฬวกสัญญา วินีลกสัญญา วิปุพพกสัญญาวิจฉิทกสัญญา
อุทธุมาตกสัญญา นี้เราเรียกวาอนุรักขนาปธาน ดูกรภิกษุทั้งหลายความเพียร ๔ ประการนี้แล ฯ
ปธาน ๔ ประการนี้ คือ สังวรปธาน ๑ ปหานปธาน ๑
ภาวนาปธาน ๑ อนุรักขนาปธาน ๑ อันพระพุทธเจาผูเปน
เผาพันธุ พระอาทิตย ทรงแสดงแลว ซึง่ เปนเครื่องใหภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ผูมีความเพียรพึงถึงความสิ้นทุกขได ฯ
จบสูตรที่ ๔
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ปญญัติสูตร
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบัญญัติซึ่งสิ่งที่เลิศ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสัตวผูมีอัตภาพ (ใหญ) อสุรินทราหูเปนเลิศบรรดาบุคคลผูบริโภคกาม
พระเจามันธาตุราชเปนเลิศ บรรดาผูใหญยิ่ง มารผูมีบาปเปนเลิศ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
อันโลกกลาววาเปนเลิศในโลกทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสตั วพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การบัญญัติสิ่งที่เลิศ ๔ ประการเหลานี้แล ฯ
บรรดาสัตวผูมีอัตภาพ (ใหญ) อสุรินทราหูเปนเลิศ บรรดา
บุคคลผูบริโภคกาม พระเจามันธาตุราชเปนเลิศ บรรดาผู
ใหญยิ่ง มารเปนเลิศ พระพุทธเจาผูรุงเรืองดวยฤทธิ์ อัน
โลกกลาววาเปนเลิศในโลก ทั้งเทวดาและมนุษย ทั่วภูมิ
เปนที่อยูของสัตว ทั้งเบือ้ งบน ทามกลาง และเบื้องต่าํ ฯ
จบสูตรที่ ๕
โสขุมมสูตร
[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ญาณเปนเครื่องแทงตลอดลักษณะอันละเอียด ๔ ประการ
นี้ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยญาณอันกําหนด
รูลักษณะอันละเอียดในรูปอยางยิ่ง ยอมไมพิจารณาเห็นญาณอันกําหนดรูลักษณะอันละเอียดในรูปอื่น
ซึ่งยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียดในรูปนั้น และไมปรารถนาญาณ
เปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียดในรูปอื่น อันยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณเปนเครื่องกําหนด
ลักษณะอันละเอียดในรูปนั้น เปนผูประกอบดวยญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียดใน
เวทนา ... เปนผูประกอบดวยญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียดในสัญญา ... เปนผูประกอบ
ดวยญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียดในสังขาร ยอมไมพิจารณาเห็นซึ่งญาณเปนเครื่อง
กําหนดลักษณะอันละเอียดในสังขารอื่น ซึ่งยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะ
อันละเอียดในสังขารนั้น และไมปรารถนาญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียดในสังขารอื่น
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ซึ่งยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียดในสังขารนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ญาณเปนเครือ่ งกําหนดลักษณะอันละเอียด ๔ประการนี้แล ฯ
ภิกษุใดรูความที่รูปขันธเปนของละเอียด รูความเกิดแหง
เวทนา รูความเกิดและความดับแหงสัญญา รูจักสังขารโดย
ความไมเทีย่ ง โดยเปนทุกข และโดยความเปนอนัตตา
ภิกษุนั้นแล เปนผูเห็นชอบ เปนผูสงบ ยินดีในสันติบท
ชํานะมารพรอมทั้งเสนา ยอมทรงไวซงึ่ รางกายมีในที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๖
อคติสูตรที่ ๑
[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การถึงอคติ ๔ ประการนี้ อคติ ๔ ประการเปนไฉน บุคคล
ยอมถึงฉันทาคติ ยอมถึงโทสาคติ ยอมถึงโมหาคติ ยอมถึงภยาคติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การถึง
อคติ ๔ ประการนี้แล ฯ
ผูใดประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความหลง
ความกลัว ยศของผูนั้นยอมเสื่อม ดุจพระจันทรขางแรม
ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๗
อคติสูตรที่ ๒
[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไมถึงอคติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน บุคคล
ยอมไมถึงฉันทาคติ ยอมไมถึงโทสาคติ ยอมไมถึงโมหาคติ ยอมไมถึงภยาคติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การไมถึงอคติ ๔ ประการนี้แล ฯ
ผูใดไมประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความ
หลง ความกลัว ยศของผูน ั้น ยอมเต็มเปยม ดุจ
พระจันทรขางขึ้น ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๘
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อคติสูตรที่ ๓
[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การถึงอคติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน บุคคลยอม
ถึงฉันทาคติ ยอมถึงโทสาคติ ยอมถึงโมหาคติ ยอมถึงภยาคติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การถึงอคติ ๔
ประการนี้แล ฯ
ผูใดประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความหลง
ความกลัว ยศของผูนั้นยอมเสื่อม เหมือนพระจันทรขางแรม
ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การไมถึงอคติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน บุคคลยอมไมถึง
ฉันทาคติ ยอมไมถึงโทสาคติ ยอมไมถึงโมหาคติ ยอมไมถึงภยาคติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไมถึง
อคติ ๔ ประการนี้แล ฯ
ผูใดไมประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง
ความหลง ความกลัว ยศของผูนั้น ยอมเต็มเปยม ดุจ
พระจันทรขางขึ้น ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๙
ภัตตุเทสกสูตร
[๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัตตุเทสกผูประกอบไปดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกนําไป
วางไวในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ภัตตุเทสกยอมถึงฉันทาคติ ยอมถึงโทสาคติ ยอม
ถึงโมหาคติ ยอมถึงภยาคติ ดูกรภิกษุทั้งหลายภัตตุเทสกผูประกอบไปดวยธรรม ๔ ประการนี้แล
เหมือนถูกนําไปวางไวในนรกดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภัตตุเทสกผูประกอบไปดวยธรรม ๔ ประการ
เหมือนถูกนําไปวางไวในสวรรค ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ภัตตุเทสกยอมไมถงึ ฉันทาคติ
ยอมไมถึงโทสาคติ ยอมไมถึงโมหาคติ ยอมไมถึงภยาคติ ดูกรภิกษุทั้งหลายภัตตุเทสกผูประกอบ
ไปดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ ล เหมือนถูกนําไปวางไวในสวรรค ฯ
ชนเหลาใดเหลาหนึ่งไมสํารวมในกาม ไมประกอบดวย
ธรรม ไมเคารพในธรรม มีปรกติถึงฉันทาคติ โทสาคติ
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โมหาคติ และภยาคติ ก็แลบุคคลนี้เราเรียกวา เปน
หยากเยื่อในบริษัท อันสมณะผูรูกลาวแลวอยางนี้ ชน
เหลาใดตั้งอยูในธรรม มี ปรกติไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ
โมหาคติ ภยาคติ ยอมไม กระทํากรรมอันลามก เพราะ
ฉะนั้น บุคคลนั้นชื่อวา เปน สัตบุรุษทีน่ าสรรเสริญ ก็
แลบุคคลนี้เราเรียกวาเปนผูผุดผองในบริษัท อันสมณะ
ผูรูกลาวแลวอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๒
______
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จารสูตร
๒. ศีลสูตร
๓. ปธานสูตร ๔. สังวรสูตร
๕. ปญญัติสูตร ๖. โสขุมมสูตร
๗. อคติสูตรที่ ๑ ๘. อคติสูตรที่ ๒
๙. อคติสูตรที่ ๓ ๑๐. ภัตตุเทสกสูตร ฯ
______
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อุรุเวลวรรคที่ ๓
อุรุเวลสูตรที่ ๑
[๒๑] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
วา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในคราวแรกตรัสรูเราอยูที่ตนอชปาลนิโครธ ริมฝงแมน้ําเนรัญชราในอุรุ
เวลาประเทศ เมื่อเราหลีกออกเรนอยูใ นที่ลบั ความปริวิตกแหงใจไดบังเกิดขึ้นอยางนีว้ า บุคคลผู
ไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง ยอมอยูเปนทุกข เราจะพึงสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณคนไหน
หนอแล แลวอาศัยอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดปริวิตกตอไปวา เราจะพึงสักการะเคารพสมณะ
หรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงศีลขันธที่ยังไมบริบูรณ แตเราไมเห็นสมณะ
หรือพราหมณอื่น ผูมีศีลสมบูรณกวาตน ซึง่ เราจะพึงสักการะเคารพแลวอาศัยอยูในโลกพรอมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณะพราหมณเทวดาและมนุษย เราจะพึง
สักการะเคารพสมณะหรือพราหมณอื่น แลวอาศัยอยูเพื่อความบริบรู ณแหงสมาธิขันธ ... แหงปญญา
ขันธ ... แหงวิมุตติขันธที่ยังไมบริบูรณ แตเราไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่น ผูมีสมาธิสมบูรณกวา
ตน ... มีปญญาสมบูรณกวาตน ... มีวิมุตติสมบูรณกวาตนในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เราไดปริวิตกตอไปวา ไฉน
หนอแล เราพึงสักการะเคารพธรรมที่เราตรัสรูนั้นอาศัยเถิด ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล ทาว
สหัมบดีพรหมรูความปริวิตกแหงใจของเราดวยใจ ไดอันตรธานจากพรหมโลกไปปรากฏขางหนาเรา
เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดี
พรหมกระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง คุกมณฑลเขาเบื้องขวาลงที่แผนดินประนมอัญชลีมาทาง
เรา แลวกลาวคํานี้กะเราวา ขาแตพระผูมพี ระภาค ขอนีเ้ ปนอยางนัน้ ขาแตพระสุคต ขอนี้เปน
อยางนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดไดมแี ลวในอดีตกาล แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
แมเหลานัน้ สักการะเคารพพระธรรมนั่นเทียว อาศัยอยูแ ลว พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด
จักมีในอนาคตแมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลานัน้ ก็จักสักการะเคารพพระธรรมนั่นเทียวอาศัย
อยูแมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็จงสักการะเคารพพระธรรมนั่นแหละอาศัย
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อยูเถิด ทาวสหัมบดีพรหม ครั้นไดกลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ไดกลาวคาถาประพันธตอ
ไปวา
พระสัมมาสัมพุทธเจาในอดีตเหลาใดดวย พระพุทธเจา
ใน อนาคตเหลาใดดวย และพระพุทธเจาในบัดนีด้ วย ผูยัง
ความโศกของสัตวเปนอันมากใหเสื่อมคลาย ลวนเคารพ
พระสัทธรรมอยู นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแหละ กุลบุตรผูรักษาตน จํานงความเปน
ใหญ เมื่อระลึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึง
ทําความเคารพพระสัทธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวประพันธคาถานี้ ครั้นแลวอภิวาทเรา
กระทําประทักษิณแลวหายไปในที่นั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลายแมการที่เราทราบการเชื้อเชิญของพรหม
แลวสักการะเคารพอาศัยธรรมที่เราตรัสรูนั้นนั่นแหละอยู เปนการสมควรแกตน เมือ่ ใด แมสงฆ
ประกอบไปดวยความเปนใหญแลว เมื่อนัน้ เราก็เคารพแมในสงฆ ฯ
จบสูตรที่ ๑
อุรุเวลสูตรที่ ๒
[๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคราวแรกตรัสรู เราอยูที่ตนอชปาลนิโครธริมฝงแมน้ํา
เนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ ครั้งนั้นแล พวกพราหมณมากดวยกันเปนผูแกเฒา เปนผูใหญ
ลวงกาลผานวัยแลว เขาไปหาเรา ครั้นแลวไดสนทนาปราศรัยกับเรา ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แลวไดกลาวกะเราวา ทานพระโคดม เราไดสดับ
มาอยางนี้วาพระสมณโคดมไมอภิวาท ไมลุกรับพราหมณผูแกเฒา เปนผูใหญลวงกาลผานวัย
แลว ทั้งไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ ขอนี้เปนอยางที่เราไดสดับมาหรือ การที่ทานพระโคดมไมอภิวาท
หรือไมลุกรับพวกพราหมณผูแกเฒา เปนผูใ หญลวงกาลผานวัยแลว หรือไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ
นั้นไมสมควรเลย ดูกรภิกษุทั้งหลายความปริวิตกนีไ้ ดมแี กเราวา ทานเหลานี้ยอมไมรูซึ่งเถระ หรือ
ธรรมอันกระทําใหเปนเถระ ถาแมบุคคลผูเฒามีอายุ ๘๐ ป ๙๐ ป หรือ ๑๐๐ ป แตเกิดมา แตเขา
มีปรกติพูดในกาลไมสมควร พูดไมจริง พูดไมเปนประโยชน พูดไมเปนธรรม พูดไมเปนวินยั
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กลาววาจาที่ไมควรจดจําไว ไมมีหลักฐาน ไมมีขอบเขตไมประกอบดวยประโยชน โดยกาลไม
ควร เขายอมถึงซึ่งกาลนับวา เปนเถระผูเขลาโดยแท ถาแมเด็กกําลังรุน มีผมดําสนิท ยังหนุม
แนน อยูในปฐมวัยแตมีปรกติพูดในกาลอันควร พูดจริง พูดเปนประโยชน พูดเปนธรรม พูด
เปนวินยั กลาววาจาที่ควรจดจํา มีหลักฐาน มีขอบเขต ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร
เขายอมถึงซึ่งกาลนับวา เปนเถระผูฉลาดโดยแท ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันกระทําใหเปนเถระ
๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระ
ปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษา
อยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงไวซึ่งสุตะ สัง่ สมซึ่งสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงจํา
ไว คลองปากขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ ซึ่งธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูได
ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขใน
ปจจุบัน ๑ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เถรกรณธรรม ๔ ประการ
นี้แล ฯ
ผูใดมีจิตฟุง ซาน มีความดําริไมมั่นคง เชนกับมฤค ยินดี
ในธรรมของอสัตบุรุษ ยอมกลาวคําเพอเจอเปนอันมาก ผู
นั้นมีความเห็นลามก ปราศจากความเอือ้ เฟอ ตั้งอยูไกล
จากความเปนผูมั่นคง สวนผูใด สมบูรณดว ยศีล เปนผู
สดับ มีปฏิภาณ ประกอบในธรรมอันทําความมั่นคง ยอม
เห็นแจงอรรถแหงอริยสัจดวยปญญา เปนผูถึงฝงแหงธรรม
ทั้งปวง ไมมีกิเลสอันเปนประดุจหลักตอ มีไหวพริบ มี
ชาติและมรณะอันละไดแลว เปนผูประพฤติพรหมจรรย
สมบูรณ เรากลาวผูนั้นวาเปนเถระ อาสวะของภิกษุใดไม
มีเพราะสิน้ อาสวะทั้งหลาย เราเรียกภิกษุนั้นวาเถระ ฯ
จบสูตรที่ ๒
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โลกสูตร
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกตถาคตตรัสรูแลว ตถาคตพรากจากโลกแลว เหตุ
เกิดแหงโลกตถาคตตรัสรูแลว เหตุเกิดแหงโลกตถาคตละไดแลว ความดับแหงโลกตถาคตตรัสรู
แลว ความดับแหงโลกตถาคตกระทําใหแจงแลวปฏิปทาอันยังสัตวใหถึงความดับแหงโลก ตถาคต
ตรัสรูแลว ปฏิปทาอันยังสัตวใหถึงความดับแหงโลกตถาคตใหเจริญแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
รูปารมณที่เห็นดวยจักษุ สัททารมณที่ฟงดวยหู คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณที่รูไดดวย
ทวารนั้นๆ ธรรมารมณที่รูแจงดวยใจ ของโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลกพรหมโลก ของหมู
สัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย ตถาคตไดบรรลุแลว เสาะแสวงหาแลว
คนควาแลวดวยใจ ตถาคตตรัสรูรูปารมณที่เห็นไดดวยจักษุเปนตนนั้นโดยชอบ เพราะฉะนั้น โลก
จึงเรียกวา ตถาคต อนึ่งตถาคตยอมตรัสรูซึ่งราตรีใด และยอมยังราตรีใดใหดับ ตถาคตยอมกลาว
ยอมทักทาย ยอมแสดงออกซึ่งคําใดในระหวางนี้ คํานั้นทั้งหมดยอมเปนอยางนัน้ ทีเดียว หาได
เปนอยางอื่นไม เพราะฉะนัน้ โลกจึงเรียกวา ตถาคต ตถาคตมีปรกติกลาวอยางใด ทําอยางนั้น
ทําอยางใด กลาวอยางนั้น ตถาคตมีปรกติกลาวอยางใด ทําอยางนัน้ ทําอยางใด กลาวอยางนัน้
ดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น โลกจึงเรียกวา ตถาคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนผูยิ่งใหญ
ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณเทวดาและ
มนุษย เปนผูอนั ใครๆ ครอบงําไมได ผูเห็นแจงโดยแท ยังอํานาจใหเปนไป เพราะฉะนัน้ โลก
จึงเรียกวา ตถาคต ฯ
ผูใดรูยิ่งแลวซึ่งโลกทั้งปวง รูตามเปนจริงในโลกทั้งปวง
พรากไปจากโลกทั้งปวง ไมมีกิเลสนอนเนื่องในสันดานในโลก
ทั้งปวง ผูนั้นแล เปนธีรชนผูครอบงําอารมณทั้งปวงได
ปลด เปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งมวลเสียได เปนผูถกู ตอง
นิพพานอันมีความสงบอยางยิ่ง ไมมภี ยั แตที่ไหนๆ ผูน ี้
เปนพระขีณาสพผูรูแลว ไมมีทุกข ตัดความสงสัยไดแลว
ถึงความสิ้นไปแหงกรรมทั้งปวง เปนผูหลุดพนเพราะความ
สิ้นไปแหงอุปธิ บุคคลนี้เปนผูมีโชค เปนพุทธะ ชื่อวา
เปนสีหะผูย อดเยี่ยม ประกาศพรหมจักรใหแกโลกทั้งเทว
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โลก เพราะเหตุนั้น เทวดาและมนุษยจงึ ถึงพระพุทธเจา
วาเปนสรณะ มาประชุมกันนมัสการพระองคผูเปนใหญ
ผูปราศจากความขลาด เทวดาและมนุษยทั้งหลายจัก
นมัสการ พระองคผูเปนใหญ ผูปราศจากความขลาด กลาว
สรรเสริญวา เปนผูฝกตนประเสริฐกวาบรรดาผูฝกตน
ทั้งหลาย เปนฤาษีผูสงบกวาบรรดาผูสงบทั้งหลาย เปน
ผูพนชั้นเยีย่ มกวา บรรดาผูพนทั้งหลาย เปนผูขามฝง
ประเสริฐกวาบรรดาผูขาม ฝงทั้งหลาย ในโลกพรอมทั้ง
เทวโลก จะหาบุคคลเปรียบ ดวยพระองคไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๓
กาฬกสูตร
[๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ กาฬการาม ใกลเมืองสาเกต ณ ทีน่ ั้น
แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระดํารัส
ของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปารมณที่เห็นดวยจักษุ
สัททารมณที่ฟงดวยหูคันธารมณ รสารมณ และโผฏฐัพพารมณ ที่รูไดดว ยทวารนั้นๆ ธรรมารมณ
ที่รูแจงดวยใจ ของโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ของหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย เราไดบรรลุแลว เสาะแสวงหาแลว คนควาแลวดวยใจ เรายอมรูรูปารมณที่
เห็นไดดว ยจักษุเปนตนนั้นรูแ ลวดวยปญญาอันยิ่ง ตถาคตรูรูปารมณเปนตนนั้นแจงชัด รูปารมณ
เปนตนนัน้ ไมปรากฏในตถาคต ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราพึงกลาววา ... เรายอมรูรูปารมณเปนตนนั้น
คํานั้นของเราพึงเปนคําเท็จ เราพึงกลาววา ... เรายอมรูรูปารมณเปนตนนั้นดวย ไมรดู ว ย แมคําของ
เรานั้นก็พึงเปนเชนนัน้ แหละ เราพึงกลาววา ... เรารูก็หามิได ไมรูกห็ ามิได ซึ่งรูปารมณเปนตนนั้น
คํานั้นจึงเปนโทษแกเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเห็นรูปที่ควรเห็น ยอมไมสําคัญวาเห็นรูปที่เห็น
แลว ยอมไมสําคัญวาเปนรูปที่ยังไมมีใครเห็น ยอมไมสําคัญวาเห็นรูปที่ควรเห็น ยอมไมสําคัญวา
เห็นรูปที่ควรเห็น ยอมไมสําคัญวาเห็นรูปที่มหาชนดูกันอยู ตถาคตฟงเสียงที่ควรฟง ยอมไมสําคัญ
วาฟงเสียงทีฟ่ ง แลวยอมไมสําคัญวาฟงเสียงที่ยังไมมีใครฟง ยอมไมสําคัญวาฟงเสียงที่ควรฟง ยอม
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ไมสําคัญวาฟงเสียงที่มหาชนฟงกันอยู ตถาคตรูคันธารมณเปนตนที่ควรรู ยอมไมสําคัญวารูคันธา
รมณเปนตนทีร่ ูแลว ยอมไมสําคัญวารูคันธารมณเปนตนที่ยังไมมใี ครรู ยอมไมสําคัญวารู
คันธารมณเปนตนที่ควรรู ยอมไมสาํ คัญวารูคันธารมณเปนตนที่มหาชน รูกันอยู ตถาคตรูแจธรรมา
รมณที่ควรรูแจง ยอมไมสําคัญวารูแจงธรรมารมณที่รูแจงแลว ยอมไมสําคัญวารูแจงธรรมารมณที่ยัง
ไมมีใครรู ยอมไมสําคัญวารูแจง ธรรมารมณที่ควรรูแจง ยอมไมสําคัญวารูแจงธรรมารมณที่มหาชน
รูแจงกันอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนผูคงที่เชนนั้นเทียว ในธรรมทั้งหลาย คือ รูปารมณ
สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ และธรรมารมณ และเรายอมกลาววาบุคคลอื่น
ผูคงที่ยิ่งกวา หรือประณีตกวาตถาคตผูคงที่นั้นไมมี ดวยประการ ฉะนีแ้ ล ฯ
รูปที่เห็นแลว เสียงที่ฟงแลว หรือหมวด ๓ แหงอารมณ
มีคันธารมณเปนตนที่ทราบแลวอยางใดอยางหนึ่งอันดูดดื่ม
อันชนเหลาอื่นสําคัญวาจริง ตถาคตเปนผูคงที่ในรูปเปน
ตนเหลานัน้ อันสํารวมแลวเอง ไมพึงเชื่อคําคนอื่นทั้ง
จริงและเท็จ เราเห็นลูกศร คือ ทิฐินี้กอนแลว ยอมรู
ยอมเห็นลูกศร คือ ทิฐิที่หมูสัตวหมกมุน ของอยูเชนนัน้
ความหมกมุนยอมไมมแี กตถาคตทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๔
พรหมจริยสูตร
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตผูประพฤติพรหมจรรย เพื่อลวงประชาชนก็หามิได
เพื่อเกลี้ยกลอมประชาชนก็หามิได เพื่ออานิสงส คือ ลาภสักการะ และความสรรเสริญ ก็หามิได
เพื่ออานิสงส คือ การอวดอางวาทะก็หามิได เพื่อความปรารถนาวา ชนจงรูจักเราดวยอาการดังนี้
ก็หามิได โดยที่แทตถาคตอยูประพฤติพรหมจรรยนี้ เพือ่ สังวร เพื่อละ เพื่อคลายความกําหนัด
เพื่อดับกิเลส ฯ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ไดทรงแสดงพรหมจรรยอัน
เปนการละเวน มีปรกติยังสัตวใหหยั่งลงภายในนิพพาน
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เพื่อสังวร เพื่อละ หนทางนี้อันทานผูใหญผูแสวงหาคุณ
อันใหญดําเนินไปแลว อนึ่ง ชนเหลาใดยอมดําเนินไปสูทาง
นั้น ตามทีพ่ ระพุทธเจาทรงแสดงแลว ชนเหลานั้นชือ่ วาทํา
ตาม คําสั่งสอนของศาสดา จักกระทําที่สุดแหงทุกขได ฯ
จบสูตรที่ ๕
กุหสูตร
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใด เปนผูลวง เปนผูกระดางเปนคนประจบ มี
ปรกติวางทา มีมานะดุจไมออที่ยกขึ้น เปนผูไมมั่นคง ภิกษุเหลานั้นหาใชเปนผูนับถือเราไม
เปนผูไปปราศจากธรรมวินยั นี้ และยอมไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ สวนภิกษุ
เหลาใด เปนผูไมลวง ไมประจบ เปนธีรชน ไมกระดาง เปนผูมั่นคงดี ภิกษุเหลานั้นแลชื่อวา
นับถือเราไมไปปราศจากธรรมวินัยนี้ และยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฯ
ภิกษุเหลาใด ลอลวง กระดาง ประจบ วางทา มีมานะดุจ
ไมออ และไมตั้งมั่น ภิกษุเหลานั้นยอมไมงอกงามใน
ธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว สวนภิกษุ
เหลาใดไม ลอลวง ไมประจบ เปนธีรชน ไมกระดาง ตั้ง
มั่นดีแลว ภิกษุเหลานั้นแล ยอมงอกงามในธรรม อัน
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว ฯ
จบสูตรที่ ๖
สันตุฏฐิสูตร
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัย ๔ อยางนี้ ทั้งนอย หาไดงาย และหาโทษมิได
ปจจัย ๔ อยางเปนไฉน คือ บรรดาจีวร บังสุกุลจีวร ทั้งนอยหาไดงาย และหาโทษมิได ๑
บรรดาโภชนะ คําขาวที่หาไดดวยปลีแข็ง ทัง้ นอยหาไดงาย และหาโทษมิได ๑ บรรดาเสนาสนะ
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รุกขมูล ทั้งนอย หาไดงายและหาโทษมิได ๑ บรรดาเภสัช มูตรเนา ทั้งนอย หาไดงาย และ
หาโทษมิได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัย ๔ อยางนี้แล ทั้งนอย หาไดงาย หาโทษมิได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเหตุทภี่ ิกษุเปนผูสันโดษดวยปจจัย อันนอยและหาไดงาย เราจึงกลาวขอนี้วา เปน
องคแหงความเปนสมณะอยางหนึ่งของเธอ ฯ
เมื่อภิกษุสันโดษดวยปจจัยอันหาโทษมิได ทั้งนอยและหา
ไดงาย ปรารภเสนาสนะ จีวร ปานะ และโภชนะ จิตของ
เธอก็ไมคับแคนไมกระทบกระเทือนทุกทิศ และธรรม
เหลาใดอันภิกษุนั้นกลาวแลว อนุโลมแกสมณธรรม
ธรรมเหลานั้นอันภิกษุผูไมประมาท มีความสันโดษถือเอา
โดยยิ่ง ฯ
จบสูตรที่ ๗
วังสสูตร
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยวงศ ๔ ประการนี้ นักปราชญสรรเสริญวาเปนเลิศ มี
มานาน เปนเชือ้ สายแหงพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจายไมเคยกระจัดกระจาย อัน
บัณฑิตยอมไมรังเกียจ จักไมรังเกียจ วิญูชนทั้งสมณะและพราหมณไมเกลียด อริยวงศ ๔ ประการ
เปนไฉน คือภิกษุในธรรมวินัยนีย้ อมเปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได มีปรกติกลาวสรรเสริญ
คุณแหงสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ยอมไมถึงการแสวงหาอันไมสมควรเพราะจีวรเปนเหตุเมื่อ
ไมไดกไ็ มตกใจ ครั้นไดแลวก็ไมยดึ ถือ ไมหมกมุน ไมหว งใย มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่อง
รื้อออกใชสอยอยู ไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น จริงอยู ภิกษุใด
เปนผูขยัน ไมเกียจครานในการสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววาเปนผูต ั้งอยูในอริยวงศอันเปนของเกา ซึ่งนักปราชญสรรเสริญ
วาเปนเลิศ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได มีปรกติกลาว
สรรเสริญคุณแหงสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ยอมไมถึงการแสวงหาอันไมสมควรเพราะ
บิณฑบาตเปนเหตุ เมื่อไมไดก็ไมตกใจ ครัน้ ไดแลวก็ไมยดึ ถือ ไมหมกมุน ไมหว งใย มีปรกติ
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เห็นโทษ มีปญ
 ญาเครื่องรื้อออกบริโภคอยู และยอมไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความสันโดษ
ดวยบิณฑบาตตามมีตามไดนนั้ จริงอยู ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจครานในการสันโดษดวย
บิณฑบาตตามมีตามไดนั้น มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากลาววา
เปนผูตั้งอยูในอริยวงศอนั เปนของเกา ซึ่งนักปราชญสรรเสริญวาเปนเลิศ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได มีปรกติกลาว
สรรเสริญคุณแหงการสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ยอมไมถึงการแสวงหาอันไมสมควรเพราะ
เสนาสนะเปนเหตุ เมื่อไมไดก็ไมตกใจ ครัน้ ไดแลวยอมไมยึดถือ ไมหมกมุน ไมหวงใย มี
ปรกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องรื้อออกบริโภคอยูและยอมไมยกตน ไมขม ผูอื่น เพราะความสันโดษ
ดวยเสนาสนะตามมีตามไดนนั้ จริงอยู ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจครานในการสันโดษดวยเสนาสนะ
ตามมีตามไดนนั้ มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา เปนผูตั้ง
อยูในอริยวงศอันเปนของเกา ซึ่งนักปราชญสรรเสริญวาเปนเลิศ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเปนผูมีภาวนาเปนที่มายินดี ยินดีแลวในภาวนา มีปหานะ
เปนที่มายินดี ยินดีแลวในปหานะ ยอมไมยกตน ไมขมผูอื่นเพราะมีภาวนาเปนที่มายินดี เพราะ
ยินดีในภาวนา เพราะมีปหานะเปนที่มายินดีเพราะยินดีในปหานะนัน้ จริงอยู ภิกษุใดเปนผูขยัน
ไมเกียจครานในภาวนาและปหานะนั้น มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้
เรากลาววา เปนผูตั้งอยูในอริยวงศอันเปนของเกา ซึ่งนักปราชญสรรเสริญวาเปนเลิศ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยวงศ ๔ ประการนี้แล นักปราชญรูวาเลิศมีมานาน เปนเชื้อสายแหงพระอริยะเปน
ของเกา ไมกระจัดกระจาย และไมเคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิตยอมไมรังเกียจ จักไมรังเกียจ
วิญูชนทั้งสมณะและพราหมณไมเกลียด ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยอริยวงศ ๔ ประการนี้ ถึงแมอยูในทิศตะวันออก
เธอยอมครอบงําความไมยนิ ดีเสียได ความไมยินดียอมไมครอบงําเธอได ถึงแมเธออยูในทิศตะวัน
ตก ... ในทิศเหนือ ... ในทิศใต เธอก็ยอมครอบงําความไมยินดีเสียได ความไมยนิ ดียอ มไม
ครอบงําเธอได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเธอเปนธีรชนครอบงําความไมยินดีและความยินดีได ฯ
ความยินดียอมครอบงําธีรชนไมได ความไมยินดีไมอาจ
ครอบงําธีรชน ธีรชนยอมครอบงําความไมยินดีได เพราะ
ธีรชนเปนผูครอบงําความไมยินดี กิเลสอะไรจะมากัน้ กาง
บุคคลผูบรรเทากิเลสเสียได มีปรกติละกรรมทั้งปวงได
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เด็ดขาด ใครควรเพื่อจะติเตียนบุคคลนั้นผูเปนประดุจแทง
ทองชมพูนทุ แมเทวดาก็เชยชม แมพรหมก็สรรเสริญ ฯ
จบสูตรที่ ๘
ธรรมปทสูตร
[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บทธรรม ๔ ประการนี้ บัณฑิตสรรเสริญวาเลิศ เปนของมี
มานาน เปนประเพณีของพระอริยะเปนของเกา ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย บัณฑิต
ยอมไมรังเกียจ และจักไมรังเกียจอันวิญูชนทั้งสมณะและพราหมณไมเกลียด บทธรรม ๔
ประการเปนไฉน คือบทธรรมคืออนภิชฌา ๑ บทธรรมคืออพยาบาท ๑ บทธรรมคือสัมมาสติ ๑
บทธรรมคือสัมมาสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บทธรรม ๔ ประการนีแ้ ล บัณฑิตสรรเสริญวาเลิศ
เปนของมีมานาน เปนประเพณีของพระอริยะเปนของเกาไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย
นักปราชญยอมไมรังเกียจ จักไมรังเกียจวิญูชนทั้งสมณะและพราหมณไมเกลียด ฯ
บุคคลไมพึงเปนผูมากไปดวยความเพงเล็ง มีใจไมพยาบาท
มีสติ มีจิตมีอารมณเปนหนึ่งตั้งมั่นดวยดีในความเปน
กลางอยู ฯ
จบสูตรที่ ๙
ปริพาชกสูตร
[๓๐] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏใกลกรุงราชคฤห ก็โดย
สมัยนั้นแล พวกปริพาชกผูมีชื่อเสียงโดงดัง มากดวยกันอาศัยอยูใ นปริพาชการามใกลฝงแมน้ํา
สิปปนีคือ อันนภารปริพาชก วธรปริพาชกและสุกุลทายิปริพาชก รวมทั้งปริพาชกผูมีชื่อเสียง
โดงดังเหลาอืน่ ดวย ครั้งนั้นแลพระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็น เสด็จเขาไปทาง
ปริพาชการามริมฝงแมน้ําสิปปนี ครั้นเสด็จเขาไปแลว ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไวถวาย
ครั้นประทับนัง่ แลว ไดตรัสกะปริพาชกเหลานั้นวา ดูกรปริพาชกทั้งหลาย บทแหงธรรม ๔ ประการ
นี้ บัณฑิตสรรเสริญวาเปนเลิศ เปนของมีมานาน เปนประเพณีของพระอริยะ เปนของเกา ไม
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กระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจายนักปราชญยอมไมรังเกียจจักไมรังเกียจ วิญูชนทั้งสมณะ
และพราหมณไมเกลียดบทแหงธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ บทแหงธรรมคืออนภิชฌา ๑ บท
แหงธรรมคือ อพยาบาท ๑ บทแหงธรรม คือ สัมมาสติ ๑ บทแหงธรรมคือสัมมาสมาธิ ๑ดูกร
ปริพาชกทั้งหลาย บทแหงธรรม ๔ ประการนี้แล บัณฑิตสรรเสริญวาเปนเลิศเปนของมีมานาน
เปนประเพณีของพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจายไมเคยกระจัดกระจาย บัณฑิตยอม
ไมรังเกียจ จักไมรังเกียจ วิญูชนทั้งสมณะและพราหมณไมเกลียด บุคคลใดพึงกลาวอยางนีว้ า
เราบอกคืนบทแหงธรรมคืออนภิชฌานีแ้ ลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมากไปดวยอภิชฌา ผูมี
ราคะแรงกลาในกามทั้งหลาย ดังนี้ เราพึงกลาวในเพราะคํานั้นกะบุคคลนั้น อยางนี้วา จงมา จงกลาว
จงพูดเถิด เราจักดูอานุภาพของเขา ดังนี้ขอที่บุคคลนั้นแล บอกคืนบทแหงธรรมคืออนภิชฌา
แลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมากไปดวยอภิชฌา มีราคะแรงกลาในกามทั้งหลาย นั่นไมเปน
ฐานะที่จะมีได บุคคลใดแลพึงกลาวอยางนีว้ า เราบอกคืนบทแหงธรรมคืออพยาบาทนี้แลว จัก
บัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมีจิตพยาบาท มีความดําริแหงใจอันเศราหมอง เราพึงกลาวในเพราะ
คํานั้นกะบุคคลนั้นอยางนีว้ า จงมา จงกลาว จงพูดเถิด เราจักดูอานุภาพของเขา ดังนี้ ขอที่
บุคคลนั้นแลบอกคืนบทแหงธรรม คืออพยาบาทแลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมีจิตพยาบาท
มีความดําริแหงใจอันเศราหมอง นั่นไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได บุคคลใดแลพึงกลาวอยางนี้วา เราบอก
คืนบทแหงธรรมคือสัมมาสตินี้แลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผมู ีสติหลงลืมผูไมมีสัมปชัญญะ
ดังนี้ เราพึงกลาวในเพราะคํานั้นกะบุคคลนั้นอยางนี้วา จงมาจงกลาว จงพูดเถิด เราจักดูอานุภาพ
ของเขา ดังนี้ ขอที่บุคคลนั้นแลบอกคืนบทแหงธรรมคือสัมมาสติแลว จักบัญญัติสมณะหรือ
พราหมณผูมีสติหลงลืม ผูไมมีสัมปชัญญะ นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได บุคคลใดแลพึงกลาวอยางนี้วา
เราบอกคืนบทแหงธรรมคือสัมมาสมาธิแลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมีจิตไมตั้งมั่นผูมีจติ
หมุนเวียน ดังนี้ เราพึงกลาวในเพราะคํานัน้ กะบุคคลนั้นอยางนี้วา จงมาจงกลาว จงพูดเถิด
เราจักดูอานุภาพของเขา ดังนี้ ขอที่บุคคลนั้นแลบอกคืนบทแหงธรรมคือสัมมาสมาธิแลว จักบัญญัติ
สมณะหรือพราหมณผูมีจิตไมตั้งมั่นผูมีจิตหมุนเวียน นั่นไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ฯ
บุคคลใดแลพึงสําคัญบทแหงธรรม ๔ ประการนีว้ า ควรติเตียน ควรคัดคาน ฐานะอัน
บัณฑิตพึงติเตียน ซึ่งกระทบกระเทือนวาทะอันประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมมาถึงบุคคลนั้น
ในปจจุบนั เทียว บทแหงธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ถาบุคคลยอมติเตียน ยอมคัดคานบท
แหงธรรม คือ อนภิชฌาและสมณะหรือพราหมณเหลาใดเปนผูมากไปดวยอภิชฌา มีราคะแรงกลา
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ในกามทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลานั้น บุคคลนั้นยกยองบูชาและสรรเสริญ ถาบุคคลยอม
ติเตียน ยอมคัดคานบทแหงธรรม คืออพยาบาท สมณะหรือพราหมณ ผูมีจิตพยาบาท มีความดําริ
แหงใจอันเศราหมอง บุคคลนั้นยกยองบูชาและสรรเสริญถาบุคคลยอมติเตียน ยอมคัดคาน
บทแหงธรรม คือ สัมมาสติ สมณะหรือพราหมณ ผูมีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ บุคคลนั้นยกยอง
บูชาและสรรเสริญ ถาบุคคลยอมติเตียน ยอมคัดคานบทแหงธรรม คือ สัมมาสมาธิ สมณะหรือ
พราหมณผูมีจติ ไมตั้งมั่น ผูมจี ิตหมุนเวียน บุคคลนั้นยกยองบูชาและสรรเสริญ ฯ
บุคคลใดพึงสําคัญบทแหงธรรม ๓ ประการนี้วา ควรติเตียน ควรคัดคานฐานะอัน
บัณฑิตพึงติเตียน ซึ่งกระทบกระเทือนวาทะอันประกอบดวยธรรม๔ ประการนี้ ยอมเขาถึงบุคคลนั้น
ในปจจุบนั เทียว ปริพาชกชื่อวัสสะและภัญญะผูอยูในอุกกลชนบทเปนอเหตุกวาทะ อกิริยวาทะ
นัตถิกวาทะ ไดสําคัญบทแหงธรรม ๔ ประการนี้วาไมควรติเตียน ไมควรคัดคาน ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะกลัวตอนินทา กลัวตอความกระทบกระเทือน และกลัวตอความติเตียน ฯ
บุคคลผูไมพยาบาท มีสติในกาลทุกเมื่อ มีจิตตั้งมั่นใน
ภายใน ศึกษาในความกําจัดอภิชฌาอยู เราเรียกวาเปนผู
ไมประมาท ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอุรุเวลวรรคที่ ๓
________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุรุเวลสูตรที่ ๑
๒. อุรุเวลสูตรที่ ๒
๓. โลกสูตร
๔. กาฬกสูตร
๕. พรหมจริยสูตร
๖. กุหสูตร
๗. สันตุฏฐิสูตร
๘. อริยวังสสูตร
๙. ธรรมปทสูตร
๑๐. ปริพาชกสูตร ฯ
_________________
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จักกวรรคที่ ๔
จักกสูตร
[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักร ๔ ประการนี้ เปนเครือ่ งเปนไปแกมนุษยและเทวดา
ผูประกอบ เปนเครื่องที่มนุษยและเทวดาประกอบแลว ยอมถึงความเปนผูใหญ (และ) ความ
ไพบูลยในโภคะทั้งหลาย ตอกาลไมนานนักจักร ๔ ประการเปนไฉน คือ ปฏิรูปเทสวาสะ
การอยูในถิ่นทีเ่ หมาะ ๑สัปปุริสูปสสยะ การคบสัตบุรุษ ๑ อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ ๑
และปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูมีบุญไดกระทําไวแลวในปางกอน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายจักร ๔
ประการนี้แล เปนเครื่องเปนไปแกเทวดาและมนุษยผูประกอบ เปนเครื่องที่มนุษยและเทวดา
ประกอบแลว ยอมถึงความเปนผูใหญ (และ) ความไพบูลยในโภคะทั้งหลาย ตอกาลไมนานนัก ฯ
นรชนพึงอยูในถิ่นทีเ่ หมาะ พึงกระทําอริยชนใหเปนมิตร
ถึงพรอมดวยความตั้งตนไวชอบ มีบุญไดกระทําไวแลวใน
ปางกอน ธัญชาติ ทรัพย ยศ ชื่อเสียง และความสุข
ยอมหลั่งไหลมาสูนรชนนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑
สังคหสูตร
[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ทาน
การให ๑ เปยยวัชชะ ความเปนผูมีวาจานารัก ๑ อัตถจริยา ความประพฤติประโยชน ๑ สมานัตตา
ความเปนผูมตี นเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ฯ
การให ๑ ความเปนผูมีวาจานารัก ๑ ความประพฤติ
ประโยชน ในโลกนี้ ๑ ความเปนผูมีตนสม่ําเสมอในธรรม
นั้นๆ ตาม สมควร ๑ ธรรมเหลานั้นแล เปนเครื่อง
สงเคราะหโลก ประดุจสลักเพลาควบคุมรถที่แลนไปอยูไวได
ฉะนั้น ถาธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานี้ ไมพึงมีไซรมารดา
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หรือบิดาไม พึงไดความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแหงบุตร
ก็เพราะเหตุที่ บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะห
เหลานี้ ฉะนัน้ พวกเขาจึงถึงความเปนใหญ และเปนที่
นาสรรเสริญ ฯ
จบสูตรที่ ๒
สีหสูตร
[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีหมฤคราช ยอมออกจากที่อาศัยเวลาเย็น ครั้นออกจากที่
อาศัยแลว ยอมเหยียดหยัด ครั้นเหยียดหยัดแลว ยอมเหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบ ครั้นเหลียวดู
ทิศทั้ง ๔ โดยรอบแลว ยอมบันลือสีหนาท ๓ครั้ง แลวยอมกาวหนาไปหาเหยื่อ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็สัตวดิรัจฉานเหลาใดแลไดฟงเสียงของสีหมฤคราชผูบันลืออยู สัตวเหลานั้นโดยมากยอมกลัว
สลดใจและหวาดสะดุง จําพวกอยูโพรงก็เขาโพรง จําพวกอาศัยน้ําก็ลงน้ํา จําพวกอาศัยปาก็เขาปา
จําพวกมีปกยอมบินขึ้นสูอากาศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐแหงพระราชาแมเหลาใด
ที่ถูกผูกไวในคามนิคมและราชธานีทั้งหลายดวยเครื่องผูก คือเชือกหนังอันมั่นคง ชางตัวประเสริฐ
แมเหลานัน้ พึงทําลายเครื่องผูกเหลานั้นขาดไป มีความกลัว ถึงถายมูตรและกรีสหนีไปตามทางที่
จะไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีหมฤคราชมีฤทธิ์มากอยางนี้แล มีศักดานุภาพยิ่งใหญกวาเหลาสัตว
ดิรัจฉาน ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด ตถาคตบังเกิดขึ้นในโลก เปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่
ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผูเบิกบาน
แลว ในกาลนัน้ ยอมแสดงธรรมวา สักกายะดังนี้ เหตุแหงสักกายะดังนี้ ความดับแหงสักกายะ
ดังนี้ ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงสักกายะดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาแมเหลาใดมีอายุยนื
มีรัศมี มีความสุขมาก สถิตอยูยั่งยืนในวิมานอันสูงเทวดาแมเหลานัน้ ฟงธรรมเทศนาของตถาคต
แลว โดยมากยอมกลัว สลดใจหวาดสะดุงวา ผูเจริญทั้งหลาย ไดยนิ วาพวกเราไมเที่ยงหนอ
อยาไดสําคัญวาเที่ยง พวกเราไมยั่งยืนหนอ อยาไดสําคัญวายั่งยืน พวกเราไมคงที่หนอ อยาได
สําคัญวาคงที่ ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา พวกเราไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงที่นับเนื่องในสักกายะ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนผูมีฤทธิ์มากอยางนี้แล เปนผูมีศักดานุภาพยิ่งใหญอยางนี้ กวาโลก
ทั้งเทวโลก ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
พระพุทธเจาผูเปนพระศาสดา หาบุคคลเปรียบมิได ตรัสรู
แลว ทรงประกาศธรรมจักรแกโลกทั้งเทวโลก ทรงแสดง
ธรรมคือสักกายะ ไดแกทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความ
ดับทุกข และอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อันมีปรกติ
ยังสัตวใหถึงความระงับทุกข ฉันใด เทวดาผูมีอายุยืนแม
เหลาใด มีรัศมี มียศ เปนผูกลัวถึงความสะดุง ดุจ
มฤคที่กลัวตอราชสีห ก็ฉันนั้น เทวดาเหลานั้น เปนผู
กาวลวงสักกายะเพราะสดับถอยคําของพระอรหันต ผู
หลุดพนผูค งที่วา ทานผูเจริญ ไดยินวา พวกเราไมเที่ยง ฯ
จบสูตรที่ ๓
ปสาทสูตร
[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสในสิ่งเลิศ ๔ ประการนี๔
้ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย ไมมีเทาก็ตาม ๒ เทาก็ตาม๔ เทาก็ตาม มีเทามากก็ตาม มีรูป
หรือไมมีรูปก็ตาม มีสัญญาหรือไมมีสัญญาก็ตาม มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชก็ตาม มีประมาณ
เพียงใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อันชาวโลกกลาววาเลิศกวาสัตวเหลานัน้ ชนเหลาใด
เลื่อมใสในพระพุทธเจา ชนเหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในสิ่งเลิศ และวิบากอันเลิศยอมมีแกชนผู
เลื่อมใสในสิ่งเลิศ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรมที่ปจจัยปรุงแตงมีประมาณเทาใด อริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เรากลาววาเลิศกวาธรรมเหลานั้น ชนเหลาใดเลื่อมใสในอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ ชนเหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในสิ่งเลิศ และวิบากอันเลิศยอมมีแกชนผูเลื่อมใสในสิ่งเลิศ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ปจจัยปรุงแตงหรือไมปรุงแตงมีประมาณเทาใด วิราคะคือ ธรรมอันย่ํายี
ความเมา ธรรมเครื่องกําจัดความกระหาย ความถอนเสียซึ่งความอาลัย ความเขาไปตัดวัฏฏะ ธรรม
เปนที่สิ้นตัณหา ความคลายกําหนัดความดับ นิพพาน เรากลาววาเลิศกวาธรรมเหลานั้น ชน
เหลาใดเลื่อมใสในวิราคะ ชนเหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในสิ่งเลิศ และวิบากอันเลิศยอมมีแกชน
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ผูเลื่อมใสในสิ่งเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูก ด็ ี คณะก็ดี มีประมาณเทาใด พระสงฆสาวกของ
ตถาคต คือ คูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี้ คือ พระสงฆสาวกของพระผูมพี ระภาค เปนผูควรของ
คํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา เรากลาววาเลิศกวาหมูหรือคณะเหลานั้น ชนเหลาใดเลื่อมใสในพระสงฆ ชน
เหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในสิ่งเลิศ และวิบากอันเลิศยอมมีแกชนผูเลื่อมใสในสิ่งเลิศ ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ความเลือ่ มใสในสิ่งเลิศ ๔ ประการนี้แล ฯ
บุญที่เลิศ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติคณ
ุ สุข และพละ
อันเลิศ ยอมเจริญแกบุคคลผูรูแจงซึ่งธรรมอันเลิศ เลื่อมใส
โดยความเปนของเลิศ เลื่อมใสในพระพุทธเจาผูเลิศ ผู
เปนทักขิไณยบุคคลชั้นเยี่ยม เลื่อมใสในพระธรรมอันเลิศ
ซึ่งเปนธรรมปราศจากราคะ สงบและเปนสุข เลื่อมใส
ในพระสงฆผูเลิศ ซึ่งเปนบุญเขตชั้นเยีย่ ม ถวายทานใน
ทานผูเลิศนั้น ผูมีปญญาตั้งมั่นแลวในธรรมอันเลิศ ใหทาน
แกทานผูเปนบุญเขตอันเลิศ จะเกิดเปนเทวดาหรือมนุษย
ก็ตาม ยอมถึงความเปนผูเลิศ บันเทิงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๔
วัสสการสูตร
[๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน
ใกลกรุงราชคฤห ครั้งนั้นแล วัสสการพราหมณมหาอํามาตยของพระเจากรุงมคธ เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ไดสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอเปนเครื่องให
ระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ
โคดมผูเจริญ เรายอมบัญญัติผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ วาเปนมหาบุรุษผูมีปญญาใหญ
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลในโลกนี้เปนผูสดับเรื่องที่สดับแลวนัน้ ๆ
มาก ยอมรูอรรถแหงภาษิตนั้นๆ วา นีเ้ ปนอรรถแหงภาษิตนี้ นี้เปนอรรถแหงภาษิตนี้ ๑ เปนผูมี
สติ ระลึก ตามระลึกซึ่งสิ่งที่กระทําคําที่พูดแลว แมนานได ๑ เปนผูขยัน ไมเกียจครานใน

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาที่ 36
กรณียกิจอันเปนของคฤหัสถ ๑ เปนผูประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนทางดําเนินใน
กรณียกิจนัน้ สามารถเพื่อจะทํา สามารถจะจัดแจงได ๑ เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม
๔ ประการนีแ้ ล วาเปนมหาบุรุษผูมีปญญาใหญ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถาขาพระองคพึงอนุโมทนา
ขอทานพระโคดมทรงอนุโมทนาแกขาพระองค แตถาขาพระองคพึงคัดคาน ขอทานพระโคดมทรง
คัดคานแกขาพระองค ดังนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เราไมอนุโมทนาแกทานเลยเราไมคัดคานเลย
ดูกรพราหมณ เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการแล วาเปนมหาบุรุษผูมีปญญา
ใหญ ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรพราหมณ บุคคลในโลกนี้เปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล
แกชนหมูมาก เพื่อสุขแกชนหมูมาก ยังประชุมชนมากใหตั้งอยูในธรรมที่ควรรู เปนอริยะ ไดแก
ความเปนผูมีกลั ยาณธรรม ความเปนผูมีกุศลธรรม ๑ บุคคลนั้นยอมจํานงเพื่อตรึกวิตกใด ยอมตรึก
วิตกนัน้ ยอมไมจํานงเพื่อตรึกวิตกใด ยอมไมตรึกวิตกนัน้ ยอมจํานงเพือ่ ดําริเหตุที่พึงดําริใด ยอม
ดําริเหตุที่พึงดํารินั้นได ยอมไมจํานงเพื่อดําริเหตุที่พึงดําริใด ยอมไมดําริเหตุที่พึงดํารินั้น เปนผูถึง
ความชํานาญแหงใจในคลองแหงวิตกทั้งหลาย ดวยประการดังนี้ ๑ เปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา
ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบนั ๑ กระทํา
ใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู ๑ ดูกรพราหมณ เราไมอนุโมทนาและไมคัดคานแกทานเลย เรายอมบัญญัติ
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ ล วาเปนมหาบุรุษผูมีปญญาใหญ ฯ
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว
พระโคดมผูเจริญตรัสคํานี้ดีแลว ขาพระองคจะจําไวซึ่งพระโคดมผูเจริญ วาประกอบดวยธรรม ๔
ประการนี้ แทจริง พระโคดมผูเจริญ ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อสุขแกชน
หมูมาก ทรงยังประชุมชนหมูมากใหตั้งอยูใ นญายธรรมอันประเสริฐ คือ ความเปนผูม ีกัลยาณธรรม
ความเปนผูมกี ุศลธรรม แทจริง พระโคดมผูเจริญ ทรงจํานงเพื่อตรึกวิตกใด ยอมทรงตรึกวิตกนั้นได
ไมทรงจํานงเพื่อตรึกวิตกใด ยอมไมทรงตรึกวิตกนั้นไดทรงจํานงเพือ่ ดําริสิ่งที่พึงดําริใด ยอมทรงดําริ
สิ่งที่พึงดํารินั้นได ไมทรงจํานงเพื่อดําริสงิ่ ที่พึงดําริใด ยอมไมทรงดําริสิ่งที่พึงดํารินั้นได แทจริง
พระโคดมผูเจริญทรงถึงความชํานาญแหงใจในคลองแหงวิตกทั้งหลาย แทจริง พระโคดมผูเจริญ
ทรงมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิง่ เปนธรรม
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เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน แทจริง พระโคดมผูเจริญ ทรงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ทานกลาววาจารับสมอางแนแทแล และเราจักพยากรณแกทาน
แทจริง เราเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมากเพื่อสุขแกชนหมูมาก ยังประชุมชน
หมูมากใหตั้งอยูในญายธรรมอันประเสริฐคือ ความเปนผูมีกัลยาณธรรม ความเปนผูม ีกุศลธรรม
แทจริง เรายอมจํานงเพื่อตรึกวิตกใด ยอมตรึกวิตกนั้นได ไมจํานงเพื่อตรึกวิตกใด ยอมไมตรึก
วิตกนัน้ ได ยอมจํานงเพื่อดําริสิ่งที่พึงดําริใด ยอมดําริสิ่งที่พึงดํารินั้นได ไมจํานงเพื่อดําริสิ่งที่พึง
ดําริใด ยอมไมดําริสิ่งที่พึงดํารินั้นได แทจริง เราเปนผูถึงความชํานาญแหงใจในคลองแหงวิตก
ทั้งหลาย แทจริง เราเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อัน
มีในจิตยิ่ง เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน แทจริง เรากระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู ฯ
บุคคลใด รูแจงหนทางอันจะปลดเปลื้องสัตวทั้งปวงเสีย
จากบวงแหงมัจจุ ประกาศไญยธรรมอันเกือ้ กูลแกเทวดา
และ มนุษย อนึ่ง ชนเปนอันมากยอมเลื่อมใสเพราะเห็น
หรือสดับ บุคคลใด เราเรียกบุคคลนั้นซึ่งเปนผูฉลาดตอ
ธรรมอันเปน ทางและมิใชทาง ผูทํากิจเสร็จแลว หาอาสวะ
มิได เปนผูรู แลว มีสรีระในภพเปนที่สุดวา เปน
มหาบุรุษ ฯ
จบสูตรที่ ๕
โทณสูตร
[๓๖] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเสด็จดําเนินทางไกลในระหวางเมืองอุกกัฏฐะและ
เมืองเสตัพยะ แมโทณพราหมณก็เดินทางไกลในระหวางเมืองอุกกัฏฐะและเมืองเสตัพยะ โทณ
พราหมณไดเห็นรอยกงจักรในรอยพระบาทของพระผูมีพระภาคมีซี่ตั้งพัน ประกอบดวยกงและดุม
บริบูรณดวยอาการทั้งปวงครั้นเห็นแลวจึงรําพึงวา อัศจรรยจริงหนอทานผูเจริญ สิ่งไมเคยมีมามี
ขึ้น รอยเทาเหลานี้ชะรอยจักไมใชรอยเทามนุษย ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคเสด็จแวะออก

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาที่ 38
จากทาง ประทับนั่งที่โคนไมตนหนึ่ง ทรงคูบัลลังก ตั้งพระกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ครั้ง
นั้น โทณพราหมณติดตามรอยพระบาทของพระผูมีพระภาค ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งทีโ่ คน
ไมแหงหนึ่ง นาพอใจ ควรแกความเลื่อมใส มีพระอินทรียอ ันสงบ มีพระทัยอันสงบ ถึงความ
ฝกฝนและความสงบอันยอดเยี่ยมมีตนอันฝกแลวคุมครองแลว มีอินทรียอ ันรักษาแลว เปนผู
ประเสริฐ ครั้นเห็นแลว จึงเขาไปเฝาถึงที่ประทับ แลวทูลถามวา ทานผูเจริญเปนเทวดาหรือพระผูม ี
พระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ เรามิใชเปนเทวดา ฯ
โท. ทานผูเจริญเปนคนธรรพหรือ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เรามิใชเปนคนธรรพ ฯ
โท. ทานผูเจริญเปนยักษหรือ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เรามิใชเปนยักษ ฯ
โท. ทานผูเจริญเปนมนุษยใชไหม ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เรามิใชเปนมนุษย
โท. เราถามทานวา เปนเทวดาหรือ ทานตอบวาไมใช เราถามวาเปนคนธรรพหรือ
ทานตอบวาไมใช เราถามวาเปนยักษหรือ ทานตอบวาไมใช เราถามวาเปนมนุษยหรือ ทานก็
ตอบวาไมใช ถาอยางนั้นทานผูเจริญเปนอะไรแน ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เราพึงเปนเทวดา เพราะยังละอาสวะเหลาใดไมได อาสวะเหลานั้น
เราละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวนกระทําใหไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีก
ตอไปเปนธรรมดา ดูกรพราหมณ เราพึงเปนคนธรรพ ... เราพึงเปนยักษ ... เราพึงเปนมนุษย เพราะ
ยังละอาสวะเหลาใดไมไดอาสวะเหลานั้น เราละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาล
ยอดดวนกระทําใหไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนดอก
อุบล ดอกปทุม หรือดอกบัวขาว เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ตัง้ อยูพนน้ํา แตน้ํามิไดแปดเปอ น
แมฉันใด ดูกรพราหมณ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดในโลกเติบโตขึ้นในโลก อยูครอบงําโลก
อันโลกมิไดแปดเปอน ดูกรพราหมณ ทานจงทรงจําเราไววาเปนพระพุทธเจา ฯ
ความบังเกิดเปนเทวดา หรือคนธรรพ ผูเที่ยวไปในเวหา
พึงมีแกเราดวยอาสวะใด เราพึงถึงความเปนยักษ และ
เขาถึงความเปนมนุษยดว ยอาสวะใด อาสวะเหลานั้นของ
เรา สิ้นไปแลว เรากําจัดเสียแลว กระทําใหปราศจาก
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เครื่องผูกพัน ดอกบัวตั้งอยูพนน้าํ ยอมไมแปดเปอน
ดวยน้ํา ฉันใดเราก็ยอมไมแปดเปอนดวยโลก ฉันนั้น
ดูกรพราหมณ เพราะฉะนัน้ เราจึงเปนพระพุทธเจา ฯ
จบสูตรที่ ๖
อปริหานิสูตร
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผูไมควรเพื่อเสื่อม
รอบ ชื่อวายอมประพฤติใกลนิพพานทีเดียว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ยอมเปนผูสมบูรณดวยศีล ๑เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ เปนผูรู
ประมาณในโภชนะ ๑ เปนผูประกอบเนืองๆ ซึ่งมีความเพียรเครื่องตื่นอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีลอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีลสํารวมระวังในพระปาติโมกข
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอยสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีลอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูคุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลายอยางไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือเอาโดยนิมติ ไมถือเอา
โดยอนุพยัญชนะยอมประพฤติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ทีเ่ มื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศล
ธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมใน
จักขุนทรีย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิม้ รสดวยลิ้น ... ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถอื เอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ
ยอมปฏิบัติเพือ่ สํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา
และโทมนัสครอบงําได ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุเปนผูคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลายอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูรูประมาณในโภชนะอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลวยอมกลืนกินซึ่งอาหารมิใชเพื่อจะเลน มิใชเพื่อจะ
มัวเมา มิใชเพือ่ ประเทืองผิวมิใชเพื่อจะตกแตง เพียงเพื่อรางกายนี้ดํารงอยูได เพื่อ
ยังอัตภาพใหเปนไปเพื่อกําจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยหวังวา จักกําจัดเวทนา
เกาและจักไมยงั เวทนาใหมใหบังเกิดขึน้ ความเปนไป ความที่รางกายไมมีโทษ และความอยู
สําราญจักมีแกเรา ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุเปนผูรูประมาณในโภชนะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเปนผูประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเครื่องตื่นอยูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมชําระจิต
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ใหบริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกั้นดวยการเดินจงกรม ดวยการนั่งตลอดวัน ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก
ธรรมเครื่องกั้นดวยการเดินจงกรม ดวยการนั่งตลอดปฐมยามแหงราตรี ยอมสําเร็จสีหไสยาโดยขาง
เบื้องขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะ มนสิการความสําคัญในอันจะลุกขึ้น ตลอด
มัชฌิมยามแหงราตรี ลุกขึ้นแลวยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกั้นดวยการเดินจงกรม ดวย
