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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ปฐมปณณาสก
เสขพลวรรคที่ ๑
๑. สังขิตตสูตร
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กําลังของเสขบุคคล ๕ ประการ๕ ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ ศรัทธา
กําลัง คือ หิริ กําลัง คือ โอตตัปปะกําลัง คือ วิริยะ กําลัง คือ ปญญา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กําลังของเสขบุคคล ๕ประการนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า พวกเราจักเปนผูป ระกอบดวยกําลัง คือ ศรัทธา กําลัง คือ หิริ
กําลังคือ โอตตัปปะ กําลัง คือ วิริยะ กําลัง คือ ปญญา อันเปนกําลังของพระเสขบุคคล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 2
๒. วิตถตสูตร
[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของเสขบุคคล ๕ ประการนี้ ๕ ประการนี้เปนไฉน
คือ กําลัง คือ ศรัทธา กําลัง คือ หิริ กําลัง คือ โอตตัปปะ กําลัง คือ วิริยะ กําลัง
คือ ปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กําลัง คือ ศรัทธาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีศรัทธา ยอมเชื่อพระปญญาเครื่องตรัสรูของตถาคตวา แมเพราะเหตุ
นี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ เสด็จไปดีแลวทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นจะยิ่งกวา
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา
กําลังคือ ศรัทธา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กําลัง คือ หิริเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีหิริ ยอมละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ยอมละอายตอการประกอบธรรม
อันเปนบาปอกุศล นี้เรียกวากําลัง คือ หิริ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กําลัง คือ โอตตัปปะเปน
ไฉน อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีโอตตัปปะ ยอมสะดุงกลัวตอกายทุจริต วจีทจุ ริต
มโนทุจริต ยอมสะดุงกลัวตอการประกอบธรรมอันเปนบาปอกุศล นี้เรียกวากําลัง คือ โอต
ตัปปะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กาํ ลัง คือวิริยะเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอม
ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง
มีความบากบัน่ มั่นคงไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม นี้เรียกวา กําลัง คือ วิริยะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็กําลัง คือ ปญญาเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญ
 ญา ประกอบ
ดวยปญญาเครือ่ งหยั่งถึงความเกิดขึ้นและดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลสเปนเครื่องใหถึงความสิ้น
ไปแหงทุกขโดยชอบ นี้เรียกวากําลัง คือ ปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลายกําลังของพระเสขบุคคล
๕ ประการนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา
พวกเราจักเปนผูประกอบดวยกําลัง คือ ศรัทธากําลัง คือ หิริ กําลัง คือ โอตตัปปะ
กําลัง คือ วิริยะ กําลัง คือ ปญญา อันเปนกําลังของพระเสขบุคคล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๒
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๓. ทุกขสูตร
[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมอยูเปนทุกข
มีความเดือดรอน คับแคน เรารอนในปจจุบัน เมื่อแตกกายตายไปพึงหวังไดทุคติ ธรรม ๕
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑
เกียจคราน ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมอยูเปนทุกข มีความเดือดรอน คับแคน เรารอนในปจจุบัน เมื่อแตกกายตายไปพึงหวัง
ไดทุคติ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมอยูเปนสุขไมเดือดรอน
ไมคับแคน ไมเรารอนในปจจุบัน เมื่อแตกกายตายไปพึงหวังไดสุคติ ธรรม ๕ ประการเปน
ไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีศรัทธา ๑มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ปรารภความเพียร ๑
มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ล ยอมอยูเปนสุข
ไมเดือดรอน ไมคับแคน ไมเรารอนในปจจุบัน เมื่อแตกกายตายไปพึงหวังไดสุคติ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ภตสูตร
[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมถูกนํามาทิ้งไวใน
นรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทิ้งไวฉะนัน้ ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑เกียจคราน ๑ มีปญ
 ญาทราม ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ประการนี้แล ยอมถูกนํามาทิ้งไวในนรก เหมือน
สิ่งของที่เขานํามาทิ้งไวฉะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
เปนผูไดรับเชิญมาไวบนสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาวางไวฉะนัน้ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ปรารภความเพียร ๑
มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ลยอมเปนผูไดรับเชิญมา
ไวบนสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาวางไวฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๔
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๕. สิกขสูตร
[๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป ลาสิกขาสึกออกมาเปนคฤหัสถ
เธอยอมถึงฐานะอันนาติเตียน ซึ่งถูกกลาวหาอันชอบแกเหตุ ๕ประการในปจจุบนั ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ทานไมมีแมศรัทธาในกุศลธรรม ๑ไมมีแมหิริในกุศลธรรม ๑ ไมมีแม
โอตตัปปะในกุศลธรรม ๑ ไมมีแมความเพียรในกุศลธรรม ๑ ไมมีแมปญ
 ญาในกุศลธรรม ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป ลาสิกขาสึกออกมาเปนคฤหัสถ เธอยอมถึงฐานะอัน
นาติเตียน ซึ่งถูกกลาวหาอันชอบแกเหตุ ๕ ประการนี้แลในปจจุบัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
หรือภิกษุณีบางรูป แมมีทุกข โทมนัส มีหนานองดวยน้ําตา รองไหอยู ยอมประพฤติพรหมจรรย
ใหบริสุทธิ์ บริบูรณ เธอยอมถึงฐานะอันนาสรรเสริญที่ชอบแกเหตุ ๕ ประการในปจจุบัน
๕ ประการเปนไฉน คือ เธอมีศรัทธาในกุศลธรรม ๑มีหิริในกุศลธรรม ๑ มีโอตตัปปะ
ในกุศลธรรม ๑ มีความเพียรในกุศลธรรม ๑มีปญญาในกุศลธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
หรือภิกษุณีบางรูป แมมีทุกขโทมนัส มีหนานองดวยน้ําตา รองไหอยู ยอมประพฤติพรหมจรรย
ใหบริสุทธิ์บริบูรณ เธอยอมถึงฐานะอันนาสรรเสริญที่ชอบแกเหตุ ๕ ประการนี้แลในปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สมาปตติสูตร
[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การถึงอกุศลยอมไมมี ตลอดเวลาที่ศรัทธาในกุศลธรรม
ยังตั้งมั่นอยู แตเมื่อใด ศรัทธาเสื่อมหายไป อัสสัทธิยะ (ความไมเชื่อ)ยอมกลุมรุม เมื่อนั้น
การถึงอกุศลยอมมี การถึงอกุศลยอมไมมตี ลอดเวลาที่หริ ิในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู แตเมื่อใด
หิริเสื่อมหายไป อหิริกะ (ความไมละอาย) ยอมกลุมรุม เมื่อนั้น การถึงอกุศลยอมมี การถึง
อกุศลยอมไมมีตลอดเวลาทีโ่ อตตัปปะในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู แตเมือ่ ใด โอตตัปปะเสื่อม
หายไป อโนตตัปปะ (ความไมสะดุงกลัว) ยอมกลุมรุม เมื่อนั้น การถึงอกุศลยอมมี การ
ถึงอกุศลยอมไมมีตลอดเวลาที่วิริยะในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู แตเมื่อใด โอตตัปปะเสื่อมหาย
ไป อโนตตัปปะ (ความไมสะดุงกลัว) ยอมกลุมรุมเมื่อนั้น การถึงอกุศลยอมมี การถึง
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อกุศลยอมไมมีตลอดเวลาทีว่ ิริยะในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู แตเมื่อใด วิริยะเสื่อมหายไป
โกสัชชะ (ความเกียจคราน)ยอมกลุมรุม เมื่อนั้น การถึงอกุศลยอมมี การถึงอกุศลยอมไมมี
ตลอดเวลาทีป่ ญญายังตั้งมั่นอยู แตเมื่อใด ปญญาเสื่อมหายไป ปญญาทรามยอมกลุมรุม