การนั่ง ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี ภิกษุเปนผูประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเครื่องตืน่ อยูอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูไมควรเพื่อเสื่อมรอบ ชื่อวา
ยอมประพฤติใกลนิพพานทีเดียว ฯ
ภิกษุผดู าํ รงอยูในศีล สํารวมในอินทรียท ั้งหลาย รูประมาณ
ในโภชนะ และยอมประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียร
เครื่องตื่น อยู ภิกษุผูมีปรกติพากเพียรอยูอยางนี้ ไม
เกียจครานตลอดวันและคืน บําเพ็ญกุศลธรรมเพื่อถึง
ความเกษมจากโยคะภิกษุผูยินดีในความไมประมาทหรือ
มีปรกติเห็นภัยในความ ประมาทเปนผูไ มควรเพื่อความเสื่อม
ชื่อวาประพฤติใกล นิพพานทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๗
ปฏิลีนสูตร
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีทิฏฐิสัจจะแตละอยางอันบรรเทาไดแลว มีการ
แสวงหาทั้งปวงอันสละแลว มีกายสังขารอันสงบระงับ เราเรียกวาผูมีการหลีกออกเรนอยู ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีทฏิ ฐิสัจจะแตละอยางอันบรรเทาไดแลวอยางไร ทิฏฐิสัจจะแตละอยาง
เปนอันมาก ของสมณพราหมณผูมีกิเลสหนาแนนเหลาใด คือ เห็นวา โลกเที่ยง หรือวาโลก
ไมเที่ยง โลกมีที่สุด หรือวาโลกไมมีที่สุด ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพเปนอืน่ สรีระ
ก็เปนอื่น สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก หรือวาสัตวเบื้องหนาตายแลวยอมไมเกิดอีก
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี หรือวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดทฏิ ฐิสัจจะเหลานั้นทั้งหมดอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรเทา
ไดแลว สละแลวคายออกแลว ปลอยแลว ละไดแลว สละคืนแลว ภิกษุเปนผูมีทิฏฐิสัจจะ
แตละอยางอันบรรเทาไดแลวอยางนีแ้ ล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูมีการแสวงหาทั้งปวง อันสละแลวอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ มีการแสวงหากามอันละไดแลว มีการแสวงหาภพอันละไดแลว มีการแสวงหา
พรหมจรรยอนั สงบแลว ภิกษุเปนผูมีการแสวงหาทั้งปวงอันสละแลว อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเปนผูมีกายสังขารอันสงบระงับอยางไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้
บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์อยู ภิกษุเปนผูมีกายสังขารอันสงบระงับอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูหลีกออกเรนอยูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ละอัสมิมานะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวนกระทําไมใหมี ไมใหเกิดขึน้
อีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุเปนผูหลีกออกเรนอยูอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีทิฏฐิ
สัจจะแตละอยางอันบรรเทาไดแลวมีการแสวงหาทั้งปวงอันสละแลว มีกายสังขารอันสงบระงับแลว
เราเรียกวาผูหลีกออกเรนอยู ฯ
การแสวงหากาม การแสวงหาภพ กับการแสวงหา
พรหมจรรย อันภิกษุในธรรมวินัยนี้ สละคืนแลว การ
เชื่อถือสัจจะ และ ฐานะแหงทิฐิทั้งหลาย อันภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ถอนขึ้นแลวดวยประการดังนี้ ภิกษุผูสํารอก
ราคะทั้งปวง ผูห ลุดพนเพราะสิ้นตัณหา สละคืนการ
แสวงหา ถอนฐานะแหงทิฐทิ ั้งหลาย ไดแลว ภิกษุนั้นแล
เปนผูสงบ มีสติ ระงับกายสังขารเปนผูไมพา ยแพ
เปนผูตรัสรูเพราะรูเทาถึงมานะ เราเรียกวา เปนผูหลีกออก
เรนอยู ฯ
จบสูตรที่ ๘
อุชชยสูตร
[๓๙] ครัง้ นั้นแล อุชชยพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับไดปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวได
ทูลถามวา แมพระโคดมผูเจริญก็กลาวสรรเสริญยัญของพวกขาพเจาหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาที่ 42
ดูกรพราหมณเรามิไดสรรเสริญยัญไปทุกอยาง และก็มิไดติเตียนยัญไปทุกอยาง ดูกรพราหมณ
ในยัญชนิดใดมีการ ฆาโค ฆาแพะ แกะ ฆาไก สุกร สัตวตางชนิดถูกฆาดูกรพราหมณ
เราไมสรรเสริญยัญเห็นปานนี้แล อันประกอบดวยความริเริ่มขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระ
อรหันต หรือผูบ รรลุอรหัตมัค ยอมไมเกีย่ วของยัญเห็นปานนั้น อันประกอบดวยความริเริ่ม แต
ในยัญชนิดใด ไมมีการฆาโคไมมีการฆาแพะ แกะ ไมมกี ารฆาไก สุกร สัตวตางชนิดไมถูกฆา
เรายอมสรรเสริญยัญเห็นปานนั้นแล อันปราศจากความริเริ่ม คือ นิจทาน อนุกุลยัญขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะพระอรหันตหรือผูบรรลุอรหัตมรรค ยอมเกี่ยวของยัญเห็นปานนั้น อันปราศจาก
ความริเริ่ม ฯ
มหายัญทีม่ ีการริเริ่มใหญ คือ อัสสเมธ ปุริสเมธ การบูชา
ชื่อสัมมาปาสวาชเปยยะ และนิรัคคละ เหลานั้น ไมมี
ผลมาก ในยัญใดมีการฆาแพะ แกะ โค และสัตวตางๆ
พระอริยะ ทั้งหลายผูดําเนินชอบ ผูแสวงหาคุณใหญ ยอม
ไมเกี่ยวของยัญนั้น แตยญ
ั ใดไมมีการริเริ่ม เปนอนุกุล
ยัญที่ชนทัง้ หลาย บูชาเสมอ และแพะ แกะ โค สัตวตา งๆ
ไมถูกฆาในยัญใด พระอริยะทั้งหลายผูดําเนินชอบ ผู
แสวงหาคุณใหญยอมสรรเสริญยัญนั้น นักปราชญ
ยอมบูชาอยางนี้ ยัญนี้มีผลมาก เพราะเมื่อบุคคลบูชาอยู
อยางนี้ ยอมมีแตความดีไมมีความชั่ว และยัญยอมไพบูลย
ทั้งเทวดายอมเลื่อมใส ฯ
จบสูตรที่ ๙
อุทายสูตร
[๔๐] ครัง้ นั้นแล อุทายพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับไดปราศรัยกับพระ
ผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา แมพระโคดมผูเจริญยอมกลาวสรรเสริญยัญของพวกขาพเจาหรือ พระ
ผูมีพระภาคตรัสวาดูกรพราหมณ เรามิไดสรรเสริญยัญไปทุกอยาง และก็มิไดติเตียนยัญไปทุกอยาง
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ดูกรพราหมณ ในยัญชนิดใด มีการฆาโค ฆาแพะ แกะ ฆาไก สุกร สัตวตางชนิดถูกฆา เรา
ไมสรรเสริญยัญเห็นปานนี้ อันประกอบดวยความริเริ่ม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระอรหันต
หรือผูบรรลุอรหัตมรรค ยอมไมเกี่ยวของยัญเห็นปานนัน้ อันประกอบดวยความริเริ่ม แตในยัญ
ชนิดใดไมมีการฆาโค ไมมีการฆาแพะ แกะ ไมมีการฆาไก สุกร สัตวตางชนิดไมถูกฆา เรายอม
สรรเสริญยัญเห็นปานนี้ อันปราศจากความริเริ่ม ไดแกนจิ ทาน อนุกุลยัญ ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะพระอรหันตหรือผูบรรลุอรหัตมรรค ยอมเกีย่ วของยัญเห็นปานนี้อันปราศจากความริเริ่ม ฯ
ทานผูประพฤติพรหมจรรยทั้งหลาย ผูส ํารวมแลว ยอม
สรรเสริญยัญชนิดที่กระทําเปนหมวด ไมมีความริเริม่ ควร
โดยกาลเชนนั้น ทานผูรทู ั้งหลาย ผูฉลาดตอบุญ ผูมีกิเลส
เพียงดังวาหลังคาอันเปดแลวในโลก ผูล วงเลยตระกูล
และคติไปแลว ยอมสรรเสริญยัญชนิดนี้ ถาบุคคลกระ
ทําการบูชาในยัญ หรือในมตกทานตามสมควร มีจิตเลื่อมใส
บูชา ในเนือ้ นาอันดี คือ พรหมจารีบุคคลทั้งหลาย ยัญที่
บุคคล บูชาดีแลว เซนสรวงดีแลว สมบูรณแลว อัน
บุคคลกระทําแลวในทักขิเณยยบุคคลทั้งหลาย ยอมเปน
ยัญไพบูลย และเทวดายอมเลื่อมใส บัณฑิตผูมีเมธาเปน
ผูมีศรัทธา มีใจ อันสละแลว บูชายัญอยางนี้แลว ยอม
เขาถึงโลก อันปราศจาก ความเบียดเบียน เปนสุข ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบจักกวรรคที่ ๔
_______
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จักกสูตร ๒. สังคหสูตร ๓. สีหสูตร ๔. ปสาทสูตร ๕. วัสสการสูตร
๖. โทณสูตร ๗. อปริหานิสูตร ๘. ปฏิลีนสูตร๙. อุชชยสูตร ๑๐. อุทายสูตร ฯ
______
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โรหิตัสสวรรคที่ ๕
สมาธิสูตร
[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ สมาธิ
ภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบันมีอยู ๑
สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งญาณทัสสนะมีอยู
๑ สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะมีอยู ๑
สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะมีอยู ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพือ่ อยูเปน
สุขในปจจุบันเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน
มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน
ธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตกไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะสรรเสริญวา ผู
ไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละ
ทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆไดมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา ไดมอี ุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์
อยู ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ความอยูเปนสุขในปจจุบนั ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ไดเฉพาะซึ่งญาณทัสสนะเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ มนสิการอาโลกสัญญา
อธิษฐานทิวาสัญญา วา กลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวันเหมือน กลางคืน มีใจอันสงัด ปราศ
จากเครื่องรัดรึง อบรมจิตใหมีความสวางอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อไดญาณทัสสนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคล
เจริญแลวกระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพือ่ สติสัมปชัญญะเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูแจง
เวทนาที่เกิดขึน้ รูแจงเวทนาที่ตั้งอยู รูแจงเวทนาที่ดับไป รูแจงสัญญาที่เกิดขึ้น รูแจงสัญญาที่ตั้ง
อยู รูแจงสัญญาที่ดับไป รูแจงวิตกที่เกิดขึ้นรูแจงวิตกที่ตั้งอยู รูแจงวิตกที่ดับไป ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ
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ดูกรภิกษุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพือ่ ความสิ้น
อาสวะเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีปรกติพิจารณาเห็นความเกิดขึน้ และความเสื่อมไปใน
อุปาทานขันธ ๕ อยูวา รูปเปนดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงรูปเปนดังนี้ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนา
เปนดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงเวทนาเปนดังนี้ ความดับแหงเวทนาเปนดังนี้ สัญญาเปนดังนี้ ความ
เกิดขึ้นแหงสัญญาเปนดังนีค้ วามดับแหงสัญญาเปนดังนี้ สังขารเปนดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงสังขาร
เปนดังนี้ความดับแหงสังขารเปนดังนี้ วิญญาณเปนดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณเปนดังนี้ความดับ
แหงวิญญาณเปนดังนี้ ดูกรภิกษุท้งั หลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ความสิ้นอาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนา ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อนึ่ง คําตอไปนี้ เรากลาวแลวในปุณณปญหาในปรายนวรรค หมายเอาขอความนี้วา
ความหวั่นไหวไมมีแกบคุ คลใด ในโลกไหนๆ เพราะ
รูความสูงต่ําในโลก บุคคลนั้นเปนผูสงบปราศจากควันคือ
ความโกรธ เปนผูไมมีความคับแคน เปนผูหมดหวัง
เรากลาววา ขาม ชาติและชราไดแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปญหาสูตร
[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปญหาพยากรณ ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ ปญหา
ที่พึงพยากรณโดยสวนเดียวมีอยู ๑ ปญหาที่พึงจําแนกพยากรณมีอยู ๑ ปญหาที่ตองสอบถามแลว
พยากรณมีอยู ๑ ปญหาที่ควรงดมีอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายปญหาพยากรณ ๔ อยาง นี้แล ฯ
๑. กลาวแกโดยสวนเดียว ๒. จําแนกกลาวแก ๓. ยอน
ถาม กลาวแก ๔. การงดกลาวแก อนึ่ง ภิกษุใดยอมรูความ
สมควรแกธรรมในฐานะนั้นๆ แหงปญญาเหลานั้น บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวภิกษุอยางนั้นวา เปนผูฉลาดตอปญหาทั้ง ๔
ภิกษุผูทใี่ ครๆ ไลปญหาไดยาก ครอบงําไดยาก เปนผูลกึ
ซึ้งใหพายแพไดยาก และเปนผูฉลาดตอประโยชนทงั้ ๒
คือ ทั้งในดานเจริญและในดานเสื่อม ยอมเปนผูฉลาดงด
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เวนทางเสือ่ ม ถือเอาทางเจริญ เปนธีรชนเพราะรูจกั
ประโยชน ชาวโลกขนานนามวา บัณฑิต ฯ
จบสูตรที่ ๒
โกธสูตรที่ ๑
[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน
คือ เปนผูหนักในความโกรธ ไมหนักในสัทธรรม ๑เปนผูหนักในความลบหลู ไมหนักใน
สัทธรรม ๑ เปนผูหนักในลาภ ไมหนักในสัทธรรม ๑ เปนผูหนักในสักการะ ไมหนักในสัทธรรม
๑ บุคคล ๔จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยู
ในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ เปนผูหนักในสัทธรรม ไมหนักในความโกรธ ๑ เปนผูหนักใน
สัทธรรม ไมหนักในความลบหลู ๑ เปนผูห นักในสัทธรรม ไมหนักในลาภ ๑ เปนผูหนักใน
สัทธรรม ไมหนักในสักการะ ๑บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
ภิกษุผหู นักในความโกรธ และความลบหลู หนักในลาภ
และสักการะ พวกเธอยอมไมงอกงามในธรรมอันพระ
สัมมาสัมพุทธะแสดงแลว สวนภิกษุเหลาใด เปนผูห นัก
ใน สัทธรรมอยูแลว และกําลังเปนผูหนักในสัทธรรมอยู
ภิกษุเหลานั้นแล ยอมงอกงามในธรรมอันพระสัมมา
สัมพุทธะ ทรงแสดงแลว ฯ
จบสูตรที่ ๓
โกธสูตรที่ ๒
[๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัทธรรม ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ความ
เปนผูหนักในความโกรธ ไมเปนผูหนักในสัทธรรม ๑ความเปนผูหนักในความลบหลู ไมหนักใน
สัทธรรม ๑ ความเปนผูหนักในลาภไมหนักในสัทธรรม ๑ ความเปนผูหนักในสักการะ ไมหนักใน
สัทธรรม ๑อสัทธรรม ๔ ประการนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธรรม ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปน
ไฉน คือ ความเปนผูหนักในสัทธรรม ไมหนักในความโกรธ ๑ความเปนผูหนักในสัทธรรม ไม
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หนักในความลบหลู ๑ ความเปนผูหนักในสัทธรรม ไมหนักในลาภ ๑ ความเปนผูหนักในสัทธรรม
ไมหนักในสักการะ ๑สัทธรรม ๔ ประการนี้แล ฯ
ภิกษุผหู นักในความโกรธและความลบหลู หนักในลาภ
และ สักการะ ยอมไมงอกงามในพระสัทธรรม ดุจพืชที่
หวานไวในนาไมดี สวนภิกษุเหลาใด เปนผูหนักใน
สัทธรรมอยูแลวและกําลังเปนผูหนักในสัทธรรม ภิกษุ
เหลานั้นแล ยอมงอกงามในธรรม ประดุจตนไมอาศัย
ยางงอกงามอยู ฉะนัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
โรหิตัสสสูตรที่ ๑
[๔๕] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแลโรหิตัสสเทวบุตร เมื่อปฐมยามลวงไปแลว มี
รัศมีงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
อภิวาทแลวยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ สัตว
ยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไมอุบตั ิในโอกาสใดหนอแล พระองค
อาจหรือหนอเพื่อจะทรงทราบ เพื่อจะทรงเห็นหรือเพื่อจะทรงถึงซึ่งที่สุดแหงโลกดวยการเสด็จไป
ในโอกาสนั้น พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอาวุโส สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย
ยอมไมจุตยิ อมไมอุบัติ ในโอกาสใดแล เรายอมไมกลาวโอกาสนั้นวาเปนที่สุดแหงโลกที่ควรรู
ควรเห็น ควรถึงดวยการไป ฯ
โร. อัศจรรย พระเจาขา สิ่งไมเคยมีไดมขี ึ้น พระเจาขา เทาที่พระผูมพี ระภาคตรัส
พระดํารัสนี้วา ดูกรอาวุโส สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตายยอมไมจุติ ยอมไมอบุ ัติ
ในโอกาสใดแล เรายอมไมกลาวโอกาสนั้น วาเปนที่สุดแหงโลก ที่ควรรู ควรเห็น ควรถึง ดวย
การไป เปนอันตรัสดีแลวขาแตพระองคผเู จริญ เรื่องเคยมีมาแลว ขาพระองคเปนฤาษีชื่อโรหิ
ตัสสะเปนบุตรนายบาน มีฤทธิ์ไปในอากาศได ความเร็วของขาพระองคนั้นเปรียบไดกับนายขมัง
ธนู ผูมีธนูอันมั่นเหมาะ ศึกษาดีแลว เชี่ยวชาญ เคยแสดงใหปรากฏแลว พึงยิงลูกศรอันเบาให
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ผานเงาตาลดานขวางไปไดโดยไมสูยาก ฉะนั้นการยกยางเทาแตละกาวของขาพระองค เปรียบดวย
สมุทรดานตะวันตกไกลจากสมุทรดานตะวันออก ฉะนัน้ ขาแตพระองคผูเจริญ ความปรารถนาเห็น
ปานนี้วา เราจักถึงที่สุดแหงโลกดวยการไป เกิดขึ้นแลวแกขาพระองคนั้น ผูประกอบดวยกําลังเร็ว
เห็นปานนั้น และดวยการยกยางเทาเห็นปานนั้น ขาพระองคนั้นแล เวนจากการกิน การดื่ม การเคี้ยว
การลิ้ม เวนจากการถายอุจจาระ ปสสาวะ เวนจากการหลับและการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย
เปนผูมีชีวิตอยูต ลอดรอยปในคราวที่มนุษยมีอายุรอยป ไปตลอดรอยป ไมทันถึงที่สุดแหงโลก ไดทาํ
กาละเสียในระหวางทีเดียว นาอัศจรรย พระเจาขา สิ่งไมเคยมีไดมีขึ้นพระเจาขา เทาที่พระผูมี
พระภาคตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกรอาวุโสสัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ
ยอมไมอุบัติ ในโอกาสใด เราไมกลาวโอกาสนั้น วาเปนที่สุดแหงโลก ที่ควรรู ควรเห็น ควร
ถึงดวยการไป เปนอันตรัสดีแลว
พ. ดูกรอาวุโส สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไมอุบัติ
ในโอกาสใด เราไมกลาวโอกาสนั้น วาเปนที่สุดแหงโลก ที่ควรรู ควรเห็น ควรถึง ดวยการไป
และเรายอมไมกลาวการกระทําที่สุดแหงทุกข เพราะไปไมถึงที่สุดแหงโลก แตเรายอมบัญญัติโลก
เหตุเกิดแหงโลก ความดับแหงโลก และปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหง
โลก ในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่ง มีสญ
ั ญาและมีใจนี้เทานั้น ฯ
ในกาลไหนๆ ที่สุดแหงโลก อันใครๆ ไมพึงถึงดวย
การไป และการเปลื้องตนใหพนจากทุกข ยอมไมมเี พราะ
ไมถึงที่สุดแหงโลก เพราะฉะนัน้ แล ทานผูรูแจงโลก
มีเมธาดี ถึงที่สุดแหงโลก มีพรหมจรรยอยูจบแลว เปน
ผูมีบาป อันสงบ รูที่สุดแหงโลกแลว ยอมไมหวังโลกนี้
และ โลกหนา ฯ
จบสูตรที่ ๕
โรหิตัสสสูตรที่ ๒
[๔๖] ครัง้ นั้นแล เมื่อราตรีนั้นผานไปแลว พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว โรหิตัสสเทวบุตร มีรัศมีงามยิ่ง
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นัก ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว เขามาหาเราถึงที่อยู อภิวาทเราแลวยืนอยู ณ ทีค่ วรสวน
ขางหนึ่ง แลวไดถามเราวา ขาแตพระองคเจริญ สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตายยอม
ไมจุติ ยอมไมอุบัติ ในโอกาสใดหนอแล พระองคอาจหรือหนอเพื่อจะทรงทราบ เพื่อจะทรงเห็น
หรือเพื่อจะทรงถึงที่สุดแหงโลกดวยการไปในโอกาสนั้นดังนี้ เมื่อเทวบุตรกลาวอยางนี้แลว เรา
ไดกลาวกะเทวบุตรนั้นวา ดูกรอาวุโสสัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอม
ไมอุบัติ ในโอกาสใดแล เรายอมไมกลาวโอกาสนั้นวาเปนที่สุดแหงโลก ที่ควรรู ควรเห็น ควร
ถึงดวยการไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรากลาวอยางนีแ้ ลว โรหิตัสสเทวบุตรไดกลาวกะเราวา นา
อัศจรรย พระเจาขา สิ่งไมเคยมีไดมีขึ้น พระเจาขาเทาที่พระผูมีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้วา สัตว
ยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไมอุบตั ิ ในโอกาสใดแล เรายอมไมกลาว
โอกาสนั้นวาเปนที่สุดแหงโลก ที่ควรรู ควรเห็น ควรถึง ดวยการไป เปนอันตรัสดีแลว
ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว ขาพระองคเปนฤาษีชื่อโรหิตัสสะเปนบุตรนายบานมีฤทธิ์
ไปในอากาศได ความเร็วของขาพระองคนนั้ เปรียบไดกบั นายขมังธนู ผูมีธนูอันมั่นเหมาะ ศึกษา
ดีแลว เคยแสดงใหปรากฏแลวพึงยิงลูกศรอันเบาใหผานเงาตาลดานขวางไปไดโดยไมสูยาก ฉะนัน้
การยกยางเทาแตละกาวของขาพระองค เปรียบดวยสมุทรดานตะวันตกไกลจากสมุทรดานตะวันออก
ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ความปรารถนาเห็นปานนี้วา เราจักถึงที่สุดแหงโลกดวยการไป ดังนี้
ไดเกิดขึ้นแกขา พระองคนั้น ผูประกอบดวยกําลังเร็วเห็นปานนั้น และดวยการยกยางเทาเห็นปานนัน้
ขาพระองคนนั้ แล เวนจากการกิน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม เวนจากการถายอุจจาระ ปสสาวะ
เวนจากการหลับและการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย เปนผูมีชีวิตอยูตลอดรอยปในคราวที่มนุษยมีอายุ
รอยป ไปตลอดรอยป ไมทันถึงที่สุดแหงโลก ไดทํากาละเสียในระหวางทีเดียว นาอัศจรรย
พระเจาขา สิ่งไมเคยมีไดมีขึ้น พระเจาขา สิ่งไมเคยมีไดมีขึ้น พระเจาขา เทาที่พระผูม ีพระภาค
ตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกรอาวุโส สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแกยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไม
อุบัติ ในโอกาสใด เราไมกลาวโอกาสนั้นวาเปนที่สุดแหงโลก ที่ควรรู ควรเห็น ควรถึง ดวย
การไป ดูกรภิกษุทั้งหลายเมือ่ เทวบุตรกลาวอยางนีแ้ ลว เราไดกลาวกะเทวบุตรวา ดูกรอาวุโส
สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไมอุบัติ ในโอกาสใด เราไมกลาว
โอกาสนั้น วาเปนที่สุดแหงโลก ที่ควรรู ควรเห็น ควรถึง ดวยการไปและเรายอมไมกลาวการ
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กระทําที่สุดแหงทุกข เพราะไปไมถึงที่สุดแหงโลก แตเรายอมบัญญัติโลก เหตุเกิดแหงโลก ความ
ดับแหงโลก ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงโลก ในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่ง มีสัญญาและมีจิต
นี้เทานั้น
ในกาลไหนๆ ที่สุดแหงโลกอันใครๆ ไมพึงถึงดวย
การไปและการเปลื้องทุกขยอมไมมี เพราะไมถึงที่สุด
แหงโลก เพราะฉะนัน้ แล ทานผูรูแจงโลก มีเมธาดี
ถึงที่สุดแหงโลก มีพรหมจรรยอยูจ บแลว เปนผูมบี าป
อันสงบ รูที่สุดแหงโลก แลว ยอมไมหวังโลกนี้ และ
โลกหนา ฯ
จบสูตรที่ ๖
สุวิทูรสูตร
[๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไกลกันแสนไกล ๔ ประการ นี้ ๔ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฟากับแผนดิน นีเ้ ปนสิ่งที่ไกลกันแสนไกลประการที่ ๑ ฝงนี้และฝงโนนแหง
สมุทร นี้เปนสิ่งที่ไกลกันแสนไกลประการที่ ๒ พระอาทิตยยามขึ้นและยามอัสดงคตนี้เปนสิ่งที่
ไกลกันแสนไกลประการที่ ๓ ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ นี้เปนสิ่งที่ไกลกันแสนไกล
ประการที่ ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไกลกันแสนไกล ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
นักปราชญทั้งหลายกลาววา ฟากับดินไกลกัน ฝงสมุทร
ก็ไกลกัน พระอาทิตยสอ งแสงยามอุทยั กับยามอัสดงคต
ไกลกัน บัณฑิตกลาววา ธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของ
อสัตบุรุษไกลกันยิ่งกวานัน้ การสมาคมของสัตบุรุษ
มั่นคงยืดยาว ยอมเปนอยางนั้นตราบเทากาลที่พึงดํารงอยู
สวนการสมาคมของอสัตบุรุษ ยอมจืดจางเร็ว เพราะฉะนั้น
ธรรมของสัตบุรุษ จึงไกลจากธรรมของอสัตบุรุษ ฯ
จบสูตรที่ ๗
วิสาขสูตร
[๔๘] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล ทานวิสาขปญจาลิบุตร ไดชี้แจงภิกษุ
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ทั้งหลาย ในอุปฏฐานศาลาใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันเปน
วาจาของชาวเมืองสละสลวย ปราศจากโทษ ใหเขาใจความไดแจมแจง นับเนื่องในนิพพาน ไม
อิงวัฏฏะ ครั้งนั้นแล พระผูมพี ระภาคทรงออกจากที่เรนในสายัณหสมัย เสด็จไปยังอุปฏ ฐานศาลา
แลวประทับนัง่ บนอาสนะทีป่ ูลาดไว ครั้นแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครหนอ
ชี้แจงภิกษุทั้งหลายในอุปฏฐานศาลาใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา
อันเปนวาจาของชาวเมือง สละสลวย ปราศจากโทษ ใหเขาใจความไดแจมแจง นับเนื่องใน
นิพพาน ไมอิงวัฏฏะ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานวิสาขปญจาลิบุตร ชี้แจง
ภิกษุทั้งหลายในอุปฏฐานศาลาใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอัน
เปนวาจาของชาวเมือง สละสลวยปราศจากโทษ ใหเขาใจความไดแจมแจง นับเนื่องในนิพพาน
ไมอิงวัฏฏะครั้งนั้นแล พระผูม ีพระภาคไดตรัสกะทานวิสาขปญจาลิบุตรวา ดีละ ดีละวิสาขะ
เปนการดีแลววิสาขะ ที่เธอชีแ้ จงภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญ ใหราเริง
ดวยธรรมีกถาอันเปนวาจาของชาวเมือง สละสลวยปราศจากโทษ ใหเขาใจความไดแจมแจง นับ
เนื่องในนิพพาน ไมอิงวัฏฏะ ฯ
คนที่ไมพดู ชนทั้งหลายยอมรูไมไดวา เปนพาลหรือ
บัณฑิต สวนคนที่พูด ชนทั้งหลายยอมรูวา เปนผูแสดง
อมตบท บุคคลพึงยังธรรมใหสวางแจมแจง พึงยกยองธง
ของฤาษี ทั้งหลาย ฤาษีทั้งหลายมีสุภาษิตเปนธง เพราะ
วาธรรมเปน ธงของพวกฤาษี ฯ
จบสูตรที่ ๘
วิปลลาสสูตร
[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส ๔ประการนี้ ๔
ประการเปนไฉน คือ สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาสในสิ่งที่ไมเทีย่ งวาเทีย่ ง ๑ ใน
สิ่งที่เปนทุกขวาเปนสุข ๑ ในสิ่งที่ไมใชตนวาเปนตน ๑ ในสิ่งที่ไมงามวางาม ๑ สัญญาวิปลาส
จิตวิปลาส ทิฐวิ ิปลาส๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญาไมวิปลาส จิตไมวิปลาส
ทิฐิไมวิปลาส ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ สัญญาไมวิปลาส จิตไมวิปลาส ทิฐิไม
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วิปลาส ในสิ่งที่ไมเที่ยงวาไมเที่ยง ๑ ในสิ่งที่เปนทุกขวาเปนทุกข ๑ในสิ่งที่ไมใชตนวาไมใชตน ๑
ในสิ่งที่ไมงามวาไมงาม ๑ สัญญาไมวิปลาสจิตไมวิปลาส ทิฐิไมวิปลาส ๔ ประการนี้แล ฯ
เหลาสัตวผูถูกมิจฉาทิฐิกําจัด มีจิตฟุง ซาน มีความสําคัญ
ผิด มีความสําคัญในสิ่งที่ไมเที่ยงวาเทีย่ ง สําคัญในสิ่ง
ที่เปนทุกข วาเปนสุข สําคัญในสิ่งที่ไมใชตนวาเปนตน
และสําคัญในสิ่งที่ไมงามวางาม สัตวคือชนเหลานั้น ชื่อ
วาประกอบแลวในเครื่องประกอบของมาร ไมเปนผูเกษม
จากโยคะ มีปรกติไปสูชาติ และมรณะ ยอมไปสูสงสาร
ก็ในกาลใด พระพุทธเจาทั้งหลาย ผูกระทําแสงสวางบังเกิด
ขึ้นในโลก พระพุทธเจาเหลานั้น ยอมประกาศธรรมนี้
เปนเครื่องใหสัตวถึงความสงบทุกข ชน เหลานั้นผูมีปญ
 ญา
ฟงธรรมของพระพุทธเจาเหลานั้น แลว ไดจิตของตน
ควรแปลวา (กลับไดความคิดเปนของตัวเอง) ไดเห็น
สิ่งไมเที่ยงโดยความเปนของไม เที่ยง ไดเห็นทุกขโดยความ
เปนทุกข ไดเห็นสิ่งที่ไมใชตน วาไมใชตน ไดเห็นสิ่งที่
ไมงามโดยความเปนของไมงาม สมาทานสัมมาทิฐิ จึง
ลวงทุกขทั้งปวงได ฯ
จบสูตรที่ ๙
อุปกิเลสสูตร
[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องมัวหมองของพระจันทร และพระอาทิตย อันเปนเหตุ
ใหพระจันทรและพระอาทิตยไมแผดแสง ไมสองแสง ไมไพโรจนมี ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เปนไฉน คือ เมฆ ๑ หมอก ๑ ควันและละออง ๑ราหูจอมอสูร ๑ เครื่องมัวหมองของ
พระจันทรและพระอาทิตย อันเปนเหตุใหพระจันทรและพระอาทิตยไมแผดแสง ไมสวางไสว
ไมไพโรจน ๔ ประการนีแ้ ลดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของสมณพราหมณทั้งหลาย อันเปนเหตุ
ใหสมณพราหมณพวกหนึ่งไมสงา ไมรุงเรือง ไมไพโรจน ก็มี ๔ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน
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๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ดื่มสุราและเมรัย ไมงดเวน
จากการดื่มสุราและเมรัย นี้เปนอุปกิเลสของสมณพราหมณประการที่ ๑ มีสมณพราหมณพวกหนึง่
เสพเมถุนธรรม ไมงดเวนจากเมถุนธรรม นี้เปนอุปกิเลสของสมณพราหมณประการที่ ๒ มีสมณ
พราหมณพวกหนึ่งยินดีทองและเงิน ไมงดเวนจากการรับทองและเงิน นี้เปนอุปกิเลสของสมณ
พราหมณประการที่ ๓ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ ไมงดเวนจากมิจฉาชีพ
นี้เปนอุปกิเลสของสมณพราหมณประการที่ ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสของสมณพราหมณ
ทั้งหลาย อันเปนเหตุใหสมณพราหมณพวกหนึ่งไมสงา ไมรุงเรือง ไมไพโรจน ฯ
สมณพราหมณพวกหนึง่ ถูกราคะและโทสะ ปกคลุมแลว
อันอวิชชาหุมหอแลว เพลิดเพลินรูปที่นารัก ยอมดื่มสุรา
และเมรัย เสพเมถุน เปนผูไมรูแจง ยินดีรับทองและเงิน
สมณพราหมณพวกหนึง่ ยอมเลี้ยงชีวติ ดวยมิจฉาชีพ
อุป กิเลสอันเปนเหตุใหสมณพราหมณพวกหนึ่งไมสงา ไม
รุงเรือง ไมไพโรจน ซึ่งเปนที่รูกันวา เปนผูไมบริสุทธิ์
มีธุลีคือกิเลส เปนผูอันความมืดรัดรึงแลว เปนทาส
แหงตัณหา อันตัณหานําไปดวยดี ยอมยังอัตภาพอัน
หยาบใหเจริญ ยอมยินดีภพใหมเหลานี้ อันพระพุทธเจา
ผูเปน เผาพันธุแหงพระอาทิตยตรัสไวแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบโรหิตัสสวรรคที่ ๕
___________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สมาธิสูตร ๒. ปญหาสูตร ๓. โกธสูตรที่ ๑ ๔. โกธสูตรที่ ๒ ๕. โรหิตัสสสูตรที่ ๑
๖. โรหิตัสสสูตรที่ ๒ ๗. สุวทิ ูรสูตร ๘. วิสาขสูตร๙. วิปลลาสสูตร ๑๐. อุปกิเลสสูตร ฯ
จบปฐมปณณาสก
_______
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ทุติยปณณาสก
ปุญญาภิสันทวรรคที่ ๑
ปุญญาภิสันทสูตรที่ ๑
[๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้ นําความสุขมาให ใหอารมณ
อันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ สุข
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หวงบุญหวงกุศล ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุบริโภคจีวรของทายกใดเขาถึงเจโตสมาธิอันหาประมาณมิไดอยู หวงบุญหวงกุศลของทายกนัน้
หาประมาณมิได นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค
ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใครนาพอใจ ภิกษุบริโภคบิณฑบาต
ของทายกใด ... บริโภคเสนาสนะของทายกใด ...บริโภคเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแหงคนไขของ
ทายกใด เขาถึงเจโตสมาธิอันหาประมาณมิไดอยู หวงบุญหวงกุศลของทายกนัน้ หาประมาณมิได
นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หวงบุญหวงกุศล
๔ ประการนีแ้ ล นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค
ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลเพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ฯ
อนึ่ง การถือเอาประมาณแหงบุญของอริยสาวก ผูประกอบดวยหวงบุญหวงกุศล ๔
ประการนีว้ า หวงบุญหวงกุศลมีประมาณเทานี้ นําความสุขมาใหใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปน
วิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ ดังนี้ ไมใชกระทําไดงาย โดยที่แท ยอมถึงการนับวา เปนกองบุญใหญ จะนับ
จะประมาณมิไดทีเดียว การถือเอาประมาณแหงน้ําในมหาสมุทรวา เทานี้อาฬหกะ เทานี้รอยอาฬหกะ
เทานี้พันอาฬหกะ หรือวาเทานี้แสนอาฬหกะ ไมใชทําไดงายโดยที่แท ยอมถึงการนับวา เปนหวง
น้ําใหญ จะนับจะประมาณมิไดทีเดียวแมฉนั ใด การถือเอาประมาณแหงบุญของอริยสาวก
ผูประกอบดวยหวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญหวงกุศลมีประมาณเทานี้ นําความสุขมาให
ใหอารมณอนั เลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพือ่ เกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
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เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ดังนี้ ไมใชกระทําไดงาย โดยที่แท ยอมถึงซึ่งการ
นับวา เปนกองบุญใหญ จะนับจะประมาณมิไดทีเดียว ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
แมน้ําทั้งหลาย อันคับคั่งดวยหมูปลาเปนจํานวนมาก ไหล
ไปยังสาครคือทะเลใหญ ที่ขังน้ําใหญ ไมมีประมาณ
ประกอบดวยสิ่งที่นากลัวมาก เปนที่อยูอ าศัยแหงรัตนะ
เปนอันมาก ยอมยังสาครใหเต็ม ฉันใด ทอธารแหงบุญ
ยอมยังนรชนผูเปนบัณฑิต ผูใหขาวและน้ํา ใหเครื่องปู
ลาดที่นอนและที่นั่ง ใหเต็มดวยบุญ ฉันนั้น เหมือน
อยางแมนา้ํ คือหวงน้ํายังสาครใหเต็มฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปุญญาภิสันทสูตรที่ ๒
[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้ นําความสุขมาให ใหอารมณ
อันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ สุข
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หวงบุญหวงกุศล ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจาวา แม
เพราะเหตุนี้พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงสมบูรณดวย
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกชั้นเยีย่ ม เปนศาสดา
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผูมีโชคหวงบุญหวงกุศลประการที่ ๑ นี้
นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผู
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว
อันผูบรรลุพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชน
พึงรูไดเฉพาะตน หวงบุญหวงกุศลประการที่ ๒ นี้นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปน
วิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรคยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจอีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวใน
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พระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดี เปนผูปฏิบัติตรง เปนผูปฏิบัติ
เปนธรรม เปนผูปฏิบัติชอบ คือ คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี้คือพระสงฆสาวกของพระผูมี
พระภาค เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับเปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา หวงบุญหวงกุศลประการที่ ๓ นี้ นําความสุขมาให ให
อารมณอันเลิศมีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อสุข
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยศีล อันพระ
อริยะใครแลว ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอยเปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหา
และทิฐิไมถูกตอง เปนไปเพือ่ สมาธิหวงบุญหวงกุศลประการที่ ๔ นี้ นําสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มี
สุขเปนวิบากเปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้แล นําความสุขมาให ให
อารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อ
สุข อันนาปรารถนา นาใครนาพอใจ ฯ
ผูใดมีศรัทธาตั้งมั่นไมหวั่นไหวในพระตถาคต มีศีลดีงาม
อันพระอริยะเจาใครแลว สรรเสริญแลว มีความเลื่อมใส
ใน พระสงฆ และมีความเห็นตรง บัณฑิตทั้งหลายกลาวผู
นั้นวา เปนคนไมขัดสน ชีวิตของผูนั้นไมเปลา เพราะฉะนัน้
ผูมี ปญญา เมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทัง้ หลาย
ควร ประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็น
ธรรมไว เนืองๆ เถิด ฯ
จบสูตรที่ ๒
สังวาสสูตรที่ ๑
[๕๓] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเสด็จดําเนินหนทางไกลในระหวางเมืองมธุราและ
เมืองเวรัญชาตอกัน คหบดีและคหปตานีมากดวยกัน ก็เปนผูดําเนินหนทางไกล ในระหวางเมือง
มธุราและเมืองเวรัญชาตอกัน ครั้งนั้นแลพระผูมีพระภาคเสด็จแวะออกจากทาง ประทับนั่งที่โคนไม
แหงหนึ่ง คหบดีและคหปตานีเหลานั้นไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งที่โคนไมแหงหนึ่ง จึงได
พากันไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
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พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนกี้ ะคหบดีและคหปตานีเหลานั้นวา ดูกรคหบดีและคหปตานี
ทั้งหลาย การอยูรวม ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ ชายผีอยูรวมกับหญิงผี ๑ ชายผีอยูรวม
กับหญิงเทวดา๑ ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงผี ๑ ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดา ๑ ดูกรคหบดีและ
คหปตานีทั้งหลายก็ชายผีอยูร วมกับหญิงผีอยางไร สามีในโลกนี้เปนผูม ักฆาสัตว ลักทรัพย
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเปนคนทุศีล
มีบาปธรรม มีใจอันมลทินคือความตระหนี่ครอบงํา ดาและบริภาษ สมณพราหมณ อยูครองเรือน
แมภรรยาของเขาก็เปนผูมักฆาสัตว ลักทรัพยประพฤติผดิ ในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและ
เมรัยอันเปนทีต่ ั้งแหงความประมาท เปนคนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอันมลทินคือความตระหนี่ครอบงํา
ดาและบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลายชายผีอยูรวมกับหญิงผี
อยางนี้แล ฯ
ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ก็ชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางไร สามีในโลกนี้
เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ ดาและบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือนสวนภรรยาของเขาเปนผูงดเวน
จากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการดื่มน้ําเมาคือ
สุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท มีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมลทินคือความ
ตระหนี่ ไมดาไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลายชายผี
อยูรวมกับหญิงเทวดาอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ก็ชายเทวดาอยูรว มกับหญิงผีอยางไรสามีในโลกนี้
เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน สวนภรรยาของเขาเปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ ดาและ
บริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ชายเทวดาอยูรว มกับหญิง
ผีอยางนี้แล ฯ
ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ก็ชายเทวดาอยูรว มกับหญิงเทวดาอยางไร สามีใน
โลกนี้เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ไมดาไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน แม
ภรรยาของเขาก็เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯไมดาไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน
ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลายชายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางนี้แล ดูกรคหบดีและปตานีทั้ง
หลาย การอยูรว ม ๔ ประการนี้แล ฯ
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ภรรยาและสามีทั้งสองเปนผูทุศีล เปนคนตระหนี่ มักดาวา
สมณพราหมณ ชื่อวาเปนผีมาอยูรวมกัน สามีเปนผูทุศีล
มีความตระหนี่ มักดาวาสมณพราหมณ สวนภรรยาเปนผูมี
ศีล รูความประสงคของผูขอ ปราศจากความตระหนี่
ภรรยา นัน้ ชื่อวาเทวดาอยูรว มกับสามีผี สามีเปนผูมีศีล
รูความประสงคของผูขอ ปราศจากความตระหนี่ สวน
ภรรยาเปนผูทุศีล มีความตระหนี่ มักดาวาสมณพราหมณ
ชื่อวาหญิงผี อยูรวมกับสามีเทวดา ทั้งสองเปนผูมีศรัทธา
รูความประสงค ของผูขอ มีความสํารวม เปนอยูโดยธรรม
ภรรยาและ สามีทั้งสองนั้น เจรจาถอยคําที่นารักแกกัน
และกัน ยอมมี ความเจริญรุงเรืองมาก มีความผาสุก ทั้ง
สองฝายมีศีลเสมอ กัน รักใครกนั มาก ไมมีใจรายตอกัน
ครั้นประพฤติธรรม ในโลกนี้แลว เปนผูมีศีลและวัตรเสมอ
กันยอมเปนผูเสวย กามารมณเพลิดเพลินบันเทิงใจอยูใน
เทวโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
สังวาสสูตรที่ ๒
[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอยูรว ม ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ชายผี
อยูรวมกับหญิงผี ๑ ชายผีอยูร วมกับหญิงเทวดา ๑ ชายเทวดาอยูรว มกับหญิงผี ๑ ชายเทวดาอยูรว ม
กับหญิงเทวดา ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ชายผีอยูรวมกับหญิงผีอยางไร สามีในโลกนี้เปนผูมักฆา
สัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มีความ
ละโมบ มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด เปนคนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอันมลทิน คือความตระหนี่
ครอบงํา ดาและบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน แมภรรยาของเขาก็เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ
อยูครองเรือน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายผีอยูรว มกับหญิงผีอยางนี้แล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางไร สามีในโลกนี้ เปนผูมัก
ฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน สวนภรรยาของเขาเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย
จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการพูดสอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพูด
เพอเจอ ไมมีความละโมบ ไมมีพยาบาท มีความเห็นชอบ มีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจาก
มลทินคือความตระหนี่ ไมดา ไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายผี
อยูรวมกับหญิงเทวดาอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ชายเทวดาอยูรว มกับหญิงผีอยางไร สามีในโลกนี้ เปนผูงดเวน
จากการฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน สวนภรรยาของเขาเปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงผีอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ชายเทวดาอยูรว มกับหญิงเทวดาอยางไร สามีในโลกนี้เปนผูงด
เวนจากการฆาสัตว ฯลฯ อยูค รองเรือน แมภรรยาของเขาก็เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ อยู
ครองเรือน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
อยูรวม ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
ภรรยาและสามีทั้งสองเปนผูทุศีล เปนคนตระหนี่ มักดาวา
สมณพราหมณ ชื่อวาเปนผีมาอยูรวมกัน สามีเปนผูทุศีลมี
ความตระหนี่ มักดาวาสมณพราหมณ สวนภรรยาเปนผูมี
ศีล รูความประสงคของผูขอ ปราศจากความตระหนี่ ภรรยา
นั้นชื่อวาเทวดาอยูรวมกับสามีผี สามีเปนผูมีศีล รูความ
ประสงคของผูขอ ปราศจากความตระหนี่ สวนภรรยาเปน
ผูทุศีล มีความตระหนี่ มักดาวาสมณพราหมณ ชือ่ วาหญิง ผี
อยูรวมกับสามีเทวดา ทั้งสองเปนผูมีศรัทธารูความประสงค
ของผูขอ มีความสํารวม เปนอยูโดยธรรม ภรรยาและสามี
ทั้งสองนั้น เจรจาถอยคําที่นารักแกกนั และกัน ยอมมี
ความเจริญรุงเรืองมาก มีความผาสุก ทั้งสองฝายมีศีล
เสมอกันรักใครกันมาก ไมมีใจรายตอกัน ครั้นประพฤติ
ธรรมใน โลกนี้แลว เปนผูมีศีลและวัตรเสมอกัน ยอม
เปนผูเสวย กามารมณเพลิดเพลินบันเทิงใจอยูในเทวโลก ฯ
จบสูตรที่ ๔
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สมชีวิสูตรที่ ๑
[๕๕] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ เภสกฬามฤคทายวันใกลบานสุงสุมาร
คีระ แควนภัคคะ ครั้งนั้นแล เวลาเชา พระผูม ีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จ
เขาไปยังนิเวศนของนกุลบิดาคฤหบดี แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้งนัน้ แล คฤหบดีผู
นกุลบิดาและคฤหปตานีผูนกุลมารดา เขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว คฤหบดีผูนกุลบิดาไดกราบทูลกะพระผูมพี ระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ นับแตเวลาที่ตระกูลนําคฤหปตานีผูนกุลมารดาซึ่งยังเปนสาวมา เพื่อขาพระองคผูยังเปนหนุม
ขาพระองคมิไดรูสึกจะประพฤตินอกใจคฤหปตานีผูนกุลมารดาแมดวยใจเลย ที่ไหนจะประพฤตินอก
ใจดวยกายเลา ขาพระองคทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งในปจจุบนั ทั้งในสัมปรายภพ แมคฤหป
ตานีผูนกุลมารดา ก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นับแตเวลาที่ตระกูลนํา
หมอมฉันซึ่งยังเปนสาวมา เพื่อคฤหบดีผูนกุลบิดาซึ่งยังเปนหนุมหมอมฉันมิไดรูสึกจะประพฤติ
นอกใจคฤหบดีผูนกุลบิดาแมดวยใจเลย ทีไ่ หนจะประพฤตินอกใจดวยกายเลา หมอมฉันทั้งสอง
ปรารถนาพบกันและกันทั้งในปจจุบนั ทั้งในสัมปรายภพ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรคฤหบดีและคฤหปตานี ถาภรรยาและสามีทั้งสอง หวังจะ
พบกันและกันทั้งในปจจุบนั ทั้งในสัมปรายภพไซร ทั้งสองเทียวพึงเปนผูมีศรัทธาเสมอกัน มีศีล
เสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ยอมไดพบกันและกัน
ทั้งในปจจุบนั ทั้งในสัมปรายภพ ฯ
ภรรยาและสามีทั้งสองเปนผูมีศรัทธา รูความประสงคของ
ผูขอ มีความสํารวม เปนอยูโดยธรรม เจรจาคําที่นารัก
แก กันและกัน ยอมมีความเจริญรุงเรืองมาก มีความผาสุก
ทั้งสองฝายมีศีลเสมอกัน รักใครกนั มาก ไมมีใจรายตอ
กัน ประพฤติธรรมในโลกนี้แลว ทัง้ สองเปนผูมีศีลและ
วัตร เสมอกัน ยอมเปนผูเสวยกามารมณ เพลิดเพลิน
บันเทิงใจ อยูในเทวโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
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สมชีวิสูตรที่ ๒
[๕๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภรรยาและสามีทั้งสองพึงหวังพบ
กันและกันทั้งในปจจุบนั และในสัมปรายภพ ทั้งสองเทียวพึงเปนผูมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอ
กัน มีจาคะเสมอกัน มีปญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ยอมไดพบกันและกันทั้งใน
ปจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ฯ
ภรรยาและสามีทั้งสองเปนผูมีศรัทธา รูความประสงคของ
ผูขอ มีความสํารวม เปนอยูโ ดยธรรม เจรจาคําที่นารัก
แก กันและกัน ยอมมีความเจริญรุงเรืองมาก มีความผาสุก
ทั้ง สองฝายมีศีลเสมอกัน รักใครกันมาก ไมมีใจรายตอ
กัน ประพฤติธรรมในโลกนีแ้ ลว ทั้งสองเปนผูมีศีลและ
วัตรเสมอ กัน ยอมเปนผูเสวยกามารมณ เพลิดเพลิน
บันเทิงใจอยูใน
เทวโลก ฯ
จบสูตรที่ ๖
สุปปวาสสูตร
[๕๗] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยูในนิคมของโกลิยราชสกุล ชื่อปชชเนละ
แควนโกฬิยะ ครั้งนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลวทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไป
ยังนิเวศนของโกลิยธิดาชื่อสุปปวาสา ครั้นแลวประทับนัง่ บนอาสนะทีป่ ูลาดไว ครั้งนั้นแล โกลิยธิดา
ชื่อสุปปวาสาไดอังคาสพระผูมีพระภาคดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีต ดวยมือของตน ใหอิ่มหนํา
เพียงพอแลว ไดเห็นพระผูมพี ระภาคเสวยเสร็จ นําพระหัตถออกจากบาตรแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรนางสุปปวาสา อริยสาวิกาผูใหโภชนะ ชื่อ
วายอมใหฐานะ ๔ แกปฏิคาหก ฐานะ ๔ เปนไฉนคือ ใหอายุ วรรณะ สุขะ พละ ครั้นให
อายุแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงอายุอันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย ครั้นใหวรรณะแลว ยอม
เปนผูมีสวนแหงวรรณะอันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย ครั้นใหสุขแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงสุขะ
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อันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย ครั้นใหพละแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงพละอันเปนทิพยหรือเปน
ของมนุษย ดูกรนางสุปปวาสา อริยสาวิกา เมื่อใหโภชนะ ชื่อวายอมใหฐานะ ๔ ประการนี้แก
ปฏิคาหก ฯ
อริยสาวิกา ยอมใหโภชนะที่ปรุงแลว สะอาดประณีต
สมบูรณดวยรส ทักษิณานั้นอันบุคคลใหแลวในทานผู
ดําเนิน ไปตรง ผูประกอบดวยจรณะ ผูถึงความเปนใหญ
สืบตอบุญกับบุญ เปนทักษิณามีผลมาก อันพระพุทธเจาผูรู
แจงโลก สรรเสริญแลว ชนเหลาใดเมื่อระลึกถึงยัญเชนนั้น
ยอมเปนผูมีความโสมนัสเที่ยวไปในโลก กําจัดมลทิน
คือความ ตระหนี่พรอมทั้งรากเงาออกแลว ชนเหลานั้น
ไมถูกนินทายอมเขาถึงฐานะคือสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๗
สุทัตตสูตร
[๕๘] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี อริยสาวก
ผูใหโภชนะ ชือ่ วายอมใหฐานะ ๔ ประการแกปฏิคาหก ฐานะ ๔ ประการเปนไฉน คือ ใหอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ครั้นใหอายุแลวยอมเปนผูมีสวนแหงอายุอันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย ครั้น
ใหวรรณะแลว ... ครั้นใหสุขแลว ... ครั้นใหพละแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงพละอันเปนทิพยหรือ
เปนของมนุษย ดูกรคฤหบดี อริยสาวกเมื่อใหโภชนะ ชื่อวายอมใหฐานะ ๔ ประการนีแ้ กปฏิคาหก ฯ
ผูใดยอมใหโภชนะโดยเคารพ ตามกาลอันควร แกทานผู
สํารวม บริโภคโภชนะที่ผูอื่นใหเปนอยู ผูนั้นชื่อวาให
ฐานะทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ และพละ นรชนผูมีปรกติ
ใหอายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอมเปนผูมีอายุยืน มีบริวารยศ
ในที่ที่ตนเกิดแลว ฯ
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จบสูตรที่ ๘
โภชนสูตร
[๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทายกผูใหโภชนะ ชื่อวายอมใหฐานะ ๔ ประการแกปฏิคาหก
๔ ประการเปนไฉน คือใหอายุ วรรณะ สุขะ พละครั้นใหอายุแลว ยอมเปนผูมีสวนแหง
อายุอันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย ครั้นใหวรรณะแลว ... ครั้นใหสุขะแลว ... ครั้นใหพละแลว
ยอมเปนผูมีสวนแหงพละอันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ทายกผูใหโภชนะ
ชื่อวายอมใหฐานะ ๔ ประการนี้แกปฏิคาหก ฯ
ผูใดยอมใหโภชนะ ตามกาล อันควร โดยเคารพ แก
ปฏิคาหกผูสํารวมแลว ผูบริโภคโภชนะทีผ่ ูอื่นใหเปนอยู
ผูนั้นชื่อวา ยอมใหฐานะ ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ
และพละ นรชนผูมีปรกติใหอายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอม
เปนผู มีอายุยนื มีบริวารยศ ในที่ที่ตนเกิดแลว ฯ
จบสูตรที่ ๙
คิหิสามีจิสูตร
[๖๐] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี อริยสาวก
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ชื่อวาเปนผูปฏิบัติปฏิปทาสมควรแกคฤหัสถอันเปนเหตุใหไดยศ
และเปนไปเพือ่ เกิดในสวรรค ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ เปนผู
บํารุงภิกษุสงฆดวยจีวร ๑ ดวยบิณฑบาต ๑ ดวยเสนาสนะ ๑ ดวยเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแก
คนไข ๑ ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แลชือ่ วาเปนผูปฏิบตั ิปฏิปทา
อันสมควรแกคฤหัสถ อันเปนเหตุใหไดยศ และเปนไปเพือ่ สวรรค ฯ
บัณฑิตทั้งหลายบํารุงทานผูมีศีล ผูดําเนินไปโดยชอบ ดวย
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชอันเปนปจจัยแกคนไข
ชื่อวายอมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแกคฤหัสถ บุญยอมเจริญ
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แกเขาทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาทํากรรมอัน
เจริญแลว ยอมเขาถึงฐานะคือสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปุญญาภิสันทวรรคที่ ๑
__________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปุญญาภิสันทสูตรที่ ๑ ๒. ปุญญาภิสันทสูตรที่ ๒ ๓. สังวาสสูตรที่ ๑ ๔. สังวาส
สูตรที่ ๒ ๕. สมชีวิสูตรที่ ๑ ๖. สมชีวิสูตรที่ ๒๗. สุปปวาสาสูตร ๘. สุทัตตสูตร ๙. โภชน
สูตร ๑๐. คิหิสามีจิสูตร ฯ
________
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ปตตกรรมวรรคที่ ๒
ปตตกรรมสูตร
[๖๑] ครัง้ นั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี ธรรม
๔ ประการนี้ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ
ขอโภคะจงเกิดขึ้นแกเราโดยทางธรรม นี้เปนธรรมประการที่ ๑ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
หาไดยากในโลก เราไดโภคะทั้งหลายโดยทางธรรมแลว ขอยศจงเฟองฟูแกเราพรอมดวยญาติและ
มิตรสหาย นี้เปนธรรมประการที่ ๒ อันนาปรารถนา นาใครนาพอใจ หาไดยากในโลก เราได
โภคะทั้งหลายโดยทางธรรมแลว ไดยศพรอมดวยญาติและมิตรสหายแลว ขอเราจงเปนอยูนาน
จงรักษาอายุใหยั่งยืน นี้เปนธรรมประการที่ ๓ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก
เราไดโภคะทัง้ หลายโดยทางธรรมแลว ไดยศพรอมดวยญาติและมิตรสหายแลวเปนอยูนาน รักษา
อายุใหยั่งยืนแลว เมื่อตายแลว ขอเราจงเขาถึงสุคติโลกสวรรค นี้เปนธรรมประการที่ ๔ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลกดูกรคฤหบดี ธรรม ๔ ประการนี้แล นาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก ฯ
ดูกรคฤหบดี ธรรม ๔ ประการ ยอมเปนไปเพื่อใหไดธรรม ๔ ประการนี้ อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ สัทธาสัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑
จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑ดูกรคฤหบดี ก็สัทธาสัมปทาเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัย
ยอมเปนผูมีศรัทธา เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาค
พระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูจําแนกธรรม ดูกรคฤหบดี นี้เรียกวาสัทธาสัมปทา ก็สีล
สัมปทาเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯเปนผูงดเวนจาก
การดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทนี้เรียกวา สีลสัมปทา ก็จาคสัมปทา
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เปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ มีจาคะอันปลอย
แลว มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ เปนผูควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน อยูครอบครอง
เรือนนี้เรียกวาจาคสัมปทา ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน บุคคลมีใจอันความโลภไมสม่ําเสมอ คือ
อภิชฌาครอบงําแลว ยอมทํากิจที่ไมควรทํา ไมยินดีกิจที่ควรทําเมื่อทํากิจที่ไมควรทํา ไมยินดีกิจ
ที่ควรทําอยู ยอมเสื่อมจากยศและความสุขบุคคลมีใจอันพยาบาทครอบงํา ... อันถีนมิทธะครอบงํา ...
อันอุทธัจจกุกกุจจะครอบงํา ... อันวิจกิ ิจฉาครอบงําแลว ยอมทํากิจที่ไมควรทํา ไมยินดีกิจที่ควรทํา
ยอมเสื่อมจากยศและความสุข ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนัน้ แลรูวา อภิชฌาวิสมโลภะเปนอุปกิเลส
ของจิต ยอมละอภิชฌาวิสมโลภะอันเปนอุปกิเลสของจิตเสียไดรูวา พยาบาท ... ถีนมิทธะ ...
อุทธัจจกุกกุจจะ ... วิจิกิจฉา เปนอุปกิเลสของจิต ยอมละวิจิกจิ ฉาอันเปนอุปกิเลสของจิต ดูกร
คฤหบดี เมื่อใดอริยสาวกรูว า อภิชฌาวิสมโลภะเปนอุปกิเลสของจิตดังนี้แลว เมื่อนั้นยอมละเสียได
เมื่อใดอริยสาวกรูวาพยาบาท ... ถีนมิทธะ ... อุทธัจจกุกกุจจะ ... วิจิกิจฉา เปนอุปกิเลสของจิตดังนี้
แลว เมื่อนัน้ ยอมละเสียได อริยสาวกนีเ้ ราเรียกวา เปนผูมปี ญญามาก มีปญญาหนาแนน
เปนผูเห็นทาง เปนผูถึงพรอมดวยปญญา นี้เรียกวา ปญญาสัมปทา ดูกรคฤหบดี ธรรม ๔ ประการนี้
ยอมเปนไปเพือ่ ใหไดธรรม ๔ ประการนีแ้ ล อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก ฯ
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนีแ้ ล ยอมเปนผูก ระทํากรรมอันสมควร ๔ ประการ ดวยโภค
ทรัพยที่ตนหามาไดดว ยความขยันหมัน่ เพียร สั่งสมขึ้นดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบ
ในธรรมไดมาแลวโดยธรรม กรรม ๔ ประการ เปนไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมเลี้ยง
ตนใหเปนสุข เอิบอิ่มบริหารใหเปนสุขโดยชอบ เลี้ยงมารดา บิดา ใหเปนสุข เอิบอิ่มบริหาร
ใหเปนสุขไดโดยชอบ เลี้ยงบุตร ภรรยา คนใช คนงาน และบริวารใหเปนสุขเอิบอิ่ม บริหาร
ใหเปนสุขไดโดยชอบ เลี้ยงมิตรและอํามาตยใหเปนสุข เอิบอิ่มบริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ
ดวยโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร ฯลฯ นี้เปนฐานะขอที่ ๑ ที่อริยสาวกนั้นไดถึง
แลว คือ ถึงโดยควรแกเหตุ ไดบริโภคแลวโดยควร อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมปองกัน
อันตรายทั้งหลายที่เกิดแตไฟ แตน้ํา แตพระราชา แตโจร หรือแตทายาทผูไมเปนที่รักเห็นปานนั้น ดวย
โภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความขยันหมัน่ เพียร สั่งสมขึ้นดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบ
ในธรรม ไดมาแลวโดยธรรม กระทําตนใหสวัสดี นี้เปนฐานะขอที่ ๒ ที่อริยสาวกนัน้ ไดถึงแลว
คือ ถึงโดยควรแกเหตุ ไดบริโภคแลวโดยควร อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูทําพลี ๕ ประการ
คือ ญาติพลี อติถิพลี ปุพพเปตพลี ราชพลี เทวตาพลี ดวยโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความ
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ขยันหมัน่ เพียร สั่งสมขึ้นดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัวประกอบในธรรม ไดมาโดยธรรม
นี้เปนฐานะขอที่ ๓ ที่อริยสาวกนัน้ ไดถึงแลวคือ ถึงแลวโดยควรแกเหตุ ไดบริโภคแลวโดยควร
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมยังทักษิณาอันมีผลในเบื้องบน ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก
เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ใหตั้งไวเฉพาะในสมณพราหมณผูงดเวนจากความประมาทมัวเมาผูตั้งอยู
ในขันติและโสรัจจะ ฝกฝนตนผูเดียว ยังตนผูเดียวใหสงบ ยังตนผูเดียวใหดับกิเลส เห็นปานนั้น
ดวยโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความขยันหมั่นเพียรสัง่ สมดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบ
ในธรรมไดมาโดยธรรม นี้เปนฐานะขอที่ ๔ ที่อริยสาวกนั้นไดถึงแลว คือ ถึงโดยควรแกเหตุ
ไดบริโภคแลวโดยควร ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนัน้ ชื่อวาเปนผูกระทํากรรมอันสมควร ๔ ประการ
นี้ ดวยโภคทรัพยที่ตนหามาไดดว ยความขยันหมัน่ เพียร สั่งสมขึ้นดวยกําลังแขนมีเหงื่อโทรมตัว
ประกอบในธรรม ไดมาโดยธรรม ดูกรคฤหบดี โภคทรัพย ของใครๆ ถึงความสิ้นไป นอกจาก
กรรมอันสมควร ๔ ประการนี้ เราเรียกวาสิน้ เปลืองโดยใชเหตุ สิ้นเปลืองไปโดยไมสมควร
ใชสอยโดยไมสมควรแกเหตุสวนโภคทรัพยของใครๆ ถึงความสิ้นไปดวยกรรมอันสมควร
๔ ประการนี้ เราเรียกวา สิ้นเปลืองไปโดยเหตุอันควร สิน้ เปลืองไปโดยสถานที่ควร ใชสอย
โดยสมควรแกเหตุ
โภคทรัพยทั้งหลายเราไดบริโภคแลว คนที่ควรเลีย้ ง เรา
ได เลี้ยงแลว เราไดขามพนอันตรายทั้งหลายไปแลว
ทักษิณามีผลอันเลิศ เราไดใหแลว อนึ่ง พลีกรรม
๕ ประการ เรา ไดกระทําแลว ทานผูมีศีล สํารวมอินทรีย
ประพฤติพรหมจรรย เราไดบํารุงแลว บัณฑิตอยูครอบ
ครองเรือน พึงปรารถนาโภคทรัพย เพื่อประโยชนใด
ประโยชนนนั้ เราไดบรรลุแลว โดยลําดับ กรรมที่ไม
เดือดรอนในภายหลังเราไดกระทําแลวนรชนผูมีอันจะตาย
เปนสภาพ เมื่อคํานึงถึงเหตุนี้ เปนผูตั้ง อยูแลวในธรรม
ของพระอริยะ บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญ เขาในโลก
นี้ทีเดียว ครั้นเขาละไปแลว ยอมบันเทิงใน โลกสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๑
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อันนนาถสูตร
[๖๒] ครัง้ นั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี สุข ๔
ประการนี้ อันคฤหัสถผูบริโภคกามพึงไดรบั ตามกาลตามสมัย สุข ๔ ประการเปนไฉน คือ
สุขเกิดแตความมีทรัพย ๑ สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค ๑ สุขเกิดแตความไมเปนหนี้ ๑ สุขเกิด
แตประกอบการงานที่ปราศจากโทษ ๑ ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกิดแตความมีทรัพยเปนไฉนโภค
ทรัพยของกุลบุตรในโลกนี้ เปนของที่เขาหามาไดดว ยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมขึ้นดวยกําลังแขน
มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบในธรรม ไดมาโดยธรรมเขายอมไดรับความสุขโสมนัสวา โภคทรัพย
ที่หามาไดดว ยความขยันหมัน่ เพียรสั่งสมขึ้นดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบในธรรม
ไดมาโดยธรรมของเรามีอยู นี้เรียกวา สุขเกิดแตความมีทรัพย ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกิดแตการจาย
ทรัพยบริโภคเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ ยอมใชสอยโภคทรัพย และยอมกระทําบุญทั้งหลาย
ดวยโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร สัง่ สมขึ้นดวยกําลังแขน มีเหงือ่ โทรมตัว
ประกอบในธรรม ไดมาโดยธรรม เขายอมไดรับความสุขโสมนัสวา เรายอมใชสอยโภคทรัพย
และยอมกระทําบุญทั้งหลายดวยโภค ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกิดแตความไมเปนหนีเ้ ปนไฉน กุลบุตร
ในโลกนี้ ยอมไมเปนหนี้อะไรๆของใครๆ นอยก็ตาม มากก็ตาม เขายอมไดรับความสุขโสมนัสวา เรา
ไมเปนหนี้อะไรๆ ของใครๆ นอยก็ตาม มากก็ตาม นี้เรียกวา สุขเกิดแตความไมเปนหนี้ ดูกร
คฤหบดี ก็สุขเกิดแตการประกอบการงานทีป่ ราศจากโทษเปนไฉนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้
เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันหาโทษมิได เขายอมไดรับความสุขโสมนัส
วา เราประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมมโนกรรม อันหาโทษมิได นี้เรียกวา สุขเกิดแตการ
ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ ดูกรคฤหบดี สุข ๔ ประการนีแ้ ล อันคฤหบดีผูบริโภคกามพึงได
รับตามกาลตามสมัย ฯ
นรชนผูมอี ันจะตายเปนสภาพ รูความไมเปนหนี้วาเปน
สุขแลว พึงระลึกถึงสุขเกิดแตความมีทรัพย เมื่อใชสอย
โภคะเปนสุข อยู ยอมเห็นแจงดวยปญญา ผูมีเมธาดี
เมื่อเห็นแจง ยอมรู สวนทั้ง ๒ วา สุขแมทงั้ ๓ อยางนี้
ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ อัน จําแนกแลว ๑๖ ครั้ง ของสุขเกิด
แตการประกอบการงานที่ ปราศจากโทษ ฯ
จบสูตรที่ ๒
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สพรหมสูตร
[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดาและบิดา เปนผูอันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหลาใด
บูชาแลวภายในเรือน ตระกูลเหลานั้น ชื่อวามีพรหม มารดาและบิดา เปนผูอันบุตรทั้งหลายของ
ตระกูลเหลาใดบูชาแลวภายในเรือน ตระกูลเหลานั้นชื่อวามีบุรพาจารย มารดาและบิดา เปนผูอัน
บุตรทั้งหลายของตระกูลเหลาใดบูชาแลวภายในเรือน ตระกูลเหลานั้นชื่อวามีบุรพเทพ มารดาและ
บิดาเปนผูอันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหลาใดบูชาแลวภายในเรือน ตระกูลเหลานั้นชื่อวามีอาหุ
เนยยบุคคล ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวาพรหมบุรพาจารย บุรพเทพอาหุเนยยบุคคล นี้เปนชื่อของ
มารดาและบิดา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาและบิดาเปนผูมีอุปการะมาก เปนผูป ระคบ
ประหงมเลี้ยงดูบุตร เปนผูแสดงโลกนี้ แกบุตร ฯ
มารดาและบิดาผูอนุเคราะหแกบุตร ทานเรียกวา พรหม
บุรพาจารย และอาหุเนยยบุคคลของบุตรทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้นแหละ บุตรผูเปนบัณฑิตพึงนอบนอม พึงสักการะ
ทานดวยขาว น้ํา ผานุง หม ที่นอน ทีน่ ั่ง อบกาย ใหอาบน้ํา
และชําระเทา เพราะเหตุที่บุตรผูเปนบัณฑิตไดบํารุงบําเรอ
ใน มารดาและบิดา บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญเขา
ครั้นเขาละโลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิงในโลกสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๓
นิรยสูตร
[๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก
เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมักฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประ
พฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอม
เกิดในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ฯ
การฆาสัตว การลักทรัพย การคบหาภรรยาของผูอื่น การ
พูดเท็จ เรากลาววา เปนกรรมกิเลส บัณฑิตทั้งหลาย
ยอมไมสรรเสริญเลย ฯ
จบสูตรที่ ๔
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รูปสูตร
[๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน
คือ ผูถือประมาณในรูป เลื่อมใสในรูป ๑ ผูถือประมาณในเสียง เลื่อมใสในเสียง ๑ ผูถือประมาณ
ในความเศราหมอง เลื่อมใสในความเศราหมอง ๑ผูถือประมาณในธรรม เลื่อมใสในธรรม ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลกนี้ ฯ
ก็ชนเหลาใด ถือประมาณในรูป และชนเหลาใด คลอย
ไป ตามเสียง ชนเหลานั้น เปนผูตกอยูในอํานาจของฉันท
ราคะ ยอมไมรจู ักชนนัน้ คือ ยอมไมรูคุณภายในของเขา
และ ไมเห็นขอปฏิบัติภายนอกของเขา บุคคลนั้นแล เปน
คน เขลา ถูกหอมลอมไวโดยรอบ อันเสียงยอมพัดไป
อนึ่ง บุคคลไมรูคุณภายใน และไมเห็นขอปฏิบัติภายนอก
ของเขา แมบุคคลนั้นเห็นผลในภายนอก ก็ยังถูกเสียงพัด
ไป สวนบุคคลรูทั่วถึงคุณภายในของเขา และเห็นแจง
ขอปฏิบัติภาย นอกของเขา บุคคลนั้นเปนผูเห็นธรรม
อันปราศจากเครื่องกั้น ยอมไมถูกเสียงพัดไป ฯ
จบสูตรที่ ๕
สราคสูตร
[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลผูมีราคะ ๑ มีโทสะ ๑ มีโมหะ ๑ มีมานะ ๑บุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยู
ในโลก ฯ
ชนทั้งหลาย กําหนัดนักในอารมณเปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด เพลิดเพลินในรูปที่นา รัก เปนสัตวเลวทราม อันโมหะ
ผูกไว ยอมยังเครื่องผูกใหเจริญ เปนผูไมฉลาด ยอมกระทํา
อกุศล กรรมอันเกิดแตราคะบาง เกิดแตโทสะบาง เกิด
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แตโมหะบางมีความคับแคน ใหทุกขตอไป สัตว
ทั้งหลายอันอวิชชาหุม หอแลว เปนผูมืดมน ไมมีจักษุ
พวกเขายอมไมสําคัญ วาเราเปนผูมีสภาพเหมือนธรรม ๓
ทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๖
อหิสูตร
[๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งในกรุงสาวัตถีถูกงูกัด
ทํากาละแลว ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอันมากพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุรูปหนึ่งในเมืองสาวัตถีนี้ถูกงูกัด ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนั้นชะรอยจะไมไดแผเมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง ๔ เปนแน ก็ถาเธอพึงแผเมตตาจิตไปยัง
สกุลพญางูทั้ง ๔ ไซร ก็ถาเธอพึงแผเมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง ๔ ไซร เธอก็ไมพึงถูกงูกัดทํา
กาละ ตระกูลพญางู ๔เปนไฉน คือ ตระกูลพญางูชื่อวิรูปกข ๑ ตระกูลพญางูชื่อเอราปถะ ๑
ตระกูลพญางูชื่อฉัพยาปุตตะ ๑ ตระกูลพญางูชื่อกัณหาโคตมกะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนนั้
ชะรอยจะไมไดแผเมตตาจิตไปยังสกุลพญางู ๔ จําพวกนีเ้ ปนแน ก็ถาเธอพึงแผเมตตาไปยังตระกูล
พญางูทั้ง ๔ นีไ้ ซร เธอก็ไมพึงถูกงูกัดทํากาละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุแผเมตตาจิต
ไปยังตระกูลพญางู ๔ จําพวกนี้เพื่อคุมครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อปองกันตน ฯ
ความเปนมิตร ของเรา จงมีกับ สกุลพญางู ทั้งหลาย ชื่อวิรูปกข
ความเปนมิตรของเราจงมีกับ สกุลพญางู ทั้งหลาย
ชื่อเอราปถะ ความเปนมิตร ของเราจงมีกับ สกุลพญางู
ทั้งหลายชื่อฉัพยา ปุตตะ ความเปนมิตรของเราจงมีกับ
สกุลพญางูทั้งหลายชื่อ กัณหาโคตมกะ ความเปนมิตรของ
เราจงมีกับสัตวทั้งหลายที่ ไมมีเทา ความเปนมิตรของเรา
จงมีกับสัตวจําพวก ๒ เทา ความเปนมิตรของเราจงมีกับ
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สัตวจําพวก ๔ เทา ความเปน มิตรของเราจงมีกับสัตว
จําพวกมีเทามาก สัตวไมมีเทาอยาเบียดเบียนเรา
สัตว ๒ เทาอยาเบียดเบียนเรา สัตว๔ เทา อยาเบียดเบียนเรา
สัตวมีเทามากอยาเบียดเบียนเรา ขอ สรรพสัตวทั้งปวงที่
มีลมปราณ มีชีวิตเปนอยู จงไดพบเห็นความเจริญเถิด
อยาไดมาถึงโทษอันลามกนอยหนึ่งเลย ฯ
พระพุทธเจามีพระคุณหาประมาณมิได พระธรรมมีคุณหาประมาณมิได พระสงฆมีคุณ
หาประมาณมิได สัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู แมลงปองจะขาบ แมลงมุม ตุกแก หนู
ลวนมีประมาณ ความรักษาอันเรากระทําแลวความปองกันอันเรากระทําแลว ขอหมูส ัตวทั้งหลาย
จงหลีกไปเสีย เรานั้นกําลังนอบนอมพระผูม ีพระภาคอยู กําลังนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง ๗
พระองคอยู ฯ
จบสูตรที่ ๗
เทวทัตตสูตร
[๖๘] สมัยหนึ่ง เมื่อพระเทวทัตตหลีกไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ
ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตต ตรัสกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลาภ สักการะและการสรรเสริญเกิดขึ้นแกพระเทวทัตต
เพื่อฆาคน เพือ่ ความพินาศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนกลวยยอมเผล็ดผลเพื่อฆาตน เมื่อความพินาศ
แมฉันใด ลาภสักการะ และการสรรเสริญเกิดขึ้นแกพระเทวทัตตเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศก็
ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมไผยอมตกขุยเพือ่ ฆาตน เพื่อความพินาศแมฉันใด ลาภ
สักการะ และการสรรเสริญเกิดขึ้นแกพระเทวทัตตเพื่อฆาตนเพื่อความพินาศ ฉันนัน้ เหมือนกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมออยอมผลิดอกเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศ แมฉนั ใด ลาภ สักการะ และ
การสรรเสริญเกิดขึ้นแกพระเทวทัตตเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศ ฉันนัน้ เหมือนกันแล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายแมมาอัศดรยอมตั้งครรภเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศ แมฉันใด ลาภ สักการะ และ
การสรรเสริญเกิดขึ้นแกพระเทวทัตตเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศ ก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
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ผลกลวยยอมฆาตนกลวย ขุยไผยอมฆาตนไผ ดอกออ
ยอมฆาตนออ ลูกมาอัศดรยอมฆาแมมาอัศดร ฉันใด
สักการะยอมฆาบุรุษชั่ว ฉันนัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๘
ปธานสูตร
[๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปธานคือความเพียร ๔ ประการนี๔
้ ประการเปนไฉน คือ
สังวรปธาน ๑ ปหานปธาน ๑ ภาวนาปธาน ๑อนุรักขนาปธาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สังวร
ปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคอง
จิต ตั้งจิตไว เพื่อใหอกุศลบาปธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึ้นนี้เรียกวา สังวรปธาน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ปหานธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไวเพือ่ ละอกุศลบาปธรรมทั้งหลายที่เกิดขึน้ แลว นี้เรียกวา
ปหานปธาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภาวนาปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะให
เกิดพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อใหกุศลกรรมทีย่ ังไมเกิดใหเกิดขึ้น นี้
เรียกวา ภาวนาปธาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อนุรักขนาปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิต ตัง้ จิตไว เพื่อความดํารงอยู เพือ่ ไม
หลงลืม เพื่อความเจริญยิ่งขึน้ เพื่อความไพบูลย เพื่อเพิ่มพูน เพื่อความบริบูรณ แหงกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลวนี้เรียกวา อนุรกั ขนาปธาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปธานคือความเพียร ๔ ประการนี้แล ฯ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูม ีความเพียร พึงถึงความสิ้นทุกข
ไดดว ย ปธานเหลาใด ปธาน ๔ ประการเหลานี้ คือ
สังวรปธาน ๑ ปหานปธาน ๑ ภาวนาปธาน ๑
อนุรักขนาปธาน ๑ อัน พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหง
พระอาทิตย ทรงแสดง ไวแลว ฯ
จบสูตรที่ ๙

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาที่ 74
ธรรมิกสูตร
[๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พระราชาเปนผูไมตั้งอยูในธรรม สมัยนั้น แมพวก
ขาราชการ ก็เปนผูไมตั้งอยูในธรรม เมื่อพวกขาราชการไมตั้งอยูในธรรม สมัยนั้น แมพราหมณ
และคฤหบดี ก็เปนผูไมตั้งอยูในธรรม เมื่อพราหมณและคฤหบดีไมตั้งอยูในธรรม สมัยนั้น แมชาว
นิคมและชาวชนบท ก็เปนผูไมตั้งอยูในธรรม พระจันทรและพระอาทิตยยอมหมุนเวียนไมสม่ําเสมอ
เมื่อพระจันทรและพระอาทิตยหมุนเวียนไมสม่ําเสมอ หมูดาวนักษัตรก็ยอมหมุนเวียนไมสม่ําเสมอ
เมื่อคืนและวันหมุนเวียนไมสม่ําเสมอ เดือนหนึ่งและกึง่ เดือนก็หมุนเวียนไมสม่ําเสมอ เมื่อเดือน
หนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนไมสม่ําเสมอ ฤดูและปกย็ อมหมุนเวียนไมสม่ําเสมอเมื่อฤดูและปหมุน
เวียนไมสม่ําเสมอ ลมยอมพัดไมสม่ําเสมอ เมื่อลมพัดไมสม่ําเสมอ ลมก็เดินผิดทางไมสม่ําเสมอ
ยอมพัดเวียนไป เมื่อลมเดินผิดทางไมสม่ําเสมอพัดเวียนไป เทวดายอมกําเริบ เมื่อเทวดากําเริบฝน
ยอมไมตกตองตามฤดูกาลเมื่อฝนไมตกตองตามฤดูกาล ขาวกลาทั้งหลายก็สุกไมเสมอกัน ดูกร
ภิกษุทั้งหลายมนุษยผูบริโภคขาวที่สุกไมเสมอกัน ยอมเปนผูมีอายุนอย มีผิวพรรณเศราหมองมี
กําลังนอย มีอาพาธมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พระราชาเปนผูตั้งอยูในธรรม สมัยนั้น
แมขาราชการก็ยอมเปนผูตั้งอยูในธรรม เมือ่ ขาราชการตั้งอยูในธรรมสมัยนั้น แมพราหมณและ
คฤหบดีก็เปนผูตั้งอยูในธรรม เมื่อพราหมณและคฤหบดีตั้งอยูในธรรม สมัยนั้น แมชาวนิคมและ
ชาวชนบท ก็ยอ มเปนผูตั้งอยูใ นธรรม เมื่อชาวนิคมและชาวชนบทเปนผูตั้งอยูในธรรม พระจันทร
และพระอาทิตยก็ยอมหมุนเวียนสม่ําเสมอ เมื่อพระจันทรและพระอาทิตยหมุนเวียนสม่ําเสมอกัน
หมูดาวนักษัตรก็ยอมหมุนเวียนสม่ําเสมอ เมื่อหมูดาวนักษัตรหมุนเวียนสม่ําเสมอ คืนและวันก็ยอม
หมุนเวียนสม่ําเสมอ เมื่อคืนและวันยอมหมุนเวียนสม่ําเสมอ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ยอมหมุนเวียน
สม่ําเสมอกัน เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนสม่ําเสมอ ฤดูและปก็ยอมหมุนเวียนไปสม่ํา
เสมอ เมื่อฤดูและปหมุนเวียนไปสม่ําเสมอกัน ลมยอมพัดสม่ําเสมอ เมื่อลมพัดสม่ําเสมอ ลม
ยอมพัดไปถูกทาง เมื่อลมพัดไปถูกทาง เทวดายอมไมกําเริบ ฝนยอมตกตองตามฤดูกาล เมื่อฝน
ตกตองตามฤดูกาล ขาวกลาก็สุกเสมอกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยผูบริโภคขาวกลาทีส่ ุกเสมอกัน
ยอมมีอายุยืน มีผิวพรรณดี มีกําลัง และมีอาพาธนอย ฯ
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เมื่อฝูงโคขามไปอยู ถาโคผูนําฝูงไปคด โคเหลานัน้ ยอม
ไปคดทัง้ หมด ในเมื่อโคผูนําไปคด ในมนุษยกเ็ หมือนกัน
ผูใดไดรบั สมมติใหเปนผูนํา ถาผูนั้นประพฤติอธรรม
ประชาชนนอกนีก้ ็จะประพฤติอธรรมเหมือนกัน แวนแควน
ทั้งหมดจะไดประสบความทุกข ถาพระราชาเปนผูไมตั้ง
อยู ในธรรม เมื่อฝูงโคขามไปอยู ถาโคผูนําฝูงไปตรง
โคเหลา นั้นยอมไปตรงทั้งหมด ในเมื่อโคผูนําไปตรง ใน
หมูมนุษยก็เหมือนกัน ผูใดไดรับสมมติใหเปนผูนํา
ถาผูนั้นประพฤติ ธรรม ประชาชนนอกนีย้ อ มประพฤติธรรม
เหมือนกัน แวนแควนทั้งหมดยอมไดประสบความสุข
ถาพระราชาเปนผู ตั้งอยูในธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปตตกรรมวรรคที่ ๒
__________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปตตกรรมสูตร ๒. อันนนาถสูตร ๓. สพรหมกสูตร ๔. นิรยสูตร ๕. รูปสูตร
๖. สราคสูตร ๗. อหิสูตร ๘. เทวทัตตสูตร ๙. ปธานสูตร ๑๐. ธรรมิกสูตร ฯ
________
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อปณณกวรรคที่ ๓
ปธานสูตร
[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปนผูปฏิบัติปฏิปทา
อันไมผิด และเปนอันปรารภเหตุ เพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีศีล ๑ เปนพหูสูต ๑ ปรารภความเพียร ๑ มีปญ
 ญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูปฏิบัติปฏิปทาอันไมผิด และเปนปรารภเหตุ
เพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑
ทิฏฐิสูตร
[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบธรรม ๔ ประการ ยอมเปนผูปฏิบัติปฏิปทา
อันไมผิด และเปนอันปรารภเหตุ เพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายธรรม ๔ ประการเปนไฉน
คือ เนกขัมมวิตก ๑ อพยาบาทวิตก ๑ อวิหงิ สาวิตก ๑ สัมมาทิฏฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูปฏิบัติปฏิปทาอันไมผิด และเปนอันปรารภเหตุเพื่อ
ความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๒
สัปปุริสสูตร
[๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ พึงทราบวาเปน
อสัตบุรุษ ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ แมไมถูกถามก็เปดเผยความเสียหาย
ของผูอื่น จะกลาวอะไรถึงถูกถามเลา และเมื่อถูกถามเขาก็แกปญหาโดยตรง ไมออมคอม ไม
หนวงเหนีย่ ว แลวกลาวความเสียหายของผูอื่นเต็มที่อยางกวางขวาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวา
ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ ฯ
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อีกประการหนึ่ง อสัตบุรุษในโลกนี้ แมถูกถามก็ไมเปดเผยความดีของผูอื่น จะกลาว
อะไรถึงไมถูกถาม และเมื่อถูกถามแลว ก็ไมแกปญหาโดยตรงออมคอม หนวงเหนีย่ ว แลวกลาว
สรรเสริญคุณผูอื่นโดยยอ ไมเต็มที่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ ฯ
อีกประการหนึ่ง อสัตบุรุษในโลกนี้ แมถูกถามก็ไมเปดเผยความเสียหายของตน จะ
กลาวอะไรถึงไมถูกถาม และเมื่อถูกถามแลว ก็ไมแกปญหาโดยตรง ออมคอม หนวงเหนีย่ ว
แลวกลาวความเสียหายของตนโดยยอ ไมเต็มที่ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวา ทานผูน ี้เปน
อสัตบุรุษ ฯ
อีกประการหนึ่ง อสัตบุรุษในโลกนี้ แมไมถูกถามก็เปดเผยความดีของตน จะกลาว
อะไรถึงถูกถามเลา และเมื่อถูกถามแลวก็แกปญหาโดยตรง ไมออมคอม ไมหนวงเหนี่ยว แลว
กลาวความดีของตนเต็มที่อยางกวางขวาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล พึงทราบวา เปนอสัตบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ พึงทราบวาเปนสัตบุรุษ ธรรม
๔ ประการเปนไฉน คือ สัตบุรุษในโลกนี้ แมถูกถามก็ไมเปดเผยความเสียหายของผูอ ื่น จะ
กลาวอะไรถึงไมถูกถามเลา แตเมื่อถูกถามเขา ก็ไมแกปญหาโดยตรง ออมคอม หนวงเหนีย่ ว
กลาวความเสียหายของผูอื่นโดยยอไมเต็มที่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ฯ
อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษในโลก แมไมถกู ถามก็เปดเผยความดีของผูอื่น จะกลาวอะไร
ถึงถูกถามเลา แตเมื่อถูกถามเขาก็แกปญหาโดยตรง ไมออ มคอม ไมหนวงเหนีย่ ว กลาวความดีของผู
อื่นเต็มที่อยางกวางขวาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวาทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ฯ
อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษในโลกนี้ แมไมถูกถามก็เปดเผยความเสียหายของตน จะ
กลาวอะไรถึงถูกถามเลา แตเมื่อถูกถามเขาก็แกปญหาโดยตรง ไมออมคอม ไมหนวงเหนีย่ ว แลว
กลาวความเสียหายของตนเต็มที่อยางกวางขวางดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวา ทานผูน ี้เปนสัตบุรุษ ฯ
อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษในโลกนี้ แมถูกถามก็ไมเปดเผยความดีของตน จะกลาวอะไร
ถึงถูกถามเลา แตเมื่อถูกถามเขาก็ไมแกปญหาโดยตรง ออมคอม หนวงเหนีย่ ว แลวกลาวความดีของ
ตนโดยยอ ไมเต็มที่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวา ทานผูน ี้เปนสัตบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ประการนีแ้ ล พึงทราบวาเปนสัตบุรุษ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หญิงสะใภที่ถูกนํามาคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งเทานั้น นางตั้งหิริและ
โอตตัปปะไดอยางแรงกลาในแมผัว พอผัว และผัว โดยทีส่ ุดในคนรับใชและคนทํางาน สมัยตอ
มา นางอาศัยอยูคุนเคย จึงกลาวกะแมผัวบาง พอผัวบาง และผัวบาง อยางนี้วา จงหลีกไป ก็
พวกทานรูอะไร ดังนี้ฉันใด ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพียงออกบวชไดวนั
หนึ่งหรือคืนหนึ่งเทานั้น เธอตั้งหิริและโอตตัปปะไวอยางแรงกลา ในพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
และอุบาสิกาทัง้ หลาย โดยทีส่ ุดในคนวัดและสามเณร สมัยตอมาเธออาศัยความอยูรวม จึงกลาว
กะอาจารยบาง กะอุปชฌายบา งอยางนี้วา จงหลีกไปก็พวกทานรูอะไร ดังนี้ เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักมีใจเสมือนหญิงสะใภซึ่งมาใหมอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๓
อัคคสูตรที่ ๑
[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเลิศ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ ศีลอัน
เลิศ ๑ สมาธิอันเลิศ ๑ ปญญาอันเลิศ ๑ วิมตุ ติอันเลิศ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเลิศ ๔ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
อัคคสูตรที่ ๒
[๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเลิศอีก ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ รูป
อันเลิศ ๑ เวทนาอันเลิศ ๑ สัญญาอันเลิศ ๑ ภพอันเลิศ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเลิศอีก ๔
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
กุสินาราสูตร
[๗๖] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ ระหวางตนรังทั้งคูใ นสาลวัน อันเปน
ที่ประพาสของมัลลกษัตริย ใกลกรุงกุสินารา ในปรินิพพานสมัยณ ทีน่ นั้ แล พระผูมีพระภาคตรัส
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เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึง
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสักรูปหนึ่งพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงในพระพุทธเจา ใน
ธรรม ในพระสงฆ ในมรรค หรือในปฏิปทา เธอทั้งหลายจงถามเถิด อยาไดมีความเสียใจใน
ภายหลังวา พระศาสดาไดประทับอยูเฉพาะหนาของเราทัง้ หลาย เราทั้งหลายไมอาจจะสอบถามพระผู
มีพระภาคเจาเฉพาะพระพักตรได เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุเหลานั้นไดนิ่งอยู แม
ครั้งที่ ๒ ... แมครั้งที่ ๓พระผูมีพระภาคก็ตรัสกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสักรูป
หนึ่งพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงในพระพุทธเจา ในธรรม ในพระสงฆ ในมรรค หรือในปฏิปทา
เธอทั้งหลายจงถามเถิด อยาไดเสียใจในภายหลังวา พระศาสดา ประทับอยูเฉพาะหนาของเราทั้ง
หลาย เราทั้งหลายไมอาจจะสอบถามพระผูมีพระภาคเฉพาะพระพักตรได ภิกษุเหลานั้นก็ไดนิ่งอยู
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายวา เปนไดภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไมพึงถาม
แมดวยความเคารพตอพระศาสดา แมสหายก็จงบอกแกสหายเถิด เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยาง
นี้แลว ภิกษุเหลานั้นก็ไดนิ่งอยู ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมี ขาพระองคเลื่อมใสในภิกษุสงฆอยางนี้ แมภิกษุรูปหนึ่งใน
ภิกษุสงฆนกี้ ็ไมมีความสงสัย หรือความเคลือบแคลงในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ ใน
มรรค หรือในปฏิปทาพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธอกลาวดวยความเลื่อมใสแท ญาณ
ของตถาคตในขอนี้ก็เหมือนกันวา แมภกิ ษุรูปหนึ่งในภิกษุสงฆนี้ ไมมคี วามสงสัยหรือความเคลือบ
แคลงในพระพุทธเจา ในธรรม ในพระสงฆ ในมรรค หรือในปฏิปทาดูกรอานนท แทจริงบรรดา
ภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ รูปสุดทายภายหลังเปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะไดตรัสรู
ตอไป ฯ
จบสูตรที่ ๖
อจินติตสูตร
[๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อจินไตย ๔ ประการนี้ อันบุคคลไมควรคิด เมื่อบุคคลคิด
พึงเปนผูมีสวนแหงความเปนบา เดือดรอน อจินไตย ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พุทธวิสัยของพระพุทธเจาทัง้ หลาย ๑ ฌานวิสัยของผูไดฌาน ๑ วิบากแหงกรรม ๑ ความคิดเรื่อง
โลก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายอจินไตย ๔ ประการนี้แล ไมควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเปนผูมีสวนแหง
ความเปนบา เดือดรอน ฯ
จบสูตรที่ ๗
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ทักขิณาสูตร
[๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทักขิณาวิสทุ ธิ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ
ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกประการ ๑ ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไม
บริสุทธิ์ฝายทายกประการ ๑ ทักขิณาไมบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหกประการ ๑ ทักขิณาบริสุทธิ์
ทั้งฝายทายกทัง้ ฝายปฏิคาหกประการ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายทายกไมบริสุทธิ์
ฝายปฏิคาหกเปนอยางไร ทายกในโลกนี้ เปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรม ฝายปฏิคาหก เปนคนทุศีล
มีบาปธรรม ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกอยางนีแ้ ล ฯ
ก็ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสทุ ธิ์ฝายทายกเปนอยางไร คือทายกในโลกนี้
เปนคนทุศีล มีบาปธรรม สวนปฏิคาหกเปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก
ไมบริสุทธิ์ฝายทายกอยางนีแ้ ล ฯ
ก็ทักขิณาไมบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหกเปนอยางไร คือ ทายกในโลกนี้ เปน
ผูทุศีล มีบาปธรรม แมปฏิคาหกก็เปนผูทุศลี มีบาปธรรมทักขิณาไมบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกทั้งฝาย
ปฏิคาหก อยางนี้แล ฯ
ก็ทักขิณาบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหกเปนอยางไร คือ ทายกในโลกนี้ เปนผูมี
ศีล กัลยาณธรรม แมปฏิคาหกก็เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรมทักขิณาบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกทั้งฝาย
ปฏิคาหกอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทักขิณาวิสุทธิ ๔ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
วณิชชสูตร
[๗๙] ครัง้ นั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคม
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไร
หนอเปนเหตุปจจัยเครื่องใหบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําการคาขายขาดทุน อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่อง
ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ทาํ การคาขายไมไดกําไรตามทีป่ ระสงค อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องให
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บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําการคาขายไดกําไรตามที่ประสงค อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหบุคคล
บางคนในโลกนี้ ทําการคาขายไดกําไรยิ่งกวาที่ประสงค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร
บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลว ยอมปวารณาวา ขอทานจงบอกปจจัยที่
ทานประสงค เขากลับไมถวายปจจัยที่เขาปวารณา ถาเขาเคลื่อนจากอัตภาพนัน้ มาสูความเปนมนุษย
นี้ เขาทําการคาขายอยางใดๆ เขายอมขาดทุน อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไปหาสมณะหรือ
พราหมณแลว ยอมปวารณาวา ขอทานจงบอกปจจัยที่ทานประสงคแตเขาถวายปจจัยที่ปวารณาไวไม
เปนไปตามประสงค ถาเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสูความเปนมนุษยนี้ เขาทําการคาขายอยางใดๆ
เขายอมไมไดกําไรตามที่ประสงค อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลว
ยอมปวารณาวา ขอทานจงบอกปจจัยที่ตองประสงค เขาถวายปจจัยที่ปวารณาไวตามที่ประสงค ถาเขา
เคลื่อนจากอัตภาพนัน้ มาสูความเปนมนุษยนี้ เขาทําการคาขายอยางใดๆ เขายอมไดกําไรตามที่
ประสงค อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลว ปวารณาวา ขอทานจง
บอกปจจัยที่ตอ งประสงค เขาถวายปจจัยทีป่ วารณาไวยิ่งกวาที่ประสงค ถาเขาเคลื่อนจากอัตภาพนัน้
มาสูความเปนมนุษยนี้ เขาทําการคาขายอยางใดๆ เขายอมไดกําไรยิ่งกวาที่ประสงค ดูกรสารีบุตร
นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําการคาขายขาดทุน นี้เปนเหตุเปนปจจัย
เครื่องใหบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําการคาขายไมไดกําไรตามที่ประสงค นี้เปนเหตุเปนปจจัยเครื่อง
ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําการคาขายไดกําไรตามที่ประสงคนี้ เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหบุคคล
บางคนในโลกนี้ทําการคาขายไดกําไรยิ่งกวาที่ประสงค ฯ
จบสูตรที่ ๙
กัมโมชสูตร
[๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี ครั้ง
นั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัย
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เครื่องใหมาตุคามนั่งในสภาไมได ประกอบการงานใหญๆ ไมได ไปนอกเมืองไมได พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรอานนท มาตุคามมักโกรธ มักริษยา มีความตระหนี่ มีปญญาทราม ดูกรอานนท
นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหมาตุคามนัง่ ในสภาไมได ประกอบการงานใหญๆ ไมได ไปนอก
เมืองไมได ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอปณณกวรรคที่ ๓
_________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปธานสูตร
๒. ทิฏฐิสูตร
๓. สัปปุริสสูตร
๔. อัคคสูตรที่ ๑
๕. อัคคสูตรที่ ๒
๖. กุสินาราสูตร
๗. อจินติตสูตร
๘. ทักขิณาสูตร
๙. วณิชชสูตร
๑๐. กัมโมชสูตร ฯ
___________________
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มจลวรรคที่ ๔
ปาณาติปาตสูตร
[๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก
เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมักฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติ
ผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ ล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูก
นํามาโยนลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรค เหมือน
ถูกเชิญมา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ จากการลักทรัพย ๑
จากการประพฤติผิดในกาม ๑ จากการพูดเท็จ ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอม
เกิดในสวรรคเหมือนถูกเชิญมา ฯ
จบสูตรที่ ๑
มุสาสูตร
[๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก
เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมักพูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูด
คําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรก เหมือน
ถูกนํามาโยนลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรค
เหมือนถูกเชิญมา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวนจากการพูดเท็จ ๑ จากการพูดสอ
เสียด ๑ จากการพูดคําหยาบ ๑ จากการพูดเพอเจอ ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ ล
ยอมเกิดในสวรรคเหมือนถูกเชิญมา ฯ
จบสูตรที่ ๒
วัณณสูตร
[๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก
เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ บุคคลไมพิจารณาใครครวญกอนแลว
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กลาวสรรเสริญ บุคคลที่ไมควรสรรเสริญ ๑ ไมพิจารณาใครครวญกอนแลว กลาวติเตียนบุคคลที่
ควรสรรเสริญ ๑ ไมพิจารณาใครครวญกอนแลว ปลูกความเลื่อมใสในฐานะที่ไมควรเลื่อมใส ๑
ไมพิจารณาใครครวญกอนแลวปลูกความไมเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส ๑ บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรค เหมือนถูกเชิญมา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ
บุคคลพิจารณาใครครวญกอนแลวยอมติเตียนบุคคลที่ควรติเตียน ๑ พิจารณาใครครวญกอนแลว
ยอมสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญ ๑ พิจารณาใครครวญกอนแลว ปลูกความไมเลื่อมใสในฐานะ
ที่ไมควรเลื่อมใส ๑ พิจารณาใครครวญกอนแลว ปลูกความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส ๑ บุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนถูกเชิญมา ฯ
จบสูตรที่ ๓
โกธสูตร
[๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก
เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูหนักในความโกรธ ไมหนักใน
พระสัทธรรม ๑ เปนผูหนักในความลบหลู ไมหนักในพระสัทธรรม ๑ เปนผูหนักในลาภ ไมหนัก
ในพระสัทธรรม ๑ เปนผูหนักในสักการะ ไมหนักในพระสัทธรรม ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๔ ประการนีแ้ ลยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรค เหมือนถูกเชิญมา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผู
หนักในพระสัทธรรม ไมหนัก ในความโกรธ ๑ เปนผูหนักในพระสัทธรรม ไมหนักในความ
ลบหลู ๑ เปนผูหนักในพระสัทธรรม ไมหนักในลาภ ๑ เปนผูหนักในพระสัทธรรม ไมหนักใน
สักการะ ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรค เหมือนถูกเชิญมา ฯ
จบสูตรที่ ๔
ตมสูตร
[๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔จําพวกเปนไฉน
คือ ผูมืดมาแลว มีมืดตอไปจําพวก ๑ ผูมืดมาแลว มีสวางตอไปจําพวก ๑ ผูสวางมาแลว มีมืด
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ตอไปจําพวก ๑ ผูสวางมาแลว มีสวางตอไปจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมืดมาแลว
มีมืดตอไปเปนอยางไรบุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดมาในตระกูลต่ํา คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูล
ชางสานตระกูลนายพราน ตระกูลชางเย็บหนัง หรือในตระกูลคนเทหยากเยื่อ อันเปนตระกูล
เข็ญใจ มีขาว น้ําและโภชนะนอย เปนอยูโ ดยฝดเคือง หาของบริโภคและผานุงหมไดโดยฝดเคือง
อนึ่ง เขามีผิวพรรณทราม ไมนาดู เปนคนแคระ มีโรคมาก เปนคนตาบอด เปนคนงอย
เปนคนกระจอก หรือพิการไปแถบหนึ่ง ไมไดขาว น้ํา ผานุงหม ยานพาหนะ ระเบียบดอกไม
ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีป ตามสมควร เขาซ้ําประพฤติทุจริตดวย
กาย วาจาและดวยใจ ครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก บุคคลเปนผูมืดมาแลว มีมืดตอไปอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมืดมาแลว มีสวางตอไปเปนอยางไร บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เกิดมาในตระกูลต่ํา คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลชางสานตระกูลนายพราน ตระกูลชาง
เย็บหนัง หรือตระกูลคนเทหยากเยื่อ อันเปนตระกูลเข็ญใจ มีขาว น้ําและโภชนะนอย เปนอยู
โดยฝดเคือง หาของบริโภคและผานุงหมไดโดยฝดเคือง อนึ่ง เขามีผิวพรรณทราม ไมนา ดู
เปนคนแคระมีโรคมาก เปนคนตาบอด เปนคนงอย เปนคนกระจอก หรือเปนคนพิการไป
แถบหนึ่ง ไมไดขาว น้ํา ผานุง หม ยานพาหนะ ระเบียบดอกไม ของหอมเครื่องลูบไล ที่นอน
ที่อยูอาศัย และประทีป ตามสมควร แตเขาประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจาและดวยใจ ครั้น
ประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจแลวเมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค บุคคลเปนผูมืด
มาแลว มีสวางตอไปอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูสวางมาแลว มีมืดตอไปเปนอยางไร บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เกิดมาในตระกูลสูง คือ ตระกูลกษัตริยมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศาล หรือตระกูล
คหบดีมหาศาล อันเปนตระกูลมั่งคั่งมีทรัพยมากมีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใชที่นา
ปลื้มใจมากมาย มีทรัพยสินเหลือลนอนึ่ง เขามีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยความเปนผูมี
ผิวพรรณงามยิง่ นัก เปนผูมีปรกติไดขาว น้ํา ผานุงหม ยานพาหนะ ระเบียบดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีป แตเขาประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา และดวยใจ
ครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา และใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
บุคคลเปนผูสวางมาแลว มีมดื ตอไปอยางนีแ้ ล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูสวางมาแลว มีสวางตอไปเปนอยางไรบุคคลบางคน
ในโลก เกิดมาในตระกูลสูง คือ ตระกูลกษัตริยมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศาล หรือตระกูล
คหบดีมหาศาล อันเปนตระกูลมั่งคั่ง มีทรัพยมากมีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใชที่นา
ปลื้มใจมากมาย มีทรัพยสินเหลือลน อนึ่ง เขามีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยความเปน
ผูมีผิวพรรณงามยิ่งนัก มีปรกติไดขาว น้ํา ผานุงหม ยานพาหนะ ระเบียบดอกไมของหอม เครื่อง
ลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีป เขายอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา และดวยใจ
ครั้นประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา และใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค บุคคล
เปนผูสวางมาแลว มีสวางตอไปอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏ
อยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
โอณตสูตร
[๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลผูต่ํามาแลวต่ําตอไปจําพวก ๑ ผูตา่ํ มาแลวสูงตอไปจําพวก ๑ ผูส ูงมาแลวต่ําตอไป
จําพวก ๑ ผูสูงมาแลวสูงตอไปจําพวก ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูต่ําแลวต่ําตอไปเปนอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดมาในตระกูลต่ํา คือ ตระกูลจัณฑาล ฯลฯ เขาประพฤติทุจริตดวยกาย
ดวยวาจา และดวยใจ ครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา และใจแลว เมือ่ ตายไปยอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคลเปนผูต่ํามาแลวต่ําตอไปอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูต่ํามาแลวสูงตอไปเปนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้
เกิดมาในตระกูลต่ํา คือ ตระกูลจัณฑาล ฯลฯ แตเขาประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา และดวยใจ
ครั้นประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา และใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค บุคคลผูต่ํา
มาแลวสูงตอไปอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูสูงมาแลวต่ําตอไปเปนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้
เกิดมาในตระกูลสูง คือ ตระกูลกษัตริยมหาศาล ฯลฯ เขาประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา และดวย
ใจครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย วาจาและใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก บุคคลผูสูงมาแลวต่ําตอไปอยางนีแ้ ล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูสูงมาแลวสูงตอไปเปนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้
เกิดมาในตระกูลสูง คือ ตระกูลกษัตริยมหาศาล ฯลฯ เขาประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา และ
ดวยใจ ครั้นประพฤติสุจริตดวยกาย วาจาและใจแลว เมือ่ ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
บุคคลผูสูงมาแลวสูงตอไปอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๖
ปุตตสูตร
[๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน
คือ สมณะผูไมหวั่นไหวจําพวก ๑ สมณะบุณฑริกจําพวก ๑สมณะปทุมจําพวก ๑ สมณะผูละเอียด
ออนในหมูสมณะจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูไมหวั่นไหวอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนพระเสขะ ผูดําเนินปฏิปทาปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เชฏฐโอรส
ของพระมหากษัตริยผูไดมูรธาภิเษกแลว จะไดอภิเษก แตยังไมอภิเษกกอนเปนผูถึงความแนนอน
ที่จะไดอภิเษก ฉันใด ภิกษุเปนพระเสขะ ดําเนินปฏิปทาปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลเปนสมณะ ไมหวั่นไหวอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระทํา
ใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอัน
ยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู แตหาไดถูกตองวิโมกข ๘ ดวยนามกายไม บุคคลเปนสมณะบุณฑริก
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนสมณะปทุมอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีก้ ระทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ใน
ปจจุบัน เขาถึงอยู และยอมถูกตองวิโมกข ๘ดวยนามกาย บุคคลเปนสมณะปทุมอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูล ะเอียดออนในหมูสมณะเปนอยางไร ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ไดรับขอรองจึงบริโภคจีวรเปนอันมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคจีวรนอย ไดรับ
ขอรองจึงบริโภคบิณฑบาตเปนอันมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคบิณฑบาตนอย ไดรับขอรองจึง
บริโภคเสนาสนะเปนอันมากไมไดรับขอรองยอมบริโภคเสนาสนะนอย ไดรับขอรองจึงบริโภคเภสัช
บริขารอันเปนปจจัยแกคนไขเปนอันมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอยและยอมอยูกับ
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สพรหมจารีเหลาใด สพรหมจารีเหลานั้นยอมประพฤติดว ยกายกรรมเปนที่ชอบใจ เปนสวนมาก
ที่ไมชอบใจเปนสวนนอย ยอมประพฤติวจีกรรมเปนที่ชอบเปนสวนมาก ที่ไมชอบใจเปนสวน
นอย ยอมประพฤติมโนกรรมเปนที่ชอบใจเปนสวนมาก ที่ไมชอบใจเปนสวนนอย ตอเธอ ยอม
นําเขาไปแตสงิ่ ที่ชอบใจเทานั้น ที่ไมชอบใจมีนอย อนึ่ง เวทนาเหลาใด มีดีเปนสมุฏฐานก็ดี มี
เสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี มีลมเปนสมุฏฐานก็ดี ประชุมกันเกิดก็ดี เกิดแตฤดูแปรปรวนก็ดี เกิดแต
การบริหารไมสม่ําเสมอก็ดี เกิดแตบาดเจ็บก็ดี เกิดแตผลของกรรมก็ดี เวทนาเหลานั้น ไมบังเกิด
แกเธอเปนสวนมาก เธอเปนผูมีอาพาธนอย เปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนสุขวิหารธรรมในปจจุบัน กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึง
อยู บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเมื่อจะเรียกบุคคลใดโดยชอบวาเปนสมณะผูละเอียดออนใน
หมูสมณะ ก็พงึ เรียกบุคคลนัน้ คือ เรานี้แหละวา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเราไดรับขอรองเทานั้น จึงใชสอยจีวรมาก ไมไดรับขอรองยอมใชสอยแตนอย
ไดรับขอรองเทานั้นจึงบริโภคบิณฑบาตมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอย ไดรับขอรองเทา
นั้นจึงบริโภคเสนาสนะมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอย ไดรับขอรองเทานั้นจึงบริโภค
เภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไขมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอยและเรายอมอยูกับภิกษุ
เหลาใด ภิกษุเหลานั้นยอมประพฤติดวยกายกรรมอันเปนที่พอใจเทานั้นตอเราเปนอันมาก ที่ไมพอ
ใจนอย ยอมประพฤติดวยวจีกรรมเปนที่พอใจเทานัน้ ตอเราเปนอันมาก ที่ไมพอใจนอย ยอมประพฤติ
มโนกรรมเปนที่พอใจเทานั้นตอเราเปนอันมาก ที่ไมพอใจนอย ยอมนําเขามาแตสิ่งที่พอใจเทานัน้
ที่ไมพอใจนอย อนึ่ง เวทนาเหลาใด มีดีเปนสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี มีลมเปน
สมุฏฐานก็ดี ประชุมกันเกิดขึน้ ก็ดี เกิดแตฤดูแปรปรวนก็ดี เกิดแตการบริหารไมสม่ําเสมอก็ดี
เกิดแตบาดเจ็บก็ดี เกิดแตผลกรรมก็ดี เวทนาเหลานั้น ไมบังเกิดขึ้นแกเรามากนัก เราเปนผูมีอาพาธ
นอย อนึ่ง เราเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยากไมลําบากซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง
เปนสุขวิหารธรรมในปจจุบนั กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อันหา อาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะ
เรียกก็พึงเรียกบุคคลนั้น คือ เรานี่แหละวาเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ลมีปรากฏอยูใ นโลก ฯ
จบสูตรที่ ๗
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สังโยชนสูตร
[๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลเปนสมณะผูไมหวัน่ ไหวจําพวก ๑ เปนสมณะบุณฑริกจําพวก ๑ เปนสมณะปทุมจําพวก
๑ เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูไมหวัน่
ไหวอยางไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป เปนผูมอี ันไม
ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง จะตรัสรูในเบื้องหนา บุคคลเปนสมณะผูไ มหวัน่ ไหวอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน
พระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และทําราคะ โทสะโมหะใหเบาบาง จะมาสูโลกนี้อีกครั้ง
เดียวเทานัน้ และจะกระทําทีส่ ุดทุกขไดบุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนสมณะปทุมอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนอุปปาติกะ
เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ ประการสิ้นไป จักปรินิพพานในภพนั้น มีอนั ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา
บุคคลเปนสมณะปทุมอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูล ะเอียดออนในหมูสมณะอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ กระทําใหแจงซึง่ เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๘
ทิฏฐิสูตร
[๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลเปนสมณะผูไมหวัน่ ไหวจําพวก ๑ เปนสมณะบุณฑริกจําพวก ๑ เปนสมณะปทุมจําพวก
๑ เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูไมหวัน่
ไหวอยางไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ มีสัมมาวาจา มีสัมมา
กัมมันตะ มีสมั มาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติ มีสัมมาสมาธิบุคคลเปนสมณะผูไมหวั่นไหว
อยางนี้แล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมี
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ มีสัมมาญาณะ มีสัมมาวิมตุ ิ แตไมถูกตองวิโมกข ๘ ดวยนามกายอยู บุคคลเปน
สมณะบุณฑริกอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนสมณะปทุมอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมี
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ มีสัมมาญาณะ มีสัมมาวิมตุ ิ และถูกตองวิโมกข ๘ดวยนามกายอยู บุคคลเปน
สมณะปทุมอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูล ะเอียดออนในหมูสมณะอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ไดรับขอรองจึงบริโภคจีวรมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอย ฯลฯ บุคคลเปน
สมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางนี้แล ฯ
บุคคลเมื่อจะเรียกบุคคลใดโดยชอบวา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ พึง
เรียกบุคคลนั้น คือ เรานี่แหละวา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ เพราะเราไดรับขอรอง
เทานั้นจึงบริโภคจีวรมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอย ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔
จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๙
ขันธสูตร
[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลเปนสมณะผูไมหวั่นไหวจําพวก ๑ เปนสมณะบุณฑริกจําพวก ๑ เปนสมณะปทุมจําพวก
๑ เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูไม
หวั่นไหวอยางไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพระเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตมรรค ปรารถนาความสิ้นโยคะ
อันยอดเยี่ยมอยู บุคคลเปนสมณะผูไมหวัน่ ไหวอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีปรกติ
พิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปาทานขันธ ๕ วา รูปเปนดังนี้ ความเกิดขึน้ แหงรูปเปน
ดังนี้ ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปนดังนี้ ...สัญญาเปนดังนี้ ... สังขารเปนดังนี้ ... วิญญาณเปน
ดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณเปนดังนี้ ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้ แตเธอหาไดถกู ตอง วิโมกข ๘
ดวยนามกายไม บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางนี้แล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนสมณะปทุมเปนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีปรกติ
พิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปาทานขันธ ๕ วา รูปเปนดังนี้ ความเกิดแหงรูปเปนดังนี้
ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปนดังนี้ ...สัญญาเปนดังนี้ ... สังขารเปนดังนี้ ... วิญญาณเปนดังนี้
ความเกิดแหงวิญญาณเปนดังนี้ ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้ และเธอถูกตองวิโมกข ๘ ดวย
นามกายอยู บุคคลเปนสมณะปทุมอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูล ะเอียดออนในหมูสมณะอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ไดรับขอรองเทานั้นจึงบริโภคจีวรเปนอันมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอย ฯลฯ
บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางนี้แล ฯ
ก็บุคคลเมื่อจะเรียกบุคคลใดโดยชอบวา เปนสมณะผูล ะเอียดออนในหมูสมณะ พึง
เรียกบุคคลนั้น คือ เรานี่แหละวา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ เพราะเราไดรับขอรอง
เทานั้นจึงบริโภคจีวรเปนอันมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอย ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคล
๔ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมจลวรรคที่ ๔
______________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปาณาติปาตสูตร ๒. มุสาวาทสูตร ๓. วัณณสูตร ๔. โกธสูตร ๕. ตมสูตร
๖. โอณตสูตร ๗. ปุตตสูตร ๘. สังโยชนสูตร๙. ทิฏฐิสูตร ๑๐. ขันธสูตร ฯ
________________

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาที่ 92
อสุรวรรคที่ ๕
อสุรสูตร
[๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลเปนเชนกับอสูร มีคนเชนกับอสูรเปนบริวารจําพวก ๑ เปนเชนกับอสูร แตมีคนเชน
กับเทวดาเปนบริวารจําพวก ๑ เปนเชนกับเทวดา มีคนเชนกับอสูรเปนบริวารจําพวก ๑ เปนเชน
กับเทวดา มีคนเชนกับเทวดาเปนบริวารจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนเชนกับอสูร
มีคนเชนกับอสูรเปนบริวารอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีบาปธรรมแมบริษัท
ของเขาก็เปนคนทุศีล มีบาปธรรม บุคคลเปนเชนกับอสูร มีคนเชนกับอสูรเปนบริวารอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนเชนกับอสูร แตมีคนเชนกับเทวดาเปนบริวารอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีบาปธรรม แตบริษัทของเขาเปนคนมีศีล มีกลั ยาณธรรม
บุคคลเปนเชนกับอสูร แตมีคนเชนกับเทวดาเปนบริวารอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเปนเชนกับเทวดา มีคนเชนกับอสูรเปนบริวารอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม แตบริษัทของเขาเปนคนทุศีล มีบาปธรรม
บุคคลเปนคนเชนกับเทวดา มีคนเชนกับอสูรเปนบริวาร อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเปนเชนกับเทวดา มีคนเชนกับเทวดาเปนบริวารอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม แมบริษัทของเขาก็เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม
บุคคลเปนคนเชนกับเทวดา มีคนเชนกับเทวดาเปนบริวารอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
๔ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๑
สมาธิสูตรที่ ๑
[๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีปรกติไดความสงบใจในภายใน แตไมไดอธิปญญาและความเห็นแจง
ในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีปรกติไดอธิปญ
 ญาและความเห็นแจงในธรรม แตไมได

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาที่ 93
ความสงบใจในภายในจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ทั้ง
ไมไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีปรกติไดความสงบใจ
ในภายใน ทั้งไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวก
นี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๒
สมาธิสูตรที่ ๒
[๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน แตไมไดอธิปญญาและความ
เห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม
แตไมไดความสงบใจในภายในจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมมปี รกติไดความสงบใจในภายใน
ทั้งไมไดอธิปญ
 ญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้มีปรกติไดความสงบใจ
ในภายในทั้งไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลเหลานั้น
บุคคลผูมีปรกติไดความสงบใจในภายในแตไมไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม พึงตั้งอยูใน
ความสงบใจในภายในกระทําความเพียรในอธิปญญา และความเห็นแจงในธรรม สมัยตอมา
เขายอมเปนผูม ีปรกติไดความสงบใจในภายใน ทั้งไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม บุคคล
ผูมีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม แตไมไดความสงบใจในภายใน พึงตั้งอยูใน
อธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม แลวกระทําความเพียรในความสงบแหงใจในภายใน สมัย
ตอมา เขายอมเปนผูมีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม ทั้งไดความสงบใจในภายใน
บุคคลไมมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ทั้งไมไดอธิปญ
 ญาและความเห็นแจงในธรรม พึงกระทํา
ฉันทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมยอทอ สติและสัมปชัญญะ
ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดกุศลธรรมเหลานั้นแหละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลมีผานุงหมถูกไฟไหม
หรือมีศีรษะถูกไฟไหม พึงกระทําฉันทะความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความ
ไมยอทอ สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟที่ผาหรือที่ศีรษะ ฉันใด บุคคลนั้นก็
พึงทําฉันทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมยอ ทอสติและสัมปชัญญะ
ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดกุศลธรรมเหลานั้นแหละ ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยตอมา เขายอมเปน
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ผูมีปรกติ ไดความสงบใจในภายใน ทั้งไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ทั้งไดอธิปญ
 ญาและความเห็นแจงในธรรม พึงตั้งอยู
ในกุศลธรรมเหลานั้นแหละ แลวกระทําความเพียรใหยิ่ง เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
สมาธิสูตรที่ ๓
[๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน แตไมไดอธิปญญาและความ
เห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูม ีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงใน
ธรรม แตไมไดความสงบใจในภายในจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีปรกติไดความ
สงบใจในภายใน ทั้งไมไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ทั้งไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลเหลานั้น บุคคลผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน แตไมไดอธิปญญาและ
ความเห็นแจงในธรรมพึงเขาไปหาบุคคลผูมีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม แลวถาม
อยางนี้วา พึงเห็นสังขารอยางไรหนอ พึงพิจารณาสังขารอยางไร พึงเห็นแจงสังขารไดอยางไร
ผูถูกถามนั้นยอมตอบเขาตามความเห็น ความรูวา พึงเห็นสังขารไดอยางนี้แล พึงพิจารณาสังขาร
อยางนี้ พึงเห็นแจงสังขารอยางนี้ สมัยตอมา เขาเปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ทั้งได
อธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจง
ในธรรม แตไมไดความสงบใจในภายใน พึงเขาไปหาบุคคลผูมีปรกติไดความสงบใจในภายในแลวถาม
อยางนี้วา พึงตัง้ จิตไวอยางไร พึงนอมจิตไปอยางไร พึงทําจิตใหมีอารมณเดียวเกิดขึ้นไดอยางไร
พึงชักจูงจิตใหเปนสมาธิไดอยางไร ผูถูกถามนั้นยอมตอบเขาตามความเห็น ความรูว า พึงตั้งจิตไว
อยางนี้พึงนอมจิตไปอยางนี้ พึงทําจิตใหมอี ารมณเดียวเกิดขึ้นอยางนี้ พึงชักจูงจิตใหเปนสมาธิได
อยางนี้ สมัยตอมาเขาเปนผูมีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม ทั้งไดความสงบใจในภายใน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูไมมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ทัง้ ไมไดอธิปญญาและความ
เห็นแจงในธรรม พึงเขาไปหาบุคคลผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ทั้งไดอธิปญญาและความ
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เห็นแจงในธรรม แลวถามอยางนีว้ า พึงตั้งจิตไวอยางไรหนอ พึงนอมจิตไปอยางไรพึงทําจิตให
มีอารมณเดียวเกิดขึ้นอยางไร พึงชักจูงจิตใหเปนสมาธิไดอยางไรพึงเห็นสังขารนั้นไดอยางไร
พึงพิจารณาสังขารอยางไร พึงเห็นแจงสังขารอยางไรผูถูกถามนั้นยอมตอบเขาตามความเห็น
ความรูอยางนีว้ า พึงตั้งจิตไวอยางนี้ ฯลฯพึงเห็นแจงสังขารอยางนี้ สมัยตอมา เขาเปนผูมีปรกติ
ไดความสงบใจในภายในทั้งไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปน
ผูมีปกติไดความสงบใจในภายใน ทั้งไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม พึงตั้งอยูในกุศลธรรม
เหลานั้นแหละ แลวกระทําความเพียรใหยิ่ง เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลกนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
ฉลาวาตสูตร
[๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและไมปฏิบัติเพือ่ ประโยชนผอู ื่นจําพวก ๑ผูป ฏิบัติเพื่อประ
โยชนผูอื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนจําพวก ๑ ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนผูอนื่ จําพวก ๑ผูปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชนตนทัง้ เพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายทอนไมที่ทิ้งอยูในปาชา ไฟติดสองขาง ตรงกลางเปอนคูถ ยอมไมสําเร็จประโยชนแก
เครื่องไมในบาน ทั้งไมสําเร็จประโยชน แกเครื่องไมในปาฉันใดเรากลาวบุคคลผูไมปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนตนและไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลเหลา
นั้น บรรดาบุคคล ๒ จําพวกนี้คือ บุคคลผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน และไมปฏิบัติเพื่อประโยชน
ผูอื่น กับบุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอนื่ แตไมปฏิบัตเิ พื่อประโยชนตน บุคคลผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนผูอนื่ แตไมปฏิบตั ิเพื่อประโยชนตนเปนผูงามกวาและประณีตกวาบรรดาบุคคล ๓ จําพวก
คือ บุคคล ผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น กับบุคคลผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนผูอนื่ แตไมปฏิบัตเิ พื่อประโยชนตน และบุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพือ่
ประโยชนผูอนื่ บุคคลผูปฏิบัตเิ พื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นนี้ เปนผูงามกวา
และประณีตกวา บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้ บุคคลผูปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชนตนทั้งเพือ่ ประโยชนผู
อื่น เปนผูเลิศ เปนผูวิเศษ เปนประธานอุดม และเปนผูประเสริฐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นมสด
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จากแมโค นมสมจากนมสด เนยขนจากนมสม เนยใสจากเนยขน ยอดเนยใสจากเนยใส หัว
เนยใส โลกกลาววาเลิศในบรรดาสิ่งเหลานัน้ ฉันใด บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้บุคคลผูปฏิบัติ
ทั้งเพื่อประโยชนตนทั้งเพื่อประโยชนผูอนื่ เปนผูเลิศ เปนผูวิเศษเปนประธาน อุดม และเปน
ผูประเสริฐ ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคล ๔ จําพวกนี้แล ปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
ราคสูตร
[๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๔จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อประโยชน
ผูอื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนจําพวก ๑ไมปฏิบัติเพือ่ ประโยชนตน ทั้งไมปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนผูอนื่ จําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งเพือ่ ประโยชนผอู ื่นจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ก็บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพือ่ ประโยชนผอู ื่นอยางไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะดวยตนเอง แตไมชกั ชวนผูอื่นใหกําจัดราคะ เปนผูปฏิบัติ
เพื่อกําจัดโทสะดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหกําจัดโทสะเปนผูปฏิบัติกําจัดโมหะดวยตนเอง
แตไมชักชวนผูอื่นใหกําจัดโมหะ บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชน
ผูอื่นอยางนี้แล ก็บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ ไมปฏิบัติเพือ่ กําจัดราคะดวยตนเอง แตชกั ชวนผูอื่นใหกําจัดราคะไมปฏิบัติเพื่อ
กําจัดโทสะดวยตนเอง แตชักชวนผูอื่นใหกาํ จัดโทสะ ไมปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะดวยตนเอง แต
ชักชวนผูอื่นใหกําจัดโมหะ บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน
เองอยางนี้แล ก็บุคคลไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูไมปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะดวยตนเอง ทั้งไมชักชวนผูอื่นใหกําจัดราคะ เปน
ผูไมปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะดวยตนเอง ทั้งไมชักชวนผูอื่นใหกําจัดโทสะ เปนผูไมปฏิบัติเพื่อกําจัด
โมหะดวยตนเอง ทั้งไมชักชวนผูอื่นใหกําจัดโมหะ บุคคลเปนผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งไม
ปฏิบัติเพื่อประโยชนบุคคลอื่นอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน
ทั้งเพื่อประโยชนผูอื่นอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะ ดวยตนเอง ทั้ง
ชักชวนผูอื่นใหกําจัดราคะ เปนผูปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะดวยตนเองทั้งชักชวนผูอื่นใหกําจัดโทสะ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาที่ 97
เปนผูปฏิบัติเพือ่ กําจัดโมหะดวยตนเอง ทั้งชักชวนผูอื่นใหกําจัดโมหะ บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนผูอนื่ อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๖
นิสนั ติสูตร
[๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพือ่ ประโยชนผอู ื่นจําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนผูอนื่ แตไมปฏิบตั ิเพื่อประโยชนตนจําพวก ๑ ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนทั้งไมปฏิบัติ
เพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑ปฏิบัติเพื่อประโยชนตนทั้งเพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบตั ิเพื่อประโยชนผูอื่นอยางไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูสามารถรูไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย มีปรกติทรงไวซึ่งธรรมที่ไดสดับแลว และ
ใครครวญอรรถแหงธรรมที่ตนทรงไว รูอรรถรูธรรมทั่วถึงแลว เปนผูป ฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
แตหามีวาจาไพเราะ กลาวถอยคําออนหวาน ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง อันสละสลวย
ไมมีโทษ ยังผูฟ งใหเขาใจเนือ้ ความไม หาชี้แจงใหเพื่อนพรหมจรรยเห็นชัด ใหสมาทาน ใหอาจ
หาญรื่นเริงไม บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นอยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ ไมเปนผูสามารถรูไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมเปนผูมีปรกติทรงธรรมที่ไดสดับ
แลว ไมเปนผูใครครวญอรรถแหงธรรมที่ตนทรงไว หาไดรูอรรถรูธรรมทั่วถึงแลวปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรมไม แตเปนผูมีวาจาไพเราะ กลาวถอยคําออนหวาน ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง อัน
สละสลวย ไมมีโทษยังผูฟงใหเขาใจเนื้อความ เปนผูชี้แจงใหเพื่อนพรหมจรรยเห็นชัด ใหสมาทาน
อาจหาญ รื่นเริง บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น แตไมปฏิบัติเพือ่ ประโยชนตนอยางนีแ้ ล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทัง้ ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอนื่ อยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมสามารถรูไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมเปนผูมีปรกติทรงธรรม
ที่ไดสดับแลว และไมเปนผูใครครวญอรรถแหงธรรมที่ตนทรงจําไว หาไดรูอรรถรูธรรมทั่วถึงแลว
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ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม ทั้งหาเปนผูมีวาจาไพเราะ กลาวถอยคําออนหวาน ประกอบดวย
วาจาของชาวเมือง อันสละสลวยหาโทษมิได ยังผูฟงใหเขาใจเนื้อความไม ทั้งไมชี้แจงใหเพื่อน
พรหมจรรยเห็นชัด ใหสมาทาน อาจหาญ รืน่ เริง บุคคลเปนผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนทั้งไม
ปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนทั้งเพื่อ
ประโยชนผูอนื่ อยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูสามารถรูไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย มี
ปรกติทรงจําธรรมที่ไดสดับแลว มีปรกติใครครวญอรรถแหงธรรมที่ตนทรงจําไว รูอรรถรูธรรมทั่วถึง
แลว ปฏิบัติธรรมตามสมควรแกธรรม ทั้งเปนผูมีวาจาไพเราะ กลาวถอยคําออนหวาน ประกอบ
ดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย หาโทษมิได ยังผูฟงใหเขาใจเนื้อความ และเปนผูช ี้แจงให
เพื่อนพรหมจรรยเห็นชัด ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน
ทั้งเพื่อประโยชนผูอื่นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล๔ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๗
อัตตหิตสูตร
[๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑ ผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนผูอนื่ แตไมปฏิบตั ิเพื่อประโยชนตนจําพวก ๑ ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งไมปฏิบัติ
เพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑ ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทัง้ เพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายบุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๘
สิกขาสูตร
[๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน
คือ ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบตั ิเพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น
แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนจําพวก ๑ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทัง้ ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอนื่
จําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
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บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูงดเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการฆาสัตว เปนผูงดเวน
จากการลักทรัพยดว ยตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการลักทรัพย เปนผูงดเวนจากการ
ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม เปนผูงดเวน
จากการพูดเท็จดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการพูดเท็จ เปนผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา
คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหงดเวน จากการดื่ม
น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไม
ปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น แตไม
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตนอยางไรบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมงดเวนจากการฆาสัตวดว ยตนเอง