เมื่อนั้นการถึงอกุศลยอมมี ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. กามสูตร
[๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยมากสัตวทงั้ หลาย หมกมุน อยูในกาม กุลบุตรผูละ
เคียวและคานหาบหญาออกบวชเปนบรรพชิต ควรเรียกวาเปนกุลบุตรผูมีศรัทธาออกบวช ขอนัน้
เพราะเหตุไร เพราะเขาควรไดกามดวยความเปนหนุมและกามเหลานั้นก็มีอยูตามสภาพ คือ
เลว ปานกลางและประณีต กามทั้งหมดก็ถงึ การนับไดวาเปนกามทั้งนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนเด็กออนนอนหงาย พึงเอาชิ้นไมหรือชิ้นกระเบื้องใสเขาไปในปาก เพราะความ
พลั้งเผลอของพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงพึงสนใจในเด็กนั้นทันที แลวรีบนําเอาชิ้นไมหรือชิ้นกระเบื้อง
ออกโดยเร็ว ถาไมสามารถนําออกโดยเร็วได ก็พึงเอามือซายจับ งอนิ้วมือขางขวาแลวแยง
เขาไปนําออกมาทั้งที่มีโลหิต ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาจะมีความลําบากแกเด็ก เราไมกลาว
วา ไมมีความลําบาก และพี่เลี้ยงผูหวังประโยชน มุงความสุขอนุเคราะห พึงกระทําอยางนั้น
ดวยความอนุเคราะห แตเมื่อใด เด็กนั้นเจริญวัย มีปญญาสามารถ เมื่อนั้น พี่เลี้ยงก็วางใจ
ในเด็กนั้นไดวา บัดนี้ เด็กมีความสามารถรักษาตนเองไดแลว ไมควรพลั้งพลาด ฉันใด ภิกษุ
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูที่เราตองรักษาเธอ ตลอดเวลาที่เธอยังไมกระทําดวยศรัทธาใน
กุศลธรรม ไมกระทําดวยหิรใิ นกุศลธรรม ไมกระทําดวยโอตตัปปะในกุศลธรรม ไมกระทําดวย
วิริยะในกุศลธรรม ไมกระทําดวยปญญาในกุศลธรรม แตเมื่อใด ภิกษุกระทําดวยศรัทธาใน
กุศลธรรม กระทําดวยหิริในกุศลธรรม กระทําดวยโอตตัปปะในกุศลธรรมกระทําดวยวิริยะใน
กุศลธรรม กระทําดวยปญญาในกุศลธรรม เมื่อนั้น เราก็ยอ มวางใจในเธอไดวา บัดนี้ ภิกษุ
มีความสามารถรักษาตนเองไดแลว ไมควรประมาท ฯ
จบสูตรที่ ๗
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๘. จวนสูตร
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเคลื่อน ไมตั้งมั่น
ในพระสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูไมมีศรัทธายอมเคลื่อน ไมตั้งมั่นใน
พระสัทธรรม ภิกษุผูไมมหี ิริ ... ภิกษุผูไมมีโอตตัปปะ ... ภิกษุผูเกียจคราน ... ภิกษุผูมีปญ
 ญา
ทราม ยอมเคลื่อน ไมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แลยอมเคลื่อน ไมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม๕ ประการ ยอมไมเคลื่อน ยอมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุผูมีศรัทธา ยอมไมเคลื่อน ยอมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ภิกษุผูมหี ิริ ...ภิกษุผูมีโอตตัปปะ ...
ภิกษุผูปรารภความเพียร ... ภิกษุผูมีปญญา ยอมไมเคลื่อนยอมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเคลื่อน ยอมตั้งมั่นใน
พระสัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อคารวสูตรที่ ๑
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูไมมีที่เคารพ
ไมมีที่ยําเกรง ยอมเคลื่อน ไมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ผูไมมีศรัทธา เปนผูไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง ยอมเคลื่อนไมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ภิกษุ
ผูไมมีหิริ ... ภิกษุผูไมมีโอตตัปปะ ... ภิกษุผูเกียจคราน ... ภิกษุผูมีปญญาทราม เปนผูไมมีที่เคารพ
ไมมีที่ยําเกรง ยอมเคลื่อนไมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง ยอมเคลื่อน ไมตั้งมั่นในพระสัทธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูมีที่เคารพ มีที่ยําเกรงยอมไม
เคลื่อน ยอมตัง้ มั่นในพระสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูมีศรัทธา เปนผู
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มีที่เคารพ มีที่ยําเกรง ยอมไมเคลื่อน ยอมตั้งมั่นในพระสัทธรรมภิกษุผูมีหิริ ... ภิกษุผูมี
โอตตัปปะ ... ภิกษุผูปรารภความเพียร ... ภิกษุผูมีปญญาเปนผูมีที่เคารพ มีที่ยําเกรง ยอม
ไมเคลื่อน ยอมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
นี้แล เปนผูมีทเี่ คารพ มีที่ยําเกรง ยอมไมเคลื่อน ยอมตั้งมัน่ ในพระสัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. อคารวสูตรที่ ๒
[๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูไมมีที่เคารพ
ไมมีที่ยําเกรง เปนผูไมควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุผูไมมีศรัทธา เปนผูไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง เปนผูไมควรเพื่อถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินยั นี้ ภิกษุผูไมมหี ิริ ... ภิกษุผูไมมีโอตตัปปะ ...
ภิกษุผูเกียจคราน ... ภิกษุผูมปี ญญาทราม เปนผูไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง เปนผูไมควรเพื่อถึง
ความเจริญงอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินยั นี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม๕
ประการนี้แล ยอมเปนผูไมมที ี่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง เปนผูไมควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม
ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูมีที่
เคารพ มีที่ยําเกรง เปนผูควรเพื่อถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ ธรรม ๕
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผมู ีศรัทธาเปนผูมีที่เคารพ มีที่ยําเกรง เปนผูควรเพื่อถึงความ
เจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุผูมีหิริ ... ภิกษุผูมีโอตตัปปะ ... ภิกษุผูปรารภความ
เพียร ... ภิกษุผมู ีปญญา เปนผูมีที่เคารพ มีที่ยําเกรง เปนผูควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม
ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผู
มีที่เคารพ มีที่ยําเกรง เปนผูควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบเสขพลวรรคที่ ๑
__________________
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สังขิตตสูตร
๒. วิตถตสูตร
๓. ทุกขสูตร
๔. ภตสูตร
๕. สิกขสูตร
๖. สมาปตติสูตร
๗. กามสูตร
๘. จวนสูตร
๙. อคารวสูตรที่ ๑
๑๐. อคารวสูตรที่ ๒ ฯ
__________________
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พลวรรคที่ ๒
๑. อนนุสสุตสูตร
[๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราบรรลุถึงบารมีอันเปนที่สุดเพราะรูยงิ่ ในธรรมที่ไดรู
สดับแลวในกาลกอนจึงปฏิญาณได กําลังของตถาคต ๕ ประการนี้ที่เปนเหตุใหตถาคตผู
ประกอบแลว ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร กําลัง
๕ ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ ศรัทธา ๑กําลัง คือ หิริ ๑ กําลัง คือ โอตตัปปะ ๑
กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของตถาคต ๕ ประการนี้
แล ที่เปนเหตุใหตถาคตผูประกอบแลว ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท
ประกาศพรหมจักร
จบสูตรที่ ๑
๒. กูฏสูตร
[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ กําลัง คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ หิริ ๑ กําลัง คือ โอตตัปปะ ๑กําลัง คือ วิริยะ ๑
กําลัง คือ ปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของพระเสขะ๕ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดากําลังของพระเสขะ ๕ ประการนีก้ าํ ลัง คือ ปญญาเปนเลิศ เปนยอด เปนที่รวบรวม
สิ่งที่เปนเลิศ เปนยอดเปนทีร่ วบรวมแหงเรือนยอด คือ ยอด ฉันใด บรรดากําลังของ
พระเสขะ ๕ประการนี้ กําลัง คือ ปญญา ก็เปนเลิศ เปนยอด เปนที่รวบรวม ฉะนัน้
เหมือนกันดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนนั้ แหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา พวกเรา
จักประกอบดวยกําลังคือศรัทธา ... กําลัง คือ หิริ ... กําลัง คือ โอตตัปปะ ...กําลังคือวิริยะ ...
กําลัง คือ ปญญา อันเปนกําลังของพระเสขะ ดูกรภิกษุทงั้ หลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
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๓. สังขิตสูตร
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ
ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑ กําลัง คือ สมาธิ ๑ กําลัง คือ ปญญา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. วิตถตสูตร
[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ กําลัง
คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑ กําลัง คือสมาธิ ๑ กําลัง คือ ปญญา
๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง คือ ศรัทธาเปนไฉนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา
ยอมเชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวากําลัง คือ ศรัทธา ก็
กําลัง คือ วิริยะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความ
เพียรเพื่อละอกุศลธรรม ... ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวากําลัง คือ วิริยะ
ก็กําลัง คือ สติเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสติ
ประกอบดวยสติเครื่องรักษาตัวชั้นเยี่ยม ระลึกตามแมสิ่งที่ทําแมคําที่พดู ไวนานได นีเ้ รียกวา
กําลัง คือ สติ ก็กําลัง คือ สมาธิเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู
เพราะวิตกวิจารสงบไป บรรลุทุติยฌาน อันเปนความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น
ไมมีวิตกวิจารมีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เพราะปติสิ้นไป เปนผูมีอุเบกขา มีสติ มี
สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข
และทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เรียกวา
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กําลัง คือ สมาธิ ก็กําลัง คือปญญาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยั นี้
เปนผูมีปญญาประกอบดวยปญญาที่หยั่งถึงความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส
เปนเครื่องใหถึงความสิ้นไปแหงทุกขโดยชอบ นี้เรียกวากําลัง คือ ปญญา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
กําลัง ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ทัฏฐัพพสูตร
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือกําลัง คือ
ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑ กําลัง คือสมาธิ ๑ กําลัง คือ ปญญา
๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พึงเห็นกําลัง คือ ศรัทธาในที่ไหน พึงเห็นในโสตาปตติยังคะ [องค
เปนเครื่องใหบรรลุความเปนพระโสดา] ๔ พึงเห็นกําลัง คือ ศรัทธาในที่นี้ พึงเห็นกําลัง คือ
วิริยะในทีไ่ หนพึงเห็นในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็นกําลัง คือ วิริยะในทีน่ ี้ พึงเห็นกําลัง คือ
สติในที่ไหน พึงเห็นในสติปฏฐาน ๔ พึงเห็นกําลัง คือ สติในที่นี้ พึงเห็นกําลังคือสมาธิ
ในที่ไหน พึงเห็นในฌาน ๔ พึงเห็นกําลัง คือ สมาธิในที่นี้ พึงเห็นกําลัง คือ ปญญาในที่
ไหน พึงเห็นในอริยสัจ ๔ พึงเห็นกําลัง คือ ปญญาในที่นี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ปุนกูฏสูตร
[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ
ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑ กําลัง คือ สมาธิ ๑กําลัง คือ ปญญา
๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้แล บรรดากําลัง ๕ประการนีแ้ ล กําลัง คือ ปญญา
เปนเลิศ เปนยอด เปนที่รวบรวม เหมือนสิง่ ที่เปนเลิศ เปนยอด เปนที่รวบรวม เหมือน
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สิ่งที่เปนเลิศ เปนยอด เปนทีร่ วบรวม แหงเรือนยอด คือ ยอด ฉันใด บรรดากําลัง ๕
ประการนี้ กําลัง คือ ปญญาเปนเลิศ เปนยอด เปนที่รวบรวมฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. หิตสูตรที่ ๑
[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมชื่อวาปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตน ไมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูถงึ พรอมดวยศีลดวยตนเอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยศีล
เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดว ยตนเองไมชกั ชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยสมาธิ เปนผูถึงพรอม
ดวยปญญาดวยตนเองไมชกั ชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยปญญา เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติดวย
ตนเอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติ เปนผูถ ึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะดวยตนเอง
ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม
๕ ประการนีแ้ ล ยอมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมชื่อวาปฏิบัติเพือ่ ประโยชนผอู ื่น ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. หิตสูตรที่ ๒
[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมชื่อวาปฏิบัติ
เพื่อประโยชนผูอื่น ไมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ไมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง แตชักชวนผูอื่นในการถึง
พรอมดวยศีล ไมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดว ยตนเอง แตชกั ชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยสมาธิ
ไมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง แตชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยปญญา ไมเปนผูถึง
พรอมดวยวิมตุ ติดวยตนเอง แตชักชวนผูอนื่ ในการถึงพรอมดวยวิมุตติ ไมเปนผูถึงพรอมดวย
วิมุตติญานทัสนะดวยตนเอง แตชักชวนผูอนื่ ในการถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมชื่อวาปฏิบัติเพือ่ ประโยชนผอู ื่น ไมชื่อ
วาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ฯ
จบสูตรที่ ๘
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๙. หิตสูตรที่ ๓
[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมไมชื่อวาปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตน ไมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ไมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึง
พรอมดวยศีล ไมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดว ยตนเอง ไมชกั ชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยสมาธิ
ไมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยปญญา ไมเปนผูถึง
พรอมดวยวิมตุ ติดวยตนเอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติ ไมเปนผูถึงพรอมดวย
วิมุตติญาณทัสนะดวยตนเอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมชื่อวาปฏิบัติ
เพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. หิตสูตรที่ ๔
[๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมชื่อวาปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตน และชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ธรรม ๕ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการถึง
พรอมดวยศีล เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดว ยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยสมาธิ
เปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยปญญา เปนผูถึง
พรอมดวยวิมตุ ติดวยตนเอง และชักชวนผูอ ื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติ เปนผูถึงพรอมดวย
วิมุตติญาณทัสนะดวยตนเอง และชักชวนผูอ ื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมชื่อวาปฏิบัติเพือ่ ประโยชนตนเอง
และชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบพลวรรคที่ ๒
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อนนุสสุตสูตร
๒. กูฏสูตร
๓. สังขิตสูตร
๔. วิตถตสูตร
๕. ทัฏฐัพพสูตร
๖. ปุนกูฏสูตร
๗. หิตสูตรที่ ๑
๘. หิตสูตรที่ ๒
๙. หิตสูตรที่ ๓
๑๐. หิตสูตรที่ ๔
__________________
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ปญจังคิกวรรคที่ ๓
๑. คารวสูตรที่ ๑
[๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผไู มมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง ไมมีความประพฤติ
เสมอในเพื่อนพรหมจรรย จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะ
ที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของ
พระเสขะ ใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมบําเพ็ญธรรมของพระเสขะให
บริบูรณแลว จักรักษาศีลใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมรักษาศีลใหบริบูรณ
แลว จักอบรมสัมมาทิฐิใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมอบรมสัมมาทิฐิให
บริบูรณแลว จักเจริญสัมมาสมาธิใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขอที่ภิกษุผูมีทเี่ คารพ มีที่ยําเกรง มีความประพฤติเสมอในเพื่อนพรหมจรรย จักบําเพ็ญธรรม
คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณไดนนั้ เปนฐานะทีจ่ ะมีได ขอที่ภิกษุบําเพ็ญธรรม คือ
อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณไดนนั้ เปนฐานะทีจ่ ะมี
ได ขอที่ภิกษุบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณแลว จักรักษาศีลใหบริบูรณไดนนั้ เปน
ฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุรักษาศีลใหบริบูรณแลว จักอบรมสัมมาทิฐิใหบริบูรณไดนนั้ เปน
ฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุอบรมสัมมาทิฐิใหบริบูรณแลว จักเจริญสัมมาสมาธิใหบริบูรณไดนนั้
เปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. คารวสูตรที่ ๒
[๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผไู มมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง ไมมีความ
ประพฤติเสมอในเพื่อนพรหมจรรย จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณไดนั้น
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ไมใชฐานะทีจ่ ะมีได ขอทีภ่ กิ ษุไมบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จัก
บําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณไดนนั้ ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมบําเพ็ญธรรมของ
พระเสขะใหบริบูรณแลว จักรักษาศีลขันธใหบริบูรณไดนนั้ ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไม
รักษาศีลขันธใหบริบูรณแลว จักเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่
ภิกษุไมเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญปญญาขันธใหบริบรู ณไดนนั้ ไมใชฐานะที่จะ
มีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุมีทเี่ คารพ มีที่ยําเกรง มีความประพฤติเสมอในเพื่อน
พรหมจรรย จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณไดนนั้ เปนฐานะทีจ่ ะมีได ขอ
ที่ภิกษุบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณ
ไดนั้น เปนฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณแลว จักรักษาศีลขันธ
ใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุรกั ษาศีลขันธใหบริบูรณแลว จักเจริญสมาธิขันธ
ใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญ
ปญญาขันธใหบริบูรณไดนนั้ เปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อุปกิเลสสูตร
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งเศราหมองแหงทอง ซึง่ เปนเหตุใหทองเศราหมองแลว
ยอมไมออน ใชการไมได ไมสุกใส เสียเร็ว จะทําเปนเครื่องประดับไมได มี ๕ ประการ