แตชักชวนผูอนื่ ให งดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูไมงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอัน
เปน ที่ตั้งแหงความประมาทดวยตนเอง แตชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุรา และเมรัยอัน
เปนที่ตั้งแหงความประมาท บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นแตไม ปฏิบัติเพื่อประโยชน
ตนอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งไมปฏิบัติเพื่อประโยชน
ผูอื่นอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน ผูไมงดเวนจากการฆาสัตวดว ยตนเอง ทั้งไมชักชวนผูอื่น
ใหงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูไมงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความ ประมาทดวยตนเอง ทั้งไมชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้ง
แหงความประมาท บุคคลเปนผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งไมปฏิบัติ เพื่อประโยชนผูอื่นอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งเพื่อประโยชนผูอื่นอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากการ ฆาสัตวดว ยตนเอง ทัง้ ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ
เปนผูงดเวน จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนทีต่ ั้งแหงความประมาทดวยตนเอง ทั้งชักชวน
ผูอื่นใหงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนทีต่ ั้งแหงความ ประมาท บุคคลเปนผูปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตน ทั้งเพื่อประโยชนผูอื่นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ล
มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๙
โปตลิยสูตร
[๑๐๐] ครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่อโปตลิยะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
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หนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามโปตลิยปริพาชกวา ดูกรโปตลิยะ บุคคล ๔ จําพวกนี้ มี
ปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูก ลาวติเตียนบุคคลผูควร
ติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร เปนผูไมกลาวสรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญตามความจริง
โดยกาลอันควรจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูก ลาวสรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญตาม
ความเปนจริง โดยกาลอันควร ไมกลาวติเตียนบุคคลผูควรติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอัน
ควรจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมกลาวติเตียนบุคคลผูควรติเตียนตามความเปนจริง โดย
กาลอันควรทั้งไมกลาวสรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญตามความเปนจริง โดยกาลอันควรจําพวก ๑บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูกลาวติเตียนบุคคลผูควรติเตียนตามความเปนจริงโดยกาลอันควร ทั้งเปนผู
กลาวสรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญตามความเปนจริงโดยกาลอันควรจําพวก ๑ ดูกรโปตลิยะ บุคคล
๔ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรโปตลิยะ บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ล ทานชอบใจบุคคล
จําพวกไหนวา เปนผูงามกวา และประณีตกวา โปตลิยปริพาชกกราบทูลวา ทานพระโคดมบุคคล
๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกลาวติเตียนบุคคล
ผูควรติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร แตไมกลาวสรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญ
ตามความเปนจริง โดยกาลอันควรจําพวก ๑ ฯลฯ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกลาวติเตียนบุคคล
ผูควรติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร ทั้งเปนผูก ลาวสรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญตามความ
เปนจริง โดยกาลอันควรจําพวก ๑ บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลกบรรดาบุคคล ๔
จําพวกนี้ ขาพเจาชอบใจบุคคลผูไมกลาวติเตียน บุคคลผูควรติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร
และไมกลาวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามความเปนจริง โดยกาลอันควรวา เปนผูงามกวา และ
ประณีตกวาบุคคล ๔ จําพวกนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมีความงาม คือ อุเบกขา ฯ
พ. ดูกรโปตลิยะ บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน ฯลฯ
บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้ บุคคลผูกลาวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร
และผูสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามความเปนจริง โดยกาลอันควรนี้ เปนผูงามกวา และ
ประณีตกวาบุคคล ๔จําพวกนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมีความงาม คือ ความเปนผูรจู ักกาลใน
อันควรติเตียนและสรรเสริญนั้นๆ ฯ
โป. ทานพระโคดม บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ฯลฯทานพระโคดม
บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้ ขาพเจาชอบใจบุคคลที่กลาวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามความเปนจริง
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โดยกาลอันควร และกลาวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามความเปนจริง โดยกาลอันควรวา
เปนผูงามกวา และประณีตกวาบุคคล ๔ จําพวกนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมีความงาม คือ
ความเปนผูรูกาลในอันติเตียนและสรรเสริญนั้นๆ ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขา
แตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวใน
เวลามืดดวยหวังวา ผูมีจกั ษุจกั เห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กับทั้งพระธรรม
และภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอสุรวรรคที่ ๕
_______
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อสุรสูตร
๒. สมาธิสูตรที่ ๑
๓. สมาธิสูตรที่ ๒
๔. สมาธิสูตรที่ ๓
๕. ฉลาวาตสูตร
๖. ราคสูตร
๗. นิสันติสูตร
๘. อัตตหิตสูตร
๙. สิกขาสูตร
๑๐. โปตลิยสูตร ฯ
จบทุติยปณณาสก
_______
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ตติยปณณาสก
วลาหกวรรคที่ ๑
วลาหกสูตรที่ ๑
[๑๐๑] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า
ดูกรภิกษุทั้งหลายวลาหก (เมฆ) ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ วลาหกคําราม แตไมใหฝนตก
อยาง ๑ ใหฝนตก แตไมคํารามอยาง ๑ ไมคาํ รามทั้งไมใหฝนตกอยาง ๑ คํารามดวยใหฝนตกดวย
อยาง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหก ๔ อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ฉันนัน้ เหมือนกัน บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏ
อยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจวลาหกคํารามไมใหฝนตกจําพวก ๑ ดุจวลาหกให
ฝนตก แตไมคาํ รามจําพวก ๑ ดุจวลาหกทั้งไมคํารามทั้งไมใหฝนตกจําพวก ๑ ดุจวลาหกคํารามดวย
ใหฝนตกดวยจําพวก ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจวลาหกคําราม แตไมใหฝนตกอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูชอบพูดแตไมชอบทํา บุคคลเปนดุจวลาหกคําราม แตไมใหฝนตก
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหกคําราม แตไมใหฝนตก แมฉันใดเรากลาวบุคคลนี้เปรียบ
ฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจวลาหกใหฝนตกแตไมคํารามอยางไร บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูทาํ แตไมชอบพูด บุคคลเปนดุจวลาหกใหฝนตก แตไมคํารามอยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย วลาหกใหฝนตก แตไมคําราม แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายก็บุคคลเปนดุจวลาหกไมคํารามทัง้ ไมใหฝนตกอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้เปนคน
ไมชอบพูดทั้งไมชอบทํา บุคคลเปนดุจวลาหกไมคํารามทัง้ ไมใหฝนตกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
วลาหกไมคํารามทั้งไมใหฝนตก แมฉนั ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคล
เปนดุจวลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวยอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูชอบพูดดวยชอบทํา
ดวยบุคคลเปนดุจวลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวยอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหกคํารามดวยให
ฝนตกดวย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบดวยวลาหก
๔ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๑
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วลาหกสูตรที่ ๒
[๑๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหก ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ วลาหกคําราม
แตไมใหฝนตกอยาง ๑ ใหฝนตก แตไมคํารามอยาง ๑ ทัง้ ไมคํารามทั้งไมใหฝนตกอยาง ๑ คําราม
ดวยใหฝนตกดวยอยาง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายวลาหก ๔ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือน
กัน บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจวลาหก
คําราม แตไมใหฝนตกจําพวก ๑ ดุจวลาหกไมคําราม แตใหฝนตกจําพวก ๑ ดุจวลาหก
ทั้งไมคํารามทั้งไมใหฝนตกจําพวก ๑ ดุจวลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวยจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลเปนดุจวลาหกคําราม แตไมใหฝนตกอยางไรบุคคลบางคนในโลกนี้ เลาเรียนธรรม คือ
สุตตะ เคยยะ ไวยากรณ คาถาอุทาน อิติวตุ ตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ เขาไมรูทั่วถึงตาม
ความเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจวลาหก
คําราม แตไมใหฝนตกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหกคําราม แตไมใหฝนตก แมฉันใด
เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจวลาหกใหฝนตก แตไมคําราม
อยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ไมไดเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ แตเขารูทวั่ ถึงตามความ
เปนจริงวานี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจวลาหกให
ฝนตก แตไมคาํ รามอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหกใหฝนตกแตไมคําราม แมฉันใด เรา
กลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลเปนดุจวลาหกทั้งไมคํารามทั้งไมใหฝนตกอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ไมไดเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ ทั้งเขาไมรูทั่วถึงตามความเปนจริง
วานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจวลาหกทั้งไมคํารามทั้ง
ไมใหฝนตกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหกทั้งไมคาํ รามทั้งไมใหฝนตก แมฉันใด เรากลาว
บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลเปนดุจวลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวยอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้เลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ ทั้งเขารูทั่วถึงตามความเปนจริงวา นี้ทุกข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจวลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวย
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวย แมฉนั ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉัน
นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๒
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กุมภสูตร
[๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมอ ๔ ชนิดนี้ ๔ ชนิดเปนไฉน คือ หมอเปลาปดชนิด ๑
หมอเต็มเปดชนิด ๑ หมอเปลาเปดชนิด ๑ หมอเต็มปดชนิด ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมอ ๔ ชนิดนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือบุคคลดุจหมอเปลาปดจําพวก ๑ ดุจหมอเต็มเปดจําพวก ๑ ดุจหมอเปลา
เปดจําพวก ๑ ดุจหมอเต็มปดจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหมอเปลาปดอยางไร
การกาว การถอย การเหลียว การแล การคู การเหยียด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ลวนแตนาเลื่อมใส แตเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหมอเปลาปดอยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย หมอเปลาปด แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคล
เปนดุจหมอเต็มเปดอยางไร การกาว การถอย การเหลียว การแล การคูการเหยียด การทรง
สังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ ไมนา เลื่อมใส แตเขาทราบชัดตามความเปน
จริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธนีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหมอเต็มเปด
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายหมอเต็มเปด แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายก็บุคคลเปนดุจหมอเปลาเปดอยางไร การกาว การถอย การเหลียว การแล การคู
การเหยียด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ไมนาเลื่อมใส ทั้งเขา
ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นีท้ ุกขสมุทัยนี้ทกุ ขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
บุคคลเปนดุจหมอเปลาเปดอยางนี้แลดูกรภิกษุทั้งหลาย หมอเปลาเปด แมฉันใด เรากลาวบุคคล
นี้เปรียบฉันนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหมอเต็มปดอยางไร การกาว การถอย การ
เหลียว การแล การคู การเหยียด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้
นาเลื่อมใส ทั้งเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกขนที้ ุกขสมุทัย นีท้ ุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหมอเต็มปดอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมอเต็มปด แมฉันใด
เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏ
อยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
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[๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงน้ํา ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ หวงน้ําตื้น
เงาลึกอยาง ๑ หวงน้ําลึกเงาตื้นอยาง ๑ หวงน้ําตื้นเงาตื้นอยาง ๑หวงน้ําลึกเงาลึกอยาง ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย หวงน้ํา ๔ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลเปรียบดวยหวง
น้ํา ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูใ นโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจหวงน้ําตื้นเงาลึกจําพวก ๑
ดุจหวงน้ําลึกเงาตื้นจําพวก ๑ ดุจหวงน้ําตืน้ เงาตื้นจําพวก ๑ ดุจหวงน้ําลึกเงาลึกจําพวก ๑ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําตื้นเงาลึกอยางไร การกาว การถอยการเหลียว การแล
การคู การเหยียด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ ลวนนาเลื่อมใส
แตเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวานี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา บุคคลเปนดุจหวงน้าํ ตื้นเงาลึกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงน้ําตื้นเงาลึก แมฉันใด
เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําลึกเงาตื้นอยางไร การ
กาว ฯลฯ การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ ไมนาเลื่อมใส แตเขา
ทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคล
เปนดุจหวงน้ําลึกเงาตื้นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงน้ําลึกเงาตื้น แมฉันใด เรากลาวบุคคล
นี้เปรียบฉันนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําตื้นเงาตื้นอยางไร การกาว ฯลฯการทรง
สังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ ไมนา เลื่อมใสทั้งเขาไมทราบชัดตามความ
เปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหวงน้ําตื้น
เงาตื้นอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลายหวงน้ําตืน้ เงาตื้น แมฉนั ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําลึกเงาลึกอยางไร การกาว ฯลฯ การทรงสังฆาฏิ บาตร
และจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ ลวนนาเลื่อมใส ทั้งเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปนดุจหวงน้ําลึกเงาลึกอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงน้ําลึกเงาลึกแมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๔
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[๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มะมวง ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ มะมวงดิบ
ผิวสุกอยาง ๑ มะมวงสุกผิวดิบอยาง ๑ มะมวงดิบผิวดิบอยาง ๑มะมวงสุกผิวสุกอยาง ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย มะมวง ๔ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลเปรียบดวย
มะมวง ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจมะมวงดิบผิวสุกจําพวก ๑
ดุจมะมวงสุกผิวดิบจําพวก ๑ ดุจมะมวงดิบผิวดิบจําพวก ๑ ดุจมะมวงสุกผิวสุกจําพวก ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจมะมวงดิบผิวสุกอยางไร การกาวการถอย การเหลียว การแล
การคู การเหยียด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวรของบุคคลบางคนในโลกนี้ ลวนนาเลือ่ มใส
แตเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
บุคคลเปนดุจมะมวงดิบผิวสุกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย มะมวงดิบผิวสุก แมฉนั ใด เรากลาว
บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจมะมวงสุกผิวดิบอยางไร การกาว ฯลฯ
การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ ไมนาเลื่อมใส แตเขาทราบชัดตามความ
เปนจริงวา นี้ทกุ ขนี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจมะมวงสุก
ผิวดิบอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย มะมวงสุกผิวดิบ แมฉนั ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจมะมวงดิบผิวดิบอยางไรการกาว ฯลฯ การทรงสังฆาฏิ บาตร
และจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ ไมนา เลื่อมใส ทั้งเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธนีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจมะมวงดิบผิวดิบอยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย มะมวงดิบผิวดิบ แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจมะมวงสุกผิวสุกอยางไร การกาว ฯลฯ การทรงสังฆาฏิ บาตรและ
จีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ นาเลื่อมใส ทั้งเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกข
สมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปนดุจมะมวงสุกผิวสุกอยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย มะมวงสุกผิวสุกแมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเปรียบดวยมะมวง ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลกนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
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[๑๐๖] XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
[๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนู ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉนคือ หนูขุดรู
แตไมอยูจ ําพวก ๑ อยูแ ตไมขดุ รูจําพวก ๑ ไมขุดรูไมอยูจําพวก ๑ขุดรูดว ยอยูดว ยจําพวก ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนู ๔ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลเปรียบดวยหนู
๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจหนูขุดรูแตไมอยูจําพวก ๑
ดุจหนูอยูแตไมขุดรูจําพวก ๑ ดุจหนูไมขุดรูไมอยูจําพวก ๑ ดุจหนูขุดรูดวยอยูดว ยจําพวก ๑ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหนูขุดรูแตไมอยูอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเลาเรียนธรรม
คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณ คาถา อุทานอิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ แตเขา
ไมทราบชัดตามความเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทกุ ขสมุทัย นี้ทกุ ขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
บุคคลเปนดุจหนูขุดรูแตไมอยูอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนูขุดรูแตไมอยู แมฉนั ใด เรากลาว
บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหนูอยูแตไมขุดรูอยางไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ (ไม) เลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละแตเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ บุคคลเปนดุจหนูอยูแตไมขุดรูอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนูอยูแตไมขุดรู แม
ฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหนูไมขดุ รูไมอยูอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ เขาไมทราบชัดตามความ
เปนจริงวา นี้ทกุ ข ฯลฯ บุคคลเปนดุจหนูไมขุดรูไมอยูอยางนี้แลดูกรภิกษุทั้งหลาย หนูไมขุดรู
ไมอยู แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหนูขุดรูดวย
อยูดวยอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ ทั้งทราบชัด
ตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปนดุจหนู
ขุดรูดวยอยูดว ยอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนูขดุ รูดวยอยูดว ย แมฉนั ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบ
ฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๗
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[๑๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โคพลิพัท ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉนคือ โคเปนผู
ขมเหงโคฝูงตน ไมขมเหงโคฝูงอื่นจําพวก ๑ ขมเหงโคฝูงอื่นไมขมเหงโคฝูงตนจําพวก ๑
ขมเหงโคฝูงตนดวย ขมเหงโคฝูงอื่นดวยจําพวก ๑ไมขมเหงโคฝูงตนดวย ไมขมเหงโคฝูงอื่น
ดวยจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายโคพลิพัท ๔ จําพวกนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคลเปรียบดวยโคพลิพัท ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือบุคคลดุจ
โคพลิพัทขมเหงโคฝูงตน ไมขมเหงโคฝูงอื่นจําพวก ๑ ดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงอื่น ไมขมเหง
โคฝูงตนจําพวก ๑ ดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงตนดวยขมเหงโคฝูงอื่นดวยจําพวก ๑ ดุจโคพลิพัท
ไมขมเหงโคฝูงตนดวย ไมขม เหงโคฝูงอื่นดวยจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจโค
พลิพัทขมเหงโคฝูงตนไมขมเหงโคฝูงอื่นอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูยังบริษัทของตน
ใหหวาดเสียว ไมยังบริษัทของบุคคลคนอื่นใหหวาดเสียว บุคคลเปนดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงตน
ไมขมเหงโคฝูงอื่นอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย โคพลิพัทขมเหงโคฝูงตน ไมขมเหงโคฝูงอื่น
แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจโคพลิพัทขมเหงโค
ฝูงอื่น ไมขมเหงโคฝูงตนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังบริษัทอื่นใหหวาดเสียว ไมยัง
บริษัทของตนใหหวาดเสียว บุคคลเปนดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงอื่น ไมขมเหงโคฝูงตนอยางนีแ้ ล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โคพลิพัทขมเหงโคฝูงอื่น ไมขมเหงโคฝูงตนแมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้
เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจโคพลิพทั ขมเหงโคฝูงตนดวยขมเหงโคฝูงอื่นดวย
อยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังบริษัทของตนและบริษทั ของบุคคลอื่นใหหวาดเสียว บุคคล
เปนดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงตนดวย ขมเหงโคฝูงอื่นดวยอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลายโคพลิพัท
ขมเหงโคฝูงตนดวย ขมเหงโคฝูงอื่นดวย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ก็บุคคลเปนดุจโคพลิพัทไมขมเหงโคฝูงตนไมขมเหงโคฝูงอื่นอยางไร บุคคลบางคนในโลก
นี้ ไมยังบริษัทของตนและบริษัทของบุคคลอื่นใหหวาดเสียว บุคคลเปนดุจโคพลิพัทไมขมเหงโคฝูง
ตน ไมขมเหงโคฝูงอื่นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย โคพลิพัทไมขมเหงโคฝูงตน ไมขมเหงโคฝูง
อื่น แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบดวยโคพลิพัท ๔
จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาที่ 109
จบวรรคที่ ๘
รุกขสูตร
[๑๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไม ๔ ชนิดนี้ ๔ ชนิดเปนไฉน คือ ตนไมกะพี้มีไม
กะพี้เปนบริวารชนิด ๑ ตนไมกะพี้มไี มแกนเปนบริวารชนิด ๑ ตนไมแกนมีไมกะพี้เปนบริวารชนิด
๑ ตนไมแกนมีไมแกนเปนบริวารชนิด ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไม ๔ ชนิดนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกันบุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปน
ไฉน คือบุคคลดุจไมกะพี้มีไมกะพี้เปนบริวารจําพวก ๑ ดุจไมกะพี้มีไมแกนเปนบริวารจําพวก ๑
ดุจไมแกนมีไมกะพี้เปนบริวารจําพวก ๑ ดุจไมแกนมีไมแกนเปนบริวารจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลเปนดุจไมกะพี้มีไมกะพี้เปนบริวารอยางไรบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศลี มีบาป
ธรรม แมบริษัทของเขาก็เปนคนทุศีล มีบาปธรรม บุคคลเปนดุจไมกะพี้มีไมกะพี้เปนบริวารอยางนี้
แล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตนไมกะพี้มีไมกะพี้เปนบริวาร แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้ เปรียบฉันนั้น
ก็บุคคลเปนดุจไมกะพี้มีไมแกนเปนบริวารอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศลี มีบาป
ธรรม แตบริษัทของเขาเปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรมบุคคลเปนดุจไมกะพี้มีไมแกนเปนบริวารอยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมกะพี้มไี มแกนเปนบริวาร แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเปนดุจไมแกนมีไมกะพีเ้ ปนบริวารอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน
ผูมีศีล มีกัลยาณธรรม แตบริวารของเขาเปนคนทุศีล มีบาปธรรม บุคคลเปนดุจไมแกนมีไมกะพี้
เปนบริวารอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมแกนมีไมกะพี้เปนบริวาร แมฉันใด เรากลาวบุคคล
นี้เปรียบฉันนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเปนดุจไมแกนมีไมแกนเปนบริวารอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม แมบริษัทของเขาก็เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม บุคคล
เปนดุจไมแกนมีไมแกนเปนบริวารอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตนไมแกนมีไมแกนเปนบริวารแม
ฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวกนี้แล
มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๙
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อาสีวิสสูตร
[๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสรพิษ ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉนคือ อสรพิษมี
พิษแลนพิษไมรายจําพวก ๑ มีพิษรายพิษไมแลนจําพวก ๑ มีพิษแลนดวยพิษรายดวยจําพวก ๑ มี
พิษไมแลนพิษไมรายจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสรพิษ ๔ จําพวกนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉัน
นั้นเหมือนกัน บุคคลเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ
บุคคลดุจอสรพิษมีพิษแลนพิษไมรายจําพวก ๑ ดุจอสรพิษมีพิษรายพิษไมแลนจําพวก ๑ ดุจอสรพิษ
มีพิษแลนดวยพิษรายดวยจําพวก ๑ ดุจอสรพิษมีพิษไมแลนพิษไมรายจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษแลนพิษไมรายอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธเนืองๆ แต
ความโกรธของเขานั้นไมนอนเนื่องอยูน าน บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษแลนพิษไมรายอยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อสรพิษมีพิษแลนพิษไมราย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษรายพิษไมแลนอยางไรบุคคลบางคนในโลกนี้ ไมโกรธ
เนืองๆ ทีเดียว แตความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยูน าน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนดุจอสรพิษ
มีพิษรายพิษไมแลนอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสรพิษมีพิษรายพิษไมแลน แมฉันใด เรากลาว
บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษแลนดวยมีพษิ รายดวยอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธเนืองๆ และความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยูน าน บุคคลเปน
ดุจอสรพิษมีพษิ แลนดวยพิษรายดวยอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสรพิษมีพิษแลนดวยพิษรายดวย
แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษไมแลน
พิษไมรายอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็ไมนอน
เนื่องอยูนาน บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษไมแลนพิษไมรา ยอยางนีแ้ ลดูกรภิกษุทั้งหลาย อสรพิษมี
พิษไมแลนพิษไมราย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบ
ดวยอสรพิษ ๔ จําพวกนีแ้ ลมีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบวลาหกวรรคที่ ๑
______
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วลาหกสูตรที่ ๑
๒. วลาหกสูตรที่ ๒
๓. กุมภสูตร
๔. อุทกรหทสูตร
๕.อุทกรหทสูตรที่ ๒ ๖. อัมพสูตร
๗. มูสิกาสูตร
๘. พลิพัททสูตร
๙. รุกขสูตร
๑๐. อาสีวสิ สูตร ฯ
______
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เกสีวรรคที่ ๒
เกสีสูตร
[๑๑๑] ครั้งนั้นแล สารถีผูฝกมาชื่อเกสี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกร
เกสี ทานอันใครๆ ก็รูกันดีแลววาเปนสารถีผูฝกมา ก็ทานฝกหัดมาที่ควรฝกอยางไร สารถีผูฝก
มาชื่อเกสีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคฝกหัดมาที่ควรฝกดวยวิธีละมอมบาง รุนแรง
บางทั้งละมอมทั้งรุนแรงบาง ฯ
พ. ดูกรเกสี ถามาที่ควรฝกของทานไมเขาถึงการฝกหัดดวยวิธีละมอม ดวยวิธีรุนแรง
ดวยวิธีทั้งละมอมทั้งรุนแรง ทานจะทําอยางไรกะมัน ฯ
เก. ขาแตพระองคผูเจริญ ถามาที่ควรฝกของขาพระองค ไมเขาถึงการฝกหัดดวยวิธี
ละมอม ดวยวิธีรุนแรง ดวยวิธีทั้งละมอมทั้งรุนแรง ก็ฆามันเสียเลยขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะคิดวาโทษมิใชคุณอยาไดมีแกสกุลอาจารยของเราเลยขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาค
เปนสารถีฝกบุรุษชั้นเยีย่ ม ก็พระผูมีพระภาคทรงฝกบุรุษที่ควรฝกอยางไร ฯ
พ. ดูกรเกสี เราแล ยอมฝกบุรุษที่ควรฝกดวยวิธีละมอมบาง รุนแรงบาง ทั้งละมอม
ทั้งรุนแรงบาง ดูกรเกสี ในวิธที ั้ง ๓ นั้น การฝกดังตอไปนี้ เปนวิธีละมอม คือ กายสุจริตเปน
ดังนี้ วิบากแหงกายสุจริตเปนดังนี้ วจีสุจริตเปนดังนีว้ ิบากแหงวจีสุจริตเปนดังนี้ มโนสุจริต
เปนดังนี้ วิบากแหงมโนสุจริตเปนดังนี้เทวดาเปนดังนี้ มนุษยเปนดังนี้ การฝกดังตอไปนี้เปน
วิธีรุนแรง คือกายทุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงกายทุจริตเปนดังนี้ วจีทุจริตเปนดังนี้ วิบากแหง
วจีทุจริตเปนดังนี้ มโนทุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงมโนทุจริตเปนดังนี้ นรกเปนดังนี้ กําเนิด
สัตวดิรัจฉานเปนดังนี้ ปตติวิสัยเปนดังนี้ การฝกดังตอไปนี้ เปนวิธีทั้งละมอมทั้งรุนแรง คือ
กายสุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงกายสุจริตเปนดังนี้ กายทุจริตเปนดังนีว้ ิบากแหงกายทุจริตเปนดังนี้
วจีสุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงวจีสุจริตเปนดังนี้วจีทจุ ริตเปนดังนี้ วิบากแหงวจีทจุ ริตเปนดังนี้
มโนสุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงมโนสุจริตเปนดังนี้ มโนทุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงมโนทุจริต
เปนดังนี้ เทวดาเปนดังนี้ มนุษยเปนดังนี้ นรกเปนดังนี้ กําเนิดสัตวดิรัจฉานเปนดังนี้ ปตติ
วิสัยเปนดังนี้ ฯ
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เก. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุรุษที่ควรฝกของพระองคไมเขาถึงการฝกดวยวิธีละมอม
ดวยวิธีรุนแรง ดวยวิธีทั้งละมอมทั้งรุนแรง พระผูมีพระภาคจะทําอยางไรกะเขา ฯ
พ. ดูกรเกสี ถาบุรุษที่ควรฝกของเราไมเขาถึงการฝกดวยวิธีละมอม ดวยวิธีรุนแรง
ดวยวิธีทั้งละมอมทั้งรุนแรง เราก็ฆาเขาเสียเลย ฯ
เก. ขาแตพระองคผูเจริญ ปาณาติบาตไมสมควรแกพระผูมีพระภาคเลย ก็เมื่อเปนเชน
นั้น ไฉนพระผูมีพระภาคจึงตรัสอยางนี้วา ฆาเขาเสีย ฯ
พ. จริง เกสี ปาณาติบาตไมสมควรแกตถาคต ก็แตวาบุรุษที่ควรฝกใด ยอมไมเขา
ถึงการฝกดวยวิธีละมอม ดวยวิธีรุนแรง ดวยวิธีทั้งละมอมทั้งรุนแรง ตถาคตไมสําคัญบุรุษที่ควรฝก
นั้นวา ควรวากลาว ควรสั่งสอน แมพรหมจารีผูเปนวิญูชนก็ยอมไมสําคัญวา ควรวากลาว ควร
สั่งสอน ดูกรเกสีขอที่ตถาคต ไมสําคัญบุรุษที่ควรฝกวา ควรวากลาว ควรสั่งสอน แมสพรหม
จารีผูเปนวิญูชนทั้งหลายก็ไมสําคัญวา ควรวากลาว ควรสั่งสอน นี้เปนการฆาอยางดีในวินยั ของ
พระอริยะ ฯ
เก. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่พระตถาคตไมสําคัญบุรุษที่ควรฝกวา ควรวากลาว ควร
สั่งสอน แมสพรหมจารีผูวญ
ิ ูชนก็ไมสําคัญวา ควรวากลาว ควรสั่งสอน นั้นเปนการฆาอยางดี
แนนอน ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนักพระผูมีพระภาค ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่
คว่ํา เปดของทีป่ ด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยหวังวาคนมีจกั ษุจกั เห็นรูป
ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวา
เปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวัน
นี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑
ชวสูตร
[๑๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาประกอบดวยองค ๔
ประการ ยอมเปนมาควรแกพระราชา เปนมาตน ยอมถึงการนับวาเปนราชพาหนะ องค ๔ ประการ
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เปนไฉน คือ ซื่อตรงประการ ๑ วองไวประการ ๑ อดทนประการ ๑ สงบเสงี่ยมประการ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาประกอบดวยองค ๔ ประการนีแ้ ล ยอมเปนมา
ควรแกพระราชาเปนมาตน ยอมถึงการนับวาเปนราชพาหนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรแกทักษิณา ควรทําอัญชลี
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ฉันนัน้ เหมือนกันแลธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ
ซื่อตรงประการ ๑ วองไวประการ ๑ อดทนประการ ๑ สงบเสงี่ยมประการ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูประกอบดวยธรรม๔ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรแกทักษิณา
ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ฯ
จบสูตรที่ ๒
ปโตทสูตร
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญ ๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๔
จําพวกเปนไฉน คือ มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ พอเห็นเงาปะฏักเขาก็ยอมสลด ถึง
ความสังเวชวา วันนีน้ ายสารถีผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอ เราจักตอบแทนแกเขาอยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ แมเห็นปานนีก้ ็มี นี้เปนมาอาชาไนยตัว
เจริญที่ ๑ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เห็นเงาปะฏักแลวยอมไมสลด
ไมถึงความสังเวชเลยทีเดียว แตเมื่อถูกแทงดวยปะฏักที่ขมุ ขนจึงสลด ถึงความสังเวชวา วันนี้
นายสารถีผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอเราจักตอบแทนแกเขาอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย มา
อาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มี นีเ้ ปนมาอาชาไนยตัวเจริญที่ ๒ มีปรากฏอยูใน
โลก ฯ
อีกประการหนึ่ง มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เห็นเงาปะฏักแลวยอมไมสลด
ไมถึงความสังเวช แมถูกแทงดวยปะฏักที่ขมุ ขนก็ไมสลดไมถึงความสังเวช แตเมื่อถูกแทงดวย
ปะฏักถึงผิวหนังจึงสลด ถึงความสังเวชวาวันนีน้ ายสารถีผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอ เราจัก
ตอบแทนแกเขาอยางไรดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มี
นี้เปนมาอาชาไนยตัวเจริญที่ ๓ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
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อีกประการหนึ่ง มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เห็นเงาปะฏักก็ไมสลด ไมถึง
ความสังเวช แมถูกแทงดวยปะฏักที่ขุมขนก็ไมสลด ไมถึงความสังเวช แมถูกแทงดวยปะฏักถึง
ผิวหนังก็ไมสลด ไมถึงความสังเวช แตเมือ่ ถูกแทงดวยปะฏักถึงกระดูก จึงสังเวช ถึงความสลด
วา วันนี้นายสารถีผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอ เราจักตอบแทนแกเขาอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มี นีเ้ ปนมาอาชาไนยตัวเจริญที่ ๔ มี
ปรากฏอยูในโลก ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มาอาชาไนยตัวเจริญ ๔ จําพวกนีแ้ ลมีปรากฏอยูในโลก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุรษุ อาชาไนยผูเจริญ ๔ จําพวก มีปรากฏอยูในโลกฉันนั้นเหมือน
กัน ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุรุษอาชาไนยผูเ จริญบางคนในโลกนี้ไดฟงวา ในบานหรือในนิคมโนน
มีหญิงหรือชายถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยาเขายอมสลด ถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้น เปนผู
สลดแลว เริ่มตั้งความเพียรไวโดยแยบคาย มีใจเด็ดเดีย่ ว ยอมกระทําใหแจงซึ่งปรมสัจจะดวย
นามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา มาอาชาไนยตัวเจริญพอเห็นเงาปะฏักยอมสลดถึงความ
สังเวช แมฉันใด เรากลาวบุรษุ อาชาไนยผูเจริญนี้เปรียบฉันนั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรษุ อาชาไนย
ผูเจริญบางคนในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มนี ี้เปนบุรุษอาชาไนยผูเจริญที่ ๑ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้ ไมไดฟงวาในบานหรือในนิคม
โนน มีหญิงหรือชายถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยา แตเขาเห็นหญิงหรือชายผูถึงความทุกข หรือ
ทํากาลกิริยาเอง เขาจึงสลด ถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้น เปนผูสลดแลว เริ่มตั้งความเพียรไว
โดยแยบคาย มีใจเด็ดเดีย่ วยอมกระทําใหแจงซึ่งปรมสัจจะดวยนามกาย และเห็นแจงแทงตลอด
ดวยปญญามาอาชาไนยตัวเจริญถูกแทงดวยปะฏักที่ขุมขนยอมสลด ถึงความสังเวช แมฉันใดเรา
กลาวบุรุษอาชาไนยผูเจริญนีเ้ ปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้
แมเห็นปานนีก้ ็มี นี้เปนบุรษุ อาชาไนยผูเจริญที่ ๒ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้ ไมไดฟงวาในบานหรือในนิคม
โนน มีหญิงหรือชายถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยา และไมไดเห็นหญิงหรือชายผูถึงความทุกข หรือทํา
กาลกิริยาเอง แตญาติหรือสาโลหิตของเขาถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยา เขาจึงสลด ถึงความ
สังเวชเพราะเหตุนั้น เปนผูส ลดแลว เริ่มตั้งความเพียรไวโดยแยบคาย มีใจเด็ดเดีย่ ว ยอมกระทํา
ใหแจงซึ่งปรมสัจจะดวยนามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา มาอาชาไนยตัวเจริญถูกแทง
ผิวหนังจึงสลด ถึงความสังเวช แมฉันใด เรากลาวบุรุษอาชาไนยผูเจริญนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุ
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ทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้แมเห็นปานนี้ก็มี นีเ้ ปนบุรุษอาชาไนยผูเจริญที่ ๓ มี
ปรากฏอยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้ ไมไดฟงวาในบานหรือในนิคม
โนน มีหญิงหรือชายถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยา และไมไดเห็นหญิงหรือชายผูถึงความทุกข หรือ
ทํากาลกิริยาเอง ทั้งญาติหรือสาโลหิตของเขาก็ไมถึงทุกข หรือทํากาลกิริยา แตเขาเองทีเดียว อัน
ทุกขเวทนาเปนไปทางสรีระกลาแข็ง เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาพอใจ แทบจะนําชีวิตไปเสีย ถูก
ตองแลวเขาจึงสลด ถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้น เปนผูส ลดแลวเริ่มตัง้ ความเพียรไวโดยแยบคาย
มีใจเด็ดเดีย่ ว ยอมกระทําใหแจงซึ่งปรมสัจจะดวยนามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา
มาอาชาไนยตัวเจริญถูกแทงดวยปะฏักถึงกระดูก จึงสลดถึงความสังเวช แมฉันใด เรากลาว
บุรุษอาชาไนยผูเจริญนี้เปรียบฉันนั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเ จริญบางคนในโลกนี้ แม
เห็นปานนี้ก็มนี ี้เปนบุรุษอาชาไนยผูเจริญที่ ๔ มีปรากฏอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนย
ผูเจริญ ๔ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
นาคสูตร
[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา ประกอบดวยองค ๔ ยอม
เปนชางควรแกพระราชา เปนชางตน ยอมถึงการนับวาเปนราชพาหนะ องค ๔ เปนไฉน คือ ชาง
ตัวประเสริฐของพระราชา ในโลกนี้ เปนสัตวสําเหนียก ๑ กําจัดได ๑ อดทน ๑ ไปไดเร็ว ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชาเปนสัตวสาํ เหนียกอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชาง
ตัวประเสริฐของพระราชา ในโลกนี้ ยอมเอาใจใสมนสิการถึงเหตุการณที่นายควาญชางจะใหกระทํา
ที่ตนเคยทําก็ตาม ไมเคยทําก็ตาม ประมวลเหตุการณทั้งหมดไวดวยใจ คอยเงี่ยโสตสดับอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา เปนสัตวสําเหนียกอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชา เปนสัตวกําจัดไดอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา ในโลกนี้ เขาสูสงครามแลว ยอมกําจัดชางบาง พลชาง
บาง มาบาง พลมาบาง รถบาง พลรถบางพลเดินเทาบาง ดูกรภิกษุท้งั หลาย ชางตัวประเสริฐของ
พระราชาเปนสัตวกําจัดไดอยางนี้แล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชาเปนสัตวอดทนอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา ในโลกนี้ เขาสูสงครามแลวเปนสัตวอดทนตอการประหาร
ดวยหอก ตอการประหารดวยดาบ ตอการประหารดวยหลาว ตอเสียงระเบ็งเซ็งแซแหง
กลอง บัณเฑาะวและสังข ดูกรภิกษุทั้งหลายชางตัวประเสริฐของพระราชาเปนสัตวอดทนอยางนี้
แล
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชา เปนสัตวไปไดเร็วอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชาในโลกนี้ นายควาญชางจะใชไปสูทิศใด ตนจะเคยไปหรือไม
เคยไปก็ตาม ยอมเปนสัตวไปสูทิศนั้นเร็วพลันทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของ
พระราชา เปนสัตวไปไดเร็วอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา ประกอบ
ดวยองค ๔ นีแ้ ล ยอมเปนสัตวควรแกพระราชา เปนชางตน ถึงการนับวาเปนราชพาหนะ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๔ ประการ ก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล ยอม
เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรแกทักษิณา เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญ
ของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวาธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั
นี้ เปนผูสําเหนียก ๑ กําจัดได ๑ อดทน ๑ ไปได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสําเหนียก
อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ จดจํา กระทําธรรมวินัยนี้อนั พระตถาคตประกาศแลว ทรงแสดงอยู
ไวในใจ ประมวลธรรมวินัยทั้งปวงไวดวยใจเงี่ยโสตลงสดับธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผู
สําเหนียกอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูกําจัดไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีย้ อมอดกลั้น ยอม
ละ ยอมบรรเทา ซึ่งกามวิตกอันบังเกิดขึ้นแลว กระทําใหพินาศใหถึงความไมมี ยอมอดกลั้น
ยอมละ ยอมบรรเทา ซึ่งพยาบาทวิตก อันบังเกิดขึ้นแลว กระทําใหพินาศ ใหถึงความไมมี ยอม
อดกลั้น ยอมละ ยอมบรรเทาซึ่งวิหิงสาวิตก อันบังเกิดขึ้นแลว กระทําใหพินาศ ใหถึงความไมมี
ยอมอดกลั้น ยอมละ ยอมบรรเทา ซึ่งธรรมอันเปนบาปอกุศล อันบังเกิดขึ้นแลวกระทําใหพนิ าศ
ใหถึงความไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูกําจัดไดอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูอดทนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูอดทนตอ
ความหนาว ความรอน ความหิว ความระหาย สัมผัสแหงเหลือบยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน
เปนผูมีปรกติอดทนตอคํากลาวอันหยาบคาย รายกาจ ทีบ่ ังเกิดขึ้นแลว ตอทุกขเวทนาเปนไป
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ทางสรีระ กลาแข็งเผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนา พอใจ แทบจะนําชีวติ ไปเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเปนผูอดทนอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูไปไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทิศใดที่ตนไมเคย
ไป โดยกาลนานนี้ คือ ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา
ความคลายกําหนัด ความดับ นิพพาน เปนผูไปสูทิศนั้นไดเร็ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไป
ไดอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูค วรของ
คํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรแกทักษิณา เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ฯ
จบสูตรที่ ๔
ฐานสูตร
[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ มีเหตุเพื่อ
ทําสิ่งที่ไมพอใจ และเหตุนนั้ เมื่อทําเขา ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย ๑ มีเหตุเพื่อทําสิ่งที่ไมพอใจ
และเหตุนั้นเมื่อทําเขา ยอมเปนไปเพื่อประโยชน ๑ มีเหตุเพื่อทําสิ่งที่พอใจ และเหตุนั้นเมื่อทํา
เขา ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย ๑ มีเหตุเพื่อทําสิ่งที่พอใจ และเหตุนนั้ เมื่อทําเขา ยอมเปนไป
เพื่อประโยชน ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเหตุ ๔ ประการนัน้ เหตุเพื่อทําสิ่งที่ไมพอใจและเหตุนั้น
เมื่อทําเขายอมเปนไปเพื่อความฉิบหายนี้ บัณฑิตยอมสําคัญวาไมควรทําโดยสวนทั้งสองทีเดียว คือ
บัณฑิตยอมสําคัญวา ไมควรทําแมโดยเหตุเพื่อทําสิ่งที่ไมพอใจ ยอมสําคัญวา ไมควรทําแมโดย
เหตุที่เมื่อทําเขายอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เหตุนี้ บัณฑิตยอมสําคัญวาไมควร
ทําโดยสวนทัง้ สองทีเดียว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในเหตุเพื่อทําสิ่งที่ไมพอใจ และเหตุนั้นเมื่อทําเขายอมเปนไปเพื่อ
ประโยชน พึงทราบคนพาลและบัณฑิตได ในเพราะกําลังของบุรุษในเพราะความเพียรของบุรุษ
ในเพราะความบากบั่นของบุรุษ คนพาลยอมไมสําเหนียกดังนีว้ า เหตุนี้เพื่อทําสิ่งที่ไมพอใจก็จริง
ถึงอยางนั้น เหตุนี้เมื่อทําเขายอมเปนไปเพื่อประโยชน ดังนี้ เขายอมไมกระทําเหตุนน้ั เหตุนั้น
อันเขาไมกระทําอยู ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย สวนบัณฑิตยอมสําเหนียกดังนี้วา เหตุนี้ เพื่อ
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ทําสิ่งที่ไมพอใจก็จริง ถึงอยางนั้น เหตุนี้ เมื่อทําเขายอมเปนไปเพื่อประโยชนดังนี้ เขายอม
กระทําเหตุนั้น เหตุนั้นอันเขากระทําอยู ยอมเปนไปเพื่อประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมในเหตุเพื่อทําสิ่งทีพ่ อใจ และเหตุนั้นเมื่อทําเขายอมเปนไปเพื่อ
ความฉิบหาย พึงทราบคนพาลและบัณฑิต ในเพราะกําลังของบุรุษ ในเพราะความเพียรของบุรุษ
ในเพราะความบากบั่นของบุรุษ คนพาลยอมไมสําเหนียกดังนีว้ า เหตุนี้เพื่อทําสิ่งที่พอใจก็จริง ถึง
อยางนั้น เหตุนี้เมื่อทําเขายอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย ดังนี้ เขายอมกระทําเหตุนั้น เหตุนั้นอัน
เขากระทําอยู ยอมเปนไปเพือ่ ความฉิบหาย สวนบัณฑิตยอมสําเหนียกดังนี้วา เหตุนี้เพือ่ ทําสิ่งที่
พอใจก็จริง ถึงอยางนั้น เหตุนี้เมื่อทําเขา ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย ดังนี้ เขายอมไมกระทํา
เหตุนั้น เหตุนนั้ อันเขาไมกระทําอยู ยอมเปนไปเพื่อประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เหตุเพือ่ ทําสิ่งที่พอใจ และเหตุนั้นเมื่อทําเขา ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชน บัณฑิตยอมสําคัญวา ควรทําโดยสวนทั้ง ๒ ทีเดียว คือ ยอมสําคัญวา ควรทําโดยเหตุ
เพื่อทําสิ่งที่พอใจ และโดยเหตุที่เมื่อทําเขา ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชน เหตุนี้ บัณฑิตยอมสําคัญวา
ควรทําโดยสวนทั้ง ๒ ทีเดียวดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๔ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
อัปปมาทสูตร
[๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ควรทําความไมประมาทโดยฐานะ ๔ ประการ๔ ประการเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงละกายทุจริต จงเจริญกายสุจริต และอยาประมาทใน
การละกายทุจริตและการเจริญกายสุจริตนัน้ จงละวจีทุจริต จงเจริญวจีสุจริต และอยาประมาทใน
การละวจีทจุ ริตและการเจริญวจีสุจริตนั้น จงละมโนทุจริต จงเจริญมโนสุจริต และอยาประมาท
ในการละมโนทุจริตและการเจริญมโนสุจริตนั้น จงละมิจฉาทิฐิ จงเจริญสัมมาทิฐิ และอยา
ประมาทในการละมิจฉาทิฐิและการเจริญสัมมาทิฐินั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุละ
กายทุจริต เจริญกายสุจริต ละวจีทจุ ริต เจริญวจีสุจริต ละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต ละมิจฉา
ทิฐิ เจริญสัมมาทิฐิไดแลว ในกาลนั้น เธอยอมไมกลัวตอความตาย อันจะมีในภายหนา ฯ
จบสูตรที่ ๖
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อารักขสูตร
[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงกระทําความไมประมาท คือ มีสติเครื่องรักษาใจ
โดยสมควรแกตน ในฐานะ ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน คือภิกษุพงึ กระทําความไมประมาท
คือ มีสติเครื่องรักษาใจโดยสมควรแกตนวาจิตของเราอยากําหนัดในธรรมเปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด ๑ จิตของเราอยาขัดเคืองในธรรมเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง ๑ จิตของเราอยาหลงในธรรม
เปนที่ตั้งแหงความหลง ๑ จิตของเราอยามัวเมาในธรรมเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในกาลใดแล จิตของภิกษุไมกําหนัดในธรรมเปนที่ตั้งแหงความกําหนัดเพราะปราศจากความกําหนัด
จิตของภิกษุไมขัดเคืองในธรรมเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง เพราะปราศจากความขัดเคือง จิตของ
ภิกษุไมหลงในธรรมเปนที่ตั้งแหงความหลง เพราะปราศจากความหลง จิตของภิกษุไมมัวเมาในธรรม
เปนที่ตั้งแหงความมัวเมา เพราะปราศจากความมัวเมา ในกาลนั้น เธอยอมไมหวาดเสียวไมหวัน่
ไมไหว ไมถึงความสะดุง และยอมไมไปแมเพราะเหตุแหงถอยคําของสมณะ ฯ
จบสูตรที่ ๗
สังเวชนียสูตร
[๑๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สถานที่ควรเห็น ควรใหเกิดความสังเวชแหงกุลบุตรผูมี
ศรัทธา ๔ แหงนี้ ๔ แหงเปนไฉน คือ สถานที่ควรเห็น ควรใหเกิดความสังเวชแหงกุลบุตร
ผูมีศรัทธาวา พระตถาคตประสูติ ณ ที่นี้ ๑ พระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ทีน่ ี้ ๑
พระตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยีย่ ม ณ ทีน่ ี้ ๑ พระตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ ณ ที่นี้ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย สถานที่ควรเห็น ควรใหเกิดความสังเวชแหงกุลบุตร
ผูมีศรัทธา ๔ แหงนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๘
ภยสูตรที่ ๑
[๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ชาติภัย ๑
ชราภัย ๑ พยาธิภัย ๑ มรณภัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายภัย ๔ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
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ภยสูตรที่ ๒
[๑๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ อัคคีภัย ๑
อุทกภัย ๑ ราชภัย ๑ โจรภัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายภัย ๔ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบเกสีวรรคที่ ๒
___________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เกสีสูตร
๒. ชวสูตร
๓. ปโตทสูตร ๔. นาคสูตร
๕. ฐานสูตร
๖. อัปปมาทสูตร
๗. อารักขสูตร ๘. สังเวชนียสูตร
๙. ภยสูตรที่ ๑ ๑๐. ภยสูตรที่ ๒ ฯ
______________
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ภยวรรคที่ ๓
ภยสูตรที่ ๑
[๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คืออัตตานุวาทภัย
ภัยเกิดแตการติเตียนตนเอง ๑ ปรานุวาทภัย ภัยเกิดแตผูอนื่ ติเตียน ๑ ทัณฑภัย ภัยเกิดแตอาญา ๑
ทุคติภัย ภัยเกิดแตทุคติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อัตตานุวาทภัย เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนีย้ อมพิจารณาเห็นดังนี้วา ก็เราแล พึงประพฤติทจุ ริตดวยกาย พึงประพฤติ
ทุจริตดวยวาจา พึงประพฤติทุจริตดวยใจ ไฉนตัวเราจะไมพึงติเตียนเราโดยศีลไดเลาดังนี้ เขากลัว
ตอภัยเกิดแตการติเตียนตัวเอง จึงละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริตละวจีทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริต
ละมโนทุจริต บําเพ็ญมโนสุจริต ยอมรักษาตนใหบริสุทธิ์ นี้เรียกวาอัตตานุวาทภัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ปรานุวาทภัยเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า ก็เราแล พึงประพฤติทุจริตดวยกายพึงประพฤติทุจริตดวยวาจา พึง
ประพฤติทุจริตดวยใจ ไฉนคนอื่นจะไมพงึ ติเตียนเราโดยศีลไดเลา ดังนี้ เขากลัวตอภัยเกิดแต
คนอื่นติเตียน จึงละกายทุจริตบําเพ็ญกายสุจริต ละวจีทจุ ริต บําเพ็ญวจีสุจริต ละมโนทุจริต
บําเพ็ญมโนสุจริต ยอมรักษาตนใหบริสุทธิ์ นี้เรียกวาปรานุวาทภัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ทณ
ั ฑภัยเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
เห็นเจานายจับโจรผูประพฤติชั่วชามาลงกรรมกรณตางๆ คือโบยดวยแสบาง เฆี่ยนดวยหวายบาง
ตีดวยตะบองสั้นบาง ตัดมือบาง ตัดเทาบาง ตัดทั้งมือทั้งเทาบาง ตัดหูบา ง ตัดจมูกบาง ตัดทั้งหู
ทั้งจมูกบาง ลงกรรมกรณวิธหี มอเคี่ยวน้ําสมบาง ลงกรรมกรณวิธีขอดสังขบาง ลงกรรมกรณวิธี
ปากราหูบางลงกรรมกรณวิธมี าลัยไฟบาง ลงกรรมกรณวธิ ีคบมือบาง ลงกรรมกรณวิธรี ิ้วสายบาง
ลงกรรมกรณวิธีนุงเปลือกไมบาง ลงกรรมกรณวิธยี ืนกวางบาง ลงกรรมกรณวิธีเหยือ่ เกี่ยวเบ็ดบาง
ลงกรรมกรณวธิ ีเหรียญกษาปณบาง ลงกรรมกรณวิธแี ปรงแสบบาง ลงกรรมกรณวิธถี างเวียนบาง
ลงกรรมกรณวิธีตั่งฟางบาง ราดดวยน้ํามันกําลังเดือดบาง ใหสุนัขกัดบาง ใหนอนหงายบนหลาว
ทั้งเปนบาง ตัดศีรษะดวยดาบบาง บุคคลนั้นจึงมีความปริวิตกอยางนีว้ า เจานายจับโจรผูประพฤติชั่วชา
มาลงกรรมกรณตางๆ คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ ตัดศีรษะดวยดาบบาง เพราะเหตุแหงกรรมอันลามก
เห็นปานใด ถาเราจะพึงทํากรรมอันลามกเห็นปานนั้นบางเจานายจะพึงจับเราไปลงกรรมกรณตางๆ
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เห็นปานนั้น คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ ตัดศีรษะดวยดาบบาง เขากลัวตอภัยคืออาญา ไมกลา
ฉกชิงทรัพยของผูอื่นนี้เรียกวาทัณฑภัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ทุคติภัยเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า วิบากของกายทุจริต ในภายหนา ชั่วราย วิบากของวจีทจุ ริตในภายหนา
ชั่วราย วิบากของมโนทุจริตในภายหนา ชัว่ รายก็เราแล พึงประพฤติทุจริตดวยกาย พึงประพฤติ
ทุจริตดวยวาจา พึงประพฤติทุจริตดวยใจ ขอนั้นอะไรเลา เมื่อกายแตกตายไป เราจะพึงเขาถึง
อบาย ทุคติวินบิ าต นรก เขากลัวตอทุคติภยั ยอมละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริต ยอมละวจี
ทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริต ยอมละมโนทุจริต บําเพ็ญมโนสุจริต ยอมบริหารตนใหหมดจดได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาทุคติภัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย๔ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑
ภยสูตรที่ ๒
[๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้ คนผูลงน้ําจะพึงหวังได ๔ ประการ
เปนไฉน คือ ภัยคือคลื่น ๑ ภัยคือจรเข ๑ ภัยคือน้ําวน ๑ ภัยคือปลาฉลาม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภัย ๔ ประการนี้แล คนผูลงน้ําพึงหวังไดดกู รภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้ กุลบุตรบางคนใน
โลกนี้ ผูออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ในธรรมวินยั นี้พึงหวังได ฉันนั้นเหมือนกันแล ๔
ประการเปนไฉน คือ ภัยคือคลื่น ๑ ภัยคือจรเข ๑ ภัยคือน้ําวน ๑ ภัยคือปลาฉลาม ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภยั คือคลื่นเปนไฉน กุลบุตรบางคนในโลกนี้ ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา
ดวยคิดวา เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงํา ชื่อวา
ตกอยูในกองทุกข มีทุกขเปนเบื้องหนาแมไฉนการกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ จะพึง
ปรากฏ เธอบวชอยางนั้นแลวเพื่อนสพรหมจารีตักเตือน สัง่ สอนวา ทานพึงกาวไปอยางนี้ พึง
ถอยกลับอยางนี้พึงแลดูอยางนี้ พึงเหลียวดูอยางนี้ พึงคูเขาอยางนี้ พึงเหยียดออกอยางนี้พึง
ทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวรอยางนี้ เธอยอมคิดอยางนีว้ า เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถมีแตจะตักเตือน
สั่งสอนผูอื่น ก็ภิกษุเหลานี้คราวหลานของเราสําคัญเราวาควรตักเตือนสั่งสอนเธอโกรธเคืองแคนใจ
บอกคืนสิกขาลาเพศ ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูกลัวตอภัยคือคลื่น บอกคืนสิกขาลาเพศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คําวาภัยคือคลื่นนี้ เปนชื่อแหงความโกรธและความแคนใจ นี้เรียกวาภัยคือคลื่น ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภัยคือจรเขเปนไฉน กุลบุตรบางคนในโลกนี้ ออกบวชเปน
บรรพชิตดวยศรัทธา ดวยคิดวา เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส
ครอบงํา ชื่อวาตกอยูในกองทุกข มีทุกขเปนเบื้องหนา แมไฉน การกระทําที่สุดแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏเธอบวชอยางนัน้ แลว เพื่อนสพรหมจารีตักเตือนสั่งสอนวา สิ่งนี้เธอควร
เคี้ยวสิ่งนีไ้ มควรเคี้ยว สิ่งนี้ควรบริโภค สิ่งนี้ไมควรบริโภค สิ่งนี้ควรลิ้ม สิ่งนี้ไมควรลิ้ม สิ่งนี้
ควรดื่ม สิ่งนี้ไมควรดื่ม ของเปนกัปปยะเธอควรเคี้ยว ของเปนอกัปปยะเธอไมควรเคี้ยว ของเปน
กัปปยะเธอควรบริโภค ของเปนอกัปปยะเธอไมควรบริโภค ของเปนกัปปยะเธอควรลิ้ม ของเปน
อกัปปยะเธอไมควรลิ้มของเปนกัปปยะเธอควรดื่ม ของเปนอกัปปยะเธอไมควรดื่ม เธอควรเคี้ยวใน
กาลเธอไมควรเคี้ยวในวิกาล เธอควรบริโภคในกาล เธอไมควรบริโภคในวิกาล เธอควรลิ้มในกาล
เธอไมควรลิ้มในวิกาล เธอควรดื่มในกาล เธอไมควรดื่มในวิกาลเธอยอมคิดอยางนีว้ า เมื่อกอนเรา
เปนคฤหัสถ ปรารถนาสิ่งใดก็เคี้ยวสิ่งนั้น ไมปรารถนาสิ่งใดก็ไมเคี้ยวสิ่งนั้น ปรารถนาสิ่งใดก็
บริโภคสิ่งนั้น ไมปรารถนาสิ่งใดก็ไมบริโภคสิ่งนั้น ปรารถนาสิ่งใดก็ลิ้มสิ่งนั้น ไมปรารถนาสิ่งใด
ก็ไมลิ้มสิ่งนั้น ปรารถนาสิ่งใดก็ดื่มสิ่งนั้น ไมปรารถนาสิ่งใดก็ไมดื่มสิ่งนั้น ยอมเคีย้ วสิ่งที่เปน
กัปปยะบาง สิ่งที่เปนอกัปปยะบาง ยอมบริโภคสิ่งที่เปนกัปปยะบางสิ่งที่ไมเปนอกัปปยะบาง ยอม
ลิ้มสิ่งที่เปนกัปปยะบาง สิ่งที่เปนอกัปปยะบางยอมดื่มสิง่ ที่เปนกัปปยะบาง สิ่งที่เปนอกัปปยะบาง
ยอมเคี้ยวในกาลบาง ในวิกาลบาง ยอมบริโภคในกาลบาง ในวิกาลบาง ยอมลิ้มในกาลบาง ใน
วิกาลบางยอมดื่มในกาลบาง ในวิกาลบาง คฤหบดีผูมีศรัทธายอมถวายของควรเคี้ยว หรือของควร
บริโภคแมใด อันประณีต ในกลางวัน ในเวลาวิกาลแกเราทั้งหลายภิกษุเหลานี้ ยอมกระทําเสมือน
หนึ่งปดปากแมในของเหลานั้น เธอโกรธเคืองแคนใจ บอกคืนสิกขาลาเพศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คําวาภัยคือจรเขนี้แล เปนชื่อแหงความเปนผูเห็นแกทอง นี้เรียกวาภัยคือจรเข ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภัยคือน้ําวนเปนไฉน กุลบุตรบางคนในโลกนี้ออกบวชเปน
บรรพชิตดวยศรัทธา ดวยคิดวา เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส
ครอบงํา ชื่อวาตกอยูในกองทุกข มีทุกขเปนเบื้องหนา แมไฉน การกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้ง
มวลนี้ จะพึงปรากฏเธอบวชแลวอยางนี้ เวลาเชานุงแลวถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบาน
หรือนิคม ไมรกั ษากาย วาจา ใจ ไมตั้งสติ ไมสํารวมอินทรีย เธอเห็นคฤหบดีในบานหรือนิคมนั้น
เพรียบพรอมบําเรอตนอยูดว ยกามคุณ ๕ เธอคิดอยางนีว้ าเมื่อกอนเราเปนคฤหัสถเพรียบพรอม บําเรอ
ตนอยูดว ยกามคุณ ๕ ก็โภคสมบัติในสกุลของเรามีพรอม เราอาจเพื่อจะบริโภคโภคะทั้งหลายและ
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ทําบุญได ถากระไรเราพึงบอกคืนสิกขาลาเพศ แลวบริโภคโภคะทั้งหลายและทําบุญเถิด เธอยอม
บอกคืนสิกขาลาเพศ ภิกษุนี้เรียกวา กลัวตอภัยคือน้ําวน บอกคืนสิกขาลาเพศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คําวาภัยคือน้ําวนนี้ เปนชื่อของกามคุณ ๕นี้เรียกวา ภัยคือน้ําวน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภัยคือปลาฉลามเปนไฉน กุลบุตรบางคนในโลกนี้ ออกบวชเปน
บรรพชิตดวยศรัทธา ดวยคิดวา เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส
ครอบงํา ชื่อวาตกอยูในกองทุกข มีทุกขเปนเบื้องหนา แมไฉน การกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้ง
มวลนี้ จะพึงปรากฏเธอบวชแลวอยางนี้ เวลาเชานุงแลวถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบาน
หรือนิคม ไมรกั ษากาย วาจา ใจ ไมตั้งสติ ไมสํารวมอินทรีย เธอเห็นมาตุคามในบานหรือนิคม
นั้น นุงไมเรียบรอย หรือหมไมเรียบรอย ราคะยอมรบกวนจิตของเธอ เพราะเห็นมาตุคามนุงไม
เรียบรอย หรือหมไมเรียบรอย เธอมีจิตอันราคะรบกวน ยอมบอกคืนสิกขาลาเพศ ภิกษุนี้เรียกวา
กลัวตอภัยคือปลาฉลาม บอกคืนสิกขาลาเพศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา ภัยคือปลาฉลามนี้เปนชื่อของ
มาตุคาม นี้เรียกวา ภัยคือปลาฉลาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ประการนีแ้ ล กุลบุตรบางคนในโลกนี้
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ในธรรมวินัยนี้ จะพึงหวังได ฯ
จบสูตรที่ ๒
ฌานสูตรที่ ๑
[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปน
ไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร
มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจปฐมฌานนั้น และถึงความปลื้มใจดวยปฐม
ฌานนั้น ตั้งอยูใ นปฐมฌานนัน้ นอมใจไปในปฐมฌานนัน้ อยูจนคุนดวยปฐมฌานนั้น ไมเสื่อม
เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาพรหมกายิกา ดูกรภิกษุ ทัง้ หลาย กัปหนึง่
เปนประมาณอายุของเทวดาเหลาพรหมกายิกา ปุถุชนดํารงอยู ในชั้นพรหมกายิกานัน้ ตราบเทาตลอด
อายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉาน
บาง เปรตวิสัยบางสวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในชัน้ พรหมนั้นตราบเทาสิ้นอายุ ยัง
ประมาณอายุของเทวดาเหลานั้นทั้งหมดใหสิ้นไปแลว ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุทั้ง
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หลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับ ปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ใน
เมื่อคติ อุบัติมีอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวจิ าร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ
อยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจทุติยฌานนัน้ และถึงความปลื้มใจดวยทุตยิ ฌานนั้น ตั้งอยูใ นทุติยฌาน
นั้น นอมใจไปในทุติยฌานนัน้ อยูจนคุนดวยทุติยฌานนั้น ไมเสื่อม เมื่อกระทํากาละ ยอม
เขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกอาภัสสระ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเปนประมาณอายุของเทวดา
เหลาอาภัสสระ ปุถุชนดํารงอยูในชัน้ อาภัสสระ ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของ
เทวดาเหลานัน้ ใหสิ้นไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวนสาวก
ของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในชัน้ อาภัสสระนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของ
เทวดาเหลานัน้ ใหสิ้นไปแลว ยอมปรินพิ พานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลเปนความพิเศษ
ผิดแผกแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ คือในเมื่อคติ อุบัติมีอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนาม
กาย เพราะปตสิ ิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา
มีสติอยูเปนสุข บุคคลนั้นพอใจชอบใจตติยฌานนัน้ และถึงความปลื้มใจดวยตติยฌานนั้น ตั้งอยู
ในตติยฌานนัน้ นอมใจไปในตติยฌานนั้น อยูจนคุนดวยตติยฌานนัน้ ไมเสื่อม เมื่อกระทํากาละ
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุภกิณหะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ กัปเปนประมาณอายุของ
เทวดาเหลาสุภกิณหะ ปุถุชนดํารงอยูในชัน้ สุภกิณหะนั้นตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมด
ของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวน
สาวกของพระผูมีพระภาคดํารงอยูในชั้นสุภกิณหะนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมด
ของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลเปนความ
พิเศษ ผิดแผกแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมได สดับ คือ ในเมื่อคติ อุบัติ
มีอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ
ละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู บุคคลนั้น
พอใจ ชอบใจจตุตถฌานนั้น และถึงความปลื้มใจดวยจตุตถฌานนั้น ตัง้ อยูในจตุตถฌานนั้น นอม
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ใจไปในจตุตถฌานนั้น อยูจนคุนดวยจตุตถฌานนั้น ไมเสื่อม เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปน
สหายของเทวดาเหลาเวหัปผละ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ๕๐๐ กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาเวหัปผละ
ปุถุชนดํารงอยูใ นชั้นเวหัปผละนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้น
ใหสิ้นไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวนสาวกของพระผูมี
พระภาค ดํารงอยูในชัน้ เวหัปผละนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลา
นั้นใหสิ้นไปแลว ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลเปนความพิเศษผิดแผก
แตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเมื่อคติ อุบัติมีอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวก มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
ฌานสูตรที่ ๒
[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปน
ไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มี
วิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู รูป เวทนาสัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด มีอยูใ นปฐมฌาน
นั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้นโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดัง
หัวฝเปนดังลูกศร เปนของทนไดยาก เปนของเบียดเบียน เปนของไมเชื่อฟง เปนของตองทําลาย
ไป เปนของวางเปลา เปนของไมใชตน บุคคลนั้นเมื่อตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา
เหลาสุทธาวาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอุบัตินี้แลไมทั่วไปดวยปุถุชน ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุ
จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขา
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันใด มีอยูใ นจตุตถฌานนั้น บุคคล
นั้นยอมพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้น โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังหัวฝ
เปนดังลูกศร เปนของทนไดยาก เปนของเบียดเบียนเปนของไมเชื่อฟง เปนของตองทําลายไป
เปนของวางเปลา เปนของไมใชตนบุคคลนัน้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลา
สุทธาวาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอุบัตินแี้ ลไมทั่วไปดวยปุถุชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔
จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๔
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เมตตาสูตรที่ ๑
[๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู
ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบือ้ งลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก
ทั่วสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถานดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได
ไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนอยู บุคคลนัน้ พอใจ ชอบใจเมตตาฌานและถึงความปลื้มใจดวยเมตตา
ฌานนั้น ยับยั้งอยูในเมตตาฌานนั้น นอมใจไปในเมตตาฌานนั้น อยูจนคุน ดวยเมตตาฌานนั้น
ไมเสื่อม เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของ เทวดาเหลาพรหมกายิกา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กัปหนึ่งเปนประมาณอายุของเทวดา เหลาพรหมกายิกา ปุถุชนดํารงอยูใ นชั้นพรหมกายิกานัน้ ตราบ
เทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมเขาถึงนรกบางกําเนิด
ดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในชัน้ พรหม กายิกานั้นตราบ
เทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้น ไปแลว ยอมปรินพิ พานในภพนั้น
เอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผก แตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชน
ผูไมไดสดับ คือ ในเมื่อคติ อุบัติมีอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยกรุณาแผไปตลอดทิศหนึง่ อยู
ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบือ้ งลาง เบื้องขวาง แผไปตลอด
โลกทั่วสัตวทกุ เหลา ในที่ทกุ สถาน ดวยใจประกอบดวย กรุณาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจกรุณาฌานนั้น และ
ถึงความปลื้มใจดวยกรุณาฌานนั้น ยับยั้งอยูใ นกรุณาฌานนั้น นอมใจไปในกรุณาฌานนั้น อยูจ น
คุนดวยกรุณาฌานนั้น ไมเสื่อม เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลา
อาภัสสระ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาอาภัสสระ ปุถุชนดํารงอยูใน
ชั้นอาภัสสระนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุ ทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว
ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูใน
ชั้นอาภัสสระนั้นตราบ เทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว
ยอมปรินิพพานในภพนัน้ เอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน ระหวาง
อริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเมื่อคติ อุบัติมีอยู ฯ
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อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยมุทติ าแผไปตลอดทิศหนึง่ อยู
ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบือ้ งลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก
ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยมุทิตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณ
มิได ไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนอยู บุคคลนั้น พอใจ ชอบใจมุทิตาฌานนั้น และถึงความ
ปลื้มใจดวยมุทิตาฌานนั้น ยับยั้งอยูในมุทติ าฌานนั้น นอมใจไปในมุทิตาฌานนั้นอยูจนคุนดวย
มุทิตาฌานนั้น ไมเสื่อม เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุภกิณหะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาสุภกิณหะปุถชุ นดํารงอยูในชั้นสุภกิณหะนั้น
ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง
กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสยั บางสวนสาวกของพระผูมพี ระภาค ดํารงอยูในชัน้ สุภกิณหะนั้น
ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมปรินิพพานใน
ภพนัน้ เอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับ
กับปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเมื่อคติ อุบัติมีอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศหนึ่ง
อยู ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไป
ตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความ
เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนอยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจอุเบกขาฌาน
นั้น และถึงความปลื้มใจดวยอุเบกขาฌานนัน้ ยับยั้งอยูในอุเบกขาฌานนัน้ นอมใจไปในอุเบก
ขาฌานนั้น อยูจ นคุนดวยอุเบกขาฌานนั้น ไมเสื่อม เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหาย
ของเทวดาชั้นเวหัปผละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๕๐๐ กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาเวหัปผละ
ปุถุชนดํารงอยูใ นเวหัปผละนัน้ ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้น
ไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวนสาวกของพระผูมพี ระภาค
ดํารงอยูในชัน้ เวหัปผละนั้นตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้น
ไปแลว ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกันระหวาง
อริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเมื่อคติ อุบตั ิมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคล
๔ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
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เมตตาสูตรที่ ๒
[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง
ที่สาม ที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตว
ทุกเหลา ในทีท่ ุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดมีอยูใ นเมตตา
ฌานนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้น โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนดังโรค
เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนของทนไดยากเปนของเบียดเบียน เปนของไมเชื่อฟง เปนของ
ตองทําลายไป เปนของวางเปลาเปนของไมใชตน บุคคลนัน้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปน
สหายของเทวดาเหลาสุทธาวาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอุบัตินี้แลไมทั่วไปดวยปุถชุ น ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยกรุณา ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยมุทติ า ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศหนึ่ง
อยู ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอด
โลก ทั่วสัตวทกุ เหลา ในที่ทกุ สถาน ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ
หาประมาณมิได ไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนอยู รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใด มี
อยูในอุเบกขาฌานนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้น โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
เปนดังโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนของทนไดยากเปนของเบียดเบียน เปนของไมเชื่อฟง
เปนของตองทําลายไป เปนของวางเปลาเปนของไมใชตน บุคคลนั้นเมือ่ ตายไป ยอมเขาถึงความ
เปนสหายของเทวดาเหลาสุทธาวาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอุบัตินี้แลไมทั่วไปดวยปุถุชน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๖
อัจฉริยสูตรที่ ๑
[๑๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการยอมปรากฏเพราะความ
ปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๔ ประการเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด
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พระโพธิสัตวจุติจากชัน้ ดุสติ มีสติสัมปชัญญะ เสด็จลงสูครรภพระมารดา เมื่อนั้น แสงสวางอัน
โอฬารหาประมาณมิได ยอมปรากฏในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย ลวงเทวานุภาพของเทวดาทัง้ หลาย แมในโลกันตริกนรก
อันโลงโถง ไมมีอะไรปดบัง มืดมิดมองไมเห็นอะไร ซึ่งแสงสวางแหงพระจันทรและพระอาทิตย
ผูมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนั้นสองไมถึง แตแสงสวางอันยิ่ง หาประมาณมิได ยอมปรากฏแมใน
โลกันตริกนรกนั้น ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย แมพวกสัตวที่เกิดในนรกนัน้ ยอมจํากันและกัน
ไดดว ยแสงสวางนั้นวาทานผูเจริญ ไดยนิ วา แมสัตวเหลาอื่นผูเกิดในทีน่ ี้ก็มี (ไมใชมแี ตเรา) ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอที่ ๑ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ ประสูติจากครรภพระมารดา ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอที่ ๒ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหง
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอที่ ๓ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหัน
ตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตประกาศอนุตรธรรมจักร เมื่อนั้นแสงสวางอยางยิ่ง
หาประมาณมิได ยอมปรากฏในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลกพรหมโลก ในหมูสตั ว พรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย แมในโลกันตริกนรกอันโลง
โถง ไมมีอะไรปดบัง มืดมิดมองไมเห็นอะไร ซึ่งแสงสวางแหงพระจันทรและพระอาทิตยผูมีฤทธิ์
มีอานุภาพมากอยางนั้นสองไมถึง แตแสงสวางอยางยิ่ง หาประมาณมิได ยอมปรากฏแมในโลกัน
ตริกนรกนัน้ ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย แมพวกสัตวที่เกิดในนรกนั้น ยอมจํากันและกันได
ดวยแสงสวางนั้นวา ทานผูเจริญ ไดยินวา แมสัตวเหลาอื่นผูเกิดในทีน่ ี้กม็ ี (ไมใชมแี ตเรา)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอที่ ๔ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระ
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการนี้ ยอมปรากฏ
เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
จบสูตรที่ ๗
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อัจฉริยสูตรที่ ๒
[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการ ยอมปรากฏ เพราะ
ความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
หมูสัตวผูมีอาลัย (คือกามคุณ) เปนที่รื่นรมยยินดีในอาลัย บันเทิงในอาลัย เมื่อพระตถาคต
แสดงธรรมอันหาความอาลัยมิไดอยู หมูสตั วนั้นยอมฟงดวยดี เงีย่ โสตสดับ ตั้งจิตเพือ่ รูทั่วถึง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอที่ ๑ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระ
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หมูสัตวผูมีมานะ (ความถือตัว) เปนที่รื่นรมย ยินดีในมานะ
บันเทิงในมานะ เมื่อพระตถาคตแสดงธรรมอันเปนเครื่องปราบปรามมานะอยู หมูสัตวนั้นยอมฟง
ดวยดี เงีย่ โสตสดับ ตั้งจิตเพือ่ รูทั่วถึง ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอที่ ๒
ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หมูสัตวผูมีความไมสงบเปนที่รื่นรมย ยินดีแลวในความไมสงบ
บันเทิงในความไมสงบ เมื่อพระตถาคตแสดงธรรมอันกระทําความสงบอยู หมูสัตวนั้นยอมฟง
ดวยดี เงีย่ โสตสดับ ตั้งจิตเพือ่ รูทั่วถึง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอที่ ๓
ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หมูสัตวผูตกอยูใ นอวิชชา เปนผูมืด ถูกอวิชชารัดรึงไว เมื่อ
พระตถาคตแสดงธรรมอันเปนเครื่องปราบปรามอวิชชาอยู หมูสัตวนนั้ ยอมฟงดวยดี เงี่ยโสตสดับ
ตั้งจิตเพื่อรูทั่วถึง ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอที่ ๔ ยอมปรากฏ เพราะความ
ปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔
ประการนี้ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
จบสูตรที่ ๘
อัจฉริยสูตรที่ ๓
[๑๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการนี้ ในเพราะพระอานนท
๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท ภิกษุบริษัทนั้น
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ยอมมีใจยินดีแมดวยการเห็น ถาอานนทกลาวธรรมในบริษทั นั้น ภิกษุบริษัทนั้น ยอมมีใจยินดีแม
ดวยคําทีก่ ลาวนั้น ภิกษุบริษทั นั้นเปนผูไมอิ่มเลย ถาอานนทเปนผูนิ่ง ฯ
ถาภิกษุณีบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท ... ฯ
ถาอุบาสกบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท ... ฯ
ถาอุบาสิกาบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท อุบาสิกาบริษัทนั้นยอมมีใจยินดีแมดวยการ
เห็น ถาอานนทกลาวธรรมในบริษัทนั้น อุบาสิกาบริษัทนั้นยอมมีใจยินดีแมดว ยคําที่กลาวนั้น
อุบาสิกาบริษัทนั้นเปนผูไมอิ่มเลย ถาอานนทเปนผูนิ่งดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔
ประการนี้แล ในเพราะพระอานนท ฯ
จบสูตรที่ ๙
อัจฉริยสูตรที่ ๔
[๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการนี้ ในเพราะพระเจา
จักรพรรดิ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาขัตติยบริษัทเขาไปเฝาเยีย่ มพระเจาจักรพรรดิ
ขัตติยบริษัทนัน้ ยอมมีพระทัยยินดีแมดวยการเฝาเยี่ยมนัน้ ถาพระเจาจักรพรรดิดํารัสในที่ประชุมนั้น
ขัตติยบริษัทนั้นยอมมีพระทัยยินดี แมดวยพระดํารัส ขัตติยบริษัทยอมเปนผูไมอิ่มเลย ถาพระเจา
จักรพรรดิทรงนิ่งเสีย ฯ
ถาพราหมณบริษัทเขาไปเฝาเยีย่ มพระเจาจักรพรรดิ ... ฯ
ถาคฤหบดีบริษัทเขาไปเฝาเยี่ยมพระเจาจักรพรรดิ ... ฯ
ถาสมณบริษัทเขาไปเยี่ยมพระเจาจักรพรรดิ สมณบริษัทนัน้ ยอมมีใจยินดีแมดวยการเฝา
เยี่ยมนั้น ถาพระเจาจักรพรรดิดํารัสในที่ประชุมนั้น สมณบริษัทนัน้ ยอมมีใจยินดีแมดวยพระดํารัส
สมณบริษัทนัน้ ยอมเปนผูไมอิ่มเลย ถาพระเจาจักรพรรดิทรงนิ่งเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรย
ไมเคยมี ๔ ประการนีแ้ ล ในเพราะพระเจาจักรพรรดิ ฯ
ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการ ในเพราะพระอานนทฉันนัน้ เหมือนกัน
แล ๔ ประการเปนไฉน คือ ถาภิกษุบริษัทเขาไปเพื่อเห็น อานนทภกิ ษุบริษัทนั้นยอมมีใจยินดีแม
ดวยการเห็น ถาอานนทกลาวธรรมในที่ประชุมนั้นภิกษุบริษัทยอมมีใจยินดีแมดว ยคําที่กลาว ภิกษุ
บริษัทยอมเปนผูไมอิ่มเลย ถาอานนทนิ่งอยู ฯ
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ถาภิกษุณีบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท ... ฯ
ถาอุบาสกบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท ... ฯ
ถาอุบาสิกาบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท อุบาสิกาบริษัทนั้นยอมมีใจยินดียินดีแมดวย
คําที่กลาว อุบาสิกาบริษัทยอมเปนผูไมอิ่มเลย ถาอานนทนิ่งอยูดกู รภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไม
เคยมี ๔ ประการนี้ ในเพราะพระอานนท ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบภยวรรคที่ ๓
ปุคคลวรรคที่ ๔
[๑๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังละโอรัมภาคิยสังโยชนไมได ยังละสังโยชนอันเปน
ปจจัยเพื่อใหไดอุบัติไมได ยังละสังโยชนอนั เปนปจจัยเพือ่ ใหไดภพไมได ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชนได แตยังละสังโยชนอันเปนปจจัย
เพื่อใหไดอุบัตไิ มได ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดภพไมได ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชนได ละสังโยชน อันเปนปจจัย
เพื่อใหไดอุบัตไิ ด แตยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดภพไมได ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชนได ละสังโยชนอนั เปนปจจัยเพือ่
ใหไดอุบตั ิได ละสังโยชนอนั เปนปจจัยเพือ่ ใหไดภพได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลจําพวกไหน ยังละโอรัมภาคิยสังโยชนไมไดยังละสังโยชน
อันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัตไิ มได ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดภพไมได คือ พระสก
ทาคามี ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ยังละโอรัมภาคิยสังโยชนไมได ยังละสังโยชนอันเปน
ปจจัยเพื่อใหไดอุบัติไมได ยังละสังโยชนอนั เปนปจจัยเพือ่ ใหไดภพไมได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลจําพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชนได แตยังละสังโยชน
อันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัตไิ มได ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดภพไมได คือ พระอนาคา
มีผูมีกระแสในเบื้องบน ไปสูอกนิฏฐภพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชนได
แตยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดอบุ ัติไมได ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดภพไมได ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลจําพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชนไดละสังโยชนอันเปน
ปจจัยเพื่อใหไดอุบัติได แตยงั ละสังโยชนอนั เปนปจจัยเพือ่ ใหไดภพไมได คือ พระอนาคามีผู
อันตราปรินิพพายี ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชนได ละสังโยชนอันเปน
ปจจัยเพื่อใหไดอุบัติไดแตยังละสังโยชนอนั เปนปจจัยเพือ่ ใหไดภพไมได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลจําพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชนไดละสังโยชนอันเปน
ปจจัยเพื่อใหไดอุบัติได ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดภพได คือ พระอรหันตขีณาสพ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชนได ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัติได
ละสังโยชนอนั เปนปจจัยเพือ่ ใหไดภพได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยู
ในโลก ฯ
[๑๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปน
ไฉน คือ บุคคลผูฉลาดผูกไมฉลาดแก ๑ ฉลาดแกไมฉลาดผูก ๑ฉลาดทั้งผูกฉลาดทั้งแก ๑ ไม
ฉลาดทั้งผูกไมฉลาดทั้งแก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปน
ไฉน คือ อุคฆฏิตัญู ผูอาจรูธรรมแตพอทานยกหัวขอขึน้ แสดง ๑ วิปจิตัญู ผูอาจรูธรรมตอเมื่อ
ทานอธิบายความแหงหัวขอนั้น ๑ เนยยะผูพ อแนะนําได ๑ ปทปรมะ ผูมีบทเปนอยางยิ่ง ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลายบุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปน
ไฉน คือ บุคคลผูดํารงชีพดวยผลของความหมั่น ไมใชดํารงชีพดวยผลของกรรม ๑ บุคคลผูดํารง
ชีพดวยผลของกรรม ไมใชดํารงชีพดวยผลของความหมั่น ๑ บุคคลผูดํารงชีพดวยผลของความหมั่น
ทั้งดํารงชีพดวยผลของกรรม ๑ บุคคลผูดํารงชีพดวยผลของความหมั่นก็ไมใช ดํารงชีพดวยผลของ
กรรมก็ไมใช ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปน
ไฉน คือ บุคคลผูมีโทษ ๑ บุคคลผูมากดวยโทษ ๑ บุคคลผูมีโทษนอย ๑ บุคคลผูหาโทษมิได ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมีโทษอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรม
อันมีโทษ เปนผูประกอบดวยวจีกรรมอันมีโทษ เปนผูประกอบดวยมโนกรรมอันมีโทษ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลเปนผูมีโทษอยางนี้แล ก็บคุ คลเปนผูมากดวยโทษอยางไรบุคคลบางคนในโลกนี้
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เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมอันมีโทษเปนสวนมาก ทีห่ าโทษมิไดเปน
สวนนอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมากดวยโทษอยางนี้แล ก็บุคคลเปนผูมีโทษนอยอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อันไมมีโทษเปน
สวนมาก ที่มีโทษเปนสวนนอย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเปนผูมีโทษนอยอยางนีแ้ ล ก็บุคคล
เปนผูหาโทษมิไดอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูป ระกอบดวยกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม อันหาโทษมิได ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลเปนผูหาโทษมิไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ลมีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมกระทําใหบริบูรณในศีล ไมกระทําให
บริบูรณในสมาธิ ไมกระทําใหบริบูรณในปญญาอนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณ
ในศีล แตไมกระทําใหบริบูรณในสมาธิ ไมกระทําใหบริบูรณในปญญา อนึ่ง บุคคลบางคนในโลก
นี้เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล กระทําใหบริบูรณในสมาธิ แตไมกระทําใหบริบูรณในปญญา อนึง่
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล กระทําใหบริบูรณในสมาธิ กระทําใหบริบูรณ
ในปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมหนักในศีล ไมมศี ีลเปนใหญ เปนผูไม
หนักในสมาธิ ไมมีสมาธิเปนใหญ เปนผูไมหนักในปญญา ไมมีปญญาเปนใหญ อนึ่ง บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูหนักในศีล มีศีลเปนใหญ แตเปนผูไ มหนักในสมาธิ ไมมีสมาธิเปนใหญ
เปนผูไมหนักในปญญา ไมมีปญญาเปนใหญ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูห นักในศีล มีศีล
เปนใหญ เปนผูหนักในสมาธิ มีสมาธิเปนใหญแตเปนผูไ มหนักในปญญา ไมมีปญญาเปนใหญ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูหนักในศีล มีศีลเปนใหญ เปนผูหนักในสมาธิ มีสมาธิเปน
ใหญเปนผูหนักในปญญา มีปญญาเปนใหญ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ลมีปรากฏอยู
ในโลก ฯ
[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปน
ไฉน คือ บุคคลมีกายออกไปแลว มีจิตยังไมออก ๑ มีกายยังไมออกมีจติ ออกไปแลว ๑ มีกาย
ยังไมออกดวย มีจิตยังไมออกดวย ๑ มีกายออกไปแลวดวย มีจติ ออกไปแลวดวย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลเปนผูมีกายออกไปแลว มีจิตยังไมออกไปอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เสพเสนาสนะ
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อันสงัดคือ ปาและราวปา เขาตรึกถึงกามวิตกบาง ตรึกถึงพยาบาทวิตกบาง ตรึกถึงวิหิงสาวิตกบาง
ในเสนาสนะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมีกายออกไปแลวมีจติ ยังไมออกอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูมีกายยังไมออกไปมีจิตออกไปอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม
เสพเสนาสนะอันสงัด คือปาและราวปา เขาตรึกถึงเนกขัมมวิตกบาง อัพยาบาทวิตกบาง
อวิหิงสาวิตกบางในที่นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมีกายยังไมออกไป มีจิตออกไปแลวอยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูมีกายยังไมออกดวย มีจิตยังไมออกดวยอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ ไมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและราวปาเขาตรึกถึงกามวิตกบาง ตรึกถึง
พยาบาทวิตกบาง ตรึกถึงวิหิงสาวิตกบางดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมีกายยังไมออกดวย มีจิต
ยังไมออกดวยอยางนี้แลดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูมีกายออกไปแลวดวย มีจิตออกไปแลว
ดวยอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและราวปาเขาตรึกถึงเนก
ขัมมวิตกบาง อัพยาบาทวิตกบาง อวิหิงสาวิตกบาง ในเสนาสนะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
เปนผูมีกายออกไปแลวดวย มีจิตออกไปแลวดวยอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จําพวก
นี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมกถึก ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ กลาวธรรมนอยและไมประกอบดวยประโยชน ทั้งบริษัทก็
เปนผูไมฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน ธรรมกถึกเห็นปานนี้ ยอมถึงการนับวา เปนธรรม
กถึกสําหรับบริษัทเห็นปานนั้น อนึ่งธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวธรรมนอยและประกอบ
ดวยประโยชนทั้งบริษัทก็เปนผูฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน ธรรมกถึกเห็นปานนี้ ยอม
ถึงการนับวา เปนธรรมกถึกสําหรับบริษัทเปนปานนั้น อนึ่ง ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาว
ธรรมมาก แตไมประกอบดวยประโยชน ทั้งบริษัทก็เปนผูไมฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน
ธรรมกถึกเห็นปานนี้ ยอมถึงการนับวา เปนธรรมกถึกสําหรับบริษัทเห็นปานนั้น อนึง่ ธรรมกถึก
บางคนในโลกนี้ยอมกลาวธรรมมากและประกอบดวยประโยชน ทั้งบริษัทก็เปนผูฉลาดตอประโยชน
และมิใชประโยชน ธรรมกถึกเห็นปานนี้ ยอมถึงการนับวา เปนธรรมกถึก สําหรับบริษทั เห็นปานนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมกถึก๔ จําพวกนี้แล ฯ
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักพูด ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน นักพูดยอม
จํานนโดยอรรถ แตไมจํานนโดยพยัญชนะก็มี นักพูดจํานนโดยพยัญชะแตไมจํานนโดยอรรถก็มี
นักพูดจํานนทัง้ โดยอรรถทั้งโดยพยัญชนะก็มีนักพูดไมจาํ นนทั้งโดยอรรถทั้งโดยพยัญชนะก็มี
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักพูด ๔ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผปู ระกอบดวยปฏิสัมภิทา ๔
พึงถึงความจํานนโดยอรรถหรือโดยพยัญชนะ นีไ้ มใชฐานะ ไมใชโอกาส ฯ
จบปุคคลวรรคที่ ๔
อาภาวรรคที่ ๕
[๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แสงสวาง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ แสงสวาง
แหงพระจันทร ๑ แสงสวางแหงพระอาทิตย ๑ แสงสวางแหงไฟ ๑แสงสวางแหงปญญา ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย แสงสวาง ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาแสงสวาง ๔ ประการนี้ แสงสวาง
แหงปญญาเปนเลิศ ฯ
[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัศมี ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ รัศมีแหง
พระจันทร ๑ รัศมีแหงพระอาทิตย ๑ รัศมีแหงไฟ ๑ รัศมีแหงปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัศมี
๔ ประการนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลายบรรดารัศมี ๔ ประการนี้ รัศมีแหงปญญาเปนเลิศ ฯ
[๑๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสวาง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ความ
สวางแหงพระจันทร ๑ ความสวางแหงพระอาทิตย ๑ ความสวางแหงไฟ ๑ ความสวางแหง
ปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสวาง ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความสวาง
๔ ประการนี้ ความสวางแหงปญญาเปนเลิศ ฯ
[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โอภาส ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ โอภาส
แหงพระจันทร ๑ โอภาสแหงพระอาทิตย ๑ โอภาสแหงไฟ ๑โอภาสแหงปญญา ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย โอภาส ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาโอภาส ๔ ประการนี้ โอภาสแหง
ปญญาเปนเลิศ ฯ
[๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความโพลง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ความ
โพลงแหงพระจันทร ๑ ความโพลงแหงพระอาทิตย ๑ ความโพลงแหงไฟ ๑ ความโพลงแหง
ปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความโพลง ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความโพลง
๔ ประการนี้ ความโพลงแหงปญญาเปนเลิศ ฯ
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาล ๔ นี้ กาล ๔ เปนไฉน คือ การฟงธรรมตาม
กาล ๑ การสนทนาธรรมตามกาล ๑ การสงบตามกาล ๑ การพิจารณาตามกาล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กาล ๔ นี้แล ฯ
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[๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาล ๔ นี้ อันบุคคลบําเพ็ญโดยชอบ ใหเปนไปโดยชอบ
ยอมใหถึงความสิ้นอาสวะโดยลําดับ กาล ๔ เปนไฉนคือ การฟงธรรมตามกาล ๑ การสนทนา
ตามกาล ๑ การสงบตามกาล ๑การพิจารณาตามกาล ๑ กาล ๔ นี้แล อันบุคคลบําเพ็ญโดยชอบ
ใหเปนไปโดยชอบ ยอมใหถึงความสิ้นอาสวะโดยลําดับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อฝนเม็ดใหญตก
บนภูเขา น้ําไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวยใหเต็มซอกเขา ลําธารและหวยเต็ม
แลว ยอมยังหนองใหเต็ม หนองเต็มแลวยอมยังบึงใหเต็ม บึงเต็มแลว ยอมยังแมน้ํานอย
ใหเต็ม แมน้ํานอยเต็มแลวยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมนา้ํ ใหญเต็มแลว ยอมยังสมุทรสาคร
ใหเต็มแมฉันใด กาล ๔ นี้ อันบุคคลบําเพ็ญโดยชอบ ใหเปนไปโดยชอบยอมใหถึงความสิ้น
อาสวะโดยลําดับ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วจีทจุ ริต ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ พูดเท็จ ๑
พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายวจีทจุ ริต ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
[๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วจีสจุ ริต ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ พูดจริง ๑
พูดไมสอเสียด ๑ พูดออนหวาน ๑ พูดดวยปญญา ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย วจีสุจริต ๔ ประการ
นี้แล ฯ
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาระ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ สีลสาระ ๑
สมาธิสาระ ๑ ปญญาสาระ ๑ วิมุตติสาระ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาระ ๔ ประการนี้แล ฯ
จบอาภาวรรคที่ ๕
จบตติยปณณาสก
________
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จตุตถปณณาสก
อินทรียวรรคที่ ๑
[๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ อินทรีย
คือศรัทธา ๑ อินทรียคือวิริยะ ๑ อินทรียคือสมาธิ ๑ อินทรียคือปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อินทรีย ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ พละคือ
ศรัทธา ๑ พละคือวิริยะ ๑ พละคือสมาธิ ๑ พละคือปญญา ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการ
นี้แล ฯ
[๑๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ พละคือ
ปญญา ๑ พละคือวิริยะ ๑ พละคือกรรมอันหาโทษมิได ๑ พละคือการสงเคราะห ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พละ ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ พละคือ
สติ ๑ พละคือสมาธิ ๑ พละคือกรรมอันหาโทษมิได ๑ พละคือการสงเคราะห ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พละ ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ พละคือ
การพิจารณาหาทาง ๑ พละคือการบําเพ็ญ ๑ พละคือกรรมอันหาโทษ มิได ๑ พละคือการสงเคราะห ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสงไขยแหงกัป ๔ ประการนี้ ๔ ประการ เปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด สังวัฏกัปตั้งอยู เมื่อนัน้ ใครๆ ก็ไมอาจนับไดวา เทานี้ป เทานี้รอยป
เทานี้พันป หรือเทานี้แสนป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด สังวัฏฏัฏฐายีกัปตั้งอยู เมื่อนั้น ใครๆ
ก็ไมอาจนับไดวาเทานี้ป เทานี้รอยป เทานีพ้ ันป หรือเทานี้แสนป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด
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วิวัฏกัปตั้งอยู เมื่อนั้น ใครๆ ไมอาจนับไดวา เทานี้ป เทานีร้ อยป เทานี้พนั ป หรือเทานีแ้ สนป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด วิวฏั ฏัฏฐายีกัปตั้งอยู เมื่อนั้น ใครๆ ไมอาจนับไดวา เทานี้ป เทานี้
รอยป เทานี้พนั ป หรือเทานีแ้ สนป ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสงไขยแหงกัป ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โรค ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือโรคทางกาย ๑
โรคทางใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผูปฏิญาณความไมมีโรคดวยโรคทางกาย ตลอดป
หนึ่งมีปรากฏ ผูปฏิญาณความไมมีโรคตลอด ๒ ปบาง ๓ ปบาง ๔ ปบาง ๕ ปบาง ๑๐ ปบาง
๒๐ ปบาง ๓๐ ปบาง ๔๐ ปบาง ๕๐ ปบาง ผูปฏิญาณความไมมีโรคแมยงิ่ กวา ๑๐๐ ปบา ง มีปรากฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาใดปฏิญาณความไมมีโรคทางใจแมครูหนึ่ง สัตวเหลานั้นหาไดยาก
ในโลก เวนจากพระขีณาสพ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย โรคของบรรพชิต ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมกั มาก เปนผูคบั แคน ไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ตามมีตามไดภิกษุนั้นเมื่อเปนผูมักมาก มีความคับแคน ไมสันโดษ
ดวยจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ตามมีตามไดแลว ยอมตั้งความ
ปรารถนาลามกเพื่อใหไดความยกยอง เพื่อใหไดลาภสักการะและความสรรเสริญ ภิกษุนั้นวิ่งเตน
ขวนขวาย พยายามเพื่อใหไดความยกยอง เพื่อใหไดลาภ สักการะและความสรรเสริญ เธอเขา
ไปหาตระกูลทั้งหลายเพื่อใหเขานับถือ ยอมนั่ง [ในตระกูล]เพื่อใหเขานับถือ พูดธรรมเพื่อให
เขานับถือ กลั้นอุจจาระปสสาวะเพื่อใหเขานับถือ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โรคของบรรพชิต ๔ อยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักไมเปนผูมีความ
มักมาก มีจิตคับแคน ไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
จักไมตั้งความปรารถนาลามกเพื่อใหไดความยกยอง เพื่อใหไดลาภสักการะและความสรรเสริญ
จักไมวิ่งเตน จักไมขวนขวาย จักไมพยายาม เพื่อใหไดความยกยอง เพือ่ ใหไดลาภสักการะ และ
ความสรรเสริญ จักเปนผูอดทนตอหนาว รอน หิว ระหายตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม
แดดและสัตวเสือกคลานทั้งหลาย ตอถอยคําอันหยาบคายรายแรงตางๆ เราจักเปนผูอดกลั้นตอ
เวทนาทางสรีระที่บังเกิดขึน้ อันเปนทุกข กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมเปนที่ชนื่ ชม ไมเปนทีพ่ อใจ
อาจปลงชีวิตเสียได ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ ล ฯ
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[๑๕๘] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายผูมีอายุ
ภิกษุเหลานั้นรับคําของทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
ผูใดผูหนึ่งจะเปนภิกษุหรือภิกษุณกี ็ตามพิจารณาเห็นธรรม ๔ ประการในตน ผูนั้นพึงถึงความตกลง
ใจในขอนี้วา เรายอมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย การมีธรรม ๔ ประการอยูในตนนี้ พระผูมีพระภาค
ตรัสวาเปนความเสื่อม ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูมีราคะ ไพบูลย ๑ ความเปน
ผูมีโทสะไพบูลย ๑ ความเปนผูมีโมหะไพบูลย ๑ และไมมีปญญาจักษุกา วไปในฐานะ และอฐานะอัน
ลึกซึ้ง ๑ ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งจะเปนภิกษุหรือภิกษุณกี ็ตาม ยอมพิจารณาเห็นธรรม
๔ ประการนีใ้ นตน ผูนั้นพึงถึงความตกลงใจในขอนี้วา เรายอมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย การมี
ธรรม ๔ ประการอยูในตนนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความเสื่อม ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ผูใด
ผูหนึ่งจะเปนภิกษุหรือภิกษุณกี ็ตาม พิจารณาเห็นธรรม ๔ ประการในตนผูนั้นพึงถึงความตกลงใจ
ในขอนีว้ า เราไมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย การมีธรรม ๔ ประการอยูในตนนี้ พระผูมีพระภาค
ตรัสวาไมเปนความเสื่อม ธรรม๔ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูมีราคะเบาบาง ๑ ความเปน
ผูมีโทสะเบาบาง ๑ ความเปนผูมีโมหะเบาบาง ๑ และมีปญ
 ญาจักษุกาวไปในฐานะและอฐานะอัน
ลึกซึ้ง ๑ ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งจะเปนภิกษุหรือภิกษุณกี ็ตาม พิจารณาเห็นธรรม
๔ ประการนีใ้ นตน ผูนั้นพึงถึงความตกลงใจในขอนี้วา เราไมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย การมี
ธรรม ๔ ประการอยูในตนนี้พระผูมีพระภาคตรัสวาไมเปนความเสื่อม ฯ
[๑๕๙] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี ครั้งนั้นแล
ภิกษุณีรูปหนึง่ เรียกบุรุษคนหนึ่งมาวา บุรษุ ผูเจริญ พอจงมา พอจงเขาไปหาพระผูเปนเจาอานนท
จงไหวเทาพระผูเปนเจาอานนทดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ภิกษุณี
ชื่อนี้กําลังอาพาธ ไดรับทุกขเปนไขหนัก นางยอมไหวเทาของพระผูเปนเจาอานนทดวยเศียรเกลา
และพอจงกลาวอยางนีว้ า ขาแตทานผูเจริญ ขอโอกาส ขอพระผูเปนเจาอานนท จงอาศัยความ
อนุเคราะห เขาไปหาภิกษุณนี ั้น ยังสํานักของภิกษุณีนนั้ ดวยเถิดบุรษุ นั้นรับคําภิกษุณีนนั้ แลว
เขาไปหาทานพระอานนทถงึ ที่อยู อภิวาทแลวนั่งณ ที่ควรขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบเรียนทาน
พระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญภิกษุณีชื่อนี้กําลังอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก นางไหวเทา
ของพระผูเปนเจาอานนทดวยเศียรเกลา และกลาวอยางนีว้ า ขาแตทานผูเจริญ ขอโอกาส ขอ
พระผูเปนเจาอานนทจงอาศัยความอนุเคราะห เขาไปหาภิกษุณนี ั้น ยังสํานักของ นางภิกษุณีดว ยเถิด
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ทานพระอานนทรับคําดวยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทครองผาในเวลาเชา ถือบาตรและ
จีวรเขาไปยังสํานักของนางภิกษุณภี ิกษุณนี นั้ ไดเห็นทานพระอานนท มาแตไกลแลว จึงนอนคลุมผา
ตลอดศีรษะอยูบนเตียง ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปหาภิกษุณีนนั้ แลวนั่งบนอาสนะที่
แตงตั้งไว ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุณีนนั้ วา ดูกรนองหญิง กายนีเ้ กิดขึ้นดวยอาหาร อาศัยอาหาร
แลวพึงละอาหารเสีย กายนี้เกิดขึ้นดวยตัณหา อาศัยตัณหาแลวพึงละตัณหาเสีย กายนี้เกิดขึ้นดวย
มานะ อาศัยมานะแลวพึงละมานะเสียกายนี้เกิดขึ้นดวยเมถุน ควรละเมถุนเสีย การละเมถุน
พระผูมีพระภาคตรัสวาเสตุฆาต ดูกรนองหญิง ก็คําที่เรากลาววา กายนี้เกิดขึ้นดวย
อาหาร อาศัยอาหารแลวพึงละอาหารเสีย ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรนองหญิงภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว บริโภคอาหาร ไมบริโภคเพื่อเลน ไมบริโภคเพื่อมัวเมา
ไมบริโภคเพื่อประเทืองผิว ไมบริโภคเพื่อประดับบริโภคเพียงเพื่อความตั้งอยูแหงกายนี้ เพื่อยัง
อัตภาพใหเปนไป เพื่อระงับความหิวกระหาย เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดวา ดวยการ
บริโภคนี้เราจักกําจัดเวทนาเกาไดดว ย และจักไมยังเวทนาใหมใหเกิด ความดําเนินไปได ความ
ไมมีโทษ และความผาสุก จักมีแกเรา สมัยตอมา ภิกษุนั้นอาศัยอาหารแลวละอาหารเสียได
ดูกรนองหญิง คําที่เรากลาววา กายนีเ้ กิดขึ้นดวยอาหารอาศัยอาหารแลวพึงละอาหารเสีย ดังนี้
เราอาศัยขอนีก้ ลาว ดูกรนองหญิงก็คําที่เรากลาววา กายนี้เกิดขึ้นดวยตัณหา อาศัยตัณหาแลวพึง
ละตัณหาเสียดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรนองหญิง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ไดยินวา ภิกษุชื่อนี้
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทัง้ หลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดังนี้ เธอคิดอยางนี้วา เมื่อไรหนอ แมเราจักกระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิง่ เอง ใน
ปจจุบันเขาถึงอยู ดังนี้ สมัยตอมา เธออาศัยตัณหาแลวละตัณหาเสียได ดูกรนองหญิง คําที่
กลาววา กายนีเ้ กิดขึ้นดวยตัณหา อาศัยตัณหาแลวพึงละเสีย ดังนี้เราอาศัยขอนี้กลาว ดูกร
นองหญิง ก็คําที่เรากลาววา กายนี้เกิดขึ้นดวยมานะอาศัยมานะ แลวพึงละมานะเสีย ดังนี้
เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรนองหญิงภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ไดยนิ วา ภิกษุชื่อนี้กระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิง่ เองใน
ปจจุบัน เขาถึงอยู ดังนี้ เธอมีความคิดอยางนี้วา ก็ทานผูมีอายุชื่อนั้น กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
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เขาถึงอยู ดังนี้ ไฉนเราจักกระทําไมได สมัยตอมา เธออาศัยมานะแลวยอมละมานะเสียเอง
ดูกรนองหญิงคําที่เรากลาววา กายนีเ้ กิดขึ้นดวยมานะ อาศัยมานะแลวพึงละมานะเสีย ดังนี้
เราอาศัยขอนีก้ ลาว ดูกรนองหญิง กายนี้เกิดขึ้นดวยเมถุน ควรละเมถุนเสีย การละเมถุนพระผูมี
พระภาคตรัสวา เสตุฆาต ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล ภิกษุณีนนั้ ลุกขึ้นจากเตียง กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง หมอบลง
แทบเทาของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา แลวกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ
ดิฉันเปนคนพาล เปนคนหลงไมฉลาด ไดลวงเกินไปแลว ขอพระผูเปนเจาอานนทจงยกโทษแก
ดิฉนั ซึ่งไดกระทําอยางนี้ เพือ่ สํารวมตอไป ทานพระอานนทกลาววา เอาเถอะนองหญิง เธอเปน
คนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด ไดลวงเกินไปแลว เมื่อเธอซึ่งไดทําอยางนี้ เห็นโทษโดยความ
เปนโทษแลวทําคืนตามธรรม เรายอมยกโทษใหเธอ ดูกรนองหญิง การเห็นโทษโดยความเปนโทษ
แลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป นี้เปนความเจริญ ในวินยั ของพระอริยะ ฯ
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสุคตหรือวินัยของพระสุคตยังดํารงอยูในโลก พึงเปน
ไปเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พระสุคตเปนไฉน
ตถาคตอุบัติขึ้นในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งไปกวา เปนศาสดาของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลวเปนผูจําแนกธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้คือพระสุคต
ดูกรภิกษุทั้งหลายก็วนิ ัยของพระสุคตเปนไฉน พระสุคตนั้นยอมทรงแสดงธรรมอันงามใน
เบื้องตนงามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้คือวินยั ของพระสุคตดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสุคต
หรือวินยั ของพระสุคตยังดํารงอยูในโลก พึงเปนไป เพือ่ เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพือ่ สุขแกชน
เปนอันมาก เพือ่ อนุเคราะหโลกเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอน เพื่อความ
เสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ๔ ประการเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนพระสูตรอัน
เรียนกันมาผิดลําดับ ดวยบทและพยัญชนะที่ตั้งไวผิดแมอรรถแหงบทและพยัญชนะที่ตั้งไวผิด
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ยอมมีนัยผิดไปดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปนธรรมขอที่ ๑ ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอน เพื่อ
ความเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเปนผูว ายาก ประกอบดวยธรรมอันทําใหเปนผูว ายาก
เปนผูไมอดทน ไมรับคําพร่ําสอนโดยเคารพ ดูกรภิกษุทงั้ หลายนี้เปนธรรมขอที่ ๒ ยอมเปนไป
เพื่อความฟน เฟอน เพื่อความเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเหลาใดเปนพหูสตู เลาเรียนนิกาย ทรงธรรม ทรงวินัย ทรง
มาติกา ภิกษุนนั้ ไมบอกพระสูตรแกผูอื่นโดยเคารพ เมื่อภิกษุเหลานั้นมรณภาพลง พระสูตรยอมมี
รากขาดสูญ ไมมีที่พึ่งอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอน
เพื่อความเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระ เปนผูมกั มาก มีความประพฤติยอหยอน
เปนหัวหนาในการกาวลง ทอดธุระในวิเวก ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมทําใหแจง หมูชนผูเกิดมาภายหลังยอมดําเนินตาม
อยางภิกษุเหลานั้น แมชนผูเกิดมาภายหลังนั้น ก็เปนผูมักมาก มีความประพฤติยอหยอน เปน
หัวหนาในการกาวลง ทอดธุระในวิเวก ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการ
นี้แล ยอมเปนไปเพื่อความฟน เฟอน เพื่อความเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพือ่ ความตั้งมั่น เพื่อความไม
ฟนเฟอน เพื่อความไมเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ยอมเลาเรียนพระสูตรอันเรียนกันมาดี ดวยบทและพยัญชนะอันตั้งไวดี แมอรรถ
แหงบทและพยัญชนะที่ตั้งไวดี ยอมมีนัยดีไปดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปนธรรมขอที่ ๑ ยอมเปน
ไป เพื่อความตั้งมั่น เพื่อความไมฟนเฟอน เพื่อความไมเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมอันทําใหเปนผูวา งาย เปนผูอดทน
รับคําพร่ําสอนโดยเคารพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๒ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น เพื่อ
ความไมฟนเฟอน เพื่อความไมเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุเหลาใดเปนพหูสตู เลาเรียนนิกาย ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมา
ติกา ภิกษุเหลานั้นบอกพระสูตรแกผูอื่นโดยเคารพ เมื่อภิกษุเหลานั้นมรณภาพลง พระสูตรยอมไม
ขาดมูลเดิม ยังมีที่พึ่งอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น
เพื่อความไมฟน เฟอนเพื่อความไมเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระ เปนผูไมมักมากไมประพฤติยอหยอน
ทอดธุระในการกาวลง เปนหัวหนาในวิเวก ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมทําใหแจง หมูชนผูเกิดมาภายหลังยอมดําเนินตาม
อยางภิกษุเหลานั้นแมหมูชนผูเกิดมาภายหลังเหลานั้น ก็เปนผูไมมักมาก ไมประพฤติยอมหยอน ทอด
ธุระในการกาวลง เปนหัวหนาในวิเวก ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่
ยังไมบรรลุ เพือ่ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๔ ยอมเปน
ไปเพื่อความตัง้ มั่น เพื่อความไมฟนเฟอน เพื่อความไมเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายธรรม ๔ ประการนีแ้ ล ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น เพื่อความไมฟนเฟอน เพื่อความ
ไมเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ
จบอินทรียวรรคที่ ๑
_________
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ปฏิปทาวรรคที่ ๒
[๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ ทุกขา
ปฏิปทาทันธาภิญญา ปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชา ๑ ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็ว
๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ปฏิบัติสะดวก แตรูไดชา ๑ สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ปฏิบัติสะดวกทัง้ รู
ไดเร็ว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
[๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ทุกขา
ปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทกุ ขาปฏิปทา ทันธาภิญญาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ โดยปรกติเปน
คนมีราคะกลายอมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตราคะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนคนมีโทสะกลา
ยอมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตโทสะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนคนมีโมหะกลา ยอมไดเสวย
ทุกขโทมนัสอันเกิดแตโมหะเนืองๆ บาง อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย วิริยนิ ทรีย สติน
ทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ของเขาปรากฏวาออน เขายอมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะ
ไดชา เพราะอินทรีย ๕ เหลานี้ออน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ทกุ ขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ โดย
ปรกติเปนผูมีราคะกลา ยอมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตราคะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนผูมี
โทสะกลา ยอมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตโทสะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนผูมีโมหะกลา
ยอมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตโมหะเนืองๆ บาง อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรียของเขาปรากฏวาแกกลา เขายอมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิน้ อาสวะเร็วพลัน เพราะอินทรีย
๕ ประการนีแ้ กกลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวา ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ โดย
ปรกติไมเปนคนมีราคะกลา ยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตราคะเนืองๆ บาง โดยปรกติไมเปน
ผูมีโทสะกลา ยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตโทสะเนืองๆ บาง โดยปรกติไมเปนผูมีเปน
โมหะกลา ยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตโมหะเนืองๆ บาง อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ
สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย ของเขาปรากฏวาออน เขายอมไดบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะ
ชา เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้ออน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ โดยปรกติ
ไมเปนผูมีราคะกลา ไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตราคะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนผูไมมี
โทสะกลา ไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตโทสะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนผูไมมีโมหะกลา
ไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตโมหะเนืองๆ บาง อินทรีย ๕ คือ สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
ของเขาปรากฏวาแกกลา เขายอมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะไดฉับพลัน เพราะอินทรีย ๕
ประการนี้แกกลา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้เรียกวา สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา
๔ ประการนีแ้ ล ฯ
[๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล ๔ ประการ เปนไฉน คือ ทุกขา
ปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาขิปปา
ภิญญา ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ทกุ ขาปฏิปทาทันธาภิญญาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา
เห็นในกายวาไมงาม มีความสําคัญในอาหารวาเปนของปฏิกูลมีความสําคัญในโลกทั้งปวงวาไมนา ยินดี
พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงวาไมเทีย่ ง อนึ่ง มรณสัญญาของเธอตั้งอยูดีแลวในภายใน เธอเขาไป
อาศัยธรรมอันเปนกําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา หิริ โอตัปปะ วิรยิ ะ ปญญา อินทรีย ๕
ประการนี้ คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ของเธอปรากฏวาออน เธอไดบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้น
อาสวะชา เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้ออนดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ทกุ ขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา
เห็นในกายวาไมงาม ... แตอนิ ทรีย ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย ของเธอปรากฏ
วาแกกลา เธอยอมไดบรรลุคุณวิเศษ เพื่อความสิ้นอาสวะเร็วพลัน เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้แก
กลา ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกวา ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจาก
กาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู บรรลุ
ทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวติ กวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบ
ไป มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติ สิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนีเ้ ปนผูมีอุเบกขา มีสติ
อยูเปนสุข ดังนี้ บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทกุ ข ไมมีสุขเพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสกอนๆ
ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เธออาศัยธรรมอันเปนกําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ
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สัทธาหิริ โอตัปปะ วิรยิ ะ ปญญาอยู อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย ของ
เธอปรากฏวาออน เธอบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะชาเพราะอินทรีย ๕ ประการนี้ออน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจาก
กาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ เธอ
อาศัยธรรมอันเปนกําลังของพระเสขะ๕ ประการนี้ คือ สัทธา หิริ โอตัปปะ วิรยิ ะ ปญญา ทั้ง
อินทรีย ๕ ประการนี้คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ของเธอปรากฏวาแกกลา เธอยอมไดบรรลุ
คุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วพลัน เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้แกกลา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้
เรียกวา สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ การปฏิบัติ
ไมอดทน ๑ การปฏิบัติอดทน ๑ การปฏิบตั ิขมใจ ๑ การปฏิบัติระงับ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การ
ปฏิบัติไมอดทนเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาดา ยอมดาตอบ เขาขึ้งโกรธ ยอมขึ้งโกรธตอบ
เขาทุมเถียงยอม ทุมเถียงตอบ นี้เรียกวาการปฏิบัติไมอดทน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็การปฏิบัติอดทนเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาดา ไมดา
ตอบ เขาขึ้งโกรธ ไมขึ้งโกรธตอบ เขาทุมเถียง ไมทุมเถียงตอบนี้เรียกวาการปฏิบัติอดทน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็การปฏิบัติขมใจเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุ
แลว ไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียที่เมื่อไมสํารวมแลว
จะพึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศลคือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย
ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิน่ ดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว เปนผูไมถือโดยนิมติ ไมถือโดยอนุพยัญชนะ
ยอมปฏิบัติเพือ่ สํารวมมนินทรียที่เมื่อไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ
อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวาการปฏิบัตขิ มใจ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็การปฏิบัติระงับเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมรับรอง ยอม
ละ ยอมบรรเทาซึ่งกามวิตกทีเ่ กิดขึ้นแลว ใหระงับไปกระทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ยอม
ไมรับรอง ยอมละ ยอมบรรเทาซึ่งพยาบาทวิตก ... วิหิงสาวิตก ... ยอมไมรับรอง ยอมละ ยอม
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บรรเทาซึ่งธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เกิดขึน้ แลวๆ ใหระงับไป กระทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการปฏิบัติระงับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ประการนีแ้ ล ฯ
[๑๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ การ
ปฏิบัติไมอดทน ๑ การปฏิบตั ิอดทน ๑ การปฏิบัติขมใจ ๑ การปฏิบัติระงับ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
การปฏิบัติไมอดทนเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนีเ้ ปนผูไมอดทนตอหนาว รอน หิว ระหาย ตอ
สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลมแดดและสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย ตอถอยคําอันหยาบคาย รายแรง
เปนผูไมอดทนตอทุกขเวทนาทางกายอันเกิดขึ้นแลว กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมนาชื่นใจไมนาพอใจ
อาจปลงชีวิตเสียได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวา การปฏิบัติไมอดทน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็การปฏิบัติอดทนเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูอดทน
ตอหนาว รอน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาการปฏิบัติ อดทน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็การปฏิบัติขมใจเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุ ...
ฟงเสียงดวยหู ... สูดกลิ่นดวยจมูก ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแ จงธรรมารมณดวยใจแลว เปน
ผูไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพือ่ สํารวมมนินทรียที่เมื่อไมสํารวมแลว จะ
พึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย
ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการปฏิบัตขิ มใจ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็การปฏิบัติระงับเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมรับรอง
ยอมละ ยอมบรรเทาซึ่งกามวิตกที่เกิดขึน้ แลวใหระงับไป กระทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ยอม
ไมรับรอง ยอมละ ยอมบรรเทาซึ่งพยาบาทวิตก... วิหิงสาวิตก ... ธรรมอันเปนบาปอกุศล ที่เกิดขึ้น
แลวๆ ใหระงับไปกระทําใหสิ้นสุด ใหถงึ ความไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการปฏิบัติระงับ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
[๑๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ทุกขา
ปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาขิป
ปาภิญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในปฏิปทา ๔ ประการนัน้ ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา บัณฑิต
กลาววา เลวโดยสวนทั้งสองทีเดียว คือ กลาววาเลวแมดว ยการปฏิบัติลําบาก กลาววาเลวแม
ดวยการรูชาดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทานี้บณ
ั ฑิตกลาววาเลวโดยสวนทัง้ สองทีเดียว ทุกขาปฏิปทา
ขิปปาภิญญา บัณฑิตกลาววาเลวเพราะปฏิบัติลําบาก สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา บัณฑิตกลาววาเลว
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เพราะรูไดชา สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา บัณฑิตกลาววาประณีตโดยสวนทั้งสองทีเดียว คือ กลาววา
ประณีตแมดวยการปฏิบัติสะดวกกลาววาประณีตแมดวยการรูไดเร็ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทานี้
บัณฑิตกลาววาประณีตโดยสวนทั้งสองทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๖๗] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ ถึงที่อยู
ไดปราศรัยกับทานพระมหาโมคคัลลานะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ
ที่สมควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ดูกรทานผูมี
อายุโมคคัลลานะ ปฏิปทา ๔ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑
ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ ดูกรทานผูมี
อายุ ปฏิปทา ๔ ประการนีแ้ ล บรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้ จิตของทานหลุดพนแลวจากอาสวะ
ทั้งหลาย ไมถอื มั่นดวยอุปาทาน เพราะอาศัยปฏิปทาขอไหน ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา
ดูกรทานผูมีอายุสารีบุตร ปฏิปทา ๔ประการนี้ ฯลฯ บรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้ จิตของผมหลุด
พนแลวจากอาสวะทั้งหลาย ไมถือมั่นดวยอุปาทาน เพราะอาศัยทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯ
[๑๖๘] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปหาทานพระสารีบุตร ถึงที่อยู
ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานผูมีอายุสารีบุตร ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ...
ดูกรทานผูมีอายุ บรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้ จิตของทานหลุดพนแลวจากอาสวะทัง้ หลาย ไมถือมั่น
ดวยอุปาทาน เพราะอาศัยปฏิปทาขอไหน ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานผูมีอายุโมคคัลลานะ
ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ... ดูกรทานผูมีอายุ บรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้ จิตของผมหลุดพนแลวจาก
อาสวะทั้งหลาย ไมถือมั่นดวยอุปาทานเพราะอาศัยสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯ
[๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนสังขารปรินิพพายีจะปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเรี่ยวแรงใน
ปจจุบันเทียว บางคนเมื่อกายแตกจึงเปนสสังขารปรินิพพายี บางคนเปนอสังขารปรินิพพายี จะ
ปรินิพพานดวยไมตองใชความเพียรเรี่ยวแรงในปจจุบนั บางคนเมื่อกายแตกจึงเปนอสังขาร
ปรินิพพายี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสสังขารปรินิพพายีในปจจุบันอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายวาไมงาม มีความสําคัญในอาหารวาปฏิกูลมีความสําคัญในโลกทั้งปวงวา
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ไมนายินดี พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงวาไมเที่ยงและมรณสัญญาของเธอตั้งอยูดแี ลวในภายใน
เธออาศัยธรรมเปนกําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้อยู คือ ศรัทธา หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปญญา
ทั้งอินทรีย๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ของ
เธอปรากฏวาแกกลา เธอยอมเปนสสังขารปรินิพพายีในปจจุบันเทียว เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้
แกกลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนสสังขารปรินิพพายีในปจจุบนั อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเมื่อกายแตกจึงเปนสสังขารปรินิพพายีอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายวาไมงาม ฯลฯ อินทรีย ๕ ประการคือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ...
ของเธอปรากฏวาออน เธอเมื่อกายแตกจึงเปนสสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้
ออน ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อกายแตกจึงเปนสสังขารปรินิพพายีอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนอสังขารปรินิพพายีในปจจุบันอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุ
จตุตถฌาน เธออาศัยธรรมเปนกําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ ศรัทธา ... ปญญา อินทรีย
๕ ประการนี้ คือสัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ของเธอปรากฏวาแกกลา เธอเปนอสังขารปรินิพพายี
ในปจจุบนั เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้แกกลา ดูกรภิกษุทงั้ หลายบุคคลเปนอสังขารปรินิพพายี
ในปจจุบนั อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเมื่อกายแตกจึงเปนอสังขารปรินิพพายีอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุทุติยฌานฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ
บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ แตอนิ ทรีย ๕ ประการนี้คือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ของเธอปรากฏวา
ออน เธอเมื่อกายแตกจึงเปนอสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้ออน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเมื่อกายแตกจึงเปนอสังขารปรินิพพายี อยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล
มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๗๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี ณ ที่นั้นแล
ทานพระอานนทเรียกภิกษุทั้งหลายวา อาวุโสภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว
ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย บุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยอม
พยากรณการบรรลุอรหัตในสํานักของเราดวยมรรค ๔ โดยประการทั้งปวง หรืออยางใดอยางหนึ่ง
ในบรรดามรรค ๔ ประการนี้ มรรค ๔ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ จริญวิปสสนามีสมถะเปน
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เบื้องหนา เมื่อเธอเจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบื้องหนา มรรคยอมเกิด เธอยอมเสพ ยอมเจริญ
ยอมกระทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอเสพ เจริญ กระทําใหมากซึ่งมรรคนั้น ยอมละสังโยชน
ทั้งหลายได อนุสัยยอมสิ้นสุด ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเจริญสมถะมีวปิ สสนาเปนเบื้องหนา เมื่อเธอเจริญสมถะมี
วิปสสนาเปนเบื้องหนา มรรคยอมเกิด เธอยอมเสพ ยอมเจริญยอมกระทําใหมากซึ่งมรรคนั้น
เมื่อเธอเสพ เจริญ กระทําใหมากซึ่งมรรคนั้นยอมละสังโยชนทั้งหลายได อนุสัยยอมสิน้ สุด ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาควบคูกันไป เมื่อเธอเจริญสมถะ
และวิปสสนาควบคูกันไป มรรคยอมเกิด เธอยอมเสพ เจริญกระทํา ใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อ
เธอเสพ เจริญ กระทําใหมากซึ่งมรรคนั้น ยอมละ สังโยชนทั้งหลายได อนุสัยยอมสิ้นสุด ฯ
อีกประการหนึ่ง ใจของภิกษุปราศจากอุทธัจจะในธรรม สมัยนั้น จิตนั้นยอมตั้งมัน่
สงบ ณ ภายใน เปนจิตเกิดดวงเดียว ตั้งมัน่ อยู มรรคยอมเกิดขึ้นแกเธอ เธอยอมเสพ เจริญ
กระทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอเสพเจริญ กระทํา ใหมากซึ่งมรรคนั้น ยอมละสังโยชนทั้งหลาย
ได อนุสัยยอมสิ้นสุด ดูกรอาวุโส ทั้งหลาย บุคคลผูใดผูหนึ่ง เปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยอม
พยากรณการบรรลุอรหัต ในสํานักของเรา ดวยมรรค ๔ ประการนี้ โดยประการทั้งปวง หรืออยางใด
อยางหนึ่ง บรรดามรรค ๔ ประการนี้ ฯ
จบปฏิปทาวรรคที่ ๒
__________
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สัญเจตนิยวรรคที่ ๓
[๑๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อกายมีอยู สุขทุกขภายในยอมเกิดขึ้น เพราะกาย
สัญเจตนา เปนเหตุ หรือเมือ่ วาจามีอยู สุขทุกขในภายในยอมเกิดขึน้ เพราะวจีสัญเจตนา เปน
เหตุ หรือเมื่อใจมีอยู สุขทุกขภายในยอมเกิดขึ้น เพราะมโนสัญเจตนา เปนเหตุ อีกอยางหนึ่ง
เพราะอวิชชาเปนปจจัย บุคคลยอมปรุงแตงกายสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นดวย
ตนเองบางหรือบุคคลอื่นยอมปรุงแตงกายสังขารของบุคคลนั้น อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายใน
เกิดขึ้นแกบุคคลนั้น หรือบุคคลรูสึกตัว ยอมปรุงแตงกายสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายใน
เกิดขึ้นบาง หรือบุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงกายสังขารอันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้น
บาง บุคคลยอมปรุงแตงวจีสงั ขารอันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึน้ ดวยตนเองบาง หรือบุคคล
อื่นยอมปรุงแตงวจีสังขารของบุคคลนั้น อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นแกบคุ คลนั้นบาง
หรือบุคคลรูสึกตัวยอมปรุงแตงวจีสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นบาง หรือบุคคลไม
รูสึกตัว ยอมปรุงแตงวจีสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นบางบุคคลยอมปรุงแตง
มโนสังขารอันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นดวยตนเองบางหรือบุคคลอื่นยอมปรุงแตงมโน
สังขารของบุคคลนั้น อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นแกบุคคลนัน้ บาง หรือบุคคลรูสึกตัว
ยอมปรุงแตงมโนสังขารอันเปนปจจัยใหสขุ ทุกขภายในเกิดขึ้นบาง หรือบุคคลไมรูสึกตัวยอมปรุง
แตงมโนสังขารอันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิชชาติดตามไปแลว
ในธรรมเหลานี้ แตเพราะอวิชชานั่นแลดับโดยสํารอกไมเหลือ กายอันเปนปจจัยใหสขุ ทุกขภายใน
เกิดขึ้นแกบุคคลนั้น ยอมไมมี วาจา ... ใจ ... เขต ... วัตถุ... อายตนะ ... อธิกรณะอันเปนปจจัย
ใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นแกบุคคลนั้นยอมไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไดอัตภาพ ๔ ประการนี้ ๔
ประการเปนไฉนคือ ความไดอัตภาพที่สัญเจตนาของตนเปนไป ไมใชสญ
ั เจตนาของผูอื่นเปนไป
ก็มี ความไดอัตภาพที่สัญเจตนาของผูอื่นเปนไป ไมใชสญ
ั เจตนาของตนเปนไปก็มี ความไดอัตภาพ
ที่สัญเจตนาของตนดวย สัญเจตนาของผูอื่นดวยเปนไปก็มีความไดอัตภาพที่สัญเจตนาของตนก็มิใช
สัญเจตนาของผูอื่นก็มิใชเปนไปก็มี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไดอัตภาพ ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอนี้ ขาพระองคทราบชัดเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้วา บรรดา
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ความไดอัตภาพ ๔ ประการนั้น ความไดอตั ภาพที่สัญเจตนาของตนเปนไป มิใชสัญเจตนาของผูอื่น
เปนไปนี้ คือ การจุติจากกายนั้นของสัตวเหลานั้น ยอมมีเพราะสัญเจตนาของตนเปนเหตุ ความ
ไดอัตภาพที่สัญเจตนาของผูอื่นเปนไป มิใชสัญเจตนาของตนเปนไปนี้ คือ การจุติจากกายนัน้ ของ
สัตวเหลานั้น ยอมมีเพราะสัญเจตนาของผูอื่นเปนเหตุ ความไดอัตภาพที่สัญเจตนาของตนดวย
สัญเจตนาของผูอื่นดวยเปนไปนี้ คือ การจุตจิ ากกายนั้นของสัตวเหลานั้น ยอมมีเพราะสัญเจตนา
ของตนและสัญเจตนาผูอื่นเปนเหตุความไดอัตภาพที่สัญเจตนาของตนเปนไปก็มิใช สัญเจตนาของ
ผูอื่นเปนไปก็มิใชนี้จะพึงเห็นเทวดาทั้งหลายดวยอัตภาพนั้นเปนไฉน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร พึงเห็นเทวดาทั้งหลายผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะดวยอัตภาพ
นั้น ฯ
สา. ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัตวบางจําพวก
ในโลกนี้ จุตจิ ากกายนั้นแลวเปนอาคามีกลับมาสูความเปนอยางนี้ อนึ่ง อะไรเปนปจจัยเครื่องให
สัตวบางจําพวกในโลกนี้ จุตจิ ากกายนั้นแลวเปนอนาคามี ไมกลับมาสูความเปนอยางนี้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังละโอรัมภาคิยสังโยชนไมได แตเขา
บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปจจุบนั บุคคลนั้นชอบใจ ยินดีและถึงความปลื้มใจดวย
เนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้ ยับยั้งอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้ นอมใจไป อยูจ นคุนในเนว
สัญญานาสัญญายตนะนั้น ไมเสื่อมเมื่อทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเหลาเทวดาผูเขาถึงชั้น
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เขาจุติจากชัน้ นั้นแลวยอมเปนอาคามี กลับมาสูความเปนอยางนี้
ดูกรสารีบุตร อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชนไดแลว เขาบรรลุเนวสัญญานา
สัญญายตนะ ในปจจุบัน บุคคลนั้นชอบใจ ยินดี และถึงความปลื้มใจ ดวยเนวสัญญานา
สัญญายตนะนัน้ ยับยั้งในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น นอมใจไป อยูจ นคุนในเนวสัญญานา
สัญญายตนะนัน้ ไมเสื่อมเมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเหลาเทวดาผูเขาถึงชั้น
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เขาจุติจากชัน้ นั้นแลว ยอมเปนอนาคามี ไมกลับมาสูความเปนอยาง
นี้ ดูกรสารีบุตร นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัตวบางจําพวกในโลกนี้ จุตจิ ากกายนั้นแลวเปน
อาคามี กลับมาสูความเปนอยางนี้ อนึ่ง นี้เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัตวบางจําพวกในโลกนี้ จุติ
จากกายนั้นแลวเปนอนาคามีไมกลับมาสูความเปนอยางนี้ ฯ
[๑๗๒] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
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เราอุปสมบทแลวไดกึ่งเดือน ก็ไดกระทําใหแจงอรรถปฏิสัมภิทาโดยเปนสวน โดยจําแนก เรา
ยอมบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้งเปดเผย จําแนก กระทําใหงายซึ่งอรรถปฏิสัมภิทานั้นโดยอเนก
ปริยาย ก็ผูใดแลพึงมีความสงสัยหรือความเคลือบแคลง ผูนั้นพึงถามเรา เราพึงพยากรณ พระศาสดา
ของเราทั้งหลาย ทรงฉลาดดวยดีในธรรมทัง้ หลาย ประทับอยูเฉพาะหนาของเราทั้งหลาย เราอุปสมบท
แลวไดกึ่งเดือน กระทําใหแจงธรรมปฏิสัมภิทา... นิรุตติปฏิสัมภิทา ... ปฏิภาณปฏิสัมภิทา โดย
เปนสวน โดยจําแนกเรายอมบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหงายซึ่ง
ปฏิภาณปฏิสัมภิทานั้นโดยอเนกปริยาย ก็ผใู ดแลพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงผูนั้น พึงถามเรา
เราพึงพยากรณ พระศาสดาของเราทั้งหลายทรงฉลาดดวยดีในธรรมทั้งหลาย ประทับอยูเฉพาะหนา
ของเราทั้งหลาย ฯ
[๑๗๓] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึง ไดปราศรัย
กับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโสเพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ
อื่นมีอยูหรือ ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อื่นไมมี
อยูหรือ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ
ม. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อื่นมีอยู
ดวย ไมมีอยูด ว ยหรือ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ
ม. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อื่นมีอยูก ็
มิใช ไมมีอยูก ม็ ิใชหรือ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส อยากลาวอยางนั้น ฯ
ม. ผมถามวา ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ
อื่นมีอยูหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ผมถามวา ดูกรอาวุโส เพราะ
ผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อื่นไมมีอยูหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส
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อยากลาวอยางนั้น ผมถามวา ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ
อะไรๆอื่นมีอยูดวย ไมมีอยูด วยหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ผมถาม
วา ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆอื่นมีอยูก็มิใช ไมมีอยู
ก็มิใชหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ดูกรอาวุโส ก็เนื้อความแหงคําถาม
ที่ทานกลาวแลวนี้ จะพึงเห็นไดอยางไร ฯ
สา. ดูกรอาวุโส เมื่อกลาววา เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ
อื่นมีอยูหรือ ... ไมมีอยูหรือ ... มีอยูดวย ไมมีอยูดวยหรือ ... มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใชหรือ ดังนี้
ชื่อวาทําความไมเนิ่นชาใหเนิ่นชาผัสสายตนะ ๖ ยังดําเนินไปเพียงใด ปปญจธรรมก็ยังดําเนินไป
เพียงนัน้ ปปญจธรรมยังดําเนินไปเพียงใด ผัสสายตนะ ๖ ก็ยังดําเนินไปเพียงนัน้ ดูกรอาวุโส
เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ ปปญจธรรมก็ดับสนิทสงบระงับ ฯ
[๑๗๔] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปหาทานพระมหาโกฏฐิตะถึงที่อยู ไดปราศรัย
กับทานพระมหาโกฏฐิตะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดถามทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไม
เหลือ อะไรๆ อื่นมีอยูหรือ ทานพระมหาโกฏฐิตะกลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อื่นไมมี
อยูหรือ ฯ
ม. ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อื่น มีอยู
ดวย ไมมีอยูด ว ยหรือ ฯ
ม. ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อื่นมีอยูก ็
มิใช ไมมีอยูก ม็ ิใชหรือ ฯ
ม. ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ
อา. ผมถามวา เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อื่นมีอยู
หรือ ทานกลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ผมถามวา ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖
ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ อื่นไมมีหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยาง
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นั้น ผมถามวา ดูกรอาวุโสเพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ อื่นมีอยู
ดวย ไมมีอยูด ว ยหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ผมถามวา ดูกรอาวุโส
เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ อื่นมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มใิ ชหรือ ทาน
ก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้นดูกรอาวุโส ก็เนื้อความแหงคําตามที่ทานกลาวแลวนี้ จะ
พึงเห็นไดอยางไร ฯ
ม. อาวุโส เมื่อกลาววา เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ
อื่นมีอยูหรือ ... ไมมีอยูหรือ ... มีอยูดวย ไมมีอยูดวยหรือ... มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มใิ ชหรือ ดังนี้
ชื่อวาทําความไมเนิ่นชาใหเนิ่นชาผัสสายตนะ ๖ ยังดําเนินไปเพียงใด ปปญจธรรมก็ดําเนินไปเพียง
นั้น ปปญจธรรมยังดําเนินไปเพียงใด ผัสสายตนะ ๖ ก็ดําเนินไปเพียงนั้น ดูกรอาวุโส เพราะ
ผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ ปปญจธรรมก็ดับสนิท สงบระงับ ฯ
[๑๗๕] ครั้งนั้นแล ทานพระอุปวานเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดปราศรัยกับ
ทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําที่สุดแหงทุกขดวยวิชชาหรือหนอ ทาน
พระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวุโสไมใชอยางนั้น ฯ
อุ. ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําที่สุดแหงทุกขดวยจรณะหรือ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนั้น ฯ
อุ. ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําที่สุดแหงทุกขดวยวิชชาและจรณะหรือ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนั้น ฯ
อุ. ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําที่สุดแหงทุกขอื่นจากวิชชาและจรณะหรือ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนั้น ฯ
อุ. ผมถามวา ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําที่สุดแหงทุกข ดวยวิชชาหรือ ทานกลาววา
ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนัน้ ผมถามวา ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําที่สุดแหงทุกขดวยจรณะหรือ ...