๕ ประการเปนไฉน คือ เหล็ก ๑ โลหะ ๑ ดีบุก ๑ตะกัว่ ๑ เงิน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งเศราหมองแหงทอง ๕ ประการนี้แล ซึง่ เปนเหตุใหทองเศราหมองแลว ยอมไมออน ใช
การไมได ไมสุกใส เสียเร็ว จะทําเปนเครื่องประดับไมได เมื่อใด ทองพนจากสิ่งเศราหมอง
๕ ประการนี้ ยอมออน ใชการได สุกใส ทนทาน จะทําเปนเครื่องประดับก็ได คือ ชางทอง
ตองการเครื่องประดับชนิดใดๆ เชน แหวน ตุมหู สรอยคอ สังวาลย ก็ทําไดตามตองการ
ฉันใด อุปกิเลสแหงจิต ซึ่งเปนเหตุใหจิตเศราหมองแลว ยอมไมออน ใชการไมได ไมผองใส
เสียเร็ว ไมตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความหมดสิ้นไปแหงอาสวะ ก็มี ๕ ประการ ฉันนัน้ เหมือนกัน
อุปกิเลส ๕ ประการเปนไฉนคือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถิ่นมิทธะ ๑ อุทธัจจกุกกุจจะ
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๑ วิจกิ ิจฉา ๑อุปกิเลสแหงจิต ๕ ประการนีแ้ ล ซึ่งเปนเหตุใหจิตเศราหมองแลว ยอมไมออนใชการไมได
ไมผองใส เสียเร็ว ไมตั้งมั่นโดยชอบ เพื่อความหมดสิ้นไปแหงอาสวะ แตเมื่อใด จิตพนจาก
อุปกิเลส ๕ ประการนี้ ยอมออน ใชการไดผองใส ทนทาน ตั้งมั่นโดยชอบ เพื่อความหมดสิ้น
ไปแหงอาสวะ และภิกษุจะนอมจิตไปเพื่อทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึงทําให
แจงไดดวยปญญาอันยิ่งใดๆ เมื่อธรรมเครื่องสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จใน
ธรรมนั้นๆ โดยแนนอน ถาภิกษุหวังอยูว า เราพึงแสดงฤทธิ์ไดหลายประการ คือ คนเดียว
เปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฎก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา
กําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได
เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร
พระอาทิตย ซึง่ มีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก
ก็ได เมื่อธรรมเครื่องสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในอิทธิวิธีนั้นๆ โดย
แนนอน ถาเธอหวังอยูวา เราพึงฟงเสียง ๒ อยาง คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งทีอ่ ยู
ไกลและใกล ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย เมื่อธรรมเครื่องสืบตอมีอยูไม
ขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในทิพโสตนั้นๆ โดยแนนอน ถาเธอหวังอยูว า เราพึงกําหนด
รูใจของสัตวอนื่ ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็พึงรูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก
ราคะ ก็พึงรูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็พึงรูว าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็พึง
รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็พึงรูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็พึงรูว าจิต
ปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็พงึ รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็พึงรูวาจิตฟุง ซาน จิตเปนมหรคต
ก็พึงรูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็พึงรูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอืน่ ยิ่งกวา
ก็พึงรูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวาหรือจิตไมมีจิตอืน่ ยิ่งกวา ก็พึงรูวาจิตไมมจี ิตอืน่ ยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ
ก็พึงรูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็พึงรูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็พงึ รูวาจิต
หลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็พึงรูวาจิตไมหลุดพน เมื่อธรรมเครื่องสืบตอมีอยูไมขาดสาย
เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในเจโตปริยญาณนัน้ ๆ โดยแนนอนถาเธอหวังอยูวา เราพึงระลึกชาติ
กอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบางสองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติ
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บาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง
พันชาติบางแสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง
ตลอดสังวัฏวิวฏั กัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน เรามีชอื่ อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิว
พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น ไดเสวยสุข เสวยทุกขอยางนั้นๆมีกําหนดอายุเพียง
เทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น ไดเสวยสุข เสวยทุกขอยางนัน้ ๆ
มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เราพึงระลึกชาติกอนได
เปนอันมากพรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ๔ ดวยประการฉะนี้ เมื่อธรรมเครื่องสืบตอมีอยู
ไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในบุพเพนิวาสานุสติญาณ ๕ นั้นๆ โดยแนนอน ถา
เธอหวังอยูว า เราพึงเห็นหมูสัตวกําลังเคลื่อน กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิว
พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย พึงรูหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริตวจีทจุ ริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา
เปนมิจฉาทิฐิ ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา
เปนสัมมาทิฐิ ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ สัตวเหลานั้น เมื่อตายไป เขาเขาถึง
สุคติโลกสวรรค เราพึงเห็นหมูสัตวที่กําลังเคลื่อน กําลังอุปบัติ เลวประณีต มีผวิ พรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย พึงรูหมูส ัตวผู
เปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ เมื่อธรรมเครื่องสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จ
ในจุตูปปาตญาณนั้นๆ โดยแนนอน ถาเธอหวังอยูวา เราพึงทําใหแจงซึง่ เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู
เมื่อธรรมเครื่องสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในเจโตวิมุติปญญาวิมตุ ินั้นๆ
โดยแนนอน ฯ
จบสูตรที่ ๓

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 19
ทุสสีลสูตร
[๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูทศุ ีล มีศีลวิบัติแลว ยอมเปน
ธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะ ของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิ
วิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมีนิพพิทา และวิราคะ
ของภิกษุผูมยี ถาภูตญาณวิบตั ิ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เมื่อนิพพิทาและวิราคะไมมี
วิมุตติญาณทัสสนะ ของภิกษุผูมีนิพพิทาและวิราคะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมที่มกี ิ่งและใบวิบัตแิ ลว แมกะเทาะของตนไมนนั้ ก็ไมถึงความบริบูรณ
แมเปลือกก็ไมถึงความบริบูรณ แมกะพีก้ ็ไมถึงความบริบูรณ แมแกนก็ไมถึงความบริบูรณ ฉันใด
ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูทุศีล มีศีลวิบัติแลว ยอมเปนธรรม
มีอุปนิสัยขาดแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผมู ีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอม
เปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี นิพพิทาและวิราคะ ของภิกษุผูมียถา
ภูตญาณทัสนะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เมือ่ นิพพิทาและวิราคะไมมี วิมุตติ
ญาณทัสสนะ ของภิกษุผูมีนพิ พิทาและวิราคะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายสัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย
เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผูถึงพรอมดวยสัมมาสมาธิ ยอมเปนธรรม
ถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยูน ิพพิทาและวิราคะ ของภิกษุผูถึงพรอม
ดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อนิพพิทาและวิราคะมีอยู
วิมุตติญาณทัสสนะ ของภิกษุผูถึงพรอมดวยนิพพิทาและวิราคะ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวย
อุปนิสัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมที่กิ่งและใบบริบูรณ แมกะเทาะของตนไมนั้นก็ถึงความ
บริบูรณแมเปลือกก็ถึงความบริบูรณ แมกระพี้ก็ถึงความบริบูรณ แมแกนก็ถึงความบริบูรณฉันใด
ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผมู ีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมเปน
ธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยธาภูตญาณทัสสนะ ของภิกษุผูถึงพรอมดวย
สัมมาสมาธิ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัยเมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพพิทาและ
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วิราคะของภิกษุผูถึงพรอมดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อ
นิพพิทาและวิราคะมีอยูวิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผูถึงพรอมดวยนิพพิทาและวิราคะ ยอม
เปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อนุคคหสูตร
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฐิ อันองค ๕ อนุเคราะหแลว ยอมเปนธรรมมี
เจโตวิมุติเปนผล มีเจโตวิมุตเิ ปนผลานิสงส และเปนธรรมมีปญญาวิมุติ เปนผล มีปญญา
วิมุติเปนผลานิสงส องค ๕ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ สัมมาทิฐิอันศีล
อนุเคราะหแลว อันสุตะอนุเคราะหแลว อันการสนทนาธรรมอนุเคราะหแลว อันสมถะอนุเคราะห
แลว อันวิปสสนาอนุเคราะหแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฐิอันองค ๕ เหลานี้แล อนุเคราะห
แลว ยอมมีเจโตวิมุติเปนผล มีเจโตวิมุติเปนผลานิสงส และมีปญญาวิมุตติเปนผล มีปญญา
วิมุติเปนผลานิสงส ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. วิมุตติสูตร
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงวิมตุ ติ ๕ ประการนี้ ซึ่งเปนเหตุใหจิตของภิกษุผู
ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพนอาสวะที่ยังไมสิ้น
ยอมถึงความสิ้นไป หรือเธอยอมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ที่ยังไมไดบรรลุ เหตุ
แหงวิมุตติ ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายพระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูอยูใน
ฐานะครูบางรูป แสดงธรรมแกภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ เธอยอมเขาใจอรรถเขาใจธรรมในธรรมนั้น
ตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี ผูอยูในฐานะครูแสดงแกเธอ เมือ่ เธอเขาใจอรรถ เขาใจ
ธรรมยอมเกิดปราโมทย เมื่อเกิดปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อใจเกิดปติกายยอมสงบ
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ผูมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุแหง
วิมุตติขอที่ ๑ ซึ่งเปนเหตุใหจิตของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่ยงั ไม
หลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะที่ยังไมสิ้นไป ยอมถึงความสิ้นไป หรือเธอยอมไดบรรลุธรรมอัน
เกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ทีย่ ังไมไดบรรลุ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี ผูอยูในฐานะ
ครูบางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภกิ ษุ ก็แตวาภิกษุยอมแสดงธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศกึ ษาเลาเรียน
มาแกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร เธอยอมเขาใจอรรถเขาใจธรรมในธรรมนั้น ที่ภิกษุแสดงธรรม
เทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร เมื่อเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม
ยอมเกิดปราโมทย ...เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอที่ ๒ ...