ดวยวิชชาและจรณะหรือ ... อื่นจากวิชชาและจรณะหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนัน้
ดูกรอาวุโส ก็บุคคลกระทําที่สุดแหงทุกขไดอยางไรเลา ฯ
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สา. ดูกรอาวุโส ถาบุคคลจักกระทําที่สุดแหงทุกขไดดวยวิชชาแลวไซร ก็จักเปนผูมี
อุปาทานเทียวกระทําที่สุดแหงทุกขได ถาบุคคลจักกระทําที่สุดไดดว ยจรณะแลวไซร ก็จักเปนผูม ี
อุปาทานเทียวกระทําที่สุดแหงทุกขได ถาบุคคลจักกระทําที่สุดแหงทุกขไดดว ยวิชชาและจรณะไซร
ก็จักเปนผูมีอุปาทานเทียวกระทําที่สุดแหงทุกขได ถาบุคคลจักกระทําที่สุดแหงทุกขไดนอกจากวิชชา
และจรณะไซร ปุถุชนก็จักกระทําที่สุดแหงทุกขได เพราะปุถุชนเวนจากวิชชาและจรณะ ดูกร
อาวุโส บุคคลผูมีจรณะวิบัตยิ อมไมรูไมเห็นตามความเปนจริง บุคคลผูมีจรณะสมบูรณจึงรูจึงเห็น
ตามความเปนจริง ยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได ฯ
[๑๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบ พึงปรารถนาอยางนี้
วา ขอเราจงเปนเชนพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะเถิด ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สารีบุตรและ
โมคคัลลานะนี้เปนตราชู เปนประมาณแหงภิกษุทั้งหลายผูสาวกของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี
ผูมีศรัทธา เมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนพระเขมาภิกษุณี และ
พระอุบลวรรณาภิกษุณีเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขมาภิกษุณีและอุบลวรรณาภิกษุณนี ี้เปนตราชู
เปนประมาณแหงภิกษุณีทั้งหลายผูสาวิกาของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูมีศรัทธา เมื่อ
ปรารถนาโดยชอบ พึงปรารถนาอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนจิตตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาว
เมืองอาฬวีเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีนี้เปนตราชู เปน
ประมาณแหงอุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธาเมื่อปรารถนา
โดยชอบ พึงปรารถนาอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนนางขุชชุตราอุบาสิกา และนางเวฬุกัณฏกี
นันทมารดาเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นางขุชชุตราอุบาสิกา และนางเวฬุกณ
ั ฏกีนันทมารดานี้เปน
ตราชู เปนประมาณของอุบาสิกาทั้งหลายผูส าวิกาของเรา ฯ
[๑๗๗] ครั้งนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระ
ราหุลวา ดูกรราหุล ปฐวีธาตุที่เปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี ปฐวีธาตุนั้นก็เปนแตสกั วาปฐวีธาตุ
เทานั้น พึงเห็นปฐวีธาตุนนั้ ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไม
เปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา เพราะเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนั้น จิตยอม
เบื่อหนายในปฐวีธาตุ ยอมคลายกําหนัดในปฐวีธาตุ ดูกรราหุล อาโปธาตุที่เปนภายในก็ดี เปนภาย
นอกก็ดี อาโปธาตุนั้นก็เปนแตสักวาอาโปธาตุเทานั้น พึงเห็นอาโปธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตาม
ความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรานัน่ ไมเปนเรา นัน่ ไมใชตวั ตนของตน เพราะเห็นดวยปญญา
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อันชอบตามความเปนจริงนัน้ จิตยอมเบื่อหนายในอาโปธาตุ ยอมคลายกําหนัดในอาโปธาตุ ดูกร
ราหุล เตโชธาตุที่เปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี เตโชธาตุนั้นก็เปนแตสักวาเตโชธาตุเทานั้น
พึงเห็นเตโชธาตุนั้นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา
นั่นไมใชตวั ตนของเรา เพราะเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนั้น จิตยอมเบื่อหนาย
ในเตโชธาตุ ยอมคลายกําหนัดในเตโชธาตุ ดูกรราหุล วาโยธาตุที่เปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี
วาโยธาตุนั้นก็เปนแตสักวาวาโยธาตุเทานัน้ พึงเห็นวาโยธาตุนั้นดวยปญญาอันชอบตามความเปน
จริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา เพราะเห็นดวยปญญาอัน
ชอบตามความเปนจริงอยางนั้น จิตยอมเบือ่ หนายในวาโยธาตุ ยอมคลายกําหนัดในวาโยธาตุ ดูกร
ราหุล เพราะเหตุที่ภกิ ษุพจิ ารณาเห็นวามิใชตัวตน ไมเนือ่ งในตน ในธาตุ ๔ นี้ ภิกษุนี้เรากลาววา
ตัดตัณหาไดแลว รื้อถอนสังโยชนเสียได กระทําที่สุดแหงทุกขไดแลวเพราะละมานะไดโดยชอบ ฯ
[๑๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุเจโตวิมุติอนั สงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ภิกษุนั้น
มนสิการสักกายนิโรธ (ความดับสักกายะ คือวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓) เมื่อเธอมนสิการสักกาย
นิโรธอยู จิตของเธอยอมไมแลนไป ไมเลือ่ มใส ไมตั้งอยู ไมนอ มไปในสักกายนิโรธ เมื่อเปน
เชนนี้ภกิ ษุนั้นแลไมพึงหวังไดสักกายนิโรธ บุรุษมีมือเปอนยางเหนียวจับกิ่งไม มือของเขานั้น
พึงจับติดกิ่งไมอยู แมฉันใด ภิกษุบรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
แล เธอยอมมนสิการสักกายนิโรธ เมื่อเธอมนสิการสักกายนิโรธอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส
ไมตั้งอยู ไมนอ มไปในสักกายนิโรธ เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุนั้นแลไมพึงหวังไดสักกายนิโรธ อนึ่ง
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ภิกษุนั้นยอมมนสิการสักกาย
นิโรธ เมื่อเธอมนสิการสักกายนิโรธอยู จิตยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส ยอมตั้งอยู ยอมนอมไป
ในสักกายนิโรธ เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุนั้นแลพึงหวังไดสักกายนิโรธ บุรุษมีมือหมดจดจับกิ่งไม
มือของเขานั้นไมพึงจับติดอยูที่กิ่งไม แมฉนั ใด ภิกษุบรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู
ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เธอยอมมนสิการสักกายนิโรธ เมื่อเธอมนสิการสักกายนิโรธ จิตยอมแลน
ไป ยอมเลื่อมใส ยอมตั้งอยู ยอมนอมไปในสักกายนิโรธ เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุนั้นแลพึงหวังได
สักกายนิโรธ อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุเจโตวิมุติอนั สงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ภิกษุนั้นยอม
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มนสิการ การทําลายอวิชชา เมื่อเธอมนสิการ การทําลายอวิชชาอยู จิตยอมไมแลนไป ไม
เลื่อมใส ไมตั้งอยูไมนอมไปในการทําลายอวิชชา เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุนนั้ แลไมพึงหวังไดการ
ทําลายอวิชชา บอน้ําใหญนับไดหลายป คนพึงปดทางไหลเขาของบอน้ํานั้นเสียและเปดทางไหล
ออกไว ทั้งฝนก็ไมตกเพิ่มเติมตามฤดูกาล เมื่อเปนอยางนีบ้ อน้ําใหญนนั้ ก็ไมพึงหวังทีจ่ ะมีน้ําลน
ขอบออกไปได แมฉันใด ภิกษุบรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน
เธอยอมมนสิการ การทําลายอวิชชา เมื่อเธอมนสิการ การทําลายอวิชชาอยู จิตยอมไมแลนไป
ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปในการทําลายอวิชชา เมือ่ เปนเชนนี้ ภิกษุนั้นแลไมพงึ หวังได
การทําลายอวิชชา อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ บรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ภิกษุนนั้
มนสิการ การทําลายอวิชชา เมื่อเธอมนสิการถึงการทําลายอวิชชาอยู จิตยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส
ยอมตั้งอยู ยอมนอมไปในการทําลายอวิชชา เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุนนั้ พึงหวังไดการทําลายอวิชชา
บอน้ําใหญนบั ไดหลายป คนพึงเปดทางไหลเขาของบอน้ํานั้นไว และปดทางไหลออกเสีย ทั้งฝน
ก็ตกเพิ่มเติมตามฤดูกาล เมื่อเปนอยางนี้ บอน้ําใหญนนั้ ก็พึงหวังทีจ่ ะมีน้ําลนขอบออกไปได แม
ฉันใด ภิกษุบรรลุเจโตวิมุติอนั สงบอยางใดอยางหนึ่งอยูกฉ็ ันนั้นเหมือนกัน ภิกษุนั้นยอมมนสิการ
การทําลายอวิชชา เมื่อเธอมนสิการการทําลายอวิชชาอยู จิตยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส ยอม
ตั้งอยู ยอมนอมไปในการทําลายอวิชชา เมือ่ เปนเชนนี้ ภิกษุนั้นแลพึงหวังไดการทําลายอวิชชา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๗๙] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดปราศรัยกับ
ทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัตว
บางพวกในโลกนี้ ไมปรินิพพานในปจจุบนั ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรอาวุโสอานนท สัตว
ทั้งหลายในโลกนี้ ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นีห้ านิภาคิยสัญญา (สัญญาฝายเสื่อม) นี้
ฐิติภาคิยสัญญา (สัญญาฝายดํารงอยู) นีว้ ิเสสภาคิยสัญญา(สัญญาฝายวิเศษ) นี้นพิ เพธภาคิยสัญญา
(สัญญาฝายชําแรกกิเลส) ดูกรอาวุโสอานนท นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัตวบางพวกใน
โลกนี้ ไมปรินพิ พานในปจจุบัน ฯ
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อา. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้
ปรินิพพานในปจจุบัน ฯ
สา. ดูกรอาวุโสอานนท สัตวทั้งหลายในโลกนี้ ยอมทราบชัดตามความเปนจริงวา
นี้หานิภาคิยสัญญา นี้ฐิติภาคิยสัญญา นี้วิเสสภาคิยสัญญา นี้นิพเพธภาคิยสัญญา ดูกรอาวุโสอานนท
นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้ ปรินิพพานในปจจุบัน ฯ
[๑๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ อานันทเจดียใกลโภคนคร ณ ที่นนั้ แล
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมหาประเทศ ๔ นี้ เธอทั้งหลายจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มหาประเทศ ๔ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส
ขอนี้ขาพเจาไดสดับมา ไดรบั มาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา นี้เปนธรรม นี้เปนวินยั นี้
เปนคําสั่งสอนของพระศาสดาดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานคํากลาว
ของภิกษุนั้นครั้นแลวพึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวพึงเทียบเคียงในพระสูตร พึง
สอบสวนในพระวินยั ถาเมื่อเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัยบทและพยัญชนะ
เหลานั้น เทียบเคียงกันไมไดในพระสูตร สอบสวนกันไมไดในพระวินัย ในขอนี้พึงลงสันนิษฐาน
ไดวา นี้มิใชคําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแนแท ภิกษุนี้รับมาผิดแลว เธอทั้งหลาย
พึงทิ้งคํานี้เสียทีเดียวอนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ขอนี้ขาพเจาได
สดับมาไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมพี ระภาควา นี้เปนธรรม นี้เปนวินยั นี้เปนคําสั่งสอน
ของพระศาสดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น
ครั้นแลวพึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานัน้ ใหดีแลวเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย
ถาเมื่อเทียบเคียงในพระสูตรสอบสวนในพระวินยั บทและพยัญชนะเหลานั้น เทียบเคียงกัน
ไดในพระสูตรสอบสวนกันไดในพระวินัย ในขอนี้พึงลงสันนิษฐานไดวา นี้เปนคําของ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแนแท และภิกษุนี้รับมาดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปน
มหาประเทศขอที่ ๑ เธอทั้งหลายพึงทรงจําไว ฯ
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อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา สงฆอยูในอาวาสชื่อโนน พรอมทั้ง
พระเถระพรอมทั้งทานที่เปนประธาน ขาพเจาไดสดับมา ไดรับมาเฉพาะหนาสงฆนนั้ วา นี้เปนธรรม
นี้เปนวินัย นี้เปนคําสั่งสอนของพระศาสดาดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไมพึงยินดี ไมพึง
คัดคานคํากลาวของภิกษุนนั้ ครั้นแลวพึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานัน้ ใหดี แลวเทียบเคียงใน
พระสูตร สอบสวนในพระวินัย ถาเมื่อเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย บทและ
พยัญชนะเหลานั้น เทียบเคียงกันไมไดในพระสูตร สอบสวนกันไมไดในพระวินยั ในขอนี้พึงลงสัน
นิษฐานไดวา นี้มิใชคําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแนแท และสงฆนั้นรับมาผิดแลว
เธอทั้งหลายพึงทิ้งคํานี้เสียทีเดียว อนึ่งภิกษุในธรรมวินยั นี้พึงกลาวอยางนี้วา สงฆอยูใ นอาวาส
ชื่อโนน พรอมทั้งพระเถระพรอมทั้งทานที่เปนประธาน ขาพเจาไดสดับมา ไดรับมาเฉพาะหนา
สงฆนั้นวานี้เปนธรรม นี้เปนวินยั นี้เปนคําสั่งสอนของพระศาสดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น ครัน้ แลวพึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้น
ใหดี แลวเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัยถาเมื่อเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวน
ในพระวินยั บทและพยัญชนะเหลานัน้ เทียบเคียงกันไดในพระสูตร สอบสวนกันไดในพระวินัย
ขอนี้พึงลงสันนิษฐานไดวา นี้เปนคําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมพุทธเจาแนแท และสงฆนั้น
รับมาดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนมหาประเทศขอที่ ๒ เธอทั้งหลายพึงทรงจําไว ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุผูเปนพระเถระมาก ดวยกันอยูใ น
อาวาสชื่อโนน เปนพหูสูต ชํานาญในนิกาย ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ขาพเจาไดสดับมา
รับมาเฉพาะหนาพระเถระเหลานั้น ... ขาพเจาไดสดับมารับมาเฉพาะหนาพระเถระเหลานั้นวา
นี้เปนธรรม นี้เปนวินยั นี้เปนคําสั่งสอนของพระศาสดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไมพึงยินดี
ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น ครัน้ แลว พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานัน้ ใหดี แลวพึง
เทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย ถาเมื่อเทียบเคียงในพระสูตรสอบสวนในพระวินยั
บทและพยัญชนะเหลานั้นเทียบเคียงกันไดในพระสูตรสอบสวนกันไดในพระวินยั ในขอนี้พึงลง
สันนิษฐานไดวา นี้เปนคําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นแนแท และ
พระเถระเหลานั้นรับมาดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนมหาประเทศขอที่ ๓ เธอทั้งหลายพึงทรง
จําไว ฯ
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อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุผูเปนเถระรูปหนึ่งอยูในอาวาสชื่อโนน
เปนพหูสูต ชํานาญในนิกาย ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ขาพเจาไดสดับมา ไดรบั มาเฉพาะ
หนาพระเถระรูปนั้น ... ขาพเจาไดสดับมา ไดรับมาเฉพาะหนาพระเถระรูปนั้นวา นี้เปนธรรม
นี้เปนวินัย นี้เปนคําสั่งสอนของพระศาสดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไมพึงยินดี ไมพึง
คัดคานคํากลาวของภิกษุนนั้ ครั้นแลว พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานัน้ ใหดีแลวพึงเทียบเคียง
ในพระสูตร สอบสวนในพระวินยั ถาเมื่อเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินยั บทและ
พยัญชนะเหลานั้นเทียบเคียงกันไดในพระสูตร สอบสวนกันไดในพระวินยั ในขอนีพ้ ึงลงสันนิษฐาน
ไดวา นี้เปนคําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นแนแท และพระเถระรูปนั้น
รับมาดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนมหาประเทศขอที่ ๔ เธอทั้งหลายพึงทรงจําไว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มหาประเทศ ๔ นีแ้ ล ฯ
จบสัญเจตนิยวรรคที่ ๓
____________
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โยธาชีววรรคที่ ๔
[๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักรบประกอบดวยองค ๔ จึงเปนผูควรแกพระราชา เปน
ผูควรที่พระราชาใชสอย ยอมถึงซึ่งการนับวาเปนอังคาพยพของพระราชาทีเดียว องค ๔ เปนไฉน
คือ นักรบในโลกนี้เปนผูฉลาด ๑ เปนผูยงิ ไดไกล ๑ เปนผูยิงไดเร็ว ๑ ทําลายขาศึกหมูใหญได ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลายนักรบประกอบดวยองค ๔ เหลานีแ้ ล ยอมเปนผูควรแกพระราชา เปนผูควรที่
พระราชาใชสอย ยอมถึงการนับวาเปนอังคาพยพของพระราชาทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของ
ตอนรับ เปนผูควรแกทกั ษิณา เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิง่ กวา
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูฉลาดในฐานะ ๑ เปนผูย ิงไดไกล ๑
เปนผูยิงไดเร็ว ๑ทําลายขาศึกหมูใหญได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูฉลาดในฐานะอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมศี ีล ฯลฯ สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูฉลาดในฐานะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูยิงไดไกลอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปอยางใดอยางหนึ่งทัง้ ที่เปนอดีต
อนาคตและปจจุบันเปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งไกลและ
ใกลรูปทั้งหมดนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตาม
ความเปนจริงอยางนี้วา เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ... สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ... สังขารเหลาใด
เหลาหนึ่ง ... วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทัง้ ที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปนภายในหรือ
ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งไกลและใกล วิญญาณทั้งหมดนัน้ ไมใชของเรา
ไมเปนเราไมใชตัวตนของเรา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเปนผูยิงไดไกลอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ภิกษุเปนผูย งิ ไดเร็วอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูช ัดตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้เหตุ
ใหเกิดทุกข นีค้ วามดับทุกข นี้ปฏิปทาใหถงึ ความดับทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูยิงได
เร็วอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุเปนผูทําลายขาศึกหมูใหญไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมทําลายกองอวิชชาใหญเสียได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูทําลายขาศึกหมูใหญไดอยางนีแ้ ล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูค วรของคํานับ เปนผูควร
ของตอนรับ เปนผูควรแกทกั ษิณา เปนผูควรทําอัญชลีเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
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[๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมมีใครๆ จะเปนสมณะพราหมณ เทวดา มาร พรหม
หรือผูใดผูหนึง่ ในโลก ที่จะรับรองธรรม ๔ ประการได ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือไมมีใครๆ ...
ที่จะรับรองวา สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา อยาแกไมมีใครๆ ... ที่จะรับรองวา สิ่งที่มีความเจ็บไข
เปนธรรมดา อยาเจ็บไข ไมมใี ครๆ ... ที่จะรับรองวา สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา อยาตาย อนึ่ง
ไมมีใครๆ ... ที่จะรับรองวา วิบากแหงกรรมอันลามก เศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีทุกขเปน
กําไร มีทุกขเปนวิบาก มีชาติ ชราและมรณะตอไป อยาบังเกิดดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไมมีใครๆ
จะเปนสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหมหรือผูหนึ่งผูใดในโลก ที่จะรับรองธรรม ๔ ประการ
นี้แล ฯ
[๑๘๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน
ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล วัสการพราหมณผูเปนมหาอํามาตยในแควนมคธ เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระโคดมผูเจริญ ขาพเจา
มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า ผูใดผูหนึ่งยอมกลาวสิ่งที่ตนเห็นวา เราเห็นอยางนี้โทษแตการ
พูดนั้นไมมี ผูใดผูหนึ่งยอมกลาวสิ่งที่ตนไดฟงมาวา เราไดฟงมาอยางนีโ้ ทษแตการพูดนั้นไมมี
ผูใดผูหนึ่งยอมกลาวสิ่งที่ตนทราบ (ทางจมูก ลิ้น กาย)วา เราทราบอยางนี้ โทษแตการพูดนั้น
ไมมี ผูใดผูหนึง่ ยอมกลาวสิ่งที่ตนรูแจง(ทางใจ) วา เรารูแจงอยางนี้ โทษแตการพูดนัน้ ไมมี ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เราไมกลาวสิ่งที่เห็นทั้งหมดวา ควรกลาว และ
ไมกลาวสิ่งที่เห็นทั้งหมดวา ไมควรกลาว เราไมกลาวสิ่งที่ไดฟงทั้งหมดวา ควรกลาว และไมกลาว
สิ่งที่ไดฟงทั้งหมดวา ไมควรกลาว เราไมกลาวสิ่งที่ทราบทั้งหมดวา ควรกลาว และไมกลาวสิ่งที่
ทราบทั้งหมดวา ไมควรกลาว เราไมกลาวสิ่งที่รูแจงทั้งหมดวา ควรกลาว และไมกลาวสิ่งที่รูแจง
ทั้งหมดวา ไมควรกลาว ดูกรพราหมณ แทจริง เมื่อบุคคลกลาวสิ่งที่ไดเห็นอันใด อกุศล
ธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป เรากลาวสิ่งที่ไดเห็นเห็นปานนั้นวา ไมควรกลาวแตเมื่อบุคคล
กลาวสิ่งที่ไดเห็นอันใด อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญขึ้นเรากลาวสิ่งที่ไดเห็นเห็น
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ปานนั้นวา ควรกลาว ดูกรพราหมณ เมื่อบุคคลกลาวสิ่งที่ไดฟงมาอันใด ... สิ่งที่ไดทราบอันใด ...
สิ่งที่รูแจงมาอันใด อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไป เรากลาวสิ่งที่ไดฟงมาเห็นปานนั้น
... สิ่งที่ไดทราบมาเห็นปานนั้น ... สิ่งที่รูแจงเห็นปานนัน้ วา ไมควรกลาว แตเมื่อบุคคลกลาว
สิ่งที่ไดฟงมาอันใด ... สิ่งที่ไดทราบมาอันใด ... สิ่งที่รูแจงอันใด อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศล
ธรรมเจริญขึ้น เรากลาวสิ่งที่ไดฟงมาเห็นปานนั้น ... สิ่งทีไ่ ดทราบมาเห็นปานนั้น ... สิ่งที่รูแจงเห็น
ปานนั้นวา ควรกลาว ครั้งนัน้ แล วัสการพราหมณมหาอํามาตยในแควนมคธ ชื่นชมอนุโมทนา
ภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะแลวหลีกไป ฯ
[๑๘๔] ครั้งนั้นแล พราหมณชื่อชานุโสณีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจามีวาทะอยางนี้
มีทิฐิอยางนีว้ า สัตวผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมไมกลัว ไมถึงความสะดุงตอความตาย ไมมี ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ สัตวผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมกลัว ถึง
ความสะดุงตอความตาย มีอยู สัตวผูมีความตายเปนธรรมดา ไมกลัวไมถึงความสะดุงตอความตาย
มีอยู ดูกรพราหมณ ก็สัตวผมู ีความตายเปนธรรมดา ยอมกลัว ถึงความสะดุงตอความตาย
เปนไฉน บุคคลบางคน ในโลกนี้เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ
ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน ยังไมปราศจาก
ความทะยานอยากในกามทั้งหลาย มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่ง ถูกตองเขา เมื่อเขามีโรคหนักอยางใด
อยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมมีความปริวิตก อยางนี้วา กามอันเปนที่รักจักละเราไปเสียละหนอ และ
เราก็จะตองละกามอัน เปนที่รักไป เขายอมเศราโศก ยอมลําบากใจ ยอมร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ
ถึงความหลงใหล ดูกรพราหมณ บุคคลนี้แล ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมกลัว ยอมถึงความ
สะดุงตอความตาย ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศ
จากความพอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน
ยังไมปราศจากความทะยานอยากในกาย มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองเขา เมื่อเขามีโรคหนัก
อยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมมีความปริวิตกอยางนี้วา กายอันเปนที่รักจักละเราไปละหนอ
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และเราก็จกั ละกายอันเปนที่รกั ไป เขายอมเศราโศก...ดูกรพราหมณแม บุคคลนี้แล ผูมีความตาย
เปนธรรมดา ยอมกลัว ถึงความสะดุงตอความตาย ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมไดทําความดีไว ไมไดทํากุศลไว
ไมไดทําความปองกันความกลัวไว ทําแตบาป ทําแตกรรมที่หยาบชาทําแตกรรมที่เศราหมอง
มีโรคหนักอยางใดอยางหนึง่ ถูกตองเขา เมื่อเขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมมีความ
ปริวิตกอยางนีว้ า เราไมไดทาํ ความดีไว ไมไดทํากุศลไว ไมไดทําความปองกันความกลัวไว ทําแต
บาปทําแตกรรมที่หยาบชา ทําแตกรรมที่เศราหมอง ดูกรผูเจริญ คติของคนไมไดทําความดี ไมได
ทํากุศล ไมไดทําความปองกันความกลัว ทําแตบาป ทําแตกรรมที่หยาบชา ทําแตกรรมที่เศราหมอง
มีประมาณเทาใด เราละไปแลวยอมไปสูคตินั้น เขายอมเศราโศก...ดูกรพราหมณ แมบุคคลนี้แล
ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมกลัว ถึงความสะดุงตอความตาย ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความสงสัยเคลือบแคลงไมถึงความ
ตกลงใจในพระสัทธรรม มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองเขาเมื่อเขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึง่
ถูกตองแลว ยอมมีความปริวติ กอยางนีว้ า เรามีความสงสัยเคลือบแคลง ไมถึงความตกลงใจใน
พระสัทธรรม เขายอมเศราโศก...ดูกรพราหมณ แมบุคคลนี้แล มีความตายเปนธรรมดา ยอมกลัว
ยอมถึงความสะดุงตอความตาย ดูกรพราหมณ บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีความตายเปนธรรมดา ยอมกลัว
ถึงความสะดุงตอความตาย ฯ
ดูกรพราหมณ บุคคลมีความตายเปนธรรมดา ยอมไมกลัว ไมถึงความสะดุงตอ
ความตาย เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความพอใจ
ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะยานอยากใน
กามทั้งหลาย มีโรคหนักอยางใดอยางหนึง่ ถูกตองเขา เมื่อเขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว
ยอมไมมีความปริวิตกอยางนีว้ า กามทั้งหลายอันเปนที่รกั จักละเราไปเสียละหนอ และเราก็จักละกาม
อันเปนที่รกั ไป เขายอมไมเศราโศก ไมลําบาก ไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหล
ดูกรพราหมณ บุคคลนี้แล ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมไมกลัว ไมถงึ ความสะดุงตอความตาย ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความ
พอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอนปราศจากความทะยานอยากใน
กาย มีโรคหนักอยางหนึ่งถูกตองเขา เมื่อเขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมไม
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มีปริวิตกอยางนี้วา กายอันเปนที่รักจักละเราไปละหนอ และเราก็จักละกายอันเปนที่รกั นี้ไป เขา
ยอมไมเศราโศก...ดูกรพราหมณ บุคคลแมนี้แล มีความตายเปนธรรมดา ยอมไมกลัวยอมไมถึง
ความสะดุงตอความตาย ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมไดกระทําบาป ไมไดทํากรรมที่หยาบชา ไมได
ทํากรรมที่เศราหมอง เปนผูท ําความดีไว ทํากุศลไวทํากรรมเครื่องปองกันความกลัวไว มีโรคหนัก
อยางใดอยางหนึ่งถูกตองเขา เมื่อเขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมมีความปริวิตก
อยางนี้วา เราไมไดทํากรรมอันเปนบาป ไมไดทํากรรมหยาบชา ไมไดทํากรรมที่เศราหมอง เปนผู
ทํากรรมดีไว ทํากุศลไว ทํากรรมเครื่องปองกันความกลัวไว คติของบุคคลผูไมไดทําบาปไว ไมได
ทํากรรมหยาบชา ไมไดทํากรรมที่เศราหมอง ทํากรรมดีไว ทํากุศลไว ทํากรรมเครื่องปองกันความ
กลัวไวเพียงใด เราละไปแลวจักไปสูคตินนั้ เขายอมไมเศราโศก...ดูกรพราหมณ แมบุคคลนั้นแล
มีความตายเปนธรรมดา ยอมไมกลัว ยอมไมถึงความสะดุงตอความตาย ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีความสงสัย ไมมีความเคลือบแคลง
ถึงความตกลงใจในพระสัทธรรม มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองเขา เมื่อเขามีโรคหนักอยางใด
อยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมมีความปริวิตกอยางนีว้ า เราไมมีความสงสัย ไมมีความเคลือบแคลง
ถึงความตกลงใจในพระสัทธรรม เขายอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมร่ําไร ไมทุบอก
คร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหล ดูกรพราหมณ แมบุคคลนี้แล มีความตายเปนธรรมดา ยอมไม
กลัว ยอมไมถงึ ความสะดุงตอความตาย ดูกรพราหมณ บุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ลมีความตายเปนธรรมดา
ยอมไมกลัว ยอมไมถึงความสะดุงตอความตาย ฯ
พราหมณชานุโสณีไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนั
นี้เปนตนไป ฯ
[๑๘๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห
สมัยนั้นแล ปริพาชกผูมีชื่อเสียงมากดวยกัน คือ ปริพาชกชื่ออันนภาระ ชื่อวธระ ชื่อสกุลุทายี
และปริพาชกผูมีชื่อเสียงเหลาอื่น อาศัยอยูในปริพาชการามริมฝงแมน้ําสัปปนี ครั้งนั้นแล พระผูมี
พระภาคเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็น แลวเสด็จเขาไปทางปริพาชการามริมฝงแมน้ําสัปปนี สมัย
นั้นแล ปริพาชกอัญญเดียรถียเ หลานั้น กําลังนั่งประชุมสนทนากันอยูวา สัจจะของพราหมณ
แมอยางนี้ๆ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาปริพาชกเหลานัน้ ประทับนั่งบนอาสนะที่เขา
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ปูลาดไว ครั้นแลวไดตรัสถามปริพาชกเหลานั้นวา ดูกรปริพาชกทั้งหลาย บัดนี้ทานทั้งหลายนั่ง
ประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ และทานทั้งหลายกําลังนั่งสนทนาอะไรกันคางอยู ปริพาชก
เหลานั้นกราบทูลวา พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายกําลังนั่งประชุมสนทนากันอยูว า สัจจะ
ของพราหมณ แมอยางนี้ๆ ฯ
พ. ดูกรปริพาชกทั้งหลาย สัจจะของพราหมณ ๔ ประการนี้ อันเรากระทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว ๔ ประการเปนไฉน คือ พราหมณ บางคนในโลกนี้ กลาวอยางนีว้ า
สัตวทั้งปวงไมควรฆา เมื่อพราหมณกลาวดังนี้ ชื่อวากลาวจริง มิใชกลาวเท็จ และดวยการกลาว
จริงนั้น เขาไมสําคัญตัววา เราเปนสมณะ เราเปนพราหมณ เราเปนผูประเสริฐกวาเขา เราเปน
ผูเสมอกับเขา เราเปนผูเลวกวาเขา อนึ่ง เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัตนิ ั้นแลว เปนผูป ฏิบัติเพื่อ
เอ็นดูอนุเคราะหเหลาสัตวนนั้ แหละ ฯ
อีกประการหนึ่ง พราหมณกลาวอยางนีว้ า กามทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา เมื่อพราหมณกลาวดังนี้ ชื่อวากลาวจริง มิใชกลาวเท็จ และดวยการกลาวจริงนั้น
เขายอมไมสําคัญตัววา เราเปนสมณะ ...อนึ่ง เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัตินั้นแลว เปนผูปฏิบัติ
เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับกามทั้งหลายนั่นแหละ ฯ
อีกประการหนึ่ง พราหมณกลาวอยางนีว้ า ภพทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกขมีความแปร
ปรวนเปนธรรมดา เมื่อพราหมณกลาวดังนี้ ชื่อวากลาวจริง มิใชกลาวเท็จ และดวยการกลาวจริง
นั้น เขายอมไมสําคัญตัววา เราเปนสมณะ ... อนึ่ง เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัตินั้นแลว เปนผู
ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนายเพือ่ คลายกําหนัด เพื่อดับภพทั้งหลายนั่นแหละ ฯ
อีกประการหนึ่ง พราหมณกลาวอยางนีว้ า เรายอมไมมีในอะไรๆเรายอมไมมีในความ
เปนอะไรๆ ของใครๆ อนึ่ง ใครๆ ยอมไมมีในอะไรๆความเปนอะไรๆ ของใครๆ ยอมไมมี
ในความเปนอะไรๆ ของเรา เมื่อเขากลาวดังนี้ชื่อวากลาวจริง มิใชกลาวเท็จ และดวยการกลาว
จริงนั้น เขายอมไมสําคัญตัววา เราเปนสมณะ เราเปนพราหมณ เราเปนผูประเสริฐกวาเขา เรา
เปนผูเสมอเขา เราเปนผูเลวกวาเขา อนึ่ง เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัตินนั้ แลว ยอมเปนผูดําเนิน
ปฏิปทาอันหาความกังวลมิไดทีเดียว ดูกรปริพาชกทั้งหลาย สัจจะของพราหมณ ๔ ประการนี้แล
อันเราทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว ฯ
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[๑๘๖] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู
มีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผู
เจริญ โลกอันอะไรหนอแลนําไป โลกอันอะไรชักมา และบุคคลยอมลุอํานาจของอะไรที่บังเกิดขึ้น
แลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ ภิกษุ ปญญาของเธอหลักแหลม ปฏิภาณของเธอดีจริง
ปริปุจฉาของเธอเขาที เธอถามอยางนี้วา โลกอันอะไรหนอแลนําไป โลกอันอะไรชักมา และบุคคล
ยอมลุอํานาจของอะไรที่บังเกิดขึ้นแลว ดังนี้หรือ ฯ
ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ โลกอันจิตแลนําไป อันจิตชักมา และบุคคลยอมลุอํานาจของจิตที่
บังเกิดขึ้นแลว ฯ
ภิกษุนั้นชืน่ ชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขาแลวไดทูล
ถามปญหายิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา บุคคลเปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม เปน
พหูสูต เปนผูท รงธรรม ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล บุคคลจึงเปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม ฯ
พ. ดีละ ดีละ ภิกษุ ปญญาของเธอหลักแหลม ปฏิภาณของเธอดีจริง ปริปุจฉาของ
เธอเขาที เธอถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผเู จริญ ที่เรียกวา บุคคลเปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม
เปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล บุคคลจึงเปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม
ดังนี้หรือ ฯ
ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ เราแสดงธรรมเปนอันมาก คือ สุตตะ...เวทัลละ ถาแมภกิ ษุรูทั่วถึง
อรรถ รูทั่วถึงธรรมแหงคาถา ๔ บาทแลว เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไซร ก็ควรเรียกวา
เปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม ฯ
ภิกษุนั้นชืน่ ชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลวไดทลู
ถามปญหายิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา บุคคลผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส ผูสดับ
มีปญญาชําแรกกิเลส ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล บุคคลจึงเปนผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส ฯ
พ. ดีละ ดีละ ภิกษุ ปญญาของเธอหลักแหลม ปฏิภาณของเธอดีจริง ปริปุจฉาของ
เธอเขาที เธอถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผเู จริญ ที่เรียกวาบุคคลผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส ผู
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สดับมีปญญาชําแรกกิเลส ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล บุคคลจึงเปนผูสดับมีปญญาชําแรก
กิเลส ดังนี้หรือ ฯ
ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไดสดับวา นี้ทุกข และเห็นแจงแทงตลอดเนื้อ
ความแหงคําทีส่ ดับนั้นดวยปญญา ไดสดับวา นี้ทุกขสมุทยั และไดเห็นแจงแทงตลอดเนื้อความ
แหงคําที่สดับนั้นดวยปญญา ไดสดับวา นีท้ ุกขนิโรธ และเห็นแจงแทงตลอดเนื้อความแหงคําที่
สดับนั้นดวยปญญา ไดสดับวานี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา และเห็นแจงแทงตลอดเนื้อความแหงคํา
ที่สดับนั้นดวย ปญญา ดูกรภิกษุ บุคคลเปนผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลสอยางนี้แล ฯ
ภิกษุนั้นชืน่ ชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลวไดทลู
ถามปญหายิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก ผูเปนบัณฑิต
มีปญญามาก ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแลบุคคลจึงเปนบัณฑิตมีปญ
 ญามาก ฯ
พ. ดีละ ดีละ ภิกษุ ปญญาของเธอหลักแหลม ปฏิภาณของเธอดีจริง ปริปุจฉา
ของเธอเขาที เธอถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวาบุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญ
 ญามาก
บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล บุคคลจึงเปนบัณฑิตมีปญญามาก
ดังนี้หรือ ฯ
ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามากในธรรมวินัยนี้ ยอมไมคิดเพื่อเบียด
เบียนตน ยอมไมคิดเพื่อเบียดเบียนผูอื่น ยอมไมคิดเพื่อเบียดเบียนตนและผูอื่น เมื่อคิด ยอมคิด
เพื่อเกื้อกูลแกตน เกื้อกูลแกผูอื่น เกื้อกูลแกตนและผูอื่น และเกื้อกูลแกโลกทั้งหมดทีเดียว ดูกร
ภิกษุ บุคคลเปนบัณฑิตมีปญญามากอยางนีแ้ ล ฯ
[๑๘๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน
ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล วัสการพราหมณมหาอํามาตยของแควนมคธ เขาไปเฝาพระผู
มีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อสัตบุรุษ
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จะพึงรูอสัตบุรุษดวยกันไดหรือหนอวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ พระผูมพี ระภาคตรัสตอบวา ดูกร
พราหมณ ขอที่อสัตบุรุษจะพึงรูอสัตบุรุษดวยกันวาทาน ผูนี้เปนอสัตบุรุษ ดังนี้ ไมใชฐานะ
ไมใชโอกาสที่จะเปนไดเลย ฯ
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ อสัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษไดหรือหนอวา ทานผูนี้เปน
สัตบุรุษ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ แมขอที่อสัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ดังนี้ ก็
ไมใชฐานะ ไมใชโอกาสจะพึงเปนได ฯ
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สัตบุรุษพึงรูสัตบุรุษดวยกันไดหรือหนอแลวา ทานผูนี้
เปนสัตบุรุษ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ขอที่สตั บุรุษพึงรูสัตบุรุษดวยกันวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ดังนี้
เปนฐานะเปนโอกาสที่มีได ฯ
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สัตบุรุษพึงรูอสัตบุรุษไดหรือหนอวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ
พ. ดูกรพราหมณ แมขอที่สัตบุรุษพึงรูอสัตบุรุษวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ ดังนี้ ก็เปน
ฐานะเปนโอกาสที่มีได ฯ
ว. ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขอที่
พระโคดมตรัส ชอบแลววา ขอที่อสัตบุรุษจะพึงรูอสัตบุรุษดวยกันวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ ดังนี้
ไมใชฐานะไมใชโอกาสที่จะเปนไดขอที่ อสัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ดังนี้ ก็ไม
ใชฐานะไมใชโอกาสที่จะเปนได ขอที่สัตบุรุษจะพึงรูสตั บุรุษดวยกันวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ดังนี้
เปนฐานะเปนโอกาสที่มีได และขอที่สัตบุรุษ จะพึงรูอสัตบุรุษวา ทานผูนี้เปน อสัตบุรุษ ดังนี้
ก็เปนฐานะเปนโอกาสที่มีได ขาแตพระโคดมผูเจริญ สมัยหนึ่ง ในบริษัทของโตเทยยพราหมณ
พวกบริษัทกลาวติเตียนผูอื่นวา พระเจาเอเฬยยะผูทรงเลือ่ มใสยิ่งนักในสมณรามบุตร เปนพาล
ทรงกระทําความเคารพอยางยิ่ง เห็นปานนี้ คือ ทรงอภิวาท ทรงลุกรับ ทรงกระทําอัญชลีกรรม และ
สามีจิกรรม ในสมณรามบุตร แมขาราชบริพารของพระเจาเอเฬยยะเหลานี้ คือ ยมกะโมคคัลละ อุคคะ
นาวินากี คันธัพพะ และอัคคิเวสสะ ผูเลื่อมใสยิ่งนักในสมณรามบุตร ก็เปนพาล และกระทําความ
เคารพอยางยิ่งเห็นปานนี้ คือ อภิวาทลุกรับ อัญชลีกรรม และสามีจิกรรม ในสมณรามบุตร สวน
โตเทยยพราหมณแนะนําบริษัทเหลานั้นโดยนัยนีว้ า ทานผูเจริญทั้งหลาย จะสําคัญความขอนั้นเปน
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ไฉน พระเจาเอเฬยยะเปนบัณฑิต ทรงสามารถเล็งเห็นประโยชนยิ่งกวาผูสามารถเล็งเห็นประโยชน
ในกิจที่ควรทําและกิจที่ควรทําอันยิ่ง ในคําที่ควรพูดและคําที่ควรพูดอันยิ่ง พวกบริวารรับวา เปน
อยางนั้น ทานผูเจริญ โตเทยยพราหมณกลาวตอไปวา ทานผูเจริญทั้งหลาย เพราะเหตุที่สมณ
รามบุตรเปนผูฉลาดกวาพระเจาเอเฬยยะ เปนผูสามารถเล็งเห็นประโยชนยิ่งกวา ฉะนัน้ พระเจา
เอเฬยยะจึงทรงเลื่อมใสยิ่งนักในสมณรามบุตร และทรงกระทําความเคารพอยางยิ่งเห็นปานนี้ คือ
ทรงอภิวาท ทรงลุกรับ ทรงทําอัญชลีกรรม และสามีจิกรรมในสมณรามบุตร ทานผูเจริญทั้งหลาย
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขาราชบริพารของพระเจาเอเฬยยะ คือ ยมกะ โมคคัลละ อุคคะ
นาวินากี คันธัพพะอัคคิเวสสะ เปนผูฉลาดสามารถเล็งเห็นประโยชนยิ่งกวาผูสามารถเล็งเห็น
ประโยชน ในกิจที่ควรทําและกิจที่ควรทําอันยิ่ง ในคําที่ควรพูดและคําทีค่ วรพูดอันยิ่ง พวกบริวาร
รับวาเปนอยางนั้นทานผูเจริญ โตเทยยพราหมณกลาวตอไปวาเพราะเหตุที่สมณรามบุตร เปนบัณฑิต
ยิ่งกวาขาราชบริพารผูเปนบัณฑิตของพระเจาเอเฬยยะ เปนผูสามารถเล็งเห็นประโยชนยิ่งกวาผู
สามารถเล็งเห็นประโยชน ในกิจที่ควรทําและกิจที่ควรทําอันยิ่ง ในคําที่ควรพูดและคําที่ควรพูด
อันยิ่ง ฉะนั้นพวกขาราชบริพารของพระเจาเอเฬยยะ จึงเลื่อมใสยิ่งนักในสมณรามบุตร และ
กระทําความเคารพอยางยิ่งเห็นปานนี้ คือ อภิวาท ลุกรับ อัญชลีกรรม และสามีจิกรรม ใน
สมณรามบุตร ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขอทีพ่ ระโคดมผูเจริญตรัสนั้น
ชอบแลว...ขาแตพระโคดมผูเจริญ บัดนี้ขาพระองคทั้งหลายขอทูลลาไป ขาพระองคทั้งหลาย
มีกิจมาก มีกรณียะมาก ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ทานจงรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้นแล วัสการพราหมณมหาอํามาตยของแควนมคธ ชื่นชม อนุโมทนา ภาษิตของ
พระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะแลวหลีกไป ฯ
[๑๘๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏใกลกรุงราชคฤห
ครั้งนั้นแล อุปกมัณฑิกาบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูม ีพระภาคแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจา
มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า ผูใดผูหนึ่งกลาวติเตียนผูอื่น ผูนั้นทั้งหมดยอมไมอาจใหกศุ ลกรรม
เกิดขึ้นได เมื่อไมอาจใหกุศลกรรมเกิดขึ้นได ยอมเปนผูถกู ครหาติเตียน พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรอุปกะ ถาบุคคล กลาวติเตียนผูอื่น เมื่อเขากลาวติเตียนผูอื่นอยู ยอมไมอาจใหกุศลกรรม
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เกิดขึ้นได เมื่อไมอาจใหกุศลกรรมเกิดขึ้นไดยอมเปนผูถูกครหาติเตียนไซร ดูกรอุปกะ ทาน
นั่นแหละกลาวติเตียนผูอื่น ยอมไมอาจใหกุศลกรรมเกิดขึ้นได เมื่อไมอาจใหกุศลกรรมเกิดขึ้นได
ยอมเปนผูถูกครหาติเตียน ฯ
อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลพึงจับปลาที่พอผุดขึ้นเทานั้นดวยแหใหญ แมฉันใด
ขาพระองคก็ฉนั นั้นเหมือนกัน พอเอยขึ้นเทานั้น พระผูมพี ระภาคก็ทรงจับดวยบวงคือวาทะอันใหญ ฯ
พ. ดูกรอุปกะ เราบัญญัตแิ ลววา นี้เปนอกุศลแล บท พยัญชนะ ธรรมเทศนาของ
ตถาคตในขอนั้น หาประมาณมิไดวา นี้เปนอกุศลแมเพราะเหตุนี้อนึ่ง เราบัญญัติวา อกุศลนี้
นั้นแล ควรละเสีย บท พยัญชนะ ธรรมเทศนาของตถาคตในขอนั้น หาประมาณมิไดวา แม
เพราะเหตุนี้ อกุศลนี้ควรละเสียอนึ่ง เราบัญญัติไวแลววา นี้เปนกุศลแล บท พยัญชนะ
ธรรมเทศนาของตถาคตในขอนั้น หาประมาณมิไดวา นี้เปนกุศลแมเพราะเหตุนี้ อนึ่ง เราบัญญัติ
วา กุศลนี้นนั้ แลควรบําเพ็ญ บท พยัญชนะ ธรรมเทศนาของตถาคตในขอนั้น หาประมาณมิได
วา กุศลนี้ควรบําเพ็ญแมเพราะเหตุนี้ ฯ
ลําดับนั้นแล อุปกมัณฑิกาบุตรชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจาก
อาสนะ ถวายอภิวาท กระทําประทักษิณแลว เขาไปเฝาพระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรูเวเทหี
บุตร ครั้นแลวไดกราบทูลการสนทนาปราศรัยกับพระผูม ีพระภาคทั้งหมดนั้น แกพระเจาแผนดินมคธ
พระนามวาอชาตศัตรูเวเทหีบุตร เมื่ออุปกมัณฑิกาบุตรกราบทูลอยางนี้แลว พระเจาแผนดินมคธพระ
นามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตรทรงกริ้ว ไมทรงพอพระทัย ไดตรัสกะอุปกมัณฑิกาบุตรวาเจาเด็ก
ลูกชาวนาเกลือนี่อวดดี ปากกลา บังอาจ จักสําคัญพระผูมีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธเจาพระ
องคนั้นวาควรรุกราน เจาอุปกะจงหลีกไป จงพินาศฉัน อยาไดเห็นเจาเลย ฯ
[๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ควรกระทําใหแจง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ควรกระทําใหแจงดวยกายก็มี ที่ควรกระทําใหแจงดวยสติก็มี ที่ควรกระทํา
ใหแจงดวยจักษุก็มี ที่ควรกระทําให แจงดวยปญญาก็มี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกระทําให
แจงดวยกายเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย วิโมกข ๘ ควรกระทําใหแจงดวยกาย ก็ธรรมที่ควร
กระทําใหแจงดวยสติเปนไฉน ปุพเพนิวาสควรกระทําใหแจงดวยสติ ก็ธรรมที่ควรกระทําใหแจง
ดวยจักษุเปนไฉน การจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย ควรกระทําใหแจงดวยจักษุ ก็ธรรมที่ควร
กระทําใหแจงดวยปญญาเปนไฉน ความสิน้ อาสวะทั้งหลาย ควรกระทําใหแจงดวยปญญา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกระทําใหแจง ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
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[๑๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ บุพพารามปราสาทของมิคารมารดา
ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคแวดลอมดวยภิกษุสงฆ ประทับนั่งในวัน
อุโบสถ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงตรวจดูภิกษุสงฆซึ่งเปนผูนิ่งเงียบแลว ตรัสกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บริษัทนี้เงียบ ปราศจากเสียงสนทนา บริสุทธิ์ ตั้งอยูในสาระ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุสงฆนี้ก็เปนเชนนั้น บริษัทเชนใดที่บุคคลหาไดยาก แมเพือ่ จะเห็น ในโลก ภิกษุสงฆนี้
ก็เปนเชนนั้น บริษัทนี้ก็เปนเชนนั้น บริษัทเชนใดเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ
เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ภิกษุสงฆนกี้ ็
เปนเชนนัน้ บริษัทนี้ก็เปนเชนนั้น แมของนอยที่เขาใหในบริษัทเชนใด ยอมเปนของมาก ของ
มากที่เขา ใหในบริษัทเชนใด ยอมเปนของมากยิ่งกวา ภิกษุสงฆนี้ก็เปนเชนนัน้ บริษทั นี้ก็เปนเชนนั้น
การไปเพื่อจะดูบริษัทเชนใด แมจะนับดวยโยชน ถึงจะตองเอาเสบียงทางไปก็ควรภิกษุสงฆนี้ ก็
เปนเชนนัน้ ภิกษุสงฆนี้เห็นปานนั้น คือ ในภิกษุสงฆนี้ภกิ ษุทั้งหลายทีถ่ ึงความเปนเทพก็มี
ภิกษุทั้งหลายที่ถึงความเปนพรหมก็มี ภิกษุทั้งหลายที่ถงึ ชั้นอเนญชาก็มี ภิกษุทั้งหลายที่ถึงความเปน
อริยะก็มี ดูกรภิกษุท้งั หลายก็อยางไรภิกษุจึงชื่อวาถึงความเปนเทพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัด
จากกามฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวาถึงความเปนเทพดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรภิกษุจึงชื่อวา
ถึงความเปนพรหม ภิกษุในธรรมวินัยนี้มใี จประกอบดวยเมตตาแผไปสูทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง
ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทัง้ เบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก
ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณ
มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีใจประกอบดวยกรุณา...มีใจประกอบดวยมุทิตา...มีใจ
ประกอบดวยอุเบกขา แผไปสูทิศหนึ่งอยูทศิ ที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้
ทั้งเบื้องบน เบือ้ งลางเบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในทีท่ ุกสถาน ดวยใจ
ประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน
อยู ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อยางนีแ้ ล ภิกษุจึงชื่อวาถึงความเปนพรหมดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร
ภิกษุจึงชื่อวา ถึงชั้นอเนญชา ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะ
ดับสิ้นปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญา บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ดวยบริกรรม
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วาอากาศไมมที ี่สุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน
ดวยบริกรรมวาวิญญาณไมมีที่สุด เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุอากิญ
จัญญายตนฌาน ดวยบริกรรมวา อะไรๆ ไมมีเพราะลวงากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง
บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แลภิกษุจงึ ชื่อวาถึงชั้นอเนญชา ดูกร
ภิกษุทั้งหลายก็อยางไรภิกษุจึงชื่อวาถึงความเปนอริยะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความ
จริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล
ภิกษุจึงชื่อวาถึงความเปนอริยะ ฯ
จบโยธาชีววรรคที่ ๔
___________
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มหาวรรคที่ ๕
[๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๔ ประการแหงธรรมทั้งหลายที่บุคคลฟงเนืองๆ
คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ อันบุคคลพึงหวังได อานิสงส ๔ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนีย้ อมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ...เวทัลละ ธรรมเหลานั้น
เปนธรรมอันภิกษุนั้นฟงเนืองๆ คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ เธอมีสติ หลงลืม
เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่ง บทแหงธรรมทั้งหลายยอมปรากฏแกเธอ
ผูมีความสุขในภพนั้น สติบงั เกิดขึ้นชา แตสัตวนั้นยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนอานิสงสประการที่ ๑ แหงธรรมทั้งหลายที่บุคคลฟงเนืองๆ คลองปาก ขึ้นใจ
แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิอันบุคคลพึงหวังได ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ...เวทัลละ ธรรมเหลานั้น
เปนธรรมอันภิกษุนั้นฟงเนืองๆ คลองปากขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ เธอมีสติหลงลืม เมื่อ
กระทํากาละ ยอมเขาถึงเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่งบทแหงธรรมทั้งหลายยอมไมปรากฏแกเธอ ผูมี
ความสุขอยูในภพนัน้ เลย แตภิกษุผูมีฤทธิ์ ถึงความชํานาญแหงจิต แสดงธรรมแกเทพบริษัท
เธอมีความปริวิตกอยางนีว้ า ในกาลกอนเราไดประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยใด นี้คือธรรมวินัย
นั้น สติบังเกิดขึ้นชา แตวาสัตวนั้นยอมบรรลุคุณวิเศษ เร็วพลันดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรษุ ผูฉลาดตอ
เสียงกลอง เขาเดินทางไกล พึงไดยนิ เสียงกลอง เขาไมพงึ มีความสงสัย หรือเคลือบแคลงวา
เสียงกลองหรือไมใชหนอทีแ่ ทเขาพึงถึงความตกลงใจวา เสียงกลองทีเดียว ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้
เหมือนกัน ยอมเลาเรียนธรรม ฯลฯ ยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปน
อานิสงสประการที่ ๒ แหงธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟงเนืองๆคลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดี
ดวยทิฐิ อันบุคคลพึงหวังได ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ...บทแหงธรรมทั้งหลาย ยอมไม
ปรากฏแกเธอผูมีความสุขอยูในภพนั้นเลย ทั้งภิกษุผูมีฤทธิ์ถึงความชํานาญแหงจิต ก็ไมไดแสดง
ธรรม ในเทพบริษัท แตเทพบุตรยอมแสดงธรรมในเทพบริษัท เธอมีความคิดอยางนีว้ า ในกาลกอน
เราไดประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยใด นี้คือธรรมวินัยนั้นเอง สติบงั เกิดขึ้นชา แตวาสัตว
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นั้นยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูฉลาดตอเสียงสังข เขาเดินทางไกล
พึงไดฟงเสียงสังขเขา เขาไมพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง วา เสียงสังขหรือมิใชหนอ ที่แท
เขาพึงถึงความตกลงใจวา เสียงสังขฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเลาเรียนธรรม คือ
สุตตะ ฯลฯ ยอมเปนผู บรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปนอานิสงสประการที่ ๓
แหงธรรมทั้งหลายที่ภกิ ษุฟง เนืองๆ คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิอนั บุคคลพึง
หวังได ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... บทแหงธรรมทั้งหลาย ยอม
ไมปรากฏแกเธอผูมีความสุขอยูในภพนัน้ เลย แมภิกษุผมู ีฤทธิ์ถึงความชํานาญแหงจิต ก็มิไดแสดง
ธรรมในเทพบริษัท แมเทพบุตรก็ไมไดแสดงธรรมในเทพบริษัท แตเทพบุตรผูเกิดกอนเตือน
เทพบุตรผูเกิดทีหลังวา ทานผูนฤทุกขยอมระลึกไดหรือวา เราไดประพฤติพรหมจรรยในกาลกอน
เธอกลาวอยางนี้วา ทานผูนฤทุกข สติบังเกิดขึ้นชา แตวาสัตวนนั้ ยอมเปนผูบรรลุ
คุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สหายสองคนเลนฝุนดวยกัน เขามาพบกัน บางครั้งบางคราว
ในที่บางแหง สหายคนหนึ่งพึงกลาวกะสหายคนนั้นอยางนี้วา สหาย ทานระลึกกรรมแมนี้ไดหรือ
เขาพึงกลาวอยางนีว้ า เราระลึกได เราระลึกได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น เหมือนกันยอมเลาเรียน
ธรรม ฯลฯ ยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เปนอานิสงสประการที่ ๔
แหงธรรมทั้งหลายที่ภกิ ษุฟง เนืองๆ คลองปาก ขึ้นใจแทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ อันบุคคลพึงหวังได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๔ประการนี้ แหงธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟงแลวเนืองๆ คลองปาก
ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ อันบุคคลพึงหวังได ฯ
[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๔ ประการนี้พึงรูด วยฐานะ ๔ ฐานะ ๔ เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศีลพึงรูไดดวยการอยูรว มกัน และศีลนัน้ พึงรูไดดว ยกาลนาน ไมใชเล็กนอย
มนสิการอยูจึงจะรู ไมมนสิการอยูหารูไม คนมีปญญาจึงจะรู คนมีปญญาทรามหารูไม ความสะอาด
พึงรูไดดว ยถอยคําและ ความสะอาดนั้นพึงรูไดโดยกาลนาน ไมใชเล็กนอย มนสิการอยูจึงจะรู ไม
มนสิการหารูไม คนมีปญญาจึงจะรู คนมีปญ
 ญาทรามหารูไม กําลังใจพึงรูไดในอันตราย และ
กําลังใจนัน้ แล พึงรูไดโดยกาลนาน ไมใชเล็กนอย มนสิการจึงจะรู ไมมนสิการหารูไม คนมี
ปญญาจึงจะรู คนมีปญญาทรามหารูไม ปญญาพึงรูไดดว ยการสนทนาและปญญานั้นแลพึงรูไดโดย
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กาลนาน ไมใชเล็กนอย มนสิการจึงจะรู ไมมนสิการหารูไม คนมีปญญาจึงจะรู คนมีปญญา
ทรามหารูไม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คําที่เรากลาววา ศีลพึงรูไดดว ยการอยูรวมกัน...คนมีปญญาทราม
หารูไม ดังนี้ นีเ้ รากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร บุคคลในโลกนี้ เมื่ออยูรวมกับบุคคลยอมรู
อยางนี้วา ทานผูนี้มักทําศีลใหขาด มักทําใหทะลุมักทําใหดาง มักทําใหพรอย ตลอดกาลนานแล
ไมกระทําติดตอไป ไมประพฤติติดตอในศีลทั้งหลาย ทานผูนี้เปนคนทุศีล หาใชเปนคนมีศีลไม
อนึ่ง บุคคลในโลกนี้ เมื่ออยูรว มกับบุคคลยอมรูอยางนี้วา ทานผูนี้มีปรกติไมทําศีลใหขาด
ไมทําใหทะลุ ไมทําใหดาง ไมทําใหพรอย ตลอดกาลนาน มีปรกติทําติดตอไป ประพฤติติดตอในศีล
ทั้งหลาย ทานผูนี้เปนผูมีศีล หาใชเปนผูทุศลี ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําที่เรากลาววา ศีลพึงรูไดดวย
การอยูรวมกัน...คนมีปญญาทรามหารูไม ดังนี้ นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คําที่เรากลาววา ความสะอาดพึงรูไ ดดว ยถอยคํา คนมีปญญาทราม
หารูไม ดังนี้ นีเ้ รากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร บุคคลในโลกนี้สนทนาอยูกับบุคคลยอมรู
อยางนี้วา ทานผูนี้พูดกันตัวตอตัวเปนอยางหนึ่ง พูดกันสองตอสองเปนอยางหนึ่ง พูดกันสามคนเปน
อยางหนึ่ง พูดกันมากคนเปนอยางหนึ่งทานผูนี้พูดคําหลังผิดแผกไปจากคํากอน ทานผูนี้มีถอยคํา
ไมบริสุทธิ์ ทานผูนี้หามีถอยคําบริสุทธิ์ไม อนึ่ง บุคคลในโลกนี้ เมื่อสนทนาอยูกับบุคคลยอมรู
อยางนี้วาทานผูนี้พูดกันตัวตอตัวเปนอยางไร พูดกันสองคน สามคน มากคน ก็อยางนั้นทาน
ผูนี้พูดคําหลังไมผิดแผกจากคํากอน มีถอยคําบริสุทธิ์ ทานผูนี้หามีถอยคําไมบริสุทธิ์ไม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คําที่เรากลาววา ความสะอาดพึงรูไ ดดว ยถอยคํา...คนมีปญญาทรามหารูไม ดังนี้ นี้เรา
กลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คําที่เรากลาววา กําลังใจพึงรูไดในอันตราย...คนมีปญญาทราม
หารูไม ดังนี้ นีเ้ รากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร บุคคลบางคนในโลกนี้ กระทบความเสือ่ มญาติ
กระทบความเสื่อมโภคทรัพย หรือกระทบความเสื่อมเพราะโรค ยอมไมพิจารณาอยางนี้วา โลก
สันนิวาสนี้เปนอยางนัน้ เอง การไดอัตภาพเปนอยางนัน้ ในโลกสันนิวาสตามที่เปนแลว ในการ
ไดอัตภาพตามที่เปนแลว โลกธรรม ๘ คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑ ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑
นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑ ยอมหมุนเวียนไปตามโลก และโลกยอมหมุนไปตามโลก
ธรรม ๘ ดังนี้ บุคคลนั้นกระทบความเสื่อมญาติ กระทบความเสื่อมโภคทรัพย หรือกระทบความ
เสื่อมเพราะโรค ยอมเศราโศก ลําบากใจ ร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ ถึงความหลงใหล สวนบุคคล
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บางคนในโลกนี้ กระทบความเสื่อมญาติ กระทบความเสือ่ มโภคทรัพย หรือกระทบความเสื่อม
เพราะโรคยอมพิจารณาอยางนี้วาโลกสันนิวาสนี้เปนอยางนั้นเอง การไดอัตภาพเปนอยางนั้น ใน
โลกสันนิวาสตามที่เปนแลว ในการไดอัตภาพตามที่เปนแลว โลกธรรม ๘ คือ ลาภ ๑ ความเสื่อม
ลาภ ๑ ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑ หมุนเวียน ไปตามโลก
และโลกยอมหมุนเวียนตามโลกธรรม ๘ ดังนี้ บุคคลนั้นกระทบความเสื่อมญาติ กระทบความเสือ่ ม
โภคทรัพย หรือกระทบความเสื่อมเพราะโรคยอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมร่ําไร ไมทุบอก
คร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหล ดูกรภิกษุทั้งหลายคําที่เรากลาววา กําลังใจพึงรูไดในอันตราย...
คนมีปญญาทรามหารูไม ดังนี้นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คําที่เรากลาววา ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา...คนมีปญญาทราม
หารูไม ดังนี้ นีเ้ รากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร บุคคลบางคนในโลกนี้ สนทนากับบุคคลยอมรู
อยางนี้วา ความลึกซึ้งของทานผูนี้เพียงไร อภินิหารของทานผูนี้เพียงไร และการถามปญหาของทาน
ผูนี้เพียงไร ทานผูนี้ปญญาทรามทานผูนี้ไมมีปญญา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานผูนี้ไมอาง
บทความอันลึกซึ้งอันสงบ ประณีต ที่สามัญชนคาดไมถึง ละเอียด อันบัณฑิตพึงรูได อนึ่ง
ทานผูนี้กลาวธรรมอันใด ทานผูนี้ไมสามารถจะบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
กระทําใหตื้น ซึ่งเนื้อความแหงธรรมนั้นได โดยยอหรือโดยพิสดารทานผูนี้มีปญญาทราม ทานผูนี้
ไมมีปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูมีจักษุยืนอยูที่ฝงหวงน้ํา พึงเห็นปลาเล็กๆ ผุดอยู เขาพึง
ทราบไดวา กิรยิ าผุดของปลาตัวนี้เปนอยางไร ทําใหเกิดคลื่นเพียงไหน และมีความเร็วเพียงไร
ปลาตัวนี้เล็ก ไมใชปลาตัวใหญ ดังนี้ ฉันใด บุคคลเมื่อสนทนากับบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยอมรูอยางนีว้ า ความลึกซึ้งของทานผูนี้เพียงไร ฯลฯ ทานผูนี้มีปญญาทราม ทานผูนี้ไมมีปญญา
ดังนี้ สวนบุคคลในโลกนี้ สนทนาอยูก ับบุคคลยอมรูอยางนี้วาความลึกซึ้งของทานผูนี้เพียงไร
อภินิหารของทานผูนี้เพียงไร การถามปญหาของทานผูนี้เพียงไร ทานผูนี้มีปญญา ทานผูนี้ไมใช
ทรามปญญา ขอนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะทานผูนยี้ อมอางบทความลึกซึ้ง สงบ ประณีต สามัญชน
คาดไมถึง ละเอียดอันบัณฑิตพึงรูได และทานผูนี้ยอมกลาวธรรมใด ทานผูนี้เปนผูส ามารถเพื่อจะ
บอก เพื่อแสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้น ซึ่งเนื้อความแหงธรรมนั้น
ทั้งโดยยอหรือพิสดารได ทานผูนี้เปนผูมีปญ
 ญา ทานผูนี้หาใชเปนผูมีปญ
 ญาทรามไม ดังนี้ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูมีจักษุยนื อยูที่ฝงหวงน้ํา พึงเห็นปลาตัวใหญกําลังผุด เขาพึงรูอยางนี้วา กิรยิ า
ผุดของปลาตัวนี้เปนอยางไร ทําใหเกิดคลื่นไดเพียงไหน มีความเร็วเพียงไร ปลาตัวนี้ใหญ หาใช
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ปลาตัวเล็กไม ดังนี้ ฉันใด บุคคลสนทนาอยูกับบุคคลก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ยอมรูอยางนี้วา ความ
ลึกซึ้งของทานผูนี้เพียงไร ฯลฯ ทานผูนี้มปี ญญา หาใชเปนผูมีปญญาทรามไม ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คําที่เรากลาววา ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา...คนมีปญ
 ญาทรามหารูไม ดังนี้ นี้เรากลาวแลว
เพราะอาศัยขอนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๔ ประการนี้แล อันบุคคลพึงรูไดดว ยฐานะ ๔ นี้ ฯ
[๑๙๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน ใกลเมือง
เวสาลี ครั้งนั้นแล ภัททิยลิจฉวีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคได
สดับมาดังนี้วา พระสมณโคดมทรงมีมายา ยอมทรงรูมายาเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย
ใหมานับถือ พวกเขาเหลานั้นพากันกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมทรงมีมายา ยอมทรงรูมายา
เครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถียใหมานับถือ ขาแตพระองคผูเจริญ คนเหลานั้นเปนอัน
กลาวตามที่พระผูมีพระภาคตรัสแลหรือ ไมไดกลาวตูพ ระผูมีพระภาคดวยคําไมเปนจริง ยอมพยากรณ
ธรรมสมควรแกธรรม และการคลอยตาม วาทะอันชอบแกเหตุไรๆ ยอมไมมาถึงฐานะอันควร
ติเตียนแลหรือแทจริง ขาพระองคไมประสงคจะกลาวตูพระผูมีพระภาคเลย พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภัททิยะ ทานจงมาเถิด ทานทั้งหลายอยาไดถือโดยฟงตามกันมา อยาไดถือโดยสืบตอกันมา
อยาไดถือโดยตื่นขาว อยาไดถือโดยอางตํารา อยาไดถือโดยนึกเดาเอาเอง อยาไดถือโดยคาดคะเน
อยาไดถือโดยตรึกตามอาการ อยาไดถือโดยชอบใจวาถูกกับลัทธิของตน อยาไดถือโดยเห็นวา
ผูพูดเปนคนควรเชื่อได อยาไดถือโดยเชื่อ วาสมณะเปนครูของเรา ดูกรภัททิยะ เมื่อใด ทานพึงรูได
ดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลา นี้อันวิญูชนติเตียน ธรรม
เหลานี้อันบุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไป เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพือ่ ทุกข เมื่อนั้น
ทานทั้งหลายพึงละเสียเถิด ดูกรภัททิยะ ทานจะพึงสําคัญความความขอนั้นเปนไฉน ความโลภเมื่อ
เกิดขึ้นภายในบุคคล ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนหรือเพื่อมิใชประโยชน ฯ
ภัท. เพื่อมิใชประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ ก็บุคคลผูโลภมาก ถูกความโลภครอบงําย่ํายีจติ ยอมฆาสัตวก็ได
ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได ยอมชักชวนผูอื่นเพือ่ ความเปนอยางนั้นก็ได ขอนี้ยอมเปน
ไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนานหรือ ฯ
ภัท. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
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พ. ดูกรภัททิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โทสะ ... โมหะ ...การแขงดี เมือ่
เกิดขึ้นในภายในของบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนหรือเพื่อมิใชประโยชน ฯ
ภัท. เพื่อมิใชประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ บุคคลผูแขงดี ถูกความแขงดีครอบงําย่ํายีจิต ยอมฆาสัตวก็ได
ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได ชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนัน้ ก็ได ขอนีย้ อมเปนไป
เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนานหรือ ฯ
ภัท. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ธรรมเหลานี้เปนกุศล หรือเปน
อกุศล ฯ
ภัท. เปนอกุศล พระเจาขา ฯ
พ. มีโทษหรือไมมีโทษ
ภัท. มีโทษ พระเจาขา ฯ
พ. วิญูชนติเตียนหรือวิญูชนสรรเสริญ ฯ
ภัท. วิญูชนติเตียน พระเจาขา ฯ
พ. บุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกข หรือมิใช
หรือวาทานมีความเห็นอยางไรในขอนี้ ฯ
ภัท. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมเหลานี้บุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไป
เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกข ขาพระองคมีความเห็นอยางนี้ในขอนีพ้ ระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ เราไดกลาวคําใดกะทานวา ทานทั้งหลายอยาถือโดยฟงตามกันมา...