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูอยูในฐานะครู
บางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ แมภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียน
มาแกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร ก็แตวาภิกษุยอมทําการสาธยายธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศกึ ษาเลาเรียน
มาโดยพิสดาร เธอยอมเขาใจอรรถ เขาใจธรรม ในธรรมนั้น ตามที่ภกิ ษุสาธยายธรรมเทาที่ได
สดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม ยอมเกิดปราโมทย ...
เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอที่ ๓ ...
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูอยูในฐานะครู
บางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ ภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมา
แกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร แมภิกษุก็ไมไดทําการสาธยายธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมา
โดยพิสดาร ก็แตวาภิกษุยอมตรึกตรองใครครวญธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ
เธอยอมเขาใจอรรถ เขาใจธรรมในธรรมนั้น ตามที่ภิกษุตรึกตรองใครครวญธรรมตามที่ไดสดับ
ไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ เมื่อเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรมยอมเกิดปราโมทย ... เมื่อมีสุข จิตยอม
ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปนเหตุแหงวิมุตติขอที่ ๔ ...
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูอยูในฐานะครู
บางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ ภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาที่ไดสดับไดศึกษาเลาเรียนมาแก
ชนเหลาอื่นโดยพิสดาร ภิกษุก็ไมไดสาธยายธรรมเทาที่ไดสดับไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร
แมภิกษุกไ็ มไดตรึกตรอง ใครครวญธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ ก็แตวา
สมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่ง เธอเลาเรียนมาดวยดี ทําไวในใจดวยดี ทรงไวดว ยดี แทงตลอด
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ดวยดี ดวยปญญา เธอยอมเขาใจอรรถ เขาใจธรรมในธรรมนั้น ตามที่เธอเลาเรียนสมาธินิมิต
อยางใดอยางหนึ่งมาดวยดี ทําไวในใจดวยดี ทรงไวดว ยดี แทงตลอดดวยดี ดวยปญญา เมื่อ
เธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม ยอมเกิดปราโมทย เมื่อเกิดปราโมทยแลวยอมเกิดปติ เมื่อมีใจเกิด
ปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุขจิตยอมตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอที่ ๕ ซึ่งเปนเหตุใหจิตของภิกษุผูไมประมาทมีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู
ที่ยังไมหลุดพนยอมหลุดพนอาสวะที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป หรือเธอยอมไดบรรลุธรรม
อันเกษมจากโยคะชั้นเยีย่ ม ที่ยังไมไดบรรลุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงวิมุตติ ๕ ประการนีแ้ ล
ซึ่งเปนเหตุใหจิตของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ที่ยังไมหลุดพนยอม
หลุดพน อาสวะที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป หรือเธอยอมไดบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ชั้นเยีย่ ม ที่ยังไมไดบรรลุ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สมาธิสูตร
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีปญญารักษาตน มีสติ เจริญสมาธิหา
ประมาณมิไดเถิด เมื่อเธอมีปญญารักษาตน มีสติ เจริญสมาธิหาประมาณมิไดอยู ญาณ ๕ อยาง
ยอมเกิดขึน้ เฉพาะตน ญาณ ๕ อยางเปนไฉนคือ ญาณยอมเกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้มีสุข
ในปจจุบนั และมีสุขเปนวิบากตอไป ๑ สมาธินี้เปน อริยะ ปราศจากอามิส ๑ สมาธินี้อันคน
เลวเสพไมได ๑สมาธินี้ละเอียด ประณีต ไดดวยความสงบระงับ บรรลุไดดว ยความเปนธรรม
เอกผุดขึ้น และมิใชบรรลุไดดวยการขมธรรมที่เปนขาศึก หามกิเลสดวยจิตอันเปนสสังขาร ๑
ก็เรายอมมีสติเขาสมาธินี้ได มีสติออกจากสมาธินี้ได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีปญญา
รักษาตน มีสติ เจริญสมาธิอันหาประมาณมิไดเถิด เมื่อเธอทั้งหลายมีปญ
 ญารักษาตน มีสติ
เจริญสมาธิอันหาประมาณมิไดอยู ญาณ ๕ อยางนี้แล ยอมเกิดขึ้นเฉพาะตน ฯ
จบสูตรที่ ๗
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๘. อังคิกสูตร
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อัน
ประเสริฐ เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕
อันประเสริฐเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน เธอทํากาย
นี้แหละใหชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบซาน ดวยปตแิ ละสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหง
กายของเธอทัว่ ทั้งตัว ที่ปตแิ ละสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถกู ตอง เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน
หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผูฉลาด จะพึงใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริดแลว พรมดวยน้ําหมักไว
ตกเวลาเย็นกอนจุรณสีตัวซึ่งซึมไปจับติดทัว่ ทั้งหมด ยอมไมกระจายออกฉันใด ภิกษุกฉ็ ันนั้นแล
ทํากายนีแ้ หละใหชุมชืน่ เอิบอิ่ม ซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวกไมมีเอกเทศไหนๆ
แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วกจะไมถูกตอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปน
การเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐขอที่ ๑
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตใน
ภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขที่เกิด
แตสมาธิอยู เธอทํากายนีแ้ หละใหชุมชื่น เอิบอิ่มซาบซาน ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ
ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง เปรียบ
เหมือนหวงน้ําลึกที่มีน้ําปนปวน ไมมีทางไหลมาได ทั้งในดานตะวันออก ดานใต ดานตะวันตก
ดานเหนือ และฝนก็ไมตกเพิม่ ตามฤดูกาล แตสายน้ําเย็นพุขึ้นจากหวงน้ํานั้นแลวจะพึงทํา
หวงน้ํานั้นแหละใหชุมชื่น เอิบอาบ ซาบซึมดวยน้ําเย็น ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงหวงน้าํ นั้น
ทั้งหมด ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ นั่นแล ยอมทํากายนีแ้ หละใหชุมชื่น
เอิบอิ่ม ซาบซาน ดวยปติ และสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทัว่ ทั้งตัว
ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนการเจริญสัมมาสมาธิที่
ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ขอที่ ๒
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เธอทํากายนี้ใหชุมชืน่ เอิบอิ่ม ซาบซานดวยสุขอันปราศจาก

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 24
ปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขอันปราศจากปติจะไมถูกตอง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนในกออุบล กอบัวหลวง หรือกอบัวขาว ดอกอุบล ดอกบัวหลวง
หรือดอกบัวขาว บางเหลาซึง่ เกิดในน้ํา ยังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา อันน้ําหลอเลี้ยง ดอกบัว
เหลานั้น ชุมชืน่ เอิบอาบ ซาบซึมดวยน้ําเย็นตลอดยอด ตลอดเงาไมมีเอกเทศไหนๆ แหง
ดอกอุบล ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว ทัว่ ทุกสวนที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็
ฉันนั้นแล ยอมทํากายนีแ้ หละใหชุมชื่นเอิบอิ่ม ซาบซาน ดวยสุขอันปราศจากปติ ไมมี
เอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สขุ ปราศจากปตจิ ะไมถูกตอง นี้เปนการเจริญสัมมา
สมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ขอที่ ๓
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌานอันไมมีสขุ ไมมีทุกข
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสและโทมนัสกอนๆ ไดมีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู
เธอนั่งแผไปทัว่ กายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่ว
ทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่ง
คลุมตัวตลอดศรีษะดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขา ที่ผาขาวจะไม
ถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เธอนั่งแผไปทั่วกายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว ไม
มีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค๕ อันประเสริฐ ขอที่ ๔
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมถือดวยดี ทําไวในใจดวยดี ใครครวญ
ดวยดี แทงตลอดดวยดี ซึ่งปจจเวกขณนิมติ ดวยปญญาเปรียบเหมือนคนอื่นพึงเห็นคนอื่น
คนยืนพึงเห็นคนนั่ง หรือคนนั่งพึงเห็นคนนอนฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เธอยอมถือดวยดี
ทําไวในใจดวยดี ใครครวญดวยดีแทงตลอดดวยดี ซึ่งปจจเวกขณนิมิตดวยปญญา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ขอที่ ๕
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐอันภิกษุเจริญ
แลว ทําใหมากแลว อยางนี้ ภิกษุจะโนมนอมจิตไปเพื่อทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรม
ที่จะพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งใดๆ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อ
เหตุมีอยูโดยแนนอน เปรียบเหมือนหมอน้ําตั้งอยูบนทีร่ อง เต็มดวยน้าํ เสมอขอบปากพอที่กาจะ
ดื่มได บุรุษผูมกี ําลัง พึงเอียงหมอน้ํานั้นไปรอบๆ น้ําก็พึงกระฉอกออกมาไดหรือ ฯ
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เมื่อสัมมาสมาธิอันประกอบดวยองค ๕
อันประเสริฐ ที่ภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้เธอโนมนอมจิตไปเพื่อทําใหแจง
ดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งใดๆ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปน
พยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู เปรียบเหมือนสระน้ําที่ภูมภิ าคอันราบเรียบ กวางสี่เหลี่ยม
กั้นดวยทํานบเต็มดวยน้ําเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได บุรุษผูมีกําลังพึงเปดทํานบสระนั้นทุกๆ
ดาน น้ําก็พึงไหลออกมาไดหรือ
ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เมื่อสัมมาสมาธิอันประกอบดวยองค ๕
อันประเสริฐ ที่ภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ เธอโนมนอมจิตไป เพื่อทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ ใดๆ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปน
พยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู เปรียบเหมือนรถมาที่เทียมแลวจอดอยูทางใหญ ๔ แยก
มีพื้นราบเรียบมีประตักวางไวขางบน คนฝกมาผูขยันชํานาญในการฝกขึ้นขี่รถนั้นแลว ถือเชือก
ดวยมือซาย ถือประตักดวยมือขวา พึงขับรถใหเดินหนาบาง ใหถอยหลังบาง ไดตามตองการ
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เมื่อสัมมาสมาธิอนั ประกอบดวยองค ๕ อัน
ประเสริฐ ที่ภกิ ษุเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ เธอโนมนอมจิตไปเพื่อทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ ใดๆ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยาน
ในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังอยูวา เราพึงแสดงฤทธิ์ไดหลายประการ คือ
คนเดียวเปนหลายคนก็ได ฯลฯ พึงใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมถึงความเปน
ผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมอี ยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ
เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย
เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงกําหนด
รูใจของสัตวอนื่ ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็พึงรูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ
ก็พึงรูวาจิตปราศจากราคะ ฯลฯ หรือจิตไมหลุดพน ก็พึงรูวาจิตไมหลุดพน เธอยอมถึงความเปน
ผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมอี ยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปน
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อันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึง่ บาง สองชาติบาง ฯลฯ เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอม
ทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ
ในเมื่อเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงเห็นหมูสตั วที่กําลังจุติกําลังอุปบัติ เลว ประณีต มี
ผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ
พึงรูชัดซึ่งหมูส ัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานใน
ธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อัน
หาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอยอม
ถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. จังกมสูตร
[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการจงกรม ๕ ประการนี๕
้ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุผูเดินจงกรมยอมเปนผูอดทนตอการเดินทางไกล ๑ยอมเปนผูอ ดทนตอการบําเพ็ญเพียร ๑
ยอมเปนผูมีอาพาธนอย ๑ อาหารที่กินดื่ม เคี้ยว ลิ้มแลวยอมยอยไปโดยดี ๑ สมาธิที่ไดเพราะ
การเดินจงกรมยอมตั้งอยูไดนาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการเดินจงกรม ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. นาคิตสูตร
[๓๐] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญ ไดเสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลชื่ออิจฉานังคละ ไดยินวา สมัยนัน้ พระผูมี
พระภาคประทับอยูที่ไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ ใกลบานพราหมณคาม ชื่ออิจฉานังคละ พราหมณ
และคฤหบดี ชาวบานอิจฉานังคละไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจาก
ศากยสกุล เสด็จถึงบานอิจฉานังคละ ประทับอยูที่ไพรสณฑ ชื่ออิจฉานังคละ ใกลพราหมณคาม
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ชื่ออิจฉานังคละ ก็เกียรติศัพทอันงามของทานพระสมณโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนีว้ า
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวย
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปน
ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลก
นี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว
ทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตามทรงแสดงธรรมไพเราะใน
เบื้องตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในทีส่ ุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอม
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลาย เห็นปานนั้น เปนการดีแล
ดังนี้ ครั้งนั้นพราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ เมื่อลวงราตรีไป จึงพากันถือของเคี้ยว
ของฉันเปนจํานวนมาก เขาไปทางไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ ครั้นแลว ไดยืนชุมนุมกันที่ซุม
ประตูดานนอก สงเสียงอื้ออึง สมัยนั้น ทานพระนาคิตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระนาคิตะวา ดูกรนาคิตะ ก็พวกใครสงเสียงอื้ออึงอยูน ั้น คลาย
พวกชาวประมงแยงปลากัน ทานพระนาคิตะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณและ
คฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละเหลานัน้ พากันถือของเคี้ยวของฉันเปนจํานวนมาก มายืนประชุม
กันที่ซุมประตูดานนอก เพื่อถวายพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆ ฯ
พ. ดูกรนาคิตะ เราไมติดยศ และยศก็ไมติดเรา ผูใดแลไมพึงไดตามความปรารถนา
ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก
สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตความตรัสรู ที่เราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไดโดยไมลําบากนี้ ผูนั้นพึงยินดีสุขที่ไมสะอาด สุขในการนอน และสุขที่อาศัยลาภ สักการะ
และการสรรเสริญ ฯ
นา. ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูม ีพระภาคทรงรับ ขอพระสุคตจงทรงรับ
บัดนี้ เปนเวลาที่พระผูมีพระภาคจะทรงรับ พระผูมีพระภาคจักเสด็จไปทางใดๆ พราหมณและ
คฤหบดีชาวนิคมและชาวชนบท ก็จกั หลัง่ ไหลไปทางนัน้ ๆ เหมือนเมือ่ ฝนเม็ดใหญตกลงมา น้ํา
ก็ยอมไหลไปตามที่ลุม ฉันใดพระผูมีพระภาคจักเสด็จไปทางใดๆ พราหมณและคฤหบดีชาว
นิคมและชาวชนบทก็จกั หลัง่ ไหลไปทางนัน้ ๆ ฉันนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะศีลและปญญา
ของพระผูมีพระภาค ฯ
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พ. ดูกรนาคิตะ เราไมติดยศ และยศก็ไมติดเรา ผูใดแลไมพึงไดตามความปรารถนา
ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุข
อันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตความตรัสรู ที่เราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมอยาก
ไดโดยไมลําบากนี้ ผูนั้นพึงยินดีสุขที่ไมสะอาด สุขในการนอน และสุขที่อาศัยลาภ สักการะ
และการสรรเสริญ ดูกรนาคิตะ อาหาร ที่กนิ ดื่ม เคี้ยว ลิม้ แลวยอมมีอจุ จาระและปสสาวะ
เปนผล นี้เปนผลแหงอาหารนั้น ความรักมีโสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส และอุปายาส ที่
เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่รักแปรปรวนเปนอืน่ เปนผล นี้เปนผลแหงความรักนัน้ ความเปนของปฏิกูลใน
อสุภนิมิต ยอมตั้งอยูแกภิกษุผูขวนขวายการประกอบตามอสุภนิมิต นี้เปนผลแหงการประกอบ
ตามอสุภนิมิตนั้นความเปนของปฏิกูลในผัสสะ ยอมตั้งอยูแกภิกษุผูพจิ ารณาเห็นวาไมเที่ยงใน
ผัสสายตนะ ๖ อยู นี้เปนผลแหงการพิจารณาเห็นวาไมเทีย่ งในผัสสายตนะนัน้ ความเปนของปฏิกูล
ในอุปาทาน ยอมตั้งอยูแกภกิ ษุผูพิจารณาเห็นความเกิด และความดับในอุปาทานขันธ ๕ นี้เปนผล
แหงการพิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปาทานขันธนั้น ฯ
จบปญจังคิกวรรคที่ ๓
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. คารวสูตรที่ ๑
๒. คารวสูตรที่ ๒
๓. อุปกิเลสสูตร
๔. ทุสสีลสูตร
๕. อนุคคหสูตร
๖. วิมุตติสูตร
๗. สมาธิสูตร
๘. อังคิกสูตร
๙. จังกมสูตร
๑๐. นาคิตสูตร ฯ
__________________
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สุมนวรรคที่ ๔
๑. สุมนสูตร
[๓๑] ครัง้ นั้นแล สุมนาราชกุมารี แวดลอมดวยรถ ๕๐๐ คัน และราชกุมารี ๕๐๐
คน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส สาวกของพระผูมีพระภาค ๒ คน
มีศรัทธา มีศีล มีปญญาเทาๆกัน คนหนึ่งเปนผูให คนหนึง่ ไมให คนทั้งสองนั้น เมื่อตาย
ไปแลว พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค แตคนทัง้ สองนั้น ทั้งที่เปนเทวดาเหมือนกัน พึงมีความพิเศษ
แตกตางกันหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสุมนา คนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกตางกัน
คือ ผูใหเปนเทวดายอมขมเทวดาผูไมใหดว ยเหตุ ๕ ประการคือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และ
อธิปไตยที่เปนทิพย ดูกรสุมนา ผูที่ใหเปนเทวดา ยอมขมเทวดาผูไมใหดวยเหตุ ๕ ประการนี้ ฯ
สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวโลกนัน้ แลว มาสูความ
เปนมนุษย แตคนทั้งสองนั้น ทั้งที่เปนมนุษยเหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกตางกันหรือ ฯ
พ. ดูกรสุมนา คนทั้งสองนั้นมีความพิเศษแตกตางกัน คือ ผูใหเปนมนุษย ยอม
ขมคนไมใหไดดวยเหตุ ๕ ประการ คือ ดวยอายุ วรรณะ สุขยศ และอธิปไตยที่เปนของ
มนุษย ดูกรสุมนา ผูใหเปนมนุษยยอมขมคนผูไมใหดวยเหตุ ๕ ประการนี้ ฯ
สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาคนทั้งสองนั้นออกบวช แตคนทั้งสองนั้น ทั้งที่เปน
บรรพชิตเหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกตางกันหรือ
พ. ดูกรสุมนา คนทั้งสองนั้นมีความพิเศษแตกตางกัน คือ คนที่ใหเปนบรรพชิต
ยอมขมคนที่ไมใหดว ยเหตุ ๕ ประการ คือ เมื่อออกปากขอยอมไดจวี รมาก เมื่อไมออกปากขอ
ยอมไดนอย เมื่อออกปากขอยอมไดบณ
ิ ฑบาตมากเมื่อไมออกปากขอยอมไดนอย เมื่อออกปาก
ขอยอมไดเสนาสนะมาก เมื่อไมออกปากขอยอมไดนอย เมื่อออกปากขอยอมไดบริขารคือ ยา
ที่เปนเครื่องบําบัดไขมากเมือ่ ไมออกปากขอยอมไดนอย และจะอยูรวมกับเพื่อนพรหมจรรย
เหลาใด เพื่อนพรหมจรรยเหลานั้นก็ประพฤติตอเธอดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เปนที่
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พอใจเปนสวนมาก ไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย ยอมนําสิ่งเปนที่พอใจมาเปนสวนมาก ยอมนํา
สิ่งไมเปนที่พอใจมาเปนสวนนอย ดูกรสุมนา ผูใหเปนบรรพชิตยอมขมผูไมใหดว ยเหตุ ๕
ประการนี้ ฯ
สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาคนทั้งสองนั้นบรรลุอรหัตแตคนทั้งสองนั้น ทั้งที่ได
บรรลุอรหัตเหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกตางกันหรือ
พ. ดูกรสุมนา เราไมกลาววามีเหตุแตกตางกันใดๆ ในวิมุตติ กับวิมตุ ติ ขอนี้ ฯ
สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญไมเคยมี ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอนี้กําหนดไดวา ควรใหทาน ควรทําบุญ เพราะบุญเปนอุปการะแมแกเทวดา แมแก
มนุษย แมแกบรรพชิต ฯ
พ. อยางนัน้ สุมนา อยางนั้นสุมนา ควรใหทาน ควรทําบุญ เพราะบุญเปนอุปการะ
แมแกเทวดา แมแกมนุษย แมแกบรรพชิต ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปวา
ดวงจันทรปราศจากมลทิน เดินไปในอากาศยอมสวางกวาหมูดาวทัง้ ปวงใน
โลก ดวยรัศมี ฉันใด บุคคลผูสมบูรณดวย ศีล มีศรัทธา ก็ฉันนั้น
ยอมไพโรจนกวาผูตระหนี่ทั้งปวงในโลกดวยจาคะ ฯ เมฆที่ลอยไปตาม
อากาศ มีสายฟาปลาบแปลบ มีชอตั้งรอย ตกรดแผนดินเต็มที่ดอนและ
ที่ลุม ฉันใด สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูสมบูรณดว ยทัสนะ เปน
บัณฑิต ก็ฉนั นั้น ยอมขมผูตระหนี่ไดดว ยฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ
วรรณะ สุข ยศ และเปย มดวยโภคะ ยอมบันเทิงใจในสวรรคในปรโลก
ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. จุนทิสูตร
[๓๒] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน
ใกลกรุงราชคฤห ครั้งนั้นแล ราชกุมารีชื่อวาจุนที แวดลอมดวยรถ ๕๐๐ คัน และกุมารี ๕๐๐
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คน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ราชกุมารพระนามวาจุนทะ พระภาดาของหมอมฉัน กลาว
อยางนี้วา หญิงหรือชายเปนผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปน
สรณะ เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาด
จากมุสาวาท เวนขาดจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ผูนั้น
ตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติอยางเดียวไมเขาถึงทุคติ ดังนี้ หมอมฉันจึงขอทูลถามวา ผูที่
เลื่อมใสในศาสดาเชนไร เมือ่ ตายไปแลวจึงเขาถึงสุคติอยางเดียว ไมเขาถึงทุคติ ผูที่เลื่อมใสใน
ธรรมเชนไร เมื่อตายไปแลวจึงเขาถึงสุคติอยางเดียว ไมเขาถึงทุคติ ผูที่เลื่อมใสในสงฆเชนไร
เมื่อตายไปแลวจึงเขาถึงสุคติอยางเดียว ไมเขาถึงทุคติ ผูที่ทําใหบริบูรณในศีลเชนไร เมื่อตาย
ไปแลว จึงเขาถึงสุคติอยางเดียว ไมเขาถึงทุคติ ฯ พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรจุนที สัตวที่ไม
มีเทาก็ดี มี ๒ เทาก็ดี มี๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี มีรูปก็ดี ไมมีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไมมีสญ
ั ญา
ก็ดีมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใชกด็ ี มีประมาณเทาใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