เมื่อใด ทานพึงรูไดดวยตนเองวาธรรมเหลานี้เปนอกุศล...ทานทั้งหลายควรละเสียเถิด ดังนี้ คํานั้น
เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้ ดูกรภัททิยะ ทานทั้งหลายอยาไดถือโดยฟงตามกันมา...เมื่อใด ทาน
ทั้งหลายพึงรูไดดวยตนเองวาธรรมเหลานี้เปนกุศลธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลานี้วิญูชน
สรรเสริญ ธรรมเหลานี้บุคคลสมาทานใหบริบูรณแลวยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อสุข เมื่อนั้น
ทานทั้งหลายพึงเขาถึงธรรมเหลานั้นอยูเถิด ดูกรภัททิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความ
ไมโลภเมื่อเกิดขึ้นในภายในของบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนหรือเพื่อมิใชประโยชน ฯ
ภัท. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาที่ 184
พ. ดูกรภัททิยะ ก็บุคคลผูไมโลภนี้ ไมถกู ความโลภครอบงําย่ํายีจิต ยอมไมฆาสัตว
ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ และชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนัน้ ขอนี้ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนานหรือ ฯ
ภัท. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความไมโกรธ...ความไมหลง...
ความไมแขงดี เกิดขึ้นในภายในของบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนเกื้อกูล หรือเพื่อมิใชประโยชน
เกื้อกูล ฯ
ภัท. เพื่อประโยชนเกื้อกูล พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ ก็บุคคลผูไมแขงดีนี้ ไมถูกความแขงดีครอบงําย่ํายีจติ ยอมไมฆาสัตว
ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ และชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนัน้ ขอนี้ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนานหรือ ฯ
ภัท. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ธรรมเหลานี้เปนกุศล หรือเปน
อกุศล ฯ
ภัท. เปนกุศล พระเจาขา ฯ
พ. มีโทษหรือหาโทษมิได ฯ
ภัท. หาโทษมิได พระเจาขา ฯ
พ. วิญูชนติเตียนหรือสรรเสริญ ฯ
ภัท. วิญูชนสรรเสริญ พระเจาขา ฯ
พ. ธรรมเหลานี้อันบุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อสุขหรือมิใช หรือทานมีความเห็นอยางไรในขอนี้ ฯ
ภัท. ธรรมเหลานี้อันบุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อสุข ขาพระองคมีความเห็นอยางนี้ในขอนี้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ เราไดกลาวคําใดกะทานวา ทานทั้งหลายจงมาเถิด ทานทั้งหลาย
อยาไดถือฟงตามกันมา...ทานทั้งหลายพึงเขาถึงธรรมเหลานั้นอยูเถิดดังนี้ คํานั้นเรากลาวแลวเพราะ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาที่ 185
อาศัยขอนี้ ดูกรภัททิยะ คนเหลาใดเปนคนสงบ เปนสัตบุรุษคนเหลานัน้ ยอมชักชวนสาวกอยางนี้
วา บุรุษผูเจริญ ทานจงมา จงปราบปรามความโลภเสียเถิด เมื่อปราบปรามความโลภได จักไม
กระทํากรรมอันเกิดแตความโลภดวยกายวาจาใจ จงปราบปรามความโกรธเสียเถิด เมือ่ ทานปราบ
ปรามความโกรธได จักไมกระทํากรรมอันเกิดแตความโกรธดวยกาย วาจา ใจ จงปราบปรามความ
หลงเสียเถิด เมื่อปราบปรามความหลงได จักไมกระทํากรรมอันเกิดแตความหลงดวยกาย วาจา ใจ
จงปราบปรามความแขงดีเสียเถิด เมื่อปราบปรามความแขงดีได จักไมกระทํากรรมอันเกิดแตความ
แขงดีดว ยกาย วาจา ใจ ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ภัททิยลิจฉวีไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควา
เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ ก็เราไดกลาวชักชวนทานอยางนีว้ า ดูกรภัททิยะ ขอทานจงมาเปน
สาวกของเราเถิด เราจักเปนศาสดาของทาน ดังนีห้ รือ ฯ
ภัท. มิใชเชนนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ สมณพราหมณพวกหนึง่ กลาวตูเราผูมปี รกติกลาวอยางนี้ มีปรกติบอก
อยางนี้ ดวยคําอันไมแนนอน เปนคําเปลา คําเท็จ คําไมจริง วาพระสมณโคดมมีมายา รูจักมายา
เครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถียใหมานับถือ ฯ
ภัท. ขาแตพระองคผูเจริญ มายาเครื่องกลับใจนีด้ ีนัก งามนัก ถาญาติสาโลหิตอัน
เปนที่รักของขาพระองค พึงกลับใจมาดวยมายาเปนเครื่องกลับใจชนิดนี้ ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข แกบรรดาญาติสาโลหิตอันเปนที่รักของขาพระองค ตลอดกาลนาน
ถาแมกษัตริยท ั้งปวงจะพึงกลับใจมาดวยมายาเปนเครื่องกลับใจชนิดนี้ ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพื่อเกื้อกูล
เพื่อสุขแกกษัตริยทั้งปวงตลอดกาลนาน ถาพราหมณทั้งปวง...แพศย...ศูทรทั้งปวงจะพึงกลับใจมา
ดวยมายาเปนเครื่องกลับใจชนิดนี้ ขอนัน้ ก็จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อสุข แกศูทรแม
ทั้งปวงตลอดกาลนาน ฯ
ดูกรภัททิยะ คําที่ทานกลาวนี้เปนอยางนั้นๆ ถาแมกษัตริยทั้งปวงพึงทรงกลับใจมาเพื่อ
ละอกุศลธรรม บําเพ็ญกุศลธรรม ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อสุข แกกษัตริย
ทั้งปวงตลอดกาลนาน ถาแมพราหมณ...แพศย...ศูทรพึงกลับใจมาเพื่อละอกุศลธรรม บําเพ็ญกุศล
ธรรม ขอนั้นก็พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข แกศูทรทั้งปวงตลอดกาลนาน ถาแมโลก
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พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูส ัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย พึง
กลับใจมาเพื่อละอกุศลธรรม บําเพ็ญกุศลธรรม ขอนั้นก็พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข
แกโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก แกหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
ตลอดกาลนาน ดูกรภัททิยะถาแมพวกมหาศาลเหลานี้ จะพึงกลับใจมาดวยมายาเครื่องกลับใจนี้
เพื่อละอกุศลธรรม บําเพ็ญกุศลธรรม ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข แกพวก
มหาศาลเหลานี้ตลอดกาลนาน ถามหาศาลเหลานี้พึงตั้งใจ จะปวยกลาวไปไยถึงผูที่เปนมนุษยเลา ฯ
[๑๙๔] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยูที่นิคมของพวกโกฬิยะ ชื่อสาปุคะในแควนโกฬิยะ
ครั้งนั้นแล โกฬิยบุตรชาวนิคมสาปุคะมากดวยกัน เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู อภิวาทแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวทานพระอานนทไดกลาวกะโกฬิยบุตรชาวสาปุคนิคมวา ดูกร
พยัคฆปชชะทัง้ หลายองคเปนที่ตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ๔ ประการนี้ พระผูมีพระภาคผูรู
ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวชอบแลว เพื่อความหมดจดของสัตว
ทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อ
บรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงซึ่งนิพพาน องค ๔ประการเปนไฉน คือ องคเปนที่ตั้งแหงความ
เพียรเพื่อความบริสุทธิ์ คือ ศีล ๑จิต ๑ ทิฐิ ๑ วิมุตติ ๑ ดูกรพยัคฆปชชะทั้งหลาย ก็องคเปนที่
ตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ คือ ศีลเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้เปนผูมีศีล ฯลฯสมาทาน
ศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย นี้เรียกสีลปาริสุทธิ ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความ
ขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะในสีลปาริสุทธินั้นวา เราจักยังสีลปาริสุทธิเห็น
ปานนั้นอันยังไมบริบูรณใหบริบูรณจักใชปญญาประคับประคองสีลปาริสุทธิอันบริบูรณไวในฐานะ
นั้นๆ นี้เรียกวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียร คือ สีลปาริสุทธิ ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะทั้งหลาย ก็องคเปนทีต่ ั้งแหงความเพียร คือ จิตตปาริสุทธิเปนไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน...ทุติยฌาน...ตติยฌาน...จตุตถฌานอยู นี้
เรียกวาจิตตปาริสุทธิ ความพอใจ...สติและสัมปชัญญะในจิตตปาริสุทธินั้นวา เราจักยัง
จิตตปาริสุทธิเห็นปานนั้นอันยังไมบริบูรณใหบริบูรณ จักใชปญญาประคับประคองจิตตปาริสุทธิ
อันบริบูรณไวในฐานะนัน้ ๆ นี้เรียกวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียร คือ จิตตปาริสุทธิ ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะทั้งหลาย ก็องคเปนทีต่ ั้งแหงความเพียร คือ ทิฏฐิปาริสุทธิเปนไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชดั ตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ขนี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกข
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นิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวาทิฏฐิปาริสุทธิความพอใจ...สติและสัมปชัญญะในทิฏฐิปาริสุทธินั้นวา
เราจักยังทิฏฐิปาริสุทธิเห็นปานนั้นอันยังไมบริบูรณใหบริบูรณ จักใชปญญาประคับประคองทิฏฐิปาริ
สุทธิอันบริบูรณไวในฐานะนั้นๆ นี้เรียกวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียร คือ ทิฏฐิปาริสุทธิ ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะทั้งหลาย ก็องคเปนทีต่ ั้งแหงความเพียร คือ วิมุตติปาริสุทธิเปนไฉน
อริยสาวกนีแ้ ล เปนผูประกอบดวยองคเปนที่ตั้งแหงความเพียรคือ สีลปาริสุทธิ...จิตตปาริสุทธิ...
ทิฏฐิปาริสุทธิแลว ยอมคลายจิตในธรรมเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ยอมเปลื้องในธรรมที่ควรเปลื้อง
ครั้นแลวยอมถูกตองสัมมาวิมุติ นี้เรียกวาวิมุตติปาริสุทธิ ความพอใจ...สติและสัมปชัญญะในวิมุตติ
ปาริสุทธินั้นวา เราจักยังวิมุตติปาริสุทธิเห็นปานนี้อันยังไมบริบูรณใหบริบูรณจักใชปญญาประคับ
ประคองวิมุตติปาริสุทธิอันบริบูรณไวในฐานะนัน้ ๆ นี้เรียกวาองคเปนทีต่ ั้งแหงความเพียร คือ
วิมุตติปาริสุทธิ ดูกรพยัคฆปชชะทั้งหลายองคเปนที่ตั้งแหงความเพียรเพือ่ ความบริสุทธิ์ ๔ ประการ
นี้แล อันพระผูม ีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวชอบแลว
เพื่อความหมดจดของสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกข
และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน ฯ
[๑๙๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในนิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ แควน
สักกะ ครั้งนั้นแล เจาศากยะพระนามวาวัปปะ เปนสาวกของนิครนถ เสด็จเขาไปหาทานพระ
มหาโมคคัลลานะถึงที่อยู ทรงอภิวาทแลวประทับนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวทานพระมหา
โมคคัลลานะไดกลาววาดูกรวัปปะ บุคคลในโลกนี้ พึงเปนผูสํารวมดวยกาย สํารวมดวยวาจา
สํารวมดวยใจ เขาฆาตัวนี้ กลับไปฆาตัวอื่น เพราะอวิชชาดับไป วิชชาเกิดขึ้น ทานเห็นฐานะที่
เปนเหตุใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาไปตามบุคคลในสัมปรายภพ หรือไม วัปปศากยราช
ตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเห็นฐานะนั้นบุคคลกระทําบาปกรรมไวในปางกอนซึ่งยังใหผลไม
หมด อาสวะทัง้ หลายอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา พึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพอันมีบาปกรรม
นั้นเปนเหตุทานพระมหาโมคคัลลานะสนทนากับวัปปศากยราชสาวกของนิครนถ คางอยูเพียงนี้
เทานั้น ครั้งนัน้ แล เวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรน เสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้นแลว ไดตรัสถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ดูกรโมคคัลลานะ
บัดนี้ เธอทั้งหลายประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร และเธอทั้งหลายพูดอะไรคางกันไวในระหวาง
ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาสขาพระองคได
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กลาวกะวัปปศากยราชสาวกของนิครนถวา ดูกรวัปปะ บุคคลในโลกนี้ พึงเปนผูสํารวมดวยกาย
สํารวมดวยวาจา สํารวมดวยใจ เพราะอวิชชาดับไป วิชชาเกิดขึ้น ทานเห็นฐานะที่เปนเหตุให
อาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาไปตามบุคคลในสัมปรายภพนั้นหรือไม เมื่อขาพระองคกลาว
อยางนี้แลววัปปศากยราชสาวกของนิครนถ ไดกลาวกะขาพระองควา ขาแตทานผูเจริญขาพเจาเห็น
ฐานะนัน้ บุคคลกระทําบาปกรรมไวในปางกอนซึ่งยังใหผลไมหมดอาสวะทั้งหลายอันเปนปจจัยแหง
ทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพ อันมีบาปกรรมนั้นเปนเหตุ ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคสนทนากับวัปปศากยราชสาวกของนิครนถคางอยูเพียงนีแ้ ล ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคก็
เสด็จมาถึง ครั้งนั้นแล พระผูม ีพระภาคไดตรัสกับวัปปศากยราชสาวกของนิครนถวา ดูกรวัปปะ
ถาทานจะพึงยินยอมขอที่ควรยินยอม และคัดคานขอที่ควรคัดคานตอเรา และทานไมรูความแหงภาษิต
ของเราขอใด ทานพึงซักถามในขอนั้นยิ่งขึ้นไปวา ขอนีอ้ ยางไรความแหงภาษิตขอนี้อยางไร ดังนี้
ไซร เราพึงสนทนากันในเรื่องนี้ได วัปปศากยราชกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
จักยินยอมขอที่ควรยินยอมและจักคัดคานขอที่ควรคัดคานตอพระผูมีพระภาค อนึ่ง ขาพระองคไมรู
ความแหงภาษิตของพระผูมีพระภาคขอใด ขาพระองคจกั ซักถามพระผูมีพระภาคในขอนั้นยิ่งขึ้นไปวา
ขอนี้อยางไร ความแหงภาษิตขอนี้อยางไร ขอเราจงสนทนากันในเรื่องนี้เถิด พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรวัปปะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อาสวะเหลาใดกอทุกข เดือดรอน
เกิดขึ้นเพราะการกระทําทางกายเปนปจจัย เมื่อบุคคลงดเวนจากการกระทําทางกายแลว อาสวะเหลา
นั้นที่กอทุกข เดือดรอน ยอมไมมีแกเขาเขาไมทํากรรมใหมดวย รับผลกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไป
ดวย นี้เปนปฏิปทาเผากิเลสใหพินาศ ผูปฏิบัติพึงเห็นไดเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู
ควรนอมเขามา วิญูชนพึงรูเ ฉพาะตน ดูกรวัปปะ ทานยอมเห็นฐานะที่เปนเหตุใหอาสวะอัน
เปนปจจัยแหงทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพนั้นหรือไม ฯ
ว. ไมเห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรวัปปะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อาสวะเหลาใดกอทุกข เดือดรอน
เกิดขึ้นเพราะการกระทําทางวาจาเปนปจจัย เมื่อบุคคลงดเวนจากการกระทําทางวาจาแลว อาสวะ
เหลานั้นที่กอทุกข เดือดรอน ยอมไมมแี กเขา เขาไมทํากรรมใหมดวย รับผลกรรมเกาแลวทําให
สิ้นไปดวย นี้เปนปฏิปทาเผากิเลสใหพินาศ...วิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดูกรวัปปะ ทานยอมเห็น
ฐานะที่เปนเหตุใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา พึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพนั้นหรือไม ฯ
ว. ไมเห็น พระเจาขา ฯ
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พ. ดูกรวัปปะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อาสวะเหลาใดกอทุกข เดือดรอน
เกิดขึ้นเพราะการกระทําทางใจเปนปจจัย เมือ่ บุคคลงดเวนจากการกระทําทางใจแลว อาสวะที่กอทุกข
เดือดรอน ยอมไมมีแกเขา เขาไมทํากรรมใหมดว ย รับผลกรรมเกาแลวทําใหสนิ้ ไปดวย นี้เปน
ปฏิปทาเผากิเลสใหพินาศ...วิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดูกรวัปปะ ทานยอมเห็นฐานะที่เปนเหตุให
อาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพนัน้ หรือไม ฯ
ว. ไมเห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรวัปปะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อาสวะเหลาใดกอทุกข เดือดรอน
เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเปนปจจัย เพราะอวิชชาดับไป วิชชาเกิดขึ้น อาสวะที่กอทุกข เดือดรอน
เหลานั้นยอมไมมีแกเขา เขาไมทํากรรมใหมดวย รับผลกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไปดวย นี้เปน
ปฏิปทาเผากิเลสใหพินาศ ...อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดูกรวัปปะ ทานยอมเห็นฐานะที่เปนเหตุ
ใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพนั้นหรือไม ฯ
ว. ไมเห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรวัปปะ เมื่อภิกษุมจี ิตหลุดพนโดยชอบอยางนีแ้ ลว ยอมบรรลุธรรมเปนเครื่อง
อยูเปนนิตย ๖ ประการ เธอเห็นรูปดวยจักษุแลวไมดีใจ ไมเสียใจมีอเุ บกขา มีสติสัมปชัญญะ
อยู ฟงเสียงดวยหู...สูดกลิ่นดวยจมูก...ลิ้มรสดวยลิ้น...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...รูแจงธรรมารมณ
ดวยใจแลวไมดีใจไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู เธอเมื่อเสวยเวทนามีกายเปนที่สุดยอมรู
ชัดวา เราเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด เมื่อเสวยเวทนามีชวี ติ เปนที่สุด ยอมรูชัดวา เราเสวยเวทนามี
ชีวิตเปนที่สุด ยอมรูชัดวา เมือ่ กายแตกสิ้นชีวิตไปเวทนาทั้งปวงอันไมนาเพลิดเพลินในโลกนี้ จัก
เปนของเย็น ดูกรวัปปะ เงาปรากฏเพราะอาศัยตนไม ครั้งนั้น บุรุษพึงถือจอบและตะกรามา เขา
ตัดตนไมนนั้ ทีโ่ คน ครั้นแลว ขุดคุยเอารากขึ้น โดยที่สุดแมเทาตนแฝกก็ไมใหเหลือ เขาตัดผา
ตนไมนั้นใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย กระทําใหเปนซีกๆ แลวผึ่งลมและแดดครั้นผึ่งลมและแดดแหง
แลวเผาไฟ กระทําใหเปนขี้เถา โปรยในทีม่ ีลมพัดจัดหรือลอยในกระแสน้ําอันเชี่ยวในแมน้ํา เมื่อ
เปนเชนนัน้ เงาที่ปรากฏเพราะอาศัยตนไมนั้น มีรากขาดสูญ ประดุจตาลยอดดวน ทําใหไมมี
ไมใหเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา แมฉันใด ดูกรวัปปะ ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อภิกษุมจี ิตหลุดพน
โดยชอบอยางนี้แลว ยอมไดบรรลุธรรมเปนเครื่องอยูเนืองนิตย ๖ ประการเธอเห็นรูปดวยจักษุ
แลวไมดใี จ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ฟงเสียงดวยหู...สูดกลิ่นดวยจมูก...ลิ้มรส
ดวยลิน้ ...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...รูแ จงธรรมารมณดวยใจแลวไมดใี จ ไมเสียใจ มีอุเบกขา
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มีสติสัมปชัญญะอยู เธอเมื่อเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด ยอมรูชัดวา เราเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด
เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ยอมรูชัดวา เราเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ยอมรูชดั วา เมื่อกาย
แตกสิ้นชีวิตไป เวทนาทั้งปวงอันไมนาเพลิดเพลินในโลกนี้ จักเปนของเย็น ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว วัปปศากยราชสาวกของนิครนถ ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษตองการกําไร เลี้ยงลูกมาไวขาย (ถาลูกมาตายหมด)
เขาพึงขาดทุน ซ้ํายังตองเหน็ดเหนื่อยลําบากใจยิ่งขึ้นไป แมฉันใด ขาพระองคหวังกําไรเขาคบหา
นิครณถผูโง ตองขาดทุน ทั้งตองเหน็ดเหนือ่ ยลําบากใจยิง่ ขึ้นไป ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแต
พระองคผูเจริญ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ขาพระองคนี้จกั โปรยความเลื่อมใสในพวกนิครณถผูโงเขลา
เสียในที่ลมพัดจัด หรือลอยเสียในแมน้ํา อันมีกระแสเชี่ยว ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรง
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของทีค่ ว่ํา เปดของทีป่ ด บอกทางแกคนหลงทาง
หรือตามประทีปไวในที่มืดดวยหวังวาคนผูมีจักษุจกั เห็นรูปได ฉะนัน้ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมี
พระภาค กับทัง้ พระธรรม และพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจํา
ขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
[๑๙๖] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ กุฏาคาร ศาลาปามหาวัน ใกลนคร
เวสาลี ครั้งนั้นแล เจาลิจฉวีพระนามวาสาฬหะและอภัย เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ทรงถวายอภิวาทแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว เจาสาฬหะลิจฉวีไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติการรื้อถอนโอฆะ เพราะ
เหตุ ๒ อยางคือ เพราะเหตุสีลวิสุทธิ ๑ เพราะเหตุเกลียดตบะ ๑ สวนในธรรมวินัยนี้ พระผูมี
พระภาคตรัสอยางไร พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรสาฬหะ เรากลาวสีลวิสุทธิแลวา เปนองคแหงสมณ
ธรรมอยางหนึง่ สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะยกยองการเกลียดตบะถือการเกลียดตบะเปนสาระ
ติดอยูในการเกลียดตบะ สมณพราหมณเหลานั้นไมควรเพื่อจะรื้อถอนโอฆะออกได อนึ่ง สมณ
พราหมณเหลาใดมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ มีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ มีความ
ประพฤติทางใจไมบริสุทธิ์มีอาชีพไมบริสุทธิ์ สมณพราหมณเหลานั้นไมควรเพื่อญาณทัศนะ เพื่อ
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ความตรัสรูชั้นเยีย่ ม ดูกรสาฬหะ เปรียบเหมือนบุรุษใครจะขามแมน้ํา พึงถือผึ่งอันคมเขาไปสูปา
เขาพบตนรังใหญในปานัน้ ลําตนตรง ยังหนุม ไมมีที่นา รังเกียจ เขาพึงตัดที่โคน ตัดที่ปลาย
ริดกิ่งและใบเรียบรอยดีแลว ถากดวยผึ่ง แลวเกลาดวยมีด ขีดลงพอเปนรอย ขัดดวยลูกหินแลว
ปลอยลงแมน้ํา ดูกรสาฬหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ ควรจะขามแมน้ํานั้นไดหรือ ฯ
ส. ขอนั้นเปนไมได พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ
ส. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะตนรังนัน้ เขาแตงเกลี้ยงเกลาในภายนอก ไมเรียบรอย
ในภายใน บุรุษนั้นพึงหวังขอนี้ไดวา ไมรังจะตองจม และบุรุษนั้นจักถึงความพินาศ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสาฬหะ ฉันนัน้ เหมือนกันแล สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะยกยองการเกลียด
ตบะ ถือการเกลียดตบะเปนสาระ ติดอยูในการเกลียดตบะสมณพราหมณเหลานัน้ ไมควรเพื่อ
รื้อถอนโอฆะออก อนึ่ง สมณพราหมณเหลาใดมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ มีความ
ประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ มีความประพฤติทางใจไมบริสุทธิ์ มีอาชีพไมบริสุทธิ์ สมณพราหมณ
เหลานั้นไมควรเพื่อญาณทัศนะ เพื่อความตรัสรูชั้นเยี่ยม สวนสมณพราหมณเหลาใด ไมเปนผูมี
วาทะยกยองการเกลียดตบะ ไมถือการเกลียดตบะเปนสาระ ไมติดอยูในการเกลียดตบะ สมณ
พราหมณเหลานั้นควรเพื่อรื้อถอนโอฆะออกได อนึ่ง สมณพราหมณเหลาใดมีความประพฤติทางกาย
บริสุทธิ์ มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์มีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์ มีอาชีพบริสุทธิ์ สมณ
พราหมณเหลานั้นควรเพื่อญาณทัศนะ เพื่อความตรัสรูชั้นเยีย่ ม เปรียบเหมือนบุรุษใครจะขามแมน้ํา
ถือเอาผึ่งอันคมเขาไปสูปา เขาเห็นตนรังใหญในปานัน้ ลําตนตรง ยังหนุม ไมมีที่นา รังเกียจ
เขาพึงตัดมันทีโ่ คน แลวตัดปลาย ริดกิ่งและใบเรียบรอยดีแลว ถากดวยผึ่ง เกลาดวยมีด ขัดแตง
ดวยสิว่ ทําภายในใหเรียบรอย ขุดเปนรอง แลวขัดดวยลูกหิน กระทําใหเปนเรือ ติดกรรเชียง
และหางเสือ แลวปลอยลงแมน้ําดูกรสาฬหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นควร
ขามแมน้ําไดหรือไม ฯ
ส. ได พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ
ส. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะตนรังนัน้ เขาแตงเกลี้ยงเกลาดีในภายนอก เรียบรอย
ในภายใน ทําเปนเรือ ติดกรรเชียงและหางเสือ บุรุษนั้นพึงหวังขอนีไ้ ดวา เรือจักไมจม บุรุษนั้น
จักถึงฝงไดโดยสวัสดี พระเจาขา ฯ
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พ. ดูกรสาฬหะ ฉันนัน้ เหมือนกันแล สมณพราหมณเหลาใด ไมมีวาทะยกยองการ
เกลียดตบะ ไมถือการเกลียดตบะเปนสาระ ไมติดอยูในการเกลียดตบะ สมณพราหมณเหลานัน้
ควรเพื่อรื้อถอนโอฆะออกได อนึ่ง สมณพราหมณเหลาใด มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ มีความ
ประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์มีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์ มีอาชีพบริสุทธิ์ สมณพราหมณเหลานัน้
ควรเพื่อญาณทัศนะ เพื่อความตรัสรูชั้นเยี่ยม ดูกรสาฬหะ เปรียบเหมือนนักรบ ถึงแมจะรูกระ
บวนลูกศรเปนอันมาก ถึงกระนั้น เขาจะไดชื่อวาเปนนักรบคูควรแกพระราชา เปนผูควรที่พระราชา
ใชสอย ยอมถึงการนับวาเปนองคของพระราชาทีเดียว ก็ดวยสถาน ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน
คือ เปนผูยิงไดไกล ๑ยิงไดไว ๑ ทําลายขาศึกหมูใหญได ๑ ดูกรสาฬหะ นักรบผูยิงไดไกล
แมฉันใดอริยสาวกผูมีสัมมาสมาธิก็ฉันนั้น อริยสาวกผูม ีสัมมาสมาธิ ยอมเห็นดวยปญญาอัน
ชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคตปจจุบัน เปนภายใน
หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ใกลหรือไกล รูปทั้งหมดนี้ ไมใชของเรา
ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า เวทนา
อยางใดอยางหนึ่ง...สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง...สังขารอยางใดอยางหนึ่ง...วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง
เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ใกล
หรือไกล วิญญาณทั้งหมดนี้ไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ดังนี้ ดูกรสาฬหะ นักรบ
ผูยิงไดไวฉันใด อริยสาวกผูม ีสัมมาทิฏฐิก็ฉันนั้นอริยสาวกผูมีสัมมาทิฏฐิยอมรูชัดตามความเปน
จริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรสาฬหะ นักรบผูทําลาย
ขาศึกหมูใหญได ฉันใด อริยสาวกผูมีสัมมาวิมุติก็ฉันนั้น อริยสาวกผูมีสัมมาวิมุติยอมทําลายกอง
อวิชชาอันใหญเสียได ฯ
[๑๙๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระนางมัลลิกาเทวีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ทรงถวายอภิวาทแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้
มีผิวพรรณทราม รูปชั่ว ไมนา ดู ยากจนขัดสนทรัพยสมบัติและต่ําศักดิ์ ขาแตพระองคผูเจริญ
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้ มีผิวพรรณทราม รูปชั่ว ไมนา ดู แตเปน
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คนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์ ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ
เปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้ มีรูปงาม นาดู นาชม ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณ
อันงามยิ่งนัก แตเปนคนยากจน ขัดสนทรัพยสมบัติ และต่ําศักดิ์ ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้ มีรูปงาม นาดูนาเลื่อมใส ประกอบดวยความเปน
ผูมีผิวพรรณงามยิ่งนัก ทั้งเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพระนางมัลลิกา มาตุคามบางคนในโลกนี้เปนผูมักโกรธ
มากไปดวยความแคนใจ ถูกวาแมเล็กนอยก็ขัดเคือง ฉุนเฉียวกระฟดกระเฟยด กระดางกระเดื่อง
แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไมพอใจใหปรากฏ เปนผูไมใหทาน คือ ขาว น้ํา ยวดยาน
ระเบียบ ของหอมเครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีปโคมไฟ แกสมณะหรือพราหมณ
และเปนผูมีใจริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหวและการบูชาของผูอื่น
เกียดกันตัดรอน ผูกความริษยา ถามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนัน้ มาสูความเปนอยางนี้ กลับมาเกิด
ในชาติใดๆ ยอมเปนผูมีผิวพรรณทรามรูปชั่ว ไมนาดู ทั้งเปนคนยากจน ขัดสนทรัพยสมบัติ
และต่ําศักดิ์ ฯ
ดูกรพระนางมัลลิกา มาตุคามบางคนในโลกนี้ เปนผูมกั โกรธ มากไปดวยความแคนใจ
ถูกวาแมเล็กนอยก็ขัดเคือง ฉุนเฉียว กระฟดกระเฟยดกระดางกระเดื่อง แสดงความโกรธความ
ขัดเคือง และความไมพอใจใหปรากฏแตเขาเปนผูใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยวดยาน ระเบียบ
ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีปโคมไฟ แกสมณะหรือพราหมณและ
ไมเปนผูมีใจริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหวและบูชาของผูอื่น ไม
เกียดกัน ไมตดั รอน ไมผูกความริษยา ถามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นมาสูความเปนอยางนี้
กลับมาเกิดในชาติใดๆ ยอมเปนผูมีผิวพรรณทราม รูปชั่ว ไมนาดู แตเปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก
มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์ ฯ
ดูกรพระนางมัลลิกา มาตุคามบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูมักโกรธไมมากไปดวยความ
คับแคนใจ ถูกวาแมมากก็ไมขัดเคือง ไมฉุนเฉียว ไมกระฟดกระเฟยด ไมกระดางกระเดื่อง
ไมแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไมพอใจใหปรากฏ แตเปนผูไมใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา
ยวดยานระเบียบ ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีปโคมไฟ แกสมณะ
หรือพราหมณ และเปนผูมีใจริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพความนับถือ การไหวและการ
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บูชาของผูอื่น เกียดกัน ตัดรอน ผูกความริษยา ถามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนัน้ แลว มาสูความ
เปนอยางนี้ กลับมาเกิดในชาติใดๆ ยอมเปนผูมีรูปงาม นาดู นาชม ประกอบดวยความเปนผูมี
ผิวพรรณงามยิง่ นัก แตเปนคนเข็ญใจ ยากจน ขัดสนและต่ําศักดิ์ ฯ
ดูกรพระนางมัลลิกา มาตุคามบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูมักโกรธไมมากไปดวยความ
คับแคนใจ ถูกวาแมมากก็ไมขัดเคือง ไมฉุนเฉียว ไมกระฟดกระเฟยด ไมกระดางกระเดื่อง ไม
แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไมพอใจใหปรากฏ เปนผูใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยวดยาน
ระเบียบ ของหอมเครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีปโคมไฟ แกสมณะหรือพราหมณ
และถามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนัน้ แลว มาสูความเปนอยางนี้ กลับมาเกิดในชาติใดๆ ยอมเปน
ผูมีรูปงาม นาดู นาชม ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณงามยิ่งนัก ทัง้ เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก
มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์ ฯ
ดูกรพระนางมัลลิกา นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้มีผิวพรรณทราม
รูปชั่ว ไมนาดู ทั้งเปนคนเข็ญใจ ยากจนขัดสนและต่ําศักดิ์อนึ่ง นีเ้ ปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคาม
บางคนในโลกนี้มีผิวพรรณทราม รูปชั่วไมนาดู แตเปนผูม ั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก
และสูงศักดิ์ นีแ้ ลเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้มีรูปงาม นาดู นาชม ประกอบดวย
ความเปนผูมีผวิ พรรณงามยิ่งนัก แตเปนคนเข็ญใจ ยากจน ขัดสนและต่ําศักดิ์ อนึ่ง นีเ้ ปนเหตุ
เปนปจจัยมาตุคามใหบางคนในโลกนี้มีรูปงาม นาดู นาชมประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณงาม
ยิ่งนัก ทั้งเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์ ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว พระนางมัลลิกาเทวีไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขา
แตพระองคผูเจริญ ในชาติอนื่ ชรอยหมอมฉันจะเปนผูมักโกรธ มากไปดวยความแคนใจ ถูกวาแม
เล็กนอยก็ขัดเคือง ฉุนเฉียวกระฟดกระเฟยด กระดางกระเดื่อง แสดงความโกรธความขัดเคือง
และความไมพอใจใหปรากฏ ในบัดนี้ หมอมฉันจึงมีผิวพรรณทราม รูปชั่ว ไมนาดูแตในชาติอื่น
หมอมฉันคงไดใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยวดยาน ระเบียบของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน
ที่อยูอาศัย และประทีปโคมไฟ บัดนีห้ มอมฉันจึงเปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก
ในชาติอื่น หมอมฉันคงจะไมมีใจริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหวและ
การบูชาของผูอื่น ไมเกียดกัน ไมตัดรอน ไมผูกความริษยา ในบัดนี้ หมอมฉันจึงมีศกั ดิ์สูง
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็นางกษัตริยบาง นางพราหมณีบา ง นางคฤหบดีบาง มีอยูในราชสกุลนี้
หมอมฉันไดดาํ รงความเปนใหญยิ่งกวาหญิงเหลานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ตั้งแตวันนีไ้ ป หมอมฉัน
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จักไมโกรธ ไมมากไปดวยความแคนใจ ถึงถูกวากลาวมากก็จกั ไมขัดเคือง ไมฉุนเฉียว ไมกระฟด
กระเฟยด ไมกระดางกระเดื่อง ไมแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไมพอใจใหปรากฏ
จักใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยวดยาน ระเบียบของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย
และประทีปโคมไฟ แกสมณพราหมณจกั ไมมีใจริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ
การไหว และบูชาของผูอื่น จักไมเกียดกัน ไมตัดรอน ไมผูกความริษยา ขาแตพระองคผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําหมอมฉันวาเปนอุบาสิกา ผูถึง
สรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป ฯ
[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือดรอนประกอบความขวนขวายในการทําตนให
เดือดรอน บางคนเปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอนประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน
บางคนทําตนใหเดือดรอนประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และทําผูอ ื่นให
เดือดรอนประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน บางคนไมทําตนใหเดือดรอนไม
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และไมทําผูอื่นใหเดือดรอนไมประกอบความ
ขวนขวายในการทําใหผูอื่นเดือดรอน ผูไมทําตนใหเดือดรอนและไมทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนผู
ไมหิว ดับรอน เย็นใจ เสวยสุข มีตนอันประเสริฐ อยูในปจจุบันเทียว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูทําตนใหเดือดรอนประกอบความ
ขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนชีเปลือย ไรมารยาท เลียมือ
เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมยินดีภิกษาที่เขานํามาเฉพาะ ไมยินดี
การเชิญ ไมรับภิกษาทีเ่ ขาแบงไวกอน ไมรับภิกษาจากปากหมอขาว ไมรับภิกษาที่คนยืนครอมธรณี
ประตูให ไมรับภิกษาที่คนยืนครอมทอนไมให ไมรับภิกษาที่คนยืนครอมสากให ไมรับภิกษาของคน
สองคนผูกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไม
รับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาทีน่ ัดแนะกันไว ไมรับภิกษาในที่ซึ่งสุนัขไดรับเลี้ยงดู
ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุราไมดื่มเมรัย ไมดื่ม
ยาดอง เขารับภิกษาทีเ่ รือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาที่เรือนสองหลัง
เยียวยาอัตภาพดวยขาวสองคําบางรับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง
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เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไว
วันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๗ วันบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่ง
เดือนเชนนี้บาง ชีเปลือยนั้น เปนผูมีผักดองเปนภักษาบางมีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลกู เดือย
เปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปน
ภักษาบาง มีขา วตังเปนภักษาบางมีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง
มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ ชีเปลือยนั้นทรงผาปานบาง
ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบางหนังเสือทัง้ เล็บบาง
ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบางผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพล
ทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบางเปนผูถอนผมและหนวด ประกอบดวยความ
ขวนขวายในการถอนผมและหนวดบางเปนผูยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง ประกอบ
ความขวนขวายในการกระโหยงบาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผู
อาบน้ําวันละ ๓ ครั้ง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง เขาเปนผูประกอบความ
ขวนขวายในการทํากายใหเดือดรอน ใหเรารอนมีอยางตางๆ เห็นปานนีอ้ ยูดวยประการฉะนี้ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล บุคคลชื่อวาเปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการ
ทําตนใหเดือดรอน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอนประกอบความ
ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาแพะ ฆาสุกร เปน
นายพรานนก เปนนายพรานเนื้อ เปนผูหยาบชา เปนคนฆาปลา เปนโจร เปนผูฆาโจร เปนนักโทษ
หรือเปนผูทํากรรมอันหยาบชาชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล บุคคลชื่อวา
เปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูทําตนใหเดือดรอนประกอบความ
ขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และเปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอนประกอบความขวนขวายใน
การทําผูอื่นใหเดือดรอน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนพระราชามหากษัตริยไดมูรธาภิเษก หรือวา
เปนพราหมณมหาศาล บุคคลนั้นใหสรางสัณฐาคารใหมทางทิศตะวันออกแหงพระนคร แลวปลงผม
และหนวดนุงหนังสัตวมีเล็บ ชโลมกายดวยเนยและน้ํามัน เกาหลังดวยเขามฤค เขาไปสูสัณฐาคาร
พรอมดวยมเหสีและพราหมณปุโรหิต บุคคลนั้นสําเร็จการนอนบนพื้นอันปราศจากการปูลาด
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ไลดวยมูลโคสด น้ํานมใดมีอยูในนมเตาหนึ่งของแมโคลูกออนตัวหนึ่ง พระราชายอมยังพระชนม
ใหเปนไปดวยน้ํานมเตานัน้ น้ํานมใดมีอยูในนมเตาที่ ๒ พระมเหสียอมยังพระชนมใหเปนไปดวย
น้ํานมเตานัน้ น้ํานมใดมีอยูในนมเตาที่ ๓ พราหมณปุโรหิตยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยน้ํานมเตานั้น
น้ํานมใดมีอยูในนมเตาที่ ๔ ยอมบูชาไฟดวยน้ํานมเตานั้น ลูกโคยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยน้ํานม
ที่เหลือ พระราชานั้นตรัสอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงฆาโคเทานี้เพื่อบูชายัญ จงฆาลูกโคผูเทานี้เพื่อ
บูชายัญ จงฆาลูกโคเมียเทานีเ้ พื่อบูชายัญจงฆาแพะเทานี้เพื่อบูชายัญ จงฆาแกะเทานี้เพื่อบูชายัญ
จงตัดตนไมเทานี้เพื่อทําหลัก จงเกี่ยวหญาคาเทานี้เพื่อบังและลาด แมชนเหลาใดที่เปนทาสก็ดี
เปนคนรับใชกด็ ี เปนคนงานก็ดี ของพระราชานั้น แมชนเหลานั้นสะดุงตออาญาสะดุงตอภัย
มีหนานองดวยน้ําตารองไหทําการงานอยู ดูกรภิกษุทั้งหลายอยางนีแ้ ล บุคคลชื่อวาเปนผูทําตน
ใหเดือดรอน ประกอบดวยความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และเปนผูทําผูอ ื่นใหเดือดรอน
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อยางไร บุคคลชื่อวาไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความ
ขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และไมทําผูอื่นใหเดือดรอนไมประกอบความขวนขวายในการ
ทําผูอื่นใหเดือดรอน บุคคลนั้นเปนผูไมทาํ ตนใหเดือดรอน และไมทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนผู
ไมมีความหิว ดับ เย็นใจเสวยสุข มีตนอันประเสริฐอยูในปจจุบันเทียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและ
จรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผี ูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดา
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลวเปนผูจาํ แนกธรรม พระตถาคตพระองค
นั้นทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองค
เองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม พระองคทรงแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดีหรือบุตรแหงคฤหบดี หรือบุคคลผูเกิดใน
ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น เขาฟงธรรมนั้นแลว ยอมไดศรัทธาในพระตถาคต เขา
ประกอบดวยการไดซึ่งศรัทธานั้นยอมเห็นตระหนักชัดดังนี้วา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี
บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบรู ณโดยสวน
เดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไรเราพึงปลงผมและหนวด
นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตเถิด สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือ
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ญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อเขาบวชแลว
อยางนี้ ถึงความเปนผูมีสิกขาและสาชีพ เสมอดวยภิกษุทงั้ หลาย ละปาณาติบาต งดเวนจาก
ปาณาติบาตวางอาชญา วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยู
เสมอ ละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ถือเอาแตของที่เขาใหจํานงแตของที่เขาให มีตน
ไมเปนขโมย สะอาดอยูเสมอ ละกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติ
หางไกล เวนจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน ละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท พูดแตคําจริง
ดํารงคําสัตย พูดเปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก ละคําสอเสียด ฟงจากขางนีแ้ ลวไม
ไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคน
หมูโนนแตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบ
คนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแต
คําที่ทําใหพรอมเพรียงกัน ละวาจาหยาบ เวนขาดจากวาจาหยาบ กลาวแตคําที่ปราศจากโทษเสนาะ
โสต ชวนใหรกั จับใจ สุภาพ คนสวนมากรักใคร พอใจ ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูก
กาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถพูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อา ง มีที่กําหนด
ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม ฉันหนเดียว
เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล เวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี
และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เวนขาดจากการทัดทรง ประดับและตกแตงรางกายดวยดอกไม
ของหอม และเครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานะแหงการแตงตัว เวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่ง
ที่นอนอันสูงใหญ เวนขาดจากการรับทองและเงิน เวนขาดจากการรับธัญชาติดิบเวนขาดจากการ
รับเนื้อดิบ เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี เวนขาดจากการรับทาสีและทาส เวนขาดจากการรับ
แพะและแกะ เวนขาดจากการรับไกและสุกรเวนขาดจากการรับชาง โค มาและฬา เวนขาดจาก
การรับไรนาและที่ดิน เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เวนขาดจากการซื้อขาย เวน
ขาดจากการฉอโกงดวยตาชัง่ โกงดวยของปลอมและโกงดวยเครื่องตวงวัด เวนขาดจากการรับสินบน
การลอลวงและการตลบแตลง เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจําการตีชิง การปลนและ
กรรโชก เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกายดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอ
จะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเองนกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปน
ภาระบินไป ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสนั โดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาต
เปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง เธอเปนผูประกอบดวยศีลขันธ
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อันเปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือ
นิมิตร ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุให
อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌา และโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ถึงความ
สํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู...ดมกลิ่นดวยจมูก...ลิ้มรสดวยลิ้น...ถูกตองโผฏฐัพพะดวย
กาย...รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิตร ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพือ่ สํารวม
มนินทรีย ที่เมือ่ ไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโสมนัสครอบงํา
นั้น ชื่อวารักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย เธอประกอบดวยอินทรียสังวรอัน
เปนอริยะ เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันบริสุทธิ์ไมระคนดวยกิเลสในภายใน เธอยอมทําความรูสึกตัว
ในการกาวไป ในการถอยกลับ ยอมทําความรูสึกตัวในการแลในการเหลียว ยอมทําความรูสึกตัว
ในการคูเขา ในการเหยียดออก ยอมทําความรูสึกตัวในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ยอมทํา
ความรูสึกตัวในการฉัน การดื่มการเคี้ยว การลิ้ม ยอมทําความรูสึกตัวในการถายอุจจาระปสสาวะ
ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น ความนิ่ง เธอประกอบดวย
ศีลขันธ อินทรียสังวร และสติสัมปชัญญะ อันเปนอริยะเชนนี้ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ
ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏที่แจง ลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาตภายหลัง
ภัตแลว นั่งคูบลั ลังก ตั้งกายตรงดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความโลภในโลก มีใจปราศจาก
ความโลภอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความโลภ ละความประทุษราย คือพยาบาท ไมคิดพยาบาท
มีความกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูล แกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย
คือ พยาบาท ละถีนมิทธะแลว มีความกําหนดหมายอยูทแี่ สงสวาง มีสติ มีสัมปชัญญะ ยอม
ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบภายใน ยอม
ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะ ละวิจกิ ิจฉาแลว เปนผูขามวิจกิ ิจฉา ไมมีความสงสัยใน
กุศลธรรมทั้งหลาย ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉา เธอละนิวรณเหลานี้อันเปนอุปกิเลสของใจ
เปนเครื่องทําปญญาใหทุรพลแลว สงัดจากกามฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ
บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว
อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบางหาชาติบาง สิบชาติบาง
ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง
ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบางตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง
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วา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขและทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพ
โนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขและทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้
เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ภิกษุนั้น
เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกเิ ลส ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออน ควรแก
การงาน ตั้งมัน่ ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย
เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลวประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี
ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา
สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาตนรก สวน
สัตวเหลานี้ประกอบดวย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไปเขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอยอมเห็นหมูสัตว
กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลวประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ
อันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ภกิ ษุ
นั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลสเปนจิตออน ควรแก
การงาน ตั้งมัน่ ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวขยญาณ ยอมรูชัดตามความ
เปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุ
ใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอม
หลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มญ
ี าณหยั่ง
รูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล บุคคลชื่อวาเปนผูไมทําตนใหเดือดรอน
ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความ
ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน และบุคคลนั้นเปนผูไมทําตนใหเดือดรอนไมทาํ ผูอื่นให
เดือดรอน เปนผูไมมีความหิว เปนผูดับ เย็นใจ เสวยสุข มีตนอันประเสริฐ อยูในปจจุบัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
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[๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงตัณหาเชนดังขาย ทองเที่ยวไป แผซานไป
เกาะเกี่ยวอยูใ นอารมณตางๆ เปนเครื่องปกคลุมหุมหอสัตวโลกนี้ซึ่งนุงเหมือนกลุมดายอันยุงเหยิง
ขอดเปนปมเปนเหมือนหญาปลอง ไมใหลวงพนอบาย ทุคติ วินิบาต และสงสาร
ไปได เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระ
ผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ตณ
ั หาเชนดังขาย ทองเที่ยวไป แผซานไป เกาะเกี่ยวอยู
ในอารมณตางๆ เปนเครื่องปกคลุมหุมหอสัตวโลกนี้ ซึ่งนุงเหมือนกลุมดายอันยุงเหยิง ขอดเปนปม
เปนเหมือนหญามุงกระตายและหญาปลอง ไมใหลวงพนอบาย ทุคติ วินิบาต และสงสารไปไดนนั้
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหาวิจริต ๑๘ ประการนี้ อาศัยขันธบัญจกภายใน ตัณหาวิจริต
๑๘ ประการนีอ้ าศัยขันธบัญจกภายนอก ตัณหาวิจริต ๑๘ ประการอันอาศัยขันธบัญจกภายในเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีความถือวา เรามี ก็ยอมมีความถือวา เราเปนอยางนี้ เราเปน
อยางนั้น เราเปนอยางอื่น เราไมเปนอยู เราพึงเปนอยางนี้เราพึงเปนอยางนั้น เราพึงเปนอยาง
อื่น แมไฉนเราพึงเปน แมไฉนเราพึงเปนอยางนี้ แมไฉนเราพึงเปนอยางนั้น แมไฉนเราพึงเปน
อยางอื่น เราจักเปน เราจักเปนอยางนี้ เราจักเปนอยางนั้น เราจักเปนอยางอื่น ตัณหาวิจริต ๑๘
ประการนี้อาศัยขันธบัญจกภายใน ตัณหาวิจริต ๑๘ ประการอันอาศัยขันธบัญจกภายนอกเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีความถือวา เรามีดว ยขันธบัญจกนี้ ก็ยอมมีความถือวา เราเปนอยางนี้
ดวยขันธบัญจกนี้ เราเปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกนี้เราเปนอยางอื่นดวยขันธบัญจกนี้ เราเปนอยู
ดวยขันธบัญจกนี้ เราไมเปนอยูดวยขันธบัญจกนี้ เราพึงเปนดวยขันธบัญจกนี้ เราพึงเปนอยางนี้
ดวยขันธบัญจกนี้เราพึงเปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกนี้ เราพึงเปนอยางอื่นดวยขันธบัญจกนี้ แม
ไฉนเราพึงเปนอยางนีด้ วยขันธบัญจกนี้ แมไฉนเราพึงเปนอยางนัน้ ดวยขันธบัญจกนี้นี้ แมไฉนเราพึง
เปนอยางอื่นดวยขันธ บัญจกนี้ เราจักเปนดวยขันธบัญจกนี้ เราจักเปนอยางนี้ดว ยขันธบัญจกนี้
เราจัก เปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกนี้ เราจักเปนอยางอืน่ ดวยขันธบัญจกนี้ ตัณหาวิจริต๑๘ ประการ
นี้อาศัยขันธบัญจกภายนอก ตัณหาวิจริต ๑๘ ประการอาศัยขันธบัญจก ภายใน ตัณหาวิจริต ๑๘
ประการอาศัยขันธบัญจกภายนอก ดวยประการฉะนี้รวมเรียกวา ตัณหาวิจริตเห็นปานนี้ ที่เปน
อดีต ๓๖ อนาคต ๓๖ เปนปจจุบัน ๓๖ รวมเปนตัณหาวิจริต ๑๐๘ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาที่ 202
ทั้งหลาย ตัณหานี้ นั้นแล เชนดังขาย ทองเที่ยวไป แผซานไป เกาะเกีย่ วอยูในอารมณตางๆ
เปนเครื่องปกคลุมหุมหอสัตวโลกนี้ซึ่งนุงเหมือนดายอันยุงเหยิง ขอดเปนปม เปนเหมือนหญามุง
กระตายและหญาปลอง ไมใหลวงพนอบาย ทุคติ วินิบาต และสงสารไปได ฯ
[๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๔ ประการนีย้ อ มเกิด ๔ ประการเปนไฉน คือ
ความรักยอมเกิดเพราะความรัก ๑ โทสะยอมเกิดเพราะความรัก ๑ความรักยอมเกิดเพราะโทสะ ๑
โทสะยอมเกิดเพราะโทสะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ความรักยอมเกิดเพราะความรักอยางไร บุคคล
ในโลกนี้เปนที่นาปรารถนา นาใครนาพอใจของบุคคล คนอื่นๆ มาประพฤติตอบุคคลที่รักนั้น
ดวยอาการที่นา ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เขายอมมีความคิดอยางนีว้ า คนอื่นมาประพฤติตอ
บุคคลที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจของเรา ดวยอาการอันนาปรารถนา นาใครนาพอใจ เขา
ยอมเกิดความรักในคนเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความรักยอมเกิดเพราะความรักอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็โทสะยอมเกิดเพราะความรักอยางไร บุคคลในโลก นี้เปนทีน่ า
ปรารถนา นาใคร นาพอใจของบุคคล คนอื่นมาประพฤติตอบุคคลนั้นดวยอาการอันไมนาปรารถนา
ไมนาใคร ไมนาพอใจ บุคคลนั้นยอมมีความคิดอยางนีว้ า คนอื่นมาประพฤติตอบุคคลที่นาปรารถนา
นาใคร นาพอใจของเราดวยอาการอันไมนา ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ เขายอมเกิดโทสะ
ในคนเหลานัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทสะยอมเกิดเพราะความรัก อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ความรักยอมเกิดเพราะโทสะอยางไร บุคคลในโลกนี้ไมเปนทีน่ า
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจของบุคคล คนอื่นๆ มาประพฤติตอบุคคลนั้น ดวยอาการอัน
ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ บุคคลนั้นยอมมีความคิดอยางนีว้ า คนอื่นๆ มาประพฤติ
ตอบุคคลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนา พอใจของเรา ดวยอาการอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร
ไมนาพอใจเขายอมเกิดความรักใครในคนเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความรักยอมเกิดเพราะโทสะ
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็โทสะยอมเกิดเพราะโทสะอยางไร บุคคลในโลกนี้ไมเปนที่นา
ปรารถนา ไมนารักใคร ไมนาพอใจของบุคคล คนอื่นๆ มาประพฤติตอบุคคลนั้น ดวยอาการอัน
นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ บุคคลนั้นยอมมีความคิดอยางนี้วา คนอื่นๆ มาประพฤติตอคนที่
ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจของเรา ดวยอาการอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เขา
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ยอมเกิดโทสะในบุคคลเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทสะยอมเกิดเพราะโทสะอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมชาติ ๔ ประการนี้แล ยอมเกิด ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุสงัดจากกาม ฯลฯ เขาปฐมฌานอยู สมัยนั้น แม
ความรักที่เกิดเพราะความรัก ยอมไมมีแกภกิ ษุนั้น แมโทสะที่เกิดเพราะความรัก ยอมไมมีแกภิกษุ
นั้น แมความรักที่เกิดเพราะโทสะ ยอมไมมแี กภกิ ษุนั้น แมโทสะที่เกิดเพราะโทสะ ยอมไมมีแก
ภิกษุนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายสมัยใด ภิกษุเขาทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน สมัยนั้น
แมความรักที่เกิดเพราะความรัก ยอมไมมแี กภกิ ษุนั้น แมโทสะที่บังเกิดเพราะความรัก ยอมไมมแี กภิกษุ
นั้น แมความรักที่เกิดเพราะโทสะ ยอมไมมแี กภกิ ษุนั้น แมโทสะที่เกิดเพราะโทสะ ยอมไมมีแก
ภิกษุนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุกระทําใหแจงซึง่ เจโตวิมุติ ปญญาวิมตุ ิ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู สมัยนั้น แมความรักที่เกิด
เพราะความรัก เปนธรรมชาติอันภิกษุนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน
ทําใหไมใหมี ไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา แมโทสะที่เกิดเพราะความรัก...แมความรักที่เกิดเพราะ
โทสะ...แมโทสะที่เกิดเพราะโทสะ เปนธรรมชาติอันภิกษุนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลวทําใหเปน
เหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมใหมี ไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ภิกษุนี้เราเรียกวา ไมยึดถือ ไม
โตตอบ ไมบังหวนควัน ไมลุกโพลง ไมถูกไฟไหม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเชื่อวายึดถืออยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเห็นรูป
โดยความเปนตน เห็นตนวามีรูป เห็นรูปในตน หรือเห็นตนในรูป ยอมเห็นเวทนาโดยความ
เปนตน เห็นตนวามีเวทนา เห็นเวทนาในตน หรือเห็นตนในเวทนา ยอมเห็นสัญญาโดยความ
เปนตน เห็นตนวามีสัญญา เห็นสัญญาในตน หรือเห็นตนในสัญญา ยอมเห็นสังขารทั้งหลาย
โดยความเปนตน เห็นตนวามีสังขาร เห็นสังขารในตน หรือเห็นตนในสังขาร ยอมเห็นวิญญาณ
โดยความเปนตน เห็นตนวามีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณ ภิกษุชื่อวา
ยึดถืออยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุชื่อวาไมยดึ ถืออยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมเห็นรูป
โดยความเปนตน ไมเห็นตนวามีรูป ไมเห็นรูปในตน หรือไมเห็นตนในรูป ไมเห็นเวทนา...
ไมเห็นสัญญา...ไมเห็นสังขาร...ไมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ไมเห็นตนวามีวิญญาณ ไมเห็น
วิญญาณในตน หรือไมเห็นตนในวิญญาณ ภิกษุชื่อวาไมยึดถืออยางนีแ้ ล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุชอื่ วายอมโตตอบอยางไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยอมดาตอบ
ผูดาตน ยอมโกรธตอบผูโกรธตน ยอมโตเถียงตอบผูโตเถียงตนภิกษุชอื่ วายอมโตตอบอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุชอื่ วายอมไมโตตอบอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไม
ดาตอบผูดาตน ยอมไมโกรธตอบผูโกรธตน ยอมไมโตเถียงตอบผูโตเถียงตน ภิกษุชอื่ วาไมโตตอบ
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมบังหวนควันอยางไร เมือ่ มีความถือวา เราเปนอยางนี้
เราเปนอยางนัน้ เราเปนอยางอื่น เราเปนอยู เราไมเปนอยูเ ราพึงเปน เราพึงเปนอยางนี้ เราพึง
เปนอยางนัน้ เราพึงเปนอยางอื่น แมไฉนเราพึงเปน แมไฉนเราพึงเปนอยางนี้ แมไฉนเราพึงเปน
อยางนั้น แมไฉนเราพึงเปนอยางอื่น เราจักเปน เราจักเปนอยางนี้ เราจักเปนอยางนั้น เราจัก
เปนอยางอื่น ภิกษุชื่อวายอมบังหวนควันอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมไมบังหวนควันอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อไมมี
ความถือวา เรามีอยู ก็ยอมไมมีความถือวา เราเปนอยางนี้ ... เราจักเปนอยางอื่น ภิกษุชื่อวายอมไม
บังหวนควันอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุลุกโพลงอยางไร ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อมีความถือวา เรามี
ขันธบัญจกนี้ ก็ยอมมีความถือวา เราเปนอยางนี้ดวยขันธบัญจกนี้ เราเปนอยางนัน้ ดวยขันธบัญจกนี้
เราเปนอยางอืน่ ดวยขันธบัญจกนี้ เราเปนอยูดวยขันธบัญจกนี้ เราไมเปนอยูดว ยขันธบัญจกนี้
เราพึงเปนขันธบัญจกนี้เราพึงเปนอยางนัน้ ดวยขันธบัญจกนี้ เราพึงเปนอยางอื่นดวยขันธบัญจกนี้
แมไฉนเราพึงเปนดวยขันธบัญจกนี้ แมไฉนเราพึงเปนอยางนี้ดว ยขันธบัญจกนี้ แมไฉนเราพึงเปน
อยางนั้นดวยขันธบัญจกนี้ เราจักเปนอยางนี้ดวยขันธบัญจกนี้ เราจักเปนอยางอื่นดวยขันธบัญจกนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุลุกโพลงอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุไมลุกโพลงอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ไมมีความถือวา
เรามีดวยขันธบัญจกนี้ ก็ยอมไมมีความถือวา เราเปนอยางนี้ดวยขันธบัญจกนี้...เราจักเปนอยางอืน่
ดวยขันธบัญจกนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมไมลุกโพลงอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุถูกไฟไหมอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังละอัสมิมานะ
ตัดรากขาด ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา
ไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถูกไฟไหมอยางนี้แล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุไมถูกไฟไหมอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ ปนผูละอัสมิมานะ
ไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปน
ธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมถูกไฟไหมอยางนี้แล ฯ
จบมหาวรรคที่ ๕
จบจตุตถปณณาสก
__________
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วรรคที่ไมสงเคราะหเปนปณณาสก
สัปปุริสวรรคที่ ๑
[๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษที่ยิ่งกวา อสัปบุรุษ สัปบุรุษ
และสัปบุรุษทีย่ ิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็อสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนคนฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ
ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท บุคคลนี้เราเรียกวาอสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนคนฆาสัตวดว ยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการฆาสัตวอีกดวยลักทรัพยดว ยตนเอง และ
ชักชวนผูอื่นในการลักทรัพยอีกดวย ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการประ
พฤติผิดในกามอีกดวย พูดเท็จดวยตนเอง และชักชวนผูอ ื่นในการพูดเท็จอีกดวย ดื่มน้ําเมาคือ
สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาทดวยตนเอง และชักชวนผูอ ื่นในการดื่มน้ําเมาคือสุรา
และเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาทอีกดวย บุคคลนีเ้ ราเรียกวา อสัปบุรุษยิ่งกวาอสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูง ดเวนจากการ
ฆาสัตว งดเวนจากการลักทรัพย งดเวนจากการประพฤติผิดในกามงดเวนจากการพูดเท็จ งดเวน
จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท บุคคลนี้เราเรียกวา สัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สัปบุรุษผูยิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
งดเวนจากการฆาสัตวดวยตัวเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการฆาสัตวอีกดวย เปนผูงดเวน
จากการลักทรัพยดว ยตนเอง และชักชวนผูอ ื่นใหงดเวนจากการลักทรัพยอีกดวย เปนผูงดเวนจากการ
ประพฤติผิดในกามดวยตนเองและชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการประพฤติผิดในกามอีกดวย เปนผู
งดเวนจากการพูดเท็จดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการพูดเท็จอีกดวย เปนผูงดเวน
จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาทดวยตนเองและชักชวนผูอื่นให
งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความ ประมาทอีกดวย บุคคลนี้เราเรียกวา
สัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ ฯ
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[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษที่ยิ่งกวา อสัปบุรุษ สัปบุรุษ
และสัปบุรุษทีย่ ิ่งกวาสัปบุรุษแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูม ีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็อสัปบุรุษเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ไมมีโอตตัปปะมีสุตะนอย เปน
คนเกียจคราน มีสติหลงลืม มีปญญาทราม บุคคลนี้เราเรียกวา อสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ตนเองเปนผูไมมีศรัทธา และชักชวนผูอื่นในความเปนผูไ มมีศรัทธาอีกดวย ตนเองไมมีหิริ และ
ชักชวนผูอื่นในความเปนผูไมมีหิริอีกดวย ตนเองเปนผูไมมีโอตตัปปะ และชักชวนผูอ ื่นในความ
เปนผูไมมีโอตตัปปะอีกดวย ตนเองมีสุตะนอย และชักชวนผูอื่นในความเปนผูมีสุตะนอยอีกดวย
ตนเองเปนผูเกียจคราน และชักชวนผูอื่นในความเปนผูเ กียจครานอีกดวย ตนเองมีสติหลงลืม
และชักชวนผูอ ื่นในความเปนผูมีสติหลงลืมอีกดวย ตนเองมีปญญาทราม และชักชวนผูอื่นในความ
เปนผูมีปญญาทรามอีกดวย บุคคลผูนี้เราเรียกวา อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูม ีศรัทธา มีหิริ
มีโอตตัปปะ เปนพหูสูต ปรารภความเพียร มีสติ มีปญญาบุคคลนี้เราเรียกวา สัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
ถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความถึงพรอมดวยศรัทธาอีกดวย เปนผูมีหิริ
ดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเปนผูม ีหิริอีกดวย เปนผูมีโอตตัปปะดวยตนเอง และชักชวน
ผูอื่นในความเปนผูมีโอตตัปปะอีกดวย เปนผูมีสติตั้งมั่นดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความมีสติ
ตั้งมั่นอีกดวยเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความถึงพรอมดวย ปญญา
อีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษที่ยงิ่ กวาสัปบุรุษ ฯ
[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษ สัปบุรุษ
และสัปบุรุษทีย่ ิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษ
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนคนมักฆาสัตว มักลักทรัพย มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ
มักพูดคําสอเสียด มักพูดคําหยาบ มักพูดคําเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา อสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
มักฆาสัตวดว ยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการฆาสัตวอีกดวยเปนผูมักลักทรัพยดว ยตนเอง และ
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ชักชวนผูอื่นใหลักทรัพยอกี ดวย เปนผูมักประพฤติผิดในกามดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นให
ประพฤติผิดในกามอีกดวยเปนผูมักกลาวเท็จดวยตนเอง และชักชวนผูอ ื่นใหกลาวเท็จดวย
เปนผูมักกลาวคําสอเสียดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหกลาวคําสอเสียดอีกดวย เปนผูมักกลาว
คําหยาบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหกลาวคําหยาบอีกดวย เปนผูมักกลาวคําเพอเจอดวยตนเอง
และชักชวนผูอ ื่นใหกลาวคําเพอเจออีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาอสัปบุรุษที่ยิ่งกวา
อสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูง ดเวนจาก
ปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากมุสาวาท งดเวนจาก
ปสุณวาจา งดเวนจากผรุสวาจา งดเวนจากสัมผัปปลาปะดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เราเรียกวา
สัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
งดเวนจากปาณาติบาตดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากปาณาติบาตอีกดวย เปนผูงดเวน
จากอทินนาทานดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากอทินนาทานอีกดวย เปนผูงดเวนจาก
กาเมสุมิจฉาจารดวยตนเองและชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารอีกดวย เปนผูงดเวนจาก
มุสาวาทดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากมุสาวาทอีกดวย เปนผูงดเวนจากปสุณวาจาดวย
ตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากปสณ
ุ วาจาอีกดวย เปนผูงดเวนจากผรุสวาจาดวยตนเอง
และชักชวนผูอ ่นื ใหงดเวนจากผรุสวาจา อีกดวยเปนผูงดเวนจากสัมผัปปลาปะดวยตนเอง และ
ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากสัมผัปปลาปะอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษที่ยิ่งกวา
สัปบุรุษ ฯ
[๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษ สัปบุรุษ
และสัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษ
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ เปนคนมักโลภ มีจิตพยาบาท มีความ
เห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาอสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูมักฆาสัตวดว ยตนเอง และชักชวนผูอ ื่นในการฆาสัตวอีกดวยฯลฯ เปนคนมักโลภดวยตนเอง
และชักชวนผูอ ื่นในความมักโลภอีกดวย เปนผูมีจิตพยาบาทดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความ
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พยาบาทอีกดวย เปนผูมีความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นผิดอีกดวย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคล นี้เราเรียกวาอสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูง ดเวนจาก
ปาณาติบาต ฯลฯ เปนผูไมมกั โลภ ไมมีจิตพยาบาท มีความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้
เราเรียกวาสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
งดเวนจากปาณาติบาตดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากปาณาติบาตอีกดวย ฯลฯ เปนผู
ไมมักโลภดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความไมโลภอีกดวย เปนผูไมมีจิตพยาบาทดวยตนเอง
และชักชวนผูอ ื่นในความไมพยาบาทอีกดวยเปนผูมีความเห็นชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่น
ในความเห็นชอบอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรษุ ที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ ฯ
[๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษ สัปบุรุษ
และสัปบุรุษทีย่ ิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษ
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมีความเห็นผิด มีความดําริผิด มีวาจาผิด มีการงานผิด
มีอาชีพผิด มีความพยายามผิด ตั้งสติผิด ตั้งใจมั่นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา
อสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูมีความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นผิดอีกดวย เปนผูมีความดําริผิดดวย
ตนเอง และชักชวนผูอื่นในความดําริผิดอีกดวยเปนผูมีวาจาผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใน
วาจาผิดอีกดวย เปนผูมีการงานผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการงานผิดอีกดวย เปนผูมี
อาชีพผิดดวยตนเองและชักชวนผูอื่นในอาชีพผิดอีกดวย เปนผูมีความพยายามผิดดวยตนเอง และ
ชักชวนผูอื่นในความพยายามผิดอีกดวย เปนผูตั้งสติผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการตั้งสติ
ผิดอีกดวย เปนผูตั้งใจมั่นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการตั้งใจมั่นผิดอีกดวย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาอสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูม ีความเห็นชอบ
มีความดําริชอบ มีวาจาชอบ มีการงานชอบ มีอาชีพชอบ มีความพยายามชอบ ตั้งสติชอบ
ตั้งใจมั่นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
มีความเห็นชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบอีกดวย เปนผูมีความดําริชอบดวย
ตนเอง และชักชวนผูอื่นในความดําริชอบอีกดวยเปนผูมวี าจาชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอ่นื
ในวาจาชอบอีกดวย เปนผูมกี ารงานชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการงานชอบอีกดวยเปนผู
มีอาชีพชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในอาชีพชอบอีกดวย เปนผูมคี วามพยายามชอบดวย
ตนเอง และชักชวนผูอื่นในความพยายามชอบอีกดวย เปนผูตั้งสติชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่น
ในการตั้งสติชอบอีกดวย เปนผูตั้งใจมั่นดวยตนเองและชักชวนผูอื่นในความตั้งใจมัน่ อีกดวย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ ฯ
[๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษที่ยิ่งกวา อสัปบุรุษ สัปบุรุษ
และสัปบุรุษทีย่ ิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษ
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความเห็นผิด ฯลฯ เปนผูมีความรูผิด เปนผูมีความพนผิด
ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เราเรียกวา อสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูมีความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นผิดอีกดวย ฯลฯ เปนผูม ีความรูผิด
ดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความรูผิดอีกดวยเปนผูมีความพนผิดดวยตนเอง และชักชวนผู
อื่นในความพนผิดอีกดวย ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาอสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูม ีความเห็นชอบ
ฯลฯ เปนผูมีความรูชอบ เปนผูมีความพนชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เราเรียกสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน
ผูมีความเห็นชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอ ื่นในความเห็นชอบอีกดวย ฯลฯ เปนผูมีความรูชอบ
ดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความรูชอบอีกดวย เปนผูม ีความพนชอบดวยตนเอง และชักชวน
ผูอื่นในความพนชอบอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ ฯ
[๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงคนชั่ว คนชัว่ ที่ยิ่งกวาคนชัว่ คนดี และคนดี
ที่ยิ่งกวาคนดี แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนชัว่ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯเปนผูมีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้
เราเรียกวาคนชั่ว ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คนชัว่ ที่ยิ่งกวาคนชัว่ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมัก
ฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการฆาสัตวอีกดวย ฯลฯเปนผูม ีความเห็นผิดดวยตนเอง
และชักชวนผูอ ื่นในความเห็นผิดอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาคนชั่วที่ยิ่งกวาคนชั่ว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คนดีเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว
ฯลฯ มีความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาคนดี ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คนดีที่ยิ่งกวาคนดีเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวน
จากการฆาสัตวดว ยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการฆาสัตวอกี ดวย ฯลฯ เปนผูมีความ
เห็นชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียก
วาคนดีทยี่ ิ่งกวาคนดี ฯ
[๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงคนชั่ว คนชัว่ ที่ยิ่งกวาคนชัว่ คนดี และคนดี
ที่ยิ่งกวาคนดี แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนชัว่ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความเห็นผิด ฯลฯ มีความรูผิด มีความพนผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
นี้เราเรียกวาคนชั่ว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คนชัว่ ที่ยิ่งกวาคนชัว่ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมี
ความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นผิดอีกดวยฯลฯ เปนผูมีความรูผิดดวยตน
เอง และชักชวนผูอ่นื ในความรูผิดอีกดวย เปนผูมีความพนผิดดวยตนเองและชักชวนผูอื่นในความ
พนผิดอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เราเรียกวาคนชั่วที่ยิ่งกวาคนชั่ว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คนดีเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมีความเห็นชอบ ฯลฯ
มีความรูชอบ มีความพนชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาคนดี ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คนดีที่ยิ่งกวาคนดีเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมี
ความเห็นชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบอีกดวย ฯลฯ เปนผูมีความรูชอบดวย
ตนเอง และชักชวนผูอื่นในความรูชอบอีกดวย เปนผูมีความพนชอบดวยตนเอง และชักชวน
ผูอื่นในความพนชอบอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาคนดีที่ยิ่งกวาคนดี ฯ
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[๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงบุคคลผูมีธรรมอันลามก บุคคลผูมีธรรมอัน
ลามกที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามก บุคคลผูมีธรรมอันงาม และบุคคล ผูมีธรรมอันงามที่ยิ่งกวา
บุคคลผูมีธรรมอันงาม แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บคุ คลผูมี
ธรรมอันลามกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นผิด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา ผูมีธรรมอันลามก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันลามกที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามกเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในฆาสัตวอีกดวย ฯลฯ เปน
ผูมีความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นผิดอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้
เราเรียกวาผูมีธรรมอันลามกที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันงามเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงด
เวนจากการฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นชอบ บุคคลนี้เราเรียกวาผูมีธรรมอันงาม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันงามที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันงามเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการ
ฆาสัตวอีกดวย ฯลฯ เปนผูมคี วามเห็นชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบอีกดวย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาผูมีธรรมอันงามที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันงาม ฯ
[๒๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงบุคคลผูมีธรรมอันลามก บุคคลผูมีธรรมอัน
ลามกที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามก บุคคลผูมีธรรมอันงาม และบุคคลผูมีธรรมอันงามที่ยิ่งกวา
บุคคลผูมีธรรมอันงาม แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บคุ คลผูมี
ธรรมอันลามกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความเห็นผิด ฯลฯ มีความรูผิด มีความ
พนผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา ผูมีธรรมอันลามก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันลามกที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามกเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นผิดอีกดวย
ฯลฯ เปนผูมีความรูผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความรูผิดอีกดวย เปนผูมีความพนผิดดวย
ตนเอง และชักชวนผูอื่นในความพนผิดอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา ผูมีธรรม
อันลามกที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามก ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันงามเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมี
ความเห็นชอบ ฯลฯ มีความรูช อบ มีความพนชอบ บุคคลนี้เราเรียกวาผูม ีธรรมอันงาม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันงามที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันงามเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเปนผูมีความเห็นชอบ และชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบอีกดวย
ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความรูชอบ และชักชวนผูอื่นในความรูชอบอีกดวย ตนเองเปนผูมีความพน
ชอบ และชักชวนผูอื่นในความพนชอบอีกดวย บุคคลนี้เราเรียกวาบุคคลผูมีธรรมอันงามที่ยิ่งกวา
บุคคลผูมีธรรมอันงาม ฯ
จบสัปปุริสวรรคที่ ๑
___________
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โศภนวรรคที่ ๒
[๒๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประทุษรายบริษทั ๔ จําพวกนี๔
้ จําพวกเปนไฉน
คือ ภิกษุผูทุศีล มีธรรมอันลามกชื่อวาประทุษรายบริษัทภิกษุณีผูทุศีล มีธรรมอันลามก ชื่อวา
ประทุษรายบริษทั อุบาสกผูทุศีล มีธรรมอันลามก ชื่อวาประทุษรายบริษัท อุบาสิกาผูทุศีล มีธรรม
อันลามก ชื่อวาประทุษรายบริษัท ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนีแ้ ล เปนผูประทุษรายบริษัท ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูทําบริษัทใหงาม ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉนคือ ภิกษุ
ผูมีศีล มีธรรมอันงาม ชื่อวาผูทําบริษัทใหงาม ภิกษุณีผูมศี ีล มีธรรมอันงาม ชื่อวาผูทําบริษัทให
งาม อุบาสกผูมีศีล มีธรรมอันงาม ชื่อวาผูท ําบริษัทใหงาม อุบาสิกาผูมีศีล มีธรรมอันงาม ชื่อ
วาผูทําบริษัทใหงาม ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูทําบริษัทใหงาม ๔ จําพวกนีแ้ ล ฯ
[๒๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกนํามา
โยนลงในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑วจีทจุ ริต ๑ มโนทุจริต ๑ มิจฉา
ทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาโยนลงใน
นรก ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไวใน
สวรรคธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑ สัมมาทิฐิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไวใน
สวรรค ฯ
[๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกนํามา
โยนลงในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑วจีทจุ ริต ๑ มโนทุจริต ๑ ความ
เปนคนอกตัญูอกตเวที ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ ล เหมือน
ถูกนํามาโยนลงในนรกดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกเชิญ
มาประดิษฐานไวในสวรรค ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑
ความเปนคนกตัญูกตเวที ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือน
ถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค ฯ
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[๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหมือนถูกนํามาโยน
ลงในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนคนฆาสัตว ๑ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑
พูดเท็จ ๑ ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ งดเวนจากการลักทรัพย ๑ งดเวนจากการประพฤติ
ผิดในกาม ๑งดเวนจากการพูดเท็จ ๑ ฯ
[๒๑๕] เปนผูมีความเห็นผิด ๑ ดําริผิด ๑ เจรจาผิด ๑ ทําการงานผิด ๑ ฯลฯ เปน
ผูมีความเห็นชอบ ๑ ดําริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ ทําการงานชอบ ๑ ฯ
[๒๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหมือนถูกนํามาโยน
ลงในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีอาชีพผิด ๑พยายามผิด ๑ ระลึกผิด ๑ ตั้ง
ใจไวผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ ล เหมือนถูกนํามาโยนลง
ในนรก ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไว
ในสวรรคธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีอาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตั้ง
ใจไวชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมา
ประดิษฐานไวในสวรรค ฯ
[๒๑๗] เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดเห็นวาไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวสิง่ ที่ไมไดฟงวาได
ฟง ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดทราบวาไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดรูวาไดรู ๑ ฯลฯ เปนผู
มักกลาวสิ่งที่ไมไดเห็นวาไมไดเห็น ๑เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดฟงวาไมไดฟง ๑ เปนผูมักกลาวสิ่ง
ที่ไมไดทราบวาไมไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมรูวาไมไดรู ๑ ฯ
[๒๑๘] เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดฟงวาไมได
ฟง ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดทราบวาไมไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดรูวาไมไดรู ๑ ฯลฯ เปนผู
มักกลาวสิ่งที่ไดเห็นวาไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดฟงวาไดฟง ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดทราบวา
ไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาวสิง่ ที่ไดรูวาไดรู ๑ ฯ
[๒๑๙] เปนคนไมมีศรัทธา ๑ เปนคนทุศีล ๑ ไมมีหริ ิ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ ฯลฯ เปน
คนมีศรัทธา ๑ เปนคนมีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ฯ
[๒๒๐] เปนคนไมมีศรัทธา ๑ เปนคนทุศีล ๑ เปนคนเกียจคราน ๑ มีปญญาทราม ๑
ฯลฯ เปนคนมีศรัทธา ๑ เปนคนมีศีล ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ มีปญ
 ญา ๑ ฯ
จบโศภนวรรคที่ ๒
____________
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ทุจริตวรรคที่ ๓
[๒๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วจีทจุ ริต ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือคําเท็จ ๑ คํา
สอเสียด ๑ คําหยาบ ๑ คําเพอเจอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายวจีทุจริต ๔ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
วจีสุจริต ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉนคือ คําจริง ๑ คําไมสอเสียด ๑ คําออนหวาน ๑ คําพอ
ประมาณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วจีสจุ ริต ๔ อยางนี้ ฯ
[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนผูไมฉลาด
เปนอสัปบุรุษ ยอมบริหารตนใหถูกขจัดถูกทําลาย เปนคนมีโทษวิญูชนติเตียน และยอมประสบ
กรรมมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑
มิจฉาทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูไมฉลาด เปน
อสัปบุรุษ ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลาย เปนคนมีโทษ วิญูชนติเตียนและยอมประ
สบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผู
ฉลาด เปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัดไมใหถูกทําลาย ไมมีโทษ วิญูชนไมติเตียน
และยอมไดประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑
มโนสุจริต ๑สัมมาทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ ลเปน
ผูฉลาด เปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลายไมมโี ทษ วิญูชนไมติเตียน
และยอมไดประสบบุญเปนอันมาก ฯ
[๒๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผูไมฉลาด
เปนอสัปบุรุษ ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลาย เปนผูม ีโทษ วิญูชนติเตียน และยอม
ประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทจุ ริต ๑ มโน
ทุจริต ๑ ความเปนคนอกตัญูอกตเวที ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
นี้แลเปนผูไมฉลาด เปนอสัปบุรุษ ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลายเปนผูมีโทษ วิญูชน
ติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผูประกอบดวยธรรม
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๔ ประการ เปนคนฉลาด เปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ไมมีโทษ
วิญูชนไมติเตียน และยอมประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑
วจีสุจริต ๑มโนสุจริต ๑ ความเปนคนกตัญูกตเวที ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการนี้แล เปนคนฉลาด เปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย
ไมมีโทษวิญูชนไมติเตียน และยอมประสบบุญเปนอันมาก ฯ
[๒๒๔] เปนคนฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑พูดเท็จ ๑ ฯลฯ
เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ งดเวนจากการลักทรัพย ๑งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑
งดเวนจากการพูดเท็จ ๑ ฯลฯ
[๒๒๕] เปนผูมีความเห็นผิด ๑ ดําริผิด ๑ ทําการงานผิด ๑ เจรจาผิด ๑ ฯลฯ เปนผูมี
ความเห็นชอบ ๑ ดําริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ ทําการงานชอบ ๑ ฯลฯ
[๒๒๖] เปนผูมีอาชีพผิด ๑ พยายามผิด ๑ ระลึกผิด ๑ ตั้งใจไวผิด ๑ ฯลฯ เปนผูมี
อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตั้งใจไวชอบ ๑ ฯลฯ
[๒๒๗] เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดเห็นวาไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวสิง่ ที่ไมไดฟงวาได
ฟง ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดทราบวาไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดรูวาไดรู ๑ ฯลฯ เปนผู
มักกลาวสิ่งที่ไมไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดฟงวาไมไดฟง ๑ เปนผูมักกลาว
สิ่งที่ไมไดทราบวาไมไดทราบ ๑เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดรูวาไมไดรู ๑ ฯลฯ
[๒๒๘] เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดฟงวาไมได
ฟง ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดทราบวาไมไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดรูวาไมไดรู ๑ ฯลฯ เปน
ผูมักกลาวสิ่งที่ไดเห็นวาไดเห็น ๑ เปนผูมกั กลาวสิ่งที่ไดฟงวาไดฟง ๑ มักกลาวสิ่งที่ไดทราบ
วาไดทราบ ๑ มักกลาวสิ่งที่ไดรูวาไดรู ๑ ฯลฯ
[๒๒๙] เปนผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูทุศีล ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ ฯลฯ เปนผู
มีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ฯลฯ
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[๒๓๐] เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ทุศีล ๑ เกียจคราน ๑ มีปญญาทราม ๑ ฯลฯ เปนผูมี
ศรัทธา ๑ มีศีล ๑ ปรารภความเพียร ๑ มีปญ
 ญา ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูฉลาดเปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย
เปนผูไมมีโทษวิญูชนไมติเตียน และยอมประสบบุญเปนอันมาก ฯ
[๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กวี ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน คือ จินตกวี ๑ สุต
กวี ๑ อรรถกวี ๑ ปฏิภาณกวี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายกวี ๔ จําพวกนี้แล ฯ
จบทุจริตวรรคที่ ๓
________
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กรรมวรรคที่ ๔
[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง
แลวประกาศใหทราบ กรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํามีวิบากดําก็มี กรรมขาวมีวิบาก
ขาวก็มี กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็มีกรรมไมดําไมขาวมีวบิ ากไมดําไมขาว ยอมเปนไป
เพื่อความสิ้นกรรมก็มี ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้แล เรากระทําใหแจงดวยปญญาอัน
ยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ
[๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง
แลวประกาศใหทราบ กรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํามีวิบากดําก็มี กรรมขาวมีวิบาก
ขาวก็มี กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็มีกรรมไมดําไมขาวมีวบิ ากไมดําไมขาว ยอมเปน
ไปเพื่อความสิน้ กรรมก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุง
แตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียน ยอมปรุงแตงวจีสังขารอันมีความเบียดเบียน ยอมปรุงแตง
มโนสังขารอันมีความเบียดเบียน ครั้นแลวยอมเขาถึงโลกที่มีความเบียดเบียน ผัสสะอันมีความ
เบียดเบียนยอมถูกตองบุคคลนั้น ผูเขาถึงโลกที่มีความเบียดเบียน เขาอันผัสสะที่มีความเบียดเบียน
ถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียน เปนทุกขโดยสวนเดียว เปรียบเหมือนสัตว
นรก นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุง
แตงกายสังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขารอันไมมีความเบียดเบียน ครั้นแลวยอมเขาถึงโลกที่ไมมี
ความเบียดเบียน ผัสสะอันไมมีความเบียดเบียนยอมถูกตองบุคคลนั้น ผูเขาถึงโลกที่ไมมีความ
เบียดเบียน เขาอันผัสสะที่ไมมีความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนาอันไมมีความ
เบียดเบียน เปนสุขโดยสวนเดียว เปรียบเหมือนเทพชั้นสุภกิณหะ นี้เราเรียกวากรรมขาวมีวิบาก
ขาว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทัง้ ขาวเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมคี วาม
เบียดเบียนบาง ครั้นแลวยอมเขาถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ผัสสะ
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อันมีความเบียดเบียนบางไมมีความเบียดเบียนบาง ยอมถูกตองบุคคลนั้น ผูเขาถึงโลกที่มีความ
เบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง เขาอันผัสสะที่มีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียด
เบียนบางถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมคี วามเบียดเบียนบาง มีทั้ง
สุขและทั้งทุกขระคนกัน เปรียบเหมือนมนุษย เทพบางพวก และวินิปาติกสัตวบางพวก นีเ้ รา
เรียกวากรรมทัง้ ดําทั้งขาว มีวบิ ากทั้งดําทั้งขาว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาวยอมเปนไปเพื่อความสิน้ กรรม
เปนไฉน เจตนาใดเพื่อละกรรมดําอันมีวบิ ากดําในบรรดากรรมเหลานั้นก็ดี เจตนาใดเพื่อละกรรม
ขาวอันมีวิบากขาวก็ดี เจตนาใดเพื่อละกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทัง้ ขาวก็ดี นี้เราเรียกวากรรม
ไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔
ประการนี้แลเรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ
[๒๓๔] ครั้งนั้นแล พราหมณชื่อสิขาโมคคัลลานะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูม ีพระภาค ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ หลายวันมาแลว
โสณกายนมาณพไปหาขาพระองค ครั้นแลวไดกลาววา พระสมณโคดมยอมทรงบัญญัติการไมกระทํา
กรรมทั้งปวง ก็แลเมื่อบัญญัติการไมกระทํากรรมทั้งปวง ชื่อวากลาวความขาดสูญแหงโลก ขาแตพระ
โคดมผูเจริญ โลกนี้มีกรรมเปนสภาพ ดํารงอยูดวยการกอกรรมมิใชหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรพราหมณ เราไมรูสึกวาไดเห็นโสณกายนมาณพเลย ทีไ่ หนจะไดปราศรัยเห็นปานนีก้ ันเลา
ดูกรพราหมณกรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ
๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํามีวิบากดําก็มี กรรมขาวมีวิบากขาวก็มกี รรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบาก
ทั้งดําทั้งขาวก็มี กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาวยอมเปนไปเพือ่ ความสิ้นกรรมก็มี ฯ
ดูกรพราหมณ ก็กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตง
กายสังขาร ... วจีสังขาร ... มโนสังขารอันมีความเบียดเบียน ... เขาอันผัสสะที่มีความเบียดเบียนถูกตอง
แลว ยอมไดเสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน เปนทุกขโดยสวนเดียว เหมือนสัตวนรก นี้เรา
เรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ
ดูกรพราหมณ ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแตงกาย
สังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขาร อันไมมีความเบียดเบียน...เขาอันผัสสะที่ไมมีความเบียดเบียน

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาที่ 221
ถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนาอันไมมีความเบียดเบียน เปนสุขโดยสวนเดียว เหมือนพวกเทพ
สุภกิณหะ นี้เราเรียกวากรรมขาวมีวิบากขาว ฯ
ดูกรพราหมณ ก็กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวบิ ากทั้งดําทั้งขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ปรุงแตงกายสังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง...
เขาอันผัสสะอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมคี วามเบียดเบียนบาง ถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนา
อันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง มีทั้งสุขและทุกขระคนกันเหมือนมนุษย
เทพบางพวก และวินิปาติกสัตวบางพวก นี้เราเรียกวากรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาว ฯ
ดูกรพราหมณ ก็กรรมไมดําไมขาว มีวบิ ากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรม
เปนไฉน เจตนาใดเพื่อละกรรมดํามีวิบากดําในบรรดากรรมเหลานั้นก็ดี...นี้เราเรียกวากรรมไมดํา
ไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพือ่ ความสิ้นกรรม ดูกรพราหมณ กรรม ๔ ประการนีแ้ ล
เราทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ เองแลวประกาศใหทราบ ฯ
[๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง
แลวประกาศใหทราบ ๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํามีวิบากดําก็มี กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี
กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็มี กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความ
สิ้นกรรมก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท
นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
งดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการดื่ม
น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทนีเ้ ราเรียกวากรรมขาวมีวิบากขาว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทัง้ ขาวเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ฯลฯ นี้เราเรียกวา
กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทัง้ ดําทั้งขาว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้น
กรรมเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เจตนาใดเพื่อละกรรมดํา อันมีวิบากดําในบรรดากรรมเหลานั้น
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ก็ดี ฯลฯ นีเ้ ราเรียกวากรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพือ่ ความสิ้นกรรม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้แลเรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ
[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง
แลวประกาศใหทราบ ๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํามีวิบากดําก็มี กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี
กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็มี กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อ
ความสิ้นกรรมก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆา
มารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันต มีจิตประทุษรายตอพระตถาคต ยังพระโลหิตใหหอขึ้น ทําลายสงฆ
ใหแตกกัน นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
งดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการพูด
สอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ ไมมากไปดวยความเพงเล็ง มีจิตไมพยาบาท
มีความเห็นชอบ นี้เราเรียกวากรรมขาวมีวิบากขาว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทัง้ ขาวเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขาร อันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ฯลฯ นี้เรา
เรียกวากรรมทัง้ ดําทั้งขาว มีวบิ ากทั้งดําทั้งขาว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้น
กรรมเปนไฉน เจตนาใดเพื่อละกรรมดําอันมีวิบากดําในบรรดากรรมเหลานั้นก็ดี ฯลฯ นี้เราเรียกวา
กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔
ประการนี้แล เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ
[๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง
แลวประกาศใหทราบ ๔ ประการเปนไฉน กรรมดํามีวิบากดําก็มกี รรมขาวมีวิบากขาวก็มี กรรม
ทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็มี กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้น
กรรมก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุง
แตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียน ฯลฯ นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
ปรุงแตงกายสังขารอันไมมีความเบียดเบียน ฯลฯ นี้เรียกวากรรมขาวมีวิบากขาว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทัง้ ขาวเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ฯลฯ นี้เรา
เรียกวากรรมทัง้ ดําทั้งขาว มีวบิ ากทั้งดําทั้งขาว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้น
กรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เราเรียกวากรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว
ยอมเปนไปเพือ่ ความสิ้นกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้แล เราทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ
[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง
แลวประกาศใหทราบ ๔ ประการเปนไฉน กรรมดํามีวิบากดําก็มกี รรมขาวมีวิบากขาวก็มี กรรม
ทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็มี กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อสิ้น
กรรมก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุง
แตงกายสังขาร อันมีความเบียดเบียน ฯลฯ นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
ปรุงแตงกายสังขารอันไมมีความเบียดเบียน ฯลฯ นี้เราเรียกวากรรมขาวมีวิบากขาว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทัง้ ขาวเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ฯลฯ นี้เรา
เรียกวากรรมทัง้ ดําทั้งขาว มีวบิ ากทั้งดําทั้งขาว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้น
กรรมเปนไฉน สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค
ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงคอุเบกขาสัมโพชฌงค นี้เราเรียกวากรรมไมดาํ ไมขาว
มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้แล
เราทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ
[๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก
เหมือนถูกนํามาทิ้งลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมอันมีโทษ ๑ วจีกรรมอันมีโทษ ๑
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มโนกรรมอันมีโทษ ๑ ทิฐิอนั มีโทษ ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดใน
นรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดใน
สวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมอันไมมโี ทษ ๑
วจีกรรมอันไมมีโทษ ๑ มโนกรรมอันไมมโี ทษ ๑ ทิฐิอันไมมีโทษ ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๔ ประการนีแ้ ล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ
[๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก
เหมือนถูกนํามาทิ้งลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมอันมีความเบียดเบียน ๑ วจีกรรม
อันมีความเบียดเบียน ๑ มโนกรรมอันมีความเบียดเบียน ๑ ทิฐิอันมีความเบียดเบียน ๑ บุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิง้ ลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม
๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมอันไมมคี วามเบียดเบียน ๑ วจีกรรมอันไมมีความเบียดเบียน ๑
มโนกรรมอันไมมีความเบียดเบียน ๑ ทิฐิอนั ไมมีความเบียดเบียน ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๔ ประการนีแ้ ล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ
[๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะมีในธรรมวินัยนีเ้ ทานั้น สมณะที่ ๒ มีในธรรม
วินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๔ มีในธรรมวินัยนี้ลัทธิอื่นวางจากสมณะทั้ง ๔
เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอยางนี้เถิดดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะเปนไฉน ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสังโยชน ๓เปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะ
ตรัสรูในเบื้องหนานี้สมณะ (ที่๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๒ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เพราะสิ้นสังโยชน ๓ และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เปนพระสกทาคามีมาสูโลกนี้คราวเดียว
เทานั้นแลวกระทําที่สุดทุกขได นี้สมณะที่ ๒ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สมณะที่ ๓ เปนไฉน
คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน๕ สิ้นไป เปนอุปปาติกะ (เปนพระอนาคามี)
จักปรินิพพานในภพนั้น มีอนั ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา นี้สมณะที่ ๓ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็สมณะที่ ๔เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิง่ เองในปจจุบนั เขาถึงอยู นี้สมณะที่ ๔
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะ (ที๑่ ) มีในธรรมวินัยนี้เทานั้นสมณะที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ มีในธรรม
วินัยนี้ ลัทธิอื่นวางจากสมณะทั้ง ๔ เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอยางนีเ้ ถิด ฯ
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[๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยสัปบุรุษแลว พึงหวังไดอานิสงส ๔ ประการ
อานิสงส ๔ ประการเปนไฉน คือ ยอมเจริญดวยศีลที่ เปนอริยะ ๑ ยอมเจริญดวยสมาธิที่เปน
อริยะ ๑ ยอมเจริญดวยปญญาที่เปนอริยะ ๑ยอมเจริญดวยวิมุตติที่เปนอริยะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลอาศัยสัปบุรุษแลวพึงหวังไดอานิสงส ๔ ประการนี้ ฯ
จบกรรมวรรคที่ ๔
_________
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อาปตติภยวรรคที่ ๕
[๒๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตารามใกลเมืองโกสัมพี ครั้งนั้น
แล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามวาดูกรอานนท อธิกรณนั้นระงับแลวหรือ ทานพระ
อานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ อธิกรณนั้นจักระงับแตทไี่ หน สัทธิวิหาริกของทานพระ
อนุรุทธชื่อวาพาหิยะตั้งอยูใ นการทําลายสงฆถายเดียว เมื่อพระพาหิยะตั้งอยูอยางนัน้ แลว ทานพระ
อนุรุทธก็ไมสําคัญที่จะพึงวากลาวแมสักคําเดียว พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เมื่อไร อนุรุทธ
จะจัดการชําระอธิกรณในทามกลางสงฆ อธิกรณชนิดใดก็ตามที่บังเกิดขึ้น เธอทั้งหลายกับสารีบุตร
และโมคคัลลานะตองระงับอธิกรณทั้งหมดนั้นมิใชหรือ ดูกรอานนท ภิกษุผูลามก เล็งเห็น
อํานาจประโยชน ๔ประการนี้ ยอมยินดีดว ยการทําลายสงฆ อํานาจประโยชน ๔ ประการเปนไฉน
ดูกรอานนท ภิกษุผูลามกในธรรมวินัยนี้ เปนผูทุศีล มีบาปธรรม มีความประพฤติไมสะอาด
นารังเกียจ มีการงานอันปกปด มิใชสมณะปฏิญาณวาเปนสมณะไมประพฤติพรหมจรรยปฏิญาณ
วาประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน ชุม ดวยกิเลส รุงรัง ดวยโทษ เธอปริวิตกอยางนี้วา ถาภิกษุ
ทั้งหลายจักรูเราวา เปนคนทุศีล มีบาปธรรม... รุงรังดวยโทษ จักเปนผูพรอมเพรียงกันนาสนะ
เราเสียแตภิกษุผูเปนพรรคพวกจักไมนาสนะเรา ดูกรอานนท ภิกษุผูลามก เล็งเห็นอํานาจประโยชน
ที่ ๑ นี้ ยอมยินดีดว ยการทําลายสงฆ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูลามก มีความเห็นผิด ประกอบดวยอันตคาหิกทิฐิ เธอปริวติ ก
อยางนี้วา ถาภิกษุทั้งหลายจักรูเราวามีความเห็นผิด ประกอบดวยอันตคาหิกทิฐิ จักเปนผูพรอมเพรียง
กันนาสนะเราเสีย แตภกิ ษุผูเปนพรรคพวก จักไมนาสนะเรา ดูกรอานนท ภิกษุผูลามก เล็งเห็น
อํานาจประโยชนขอที่ ๒ นีย้ อ มยินดีดวยการทําลายสงฆ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูลามก มีอาชีพผิด เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ เธอยอมปริวิตก
อยางนี้วา ถาภิกษุทั้งหลายจักรูเราวามีอาชีพผิด เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพจักเปนผูพรอมเพรียงกัน
นาสนะเราเสีย แตภกิ ษุเปนพรรคพวกจักไมนาสนะเราดูกรอานนท ภิกษุผูลามก เล็งเห็นอํานาจ
ประโยชนขอที่ ๓ นี้ ยอมยินดีดว ยการทําลายสงฆ ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูลามก ปรารถนาลาภ สักการะและความยกยอง เธอปริวิตก
อยางนี้วา ถาภิกษุทั้งหลายจักรูเราวาปรารถนาลาภ สักการะและความยกยอง จักพรอมเพรียงกัน
ไมสักการะเคารพนับถือบูชาเรา แตภิกษุผูเปนพรรคพวกจักสักการะเคารพนับถือบูชาเรา ดูกรอานนท
ภิกษุผูลามก เล็งเห็นอํานาจประโยชนขอที่ ๔ นี้ ยอมยินดีดว ยการทําลายสงฆ ดูกรอานนท ภิกษุ
ผูลามกเล็งเห็นอํานาจประโยชน ๔ ประการนี้แล ยอมยินดีดว ยการทําลายสงฆ ฯ
[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกลัวตออาบัติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนราชบุรุษจับโจรผูประพฤติหยาบชาไดแลว แสดงแกพระราชา ดวย
กราบทูลวา ขอเดชะ ผูนี้เปนผูประพฤติ หยาบชาตอพระองค ขอพระองคจงทรงลงอาญาแกเขา
พระราชาจึงตรัสอยางนี้วาทานผูเจริญทานทั้งหลายจงไป จงมัดบุรุษนี้เอาแขนไพลหลังใหมั่นคงดวย
เชือกอันเหนียว โกนผมแลวนําตระเวนไปตามถนนและตรอกดวยบัณเฑาะวมเี สียงหยาบออกทาง
ประตูดานใต แลวจงตัดศีรษะทางดานใตแหงนคร พวกราชบุรุษนั้นเอาแขนไพลหลังใหมั่นคงดวย
เชือกอันเหนียวแลวโกนผม นําตระเวนไปตามถนนและตรอกดวยบัณเฑาะวมเี สียงหยาบ แลวนํา
ออกทางประตูดานใต ตัดศีรษะเสียทางดานใตแหงนคร ในที่นั้น มีบุรษุ ผูยืนอยู ณ ทีส่ วนหนึ่ง
กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ บุรุษนี้กระทํากรรมอันหยาบชานาติเตียนถึงถูกตัดศีรษะ ราชบุรุษ
ทั้งหลายจึงจับมัดแขนไพลหลังใหมั่นคงดวยเชือกอันเหนียว โกนศีรษะดวยมีดโกนนําตระเวนไป
ตามถนนและตรอก ดวยบัณเฑาะวมีเสียงหยาบ แลวนําออกทางประตูดานใต ตัดศีรษะทางดานใต
แหงนคร เขาไมควรทํากรรมอันหยาบชาเห็นปานนี้จนถูกตัดศีรษะเลยหนอ ดังนี้ แมฉนั ใด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป เขาไปตั้งสัญญาคือความกลัวอันแรงกลา
อยาง นั้นไวในธรรม คือ ปาราชิกทั้งหลาย ขอนั้นเปนอันหวังไดวา ผูทยี่ ังไมตองธรรม คือ ปาราชิก
จักไมตอง หรือผูที่ตองแลวจักกระทําคืนตามธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนบุรุษนุง ผาดํา สยายผมหอยสากไวที่คอ เขาไปหาหมู
มหาชนแลวพึงกลาวอยางนีว้ า ทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาไดทํากรรมลามก นาติเตียน ควร
แกการหอยสาก ทานทั้งหลายพอใจใหขาพเจากระทําสิ่งใด ขาพเจาจะกระทําสิ่งนั้น ในที่นั้น มี
บุรุษยืนอยู ณ ที่สวนหนึ่งกลาวอยางนีว้ า ทานผูเจริญทั้งหลาย บุรุษนี้ไดกระทํากรรมอันลามก
นาติเตียนควรแกการหอยสาก เขานุงผาดํา สยายผม หอยสากไวที่คอเขาไปหาหมูมหาชนแลว
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กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจากระทํากรรมอันลามก นาติเตียน ควรแกการหอยสาก
ทานทั้งหลายพอใจใหขาพเจากระทําสิ่งใด ขาพเจาจะกระทําสิ่งนั้น ดังนี้เขาไมควรกระทํากรรมอัน
เปนบาป นาติเตียน ควรแกการหอยสากเห็นปานนั้นเลยหนอ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป เขาไปตั้งสัญญาคือความกลัวอันแรงกลาอยางนั้นไวใน
ธรรม คือสังฆาทิเสสทั้งหลาย ขอนั้นเปนอันหวังไดวา ผูที่ยังไมตองธรรม คือ สังฆาทิเสสจัก
ไมตอง หรือผูที่ตองแลวจักกระทําคืนตามธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนบุรุษนุง ผาดํา สยายผมหอยหอขี้เถาไวที่คอ เขาไปหา
หมูมหาชน แลวพึงกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาไดกระทํากรรมอันลามก นาติเตียน
ควรแกการหอยหอขี้เถา ทานทั้งหลายพอใจจะใหขาพเจากระทําสิ่งใด ขาพเจาจะกระทําสิ่งนั้น
ในที่นั้น มีบุรษุ ยืนอยู ณ ที่สว นหนึ่งกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย บุรุษนี้ไดกระทํากรรม
อันลามก นาติเตียน ควรแกการหอยหอขี้เถา เขานุงผาดํา สยายผมหอยหอขี้เถา เขาไปหาหมูมหาชน
แลวกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาไดกระทํากรรมอันลามก นาติเตียน ควรแกการ
หอยหอขี้เถา ทานทั้งหลายพอใจจะใหขาพเจาทําสิ่งใด ขาพเจาจะทําสิ่งนั้น เขาไมควรกระทํากรรม
อันลามก ควรแกการหอยหอขี้เถาเห็นปานนี้เลยหนอ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น
เหมือนกัน ภิกษุหรือภิกษุณบี างรูป เขาไปตั้งสัญญาคือความกลัวอันแรงกลาอยางนั้นไวในธรรม
คือ ปาจิตตียทงั้ หลาย ขอนี้เปนอันหวังไดวา ผูที่ยังไมตอ งธรรม คือ ปาจิตตีย จักไมตอ ง หรือ
ผูที่ตองแลวจักกระทําคืนตามธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนบุรุษนุง ผาดํา สยายผมเขาไปหาหมูม หาชน แลวพึง
กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาไดกระทํากรรมอันลามก นาติเตียน ควรตําหนิ ทาน
ทั้งหลายพอใจใหขาพเจากระทําสิ่งใด ขาพเจาจะกระทําสิง่ นั้น ณ ทีน่ ั้น มีบุรุษยืนอยู ณ ที่สวนหนึ่ง
กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย บุรุษผูนี้ไดกระทํากรรมอันลามก นาติเตียน ควรตําหนิ เขา
นุงผาดํา สยายผม เขาไปหาหมูมหาชนแลวกลาวอยางนีว้ า ทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาไดกระทํา
กรรมอันลามก นาติเตียน ควรตําหนิ ทานทั้งหลายพอใจใหขาพเจากระทําสิ่งใด ขาพเจาจะกระทํา
สิ่งนั้น เขาไมควรกระทํากรรมอันลามก นาติเตียนควรตําหนิ เห็นปานนั้น แมฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป เขาไปตั้งสัญญาคือ ความกลัวอันแรงกลา
อยางนั้นไวในธรรม คือ ปาฏิเทสนียะทั้งหลาย ขอนั้นพึงหวังไดวา ผูทยี่ ังไมตองธรรม คือ ปาฏิ
เทสนียะจักไมตอง ผูที่ตองแลวจักกระทําคืนตามธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกลัวตออาบัติ ๔
ประการนี้แล ฯ
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[๒๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมอยูประพฤติพรหมจรรยนี้ อันมีสิกขาเปนอานิสงส
มีปญญาเปนยอด มีวิมุตติเปนแกน มีสติเปนอธิปไตย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมจรรยมีสิกขา
เปนอานิสงสอยางไร สิกขา คือ อภิสมาจารเราบัญญัติแกสาวกทั้งหลายในธรรมวินยั นี้ เพื่อ
ความเลื่อมใสของผูที่ยังไมเลื่อมใส เพื่อความเลื่อมใสยิง่ ขึ้นของผูที่เลื่อมใสแลว สิกขา คือ
อภิสมาจารเราบัญญัติแลวแกสาวกเพื่อความเลื่อมใสของผูที่ยังไมเลื่อมใสเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งขึ้นของ
ผูที่เลื่อมใสแลว ดวยประการใดๆ สาวกนัน้ เปนผูมีปรกติไมทําสิกขานั้นใหขาด ไมใหทะลุ ไมใหดาง
ไมใหพรอย ยอมสมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย ดวยประการนั้นๆ
อีกประการหนึ่ง สิกขาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย เราบัญญัติแกสาวกทั้งหลาย
เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการทั้งปวง สิกขาอันเปนเบื้องตน แหงพรหมจรรย เราบัญญัติ
แกสาวกทั้งหลาย เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการทั้งปวง ดวยประการใดๆ สาวกนั้นเปน
ผูมีปรกติไมทําสิกขานั้นใหขาดไมใหทะลุ ไมใหดา ง ไมใหพรอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลายดวย ประการนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยมีสิกขาเปนอานิสงสอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็พรหมจรรยมีปญญาเปนยอดอยางไร ธรรมทั้งหลาย เราแสดง
แลวแกสาวกทัง้ หลายในธรรมวินัยนี้ เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการทั้งปวง ธรรมทั้งหลาย
เราแสดงแลวแกสาวกทั้งหลาย เพื่อความสิน้ ทุกขโดยชอบ โดยประการทั้งปวง ดวยประการใดๆ
ธรรมทั้งหมดนั้นอันสาวกพิจารณาดวยปญญา ดวยประการนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยมี
ปญญาเปนยอดอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็พรหมจรรยมีวิมุตติเปนแกนอยางไร ธรรมทั้งหลาย เราแสดงแก
สาวกทั้งหลายในธรรมวินยั นี้ เพื่อความสิน้ ทุกขโดยชอบ โดยประการ ทั้งปวง ธรรมทั้งหลายเรา
แสดงแกสาวกทั้งหลาย เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบโดยประการทั้งปวง ดวยประการใดๆ ธรรม
ทั้งหมดนัน้ เปนธรรมอันวิมตุ ติถูกตอง แลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยมีวิมุตติเปนแกนอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็พรหมจรรยมีสติเปนอธิปไตยอยางไร สติอันภิกษุตั้งไวดีแลวใน
ภายในทีเดียววา เราจักบําเพ็ญอภิสมาจาริกสิกขาที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือวา จักอนุเคราะห
อภิสมาจาริกสิกขาอันบริบูรณแลวไว ดวยปญญาในฐานะนั้นๆ ดังนี้บาง สติอันภิกษุตงั้ ไวดแี ลว
ในภายในทีเดียววา เราจักบําเพ็ญสิกขาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ
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หรือวาจักอนุเคราะหสิกขาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่บริบูรณแลวไว ดวยปญญาในฐานะนัน้ ๆ
ดังนี้บาง สติอันภิกษุตั้งไวดแี ลวในภายในทีเดียววา เราจักพิจารณาธรรมที่เราไมไดพจิ ารณาแลวดวย
ปญญาในฐานะนั้นๆ หรือวา จักอนุเคราะหธรรมที่เรา พิจารณาแลวไดดวยปญญาในฐานะนัน้ ๆ ดังนี้
บาง สติอันภิกษุตั้งไวดีแลวในภายในทีเดียววา เราจักถูกตองธรรมที่เราไมไดถูกตองดวยวิมุตติ
หรือวา จักอนุเคราะหธรรมที่เราถูกตองแลวดวยปญญาในฐานะนัน้ ๆ ดังนี้บาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พรหมจรรยมสี ติเปนอธิปไตยอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ที่เรากลาววา เราอยู ประพฤติพรหมจรรย
อันมีสิกขาเปนอานิสงส มีปญญาเปนยอด มีวิมุตติเปนแกน มีสติเปนอธิปไตย ดังนี้ เราอาศัย
ขอนี้กลาวแลว ฯ
[๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไสยา (การนอน) ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ
เปตไสยา (นอนอยางคนตาย) ๑ กามโภคีไสยา (นอนอยางคนบริโภคกาม) ๑ สีหไสยา (นอน
อยางราชสีห) ๑ ตถาคตไสยา (นอนอยางตถาคต) ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เปตไสยาเปนไฉน
คนตายโดยมากนอนหงายนีเ้ ราเรียกวาเปตไสยา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กามโภคีไสยาเปนไฉน คนบริโภคกามโดยมากนอนตะแคง
ขางซาย นี้เราเรียกวากามโภคีไสยา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สีหไสยาเปนไฉน สีหมฤคราชยอมสําเร็จการนอนขางเบื้องขวา
ซอนเทาเลื่อมเทา สอดหางเขาในระหวางโคนขา มันตื่นขึ้นแลวยืดกายเบื้องหนาแลว เหลียวดู
กายเบื้องหลัง ถามันเห็นความผิดแปลกหรือความละปรกติแหงกาย มันยอมเสียใจดวยเหตุนั้น
ถามันไมเห็นอะไรผิดปรกติ มันยอม ดีใจดวยเหตุนนั้ นี้เราเรียกวาสีหไสยา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ตถาคตไสยาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ
บรรลุจตุตถฌาน นี้เราเรียกวาตถาคตไสยา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไสยา(การนอน) ๔ อยางนี้แล ฯ
[๒๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูปารหบุคคล ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน คือ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจกพุทธะ ๑ สาวกของพระตถาคต ๑ พระเจา
จักรพรรดิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูปารหบุคคล ๔จําพวกนี้แล ฯ
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[๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ สัปปุริสสังเสวะ การคบสัปบุรุษ ๑ สัทธรรมสวนะ ฟงคํา
สั่งสอนของทาน ๑ โยนิโสมนสิการ ทําไวในใจโดยแยบคาย ๑ ธรรมานุธรรมปฏิปตติ ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหง
ปญญา ฯ
[๒๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการ เปนธรรมมีอุปการะมากแกมนุษย ธรรม ๔
ประการเปนไฉน คือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรมสวนะ๑ โยนิโสมนสิการ ๑ ธรรมานุธรรม
ปฏิปตติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ประการนี้แล เปนธรรมมีอุปการะมากแกมนุษย ฯ
[๒๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โวหารอันมิใชของพระอริยะ ๔ ประการนี้๔ ประการเปน
ไฉน คือ ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไมไดเห็นวาเห็น ๑ ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไมไดฟงวาไดฟง ๑
ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไมไดทราบวาไดทราบ ๑ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไมไดรูวาไดรู ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย โวหารอันไมใชของพระอริยะ ๔ ประการนี้แล ฯ
[๒๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยโวหาร ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ความ
เปนผูกลาวสิ่งที่ไมไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไมได ฟงวาไมไดฟง ๑ ความเปนผู
กลาวสิ่งที่ไมไดทราบวาไมไดทราบ ๑ ความเปน ผูกลาวสิ่งที่ไมไดรูวาไมไดรู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยโวหาร ๔ ประการนี้แล ฯ
[๒๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โวหารอันมิใชของพระอริยะ ๔ ประการ นี้ ๔ ประการเปน
ไฉน คือ ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ ความเปนผูกลาวสิง่ ที่ไดฟงวาไมไดฟง ๑
ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไดทราบวาไมไดทราบ ๑ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไดรูวาไมไดรู ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย โวหารอันมิใชของพระ อริยะ ๔ ประการนี้แล ฯ
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[๒๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยโวหาร ๔ ประการนี้ ๔ ประการ เปนไฉน คือ ความ
เปนผูกลาวสิ่งที่ไดเห็นวาไดเห็น ๑ ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไดฟงวาไดฟง ๑ ความเปนผูกลาวสิ่งที่
ไดทราบวาไดทราบ ๑ ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไดรูวาไดรู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยโวหาร ๔ ประการ
นี้แล ฯ
จบอาปตติภยวรรคที่ ๕
_________
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อภิญญาวรรคที่ ๖
[๒๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ ธรรมที่รูยิ่ง
ดวยปญญาแลวพึงกําหนดรูไ วก็มี ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงละเสียก็มี ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญา
แลวพึงใหเจริญก็มี ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงกระทําใหแจงก็มี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่รูยิ่ง
ดวยปญญาแลวพึงกําหนดรูเปนไฉน อุปาทานขันธ ๕ นีเ้ ราเรียกวา ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึง
กําหนดรูไว ก็ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงละเสียเปนไฉน คือ อวิชชา และภวตัณหา นี้เรา
เรียกวา ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงละเสีย ก็ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงใหเจริญเปนไฉน
คือ สมถะและวิปสสนา นี้เราเรียกวา ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงใหเจริญ ก็ธรรมที่รูยิ่งดวย
ปญญาแลวพึงกระทําใหแจงเปนไฉน คือ วิชชาและวิมุตติ นี้เราเรียกวา ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญา
แลวพึงกระทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล ฯ
[๒๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนริยปริเยสนา การแสวงหาอันไมประเสริฐ๔ ประการนี้
๔ ประการเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเปนผูมีชราเปนธรรมดา ยอมแสวงหา
สิ่งที่มีชราเปนธรรมดานั่นเอง ๑ ตนเองเปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา ยอมแสวงหาสิ่งทีม่ ีพยาธิเปน
ธรรมดานั่นเอง ๑ ตนเองเปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมแสวงหาสิ่งที่มีมรณะเปนธรรมดานั่นเอง ๑
ตนเองเปนผูมคี วามเศราหมองเปนธรรมดา ยอมแสวงหาสิ่งที่มีความเศราหมองเปนธรรมดานั่นเอง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนริยปริเยสนา ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยปริเยสนา การแสวงหา
อยางประเสริฐ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเปนผูมีชรา
เปนธรรมดา รูโทษในสิ่งที่มชี ราเปนธรรมดาแลว ยอมแสวงหานิพพานอันไมมีชรา เปนแดน
เกษมจากโยคะอยางเยี่ยม ๑ ตนเองเปนผูมพี ยาธิเปนธรรมดา รูโทษในสิ่งที่มีพยาธิเปนธรรมดาแลว
ยอมแสวงหานิพพานอันไมมีพยาธิ เปนแดนเกษมจากโยคะชั้นเยีย่ ม ๑ตนเองเปนผูมมี รณะเปน
ธรรมดา รูโทษในสิ่งที่มีมรณะเปนธรรมดาแลว ยอมแสวงหานิพพานอันไมตาย เปนแดนเกษม
จากโยคะชั้นเยี่ยม ๑ ตนเองเปนผูมีความเศราหมองเปนธรรมดา รูโทษในสิ่งที่มีความเศราหมอง
เปนธรรมดาแลวยอมแสวงหานิพพานอันไมเศราหมอง เปนแดนเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อริยปริเยสนา ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
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[๒๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ทาน
การให ๑ เปยยวัชชะ เจรจาถอยคํานารัก ๑ อรรถจริยาประพฤติประโยชน ๑ สมานัตตตา ความ
มีตนเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายสังคหวัตถุ ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
[๒๕๗] ครั้งนั้นแล ทานพระมาลุงกยบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ซึ่งขาพระองค
ไดฟงแลวพึงหลีกออกจากหมู อยูผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยูเถิด
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาลุงกยบุตร ทีนี้เราจักกลาวกะพวกภิกษุหนุมอยางไรเลา ในเมื่อทาน
เปนคนแกเฒา เปนผูใหญ ขอโอวาทของตถาคตโดยยอพระมาลุงกยบุตรกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ขอพระสุคตโปรด
ทรงแสดงธรรมโดยยอ แมไฉนขาพระองคจะพึงรูถึงเนือ้ ความแหงภาษิตของพระผูม ีพระภาค แม
ไฉน ขาพระองคพึงเปนทายาทแหงภาษิตของพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาลุงกย
บุตร เหตุเกิดตัณหา ซึ่งเปนทีท่ ี่ตัณหาเมื่อเกิด ยอมเกิดขึ้นแกภกิ ษุ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เปนไฉน ดูกรมาลุงกยบุตร ตัณหาเมื่อเกิดแกภกิ ษุยอมเกิดขึ้นเพราะจีวรเปนเหตุ ๑ เพราะ
บิณฑบาตเปนเหตุ ๑ เพราะเสนาสนะเปนเหตุ ๑ เพราะความเปนและความไมเปนอยางนั้น อยางนี้
เปนเหตุ ๑ดูกรมาลุงกยบุตร เหตุเกิดตัณหาซึ่งเปนที่ที่ตัณหา เมื่อเกิดยอมเกิดแกภกิ ษุ๔ ประการ
นี้แล เมื่อใดแล ภิกษุละตัณหาไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ใหถึง
ความไมมีไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ภิกษุนี้เราเรียกวา ตัดตัณหาไดเด็ดขาด รื้อสังโยชนไดแลว
ไดกระทําที่สดุ ทุกขไดแลวเพราะละมานะโดยชอบ ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระมาลุงกยบุตร อันพระผูมีพระภาคทรงโอวาทดวยพระโอวาทนี้แลว
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณแลวหลีกไป ลําดับนั้นแล ทานพระ
มาลุงกยบุตรเปนผูหลีกออกจากหมู อยูผูเดียวไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยู ไดกระทํา
ใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตรทัง้ หลายออกบวชเปนบรรพชิต โดยชอบ
ตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ เองในปจจุบนั เขาถึงอยู ตอกาลไมนานเลยไดรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลวกิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก ก็แลทาน
พระมาลุงกยบุตรเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
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[๒๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเปนใหญในโภคทรัพยแลว
ยอมไมตั้งอยูไ ดนานเพราะสถาน ๔ หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถาน ๔ นั้น สถาน ๔ เปนไฉน
คือ ไมแสวงหาพัสดุที่หายแลว ๑ไมซอมแซมพัสดุที่คร่ําครา ๑ ไมรูจักประมาณในการบริโภค ๑
ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลใหเปนพอบานแมเรือน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความ
เปนใหญในโภคทรัพยแลว ยอมไมตั้งอยูไ ดนานเพราะสถาน ๔ นี้หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดา
สถาน ๔ นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเปนใหญในโภคทรัพยแลว ยอม
ตั้งอยูไดนานเพราะสถาน ๔หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถาน ๔ นั้น สถาน ๔ เปนไฉน คือ
แสวงหาพัสดุที่หายแลว ๑ ซอมแซมพัสดุที่คร่ําครา ๑ รูจักประมาณในการบริโภค ๑ ตั้งสตรีหรือ
บุรุษผูมีศีลใหเปนพอบานแมเรือน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเปนใหญใน
โภคทรัพยแลว ยอมตั้งอยูไดนานเพราะสถาน ๔ นี้ หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถาน ๔ นั้น ฯ
[๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๔
ยอมเปนมาควรแกพระราชา ควรเปนมาทรง ยอมถึงการนับวาเปนราชพาหนะ องค ๔ เปนไฉน
คือ มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้สมบูรณดวยวรรณะ ๑ สมบูรณดวยกําลัง ๑
สมบูรณดวยความเร็ว ๑ สมบูรณดวยทรวดทรง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของ
พระราชา ประกอบดวยองค ๔ นี้แล เปนมาควรแกพระราชา ควรเปนมาทรง ถึงการนับวาเปน
ราชพาหนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปน
ผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิง่ กวา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสมบูรณดวยวรรณะ ๑ สมบูรณดว ยกําลัง ๑ สมบูรณดวยเชาวน ๑
สมบูรณดวยทรวดทรง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวย
วรรณะอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ปรารภ
ความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อบําเพ็ญกุศลธรรม เปนผูมีกําลังมีความบากบั่นมั่นคง ไมทอด
ธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางนี้แล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูชดั
ตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ภิกษุเปนผูสมบูรณ
ดวยเชาวนอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยทรวดทรงอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีปรกติไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ภิกษุเปนผู
สมบูรณดวยทรวดทรงอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล
ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๔
ประการ ยอมเปนมาควรแกพระราชา ควรเปนมาทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะทีเดียว องค ๔
เปนไฉน คือ มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้ เปนมาสมบูรณดวยวรรณะ ๑ สมบูรณ
ดวยกําลัง ๑สมบูรณดวยความเร็ว ๑ สมบูรณดวยทรวดทรง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนย
ตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๔ นี้แล เปนมาควรแกพระราชาควรเปนมาทรง ถึงการ
นับวาเปนราชพาหนะทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ธรรม ๔
ประการเปนไฉน คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสมบูรณดวยวรรณะ ๑ สมบูรณดวยกําลัง ๑
สมบูรณดวยเชาวน ๑ สมบูรณดวยทรวดทรง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะ
อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุเปน
ผูสมบูรณดวยวรรณะอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อบําเพ็ญกุศลธรรม เปนผูมีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระ
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระทํา
ใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยทรวดทรงอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูปรกติไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ภิกษุเปนผูสมบูรณ
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ดวยทรวดทรงอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผู
ควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ กําลังคือ
ความเพียร ๑ กําลังคือสติ ๑ กําลังคือสมาธิ ๑ กําลังคือปญญา ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๔
ประการนี้แล ฯ
[๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการไมควรเสพเสนาสนะ
สงัดอันตั้งอยูในราวปา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือเปนผูมีปญญาทราม เพราะกามวิตก
พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก และเปนผูโงเขลาบาน้ําลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล
ไมควรเสพเสนาสนะ สงัดอันตั้งอยูในราวปา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๔ ประการ
ควรเสพเสนาสนะสงัดอันตัง้ อยูในราวปา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือเปนผูมีปญญา เพราะ
เนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตก และเปนผูไมโงเขลาไมบาน้ําลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ควรเสพเสนาสนะสงัดอันตัง้ อยูในราวปา ฯ
[๒๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลผูไมฉลาด เปนอสัปบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๔
ประการ ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลาย เปนผูประกอบดวยโทษ วิญูชนติเตียน และยอม
ประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมอันมีโทษ ๑ วจีกรรม
อันมีโทษ ๑มโนกรรมอันมีโทษ ๑ ทิฐิอันมีโทษ ๑ คนพาลผูไมฉลาด เปนอสัปบุรุษ ประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลายเปนผูป ระกอบดวยโทษ วิญูชน
ติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตผูฉลาด เปนสัปบุรุษ
ประกอบดวยธรรม๔ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ไมประกอบดวยโทษ
วิญูชนไมติเตียน และยอมไดประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉนคือ กายกรรม
อันไมมีโทษ ๑ วจีกรรมอันไมมีโทษ ๑ มโนกรรมอันไมมีโทษ ๑ทิฐอิ ันไมมีโทษ ๑ บัณฑิต
ผูฉลาด เปนสัปบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย
ไมมีโทษ วิญูชนไมติเตียนและยอมประสบบุญเปนอันมาก ดังนีแ้ ล ฯ
จบอภิญญาวรรคที่ ๖
_________
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กรรมปถวรรคที่ ๗
[๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการยอมเกิดในนรก
เหมือนถูกนํามาทิ้งลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ตนเองเปนผูฆาสัตว ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
ฆาสัตว ๑ พอใจในการฆาสัตว ๑กลาวสรรเสริญคุณการฆาสัตว ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการนี้แลยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๔ประการเปนไฉน คือ ตนเอง
เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการฆาสัตว ๑ พอใจในการงดเวนจากการ
ฆาสัตว ๑ กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการฆาสัตว ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
นี้แลยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ
[๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก
เหมือนถูกนํามาทิ้งลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ตนเองเปนผูลักทรัพย ๑ ชักชวนผูอื่นใน
การลักทรัพย ๑ พอใจในการลักทรัพย ๑กลาวสรรเสริญคุณการลักทรัพย ๑ บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการนี้แลยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิง้ ลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๔ประการเปนไฉน
คือ ตนเองเปนผูงดเวนจากการลักทรัพย ๑ ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการลักทรัพย ๑ พอใจ
ในการงดเวนจากการลักทรัพย ๑ กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการลักทรัพย ๑ บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ
[๒๖๖] ตนเองเปนผูประพฤติผิดในกาม ๑ ชักชวนผูอื่นในการประพฤติผิดในกาม ๑
พอใจในการประพฤติผิดในกาม ๑ กลาวสรรเสริญคุณการประพฤติผิดในกาม ๑ ฯลฯ ตนเองเปนผู
งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจ
ในการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการประพฤติผิดใน
กาม ๑ ฯลฯ
[๒๖๗] ตนเองเปนผูพดู เท็จ ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดเท็จ ๑ พอใจในการพูดเท็จ ๑
กลาวสรรเสริญคุณการพูดเท็จ ๑ ฯลฯ ตนเองเปนผูงดเวนจากการพูดเท็จ ๑ ชักชวนผูอื่นในการงด
เวนจากการพูดเท็จ ๑ พอใจในการงดเวนจากการพูดเท็จ ๑ กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการ
พูดเท็จ ๑ ฯ
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[๒๖๘] ตนเองเปนผูพดู สอเสียด ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดสอเสียด ๑ พอใจในการ
พูดสอเสียด ๑ กลาวสรรเสริญคุณการพูดสอเสียด ๑ ฯลฯตนเองเปนผูงดเวนจากการพูดสอเสียด ๑
ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากการพูดสอเสียด ๑ พอใจในการงดเวนจากการพูดสอเสียด ๑ กลาว
สรรเสริญคุณการงดเวนจากการพูดสอเสียด ๑ ฯลฯ ฯ
[๒๖๙] ตนเองเปนผูพดู คําหยาบ ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการ
พูดคําหยาบ ๑ กลาวสรรเสริญคุณในการพูดคําหยาบ ๑ ฯลฯตนเองเปนผูงดเวนจากการพูดคํา
หยาบ ๑ ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการงดเวนจากการพูดคําหยาบ ๑
กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ ฯลฯ ฯ
[๒๗๐] ตนเองเปนผูพดู คําเพอเจอ ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดเพอเจอ ๑ พอใจในการ
พูดเพอเจอ ๑ กลาวสรรเสริญคุณการพูดเพอเจอ ๑ ฯลฯ ตนเองเปนผูงดเวนจากการพูดเพอเจอ ๑
ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ พอใจในการงดเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ กลาว
สรรเสริญคุณการงดเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ ฯลฯ
[๒๗๑] ตนเองเปนผูมากไปดวยความโลภ ๑ ชักชวนผูอื่นในความโลภ ๑ พอใจใน
ความโลภ ๑ กลาวสรรเสริญคุณความโลภ ๑ ฯลฯ ตนเองเปนผูไมมากไปดวยความโลภ ๑ ชักชวน
ผูอื่นในความไมโลภ ๑ พอใจในความไมโลภ ๑ กลาวสรรเสริญคุณความไมโลภ ๑ ฯลฯ ฯ
[๒๗๒] ตนเองเปนผูมจี ิตพยาบาท ๑ ชักชวนผูอื่นในความพยาบาท ๑ พอใจใน
ความพยาบาท ๑ กลาวสรรเสริญคุณความพยาบาท ๑ ฯลฯ ตนเองเปนผูไ มมีจิตพยาบาท ๑ ชักชวน
ผูอื่นในความไมพยาบาท ๑ พอใจในความไมพยาบาท ๑ กลาวสรรเสริญคุณความไมพยาบาท ๑ ฯลฯ ฯ
[๒๗๓] ตนเองเปนผูมคี วามเห็นผิด ๑ ชักชวนผูอื่นในความเห็นผิด ๑ พอใจในความ
เห็นผิด ๑ กลาวสรรเสริญคุณความเห็นผิด ๑ ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเห็นชอบ ๑ ชักชวน
ผูอื่นในความเห็นชอบ ๑ พอใจในความเห็นชอบ ๑ กลาวสรรเสริญคุณความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ ล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ
จบกรรมปถวรรคที่ ๗
__________________
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พระสูตรที่ไมนับเปนปณณาสก
[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการควรเจริญ เพื่อความรูยิ่งราคะ ๔ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา...๑
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต...๑ ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ ธรรม ๔ประการนี้ ควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการควรเจริญเพื่อรูยงิ่ ราคะ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อไมให
อกุศลบาปธรรมที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น ๑ ... เพื่อละอกุศลบาปธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ เพื่อใหกุศลที่ยังไม
เกิดเกิดขึ้น ๑ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อความ
ตั้งมั่น ไมฟนเฟอนเพื่อความมียิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหง
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ ธรรม ๔ ประการนี้ ควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔
ประการ ควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๔ ประการเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ และปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
วิริยสมาธิ...๑จิตตสมาธิ...๑ วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ๑ ธรรม ๔ ประการนี้ควรเจริญเพื่อ
ความรูยิ่งราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการควรเจริญเพื่อกําหนดรูราคะ ฯลฯ ธรรม ๔
ประการนี้ ควรเจริญเพื่อความสิ้นไปรอบเพื่อละ เพื่อความสิ้น เพื่อความเสื่อม เพื่อคลายกําหนัด
เพื่อดับ เพื่อสละเพื่อสละคืน ซึ่งราคะ ธรรม ๔ ประการนี้ ควรเจริญเพือ่ รูยิ่ง เพื่อกําหนดรู
เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้น เพื่อความเสื่อม เพื่อคลายกําหนัดเพื่อดับ เพือ่ สละ
เพื่อสละคืน ซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา
สาเฐยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะมทะ ปมาทะ ฯ
จบจตุกกนิบาต ฯ
________