บัณฑิตกลาววาเลิศกวาสัตวเหลานั้น ชนเหลาใดเลื่อมใสในพระพุทธเจา ชนเหลานัน้ ชื่อวา
เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ธรรมที่เปนปจจัย
ปรุงแตงก็ดี ทีป่ จจัยไมปรุงแตงก็ดี มีประมาณเทาใด วิราคะ คือ ธรรมอันย่ํายีความเมา กําจัด
ความกระหายถอนเสียซึ่งอาลัย เขาไปตัดวัฏฏะ เปนที่สิ้นตัณหา เปนที่คลายกําหนัด เปนที่
ดับ นิพพาน บัณฑิตกลาววาเลิศกวาธรรมเหลานั้น ชนเหลาใดเลื่อมใสในวิราคธรรม ชนเหลานั้น
ชื่อวาเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ฯ หมูกด็ ี คณะก็ดี
มีประมาณเทาใด สงฆสาวกของพระตถาคต คือ คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี้สงฆสาวกของ
พระผูมีพระภาค เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทํา
อัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิง่ กวา บัณฑิตกลาววาเลิศกวาหมูหรือคณะเหลานั้น
ชนเหลาใดเลื่อมใสในสงฆ ชนเหลานั้นชือ่ วาเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก็วบิ ากอันเลิศยอมมีแกบุคคล
ผูที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ศีลมีประมาณเทาใด ศีลที่พระอริยเจาใครแลว คือ ศีลที่ไมขาด ไมทะลุ
ไมดาง ไมพรอยเปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐไิ มลูบคลํา เปนไปเพื่อ
สมาธิบัณฑิตกลาววาเลิศกวาศีลเหลานั้น ชนเหลาใดยอมทําใหบริบูรณในอริยกันตศีล ชน
เหลานั้นชื่อวาทําใหบริบูรณในสิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูทําใหบริบูรณในสิ่งที่เลิศ ฯ
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บุญอันเลิศ คือ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุขและกําลัง ยอมเจริญแก
บุคคลผูรูแจงธรรมที่เลิศ เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศคือ เลื่อมใสในพระพุทธเจา
ผูเลิศ ผูเปนทักขิเณยบุคคลชั้นเยี่ยม เลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศ อัน
ปราศจากราคะ เปนที่เขาไปสงบ เปนสุข เลื่อมใสในพระสงฆผูเลิศ
เปนนาบุญชั้นเยีย่ ม ใหทานในสิ่งที่เลิศ ปราชญผูถือมั่นธรรมที่เลิศ ให
สิ่งที่เลิศ เปนเทวดาหรือมนุษย ยอมถึงสถานที่เลิศ บันเทิงใจอยู ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓.อุคคหสูตร
[๓๓] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยูที่ชาติยาวัน ใกลเมืองภัททิยะ ฯ ครั้งนั้น
แล ทานอุคคหเศรษฐีผูเปนหลานทานเมณฑกเศรษฐีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่อันควรสวนขาง หนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุ ๓ รูปจงทรงรับภัตตาหารของขาพระองค ในวันพรุงนี้ พระผูมี
พระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ ทานอุคคหเศรษฐีทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว จึง
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมทําประทักษิณแลวหลีกไป ครัง้ นั้นแลพอลวงราตรีนั้นไป เปนเวลา
เชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลวถือบาตรจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของทานอุคคหเศรษฐี ประทับ
นั่งบนอาสนะที่เขาแตงตั้งไวครั้งนั้น ทานอุคคหเศรษฐีหลานของเมณฑกเศรษฐี ไดอังคาส
พระผูมีพระภาคใหอิ่มหนําสําราญ ดวยขาทนียโภชนียาหารอยางประณีตดวยมือของตนเอง เมื่อ
ทราบวาพระผูม ีพระภาคทรงเสวยเสร็จแลว ทรงลดพระหัตถจากบาตรแลว จึงนั่ง ณ ทีค่ วรสวน
ขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กุมารีเหลานี้ของขาพระองค จักไปอยูสกุลสามี
ขอพระผูมีพระภาคทรงกลาวสอน ทรงพร่ําสอนกุมารีเหลานั้น ซึ่งจะพึงเปนประโยชนสุขแกกุมารี
เหลานั้นตลอดกาลนาน ฯพระผูมีพระภาคจึงตรัสสอนกุมารีเหลานั้นตอไปดังนีว้ า ดูกรกุมารี
เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา มารดาบิดาของสามีที่เปนผูปรารถนาประโยชน
หวังความเกื้อกูลอนุเคราะหดวยความเอ็นดู เราทั้งหลายจักตื่นกอนทานนอนทีหลังทาน คอย
รับใชทาน ประพฤติเปนที่พอใจทาน พูดคําเปนที่รักตอทานดูกรกุมารีทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึง
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ศึกษาอยางนี้แล ฯ เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า ชนเหลาใดเปนที่เคารพ
ของสามี คือ มารดา บิดาหรือสมณพราหมณ เราทั้งหลาย จักสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา เมื่อทานมาถึงที่ก็จักตอนรับดวยที่นั่งหรือน้ํา ดูกรกุมารีทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้แล ฯ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า การงานภายในบานของสามี
คือ การทําขนสัตว หรือการทําผา เราทั้งหลายจักเปนผูขยันไมเกียจครานในการงานนั้นๆ จัก
ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในการงานนั้นๆ อาจทํา อาจจัด ดูกรกุมารี
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
วา เราทั้งหลายจักรูการงานที่อันโตชนภายในบานของสามี คือ ทาส คนใช หรือกรรมกรทําแลว
วาทําแลว ทีย่ ังไมไดทํา วายังไมไดทํา จักรูคนปวยไขวามีกําลังหรือไมมกี ําลัง และจักแบงของ
เคี้ยวของบริโภคใหตามเหตุที่ควร ดูกรกุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ ล ฯ เพราะ
เหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า เราทั้งหลายจักยังทรัพย ขาวเปลือก เงิน หรือ
ทองที่สามีหามาไดใหคงอยู ดวยการรักษา คุมครอง จักไมเปนนักเลงการพนัน ไมเปนขโมย
ไมเปนนักดื่ม ไมผลาญทรัพยใหพินาศ ดูกรกุมารีทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ดูกรกุมารีทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงความ
เปนสหายเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ
สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหมิ่นสามีผูหมั่นเพียร ขวนขวายอยูเ ปนนิตย
เลี้ยงตนอยูท ุกเมื่อ ใหความปรารถนาทั้งปวง ไมทําสามีใหขุนเคือง ดวย
ประพฤติแสดงความหึงหวงสามี และยอมบูชาผูที่เคารพทั้งปวงของสามี
เปนผูขยัน ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤติเปน
ที่พอใจของสามี รักษาทรัพยที่สามีหามาได นารีใดยอมประพฤติตามความ
พอใจของสามีอยางนี้ นารีนั้นยอมเขาถึงความเปนเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ
จบสูตรที่ ๓
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๔. สีหสูตร
[๓๔] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยูที่กุฏาคารศาลาปามหาวันใกลเมืองเวสาลี
ครั้งนั้นแล สีหเสนาบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงสามารถบัญญติผล
แหงทานทีจ่ ะพึงเห็นไดในปจจุบันหรือหนอ พระผูมีพระภาคตรัสวาสามารถ ทานสีหเสนาบดี
แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกรทานสีหเสนาบดี ทายกผูเปนทานบดี ยอมเปนที่รักที่ชอบใจของชน
เปนอันมาก แมขอนี้เปนผลแหงทานทีจ่ ะพึงเห็นเอง ฯ
อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษผูสงบยอมคบหาทายกผูเปนทานบดี แมขอนี้ก็เปนผลแหง
ทานที่จะพึงเห็นเอง ฯ
อีกประการหนึ่ง กิตติศพั ทอันงามของทายกผูเปนทานบดียอมขจร แมขอนี้ก็
เปนผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง ฯ
อีกประการหนึ่ง ทายกผูเปนทานบดี จะเขาไปสูที่ประชุมใดๆ คือที่ประชุมกษัตริย
พราหมณ คฤหบดี สมณะ ก็ยอมเปนผูองอาจไมเกอเขินเขาไป แมขอนีก้ ็เปนผลแหงทานที่จะ
พึงเห็นเอง ฯ
อีกประการหนึ่ง ทายกผูเปนทานบดี เมือ่ ตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค
แมขอนี้ก็เปนผลแหงทานทีจ่ ะพึงไดในสัมปรายภพ ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสดังนี้แลว สีหเสนาบดีจึงทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ผล
แหงทานทีจ่ ะพึงเห็นเอง ๔ ขอ เหลานี้ พระผูมีพระภาคไดตรัสบอกแลว ขาพระองคยอ มเชื่อตอ
พระผูมีพระภาคในผลแหงทาน ๔ ขอนี้กห็ ามิไดแมขาพระองคเองก็ทราบดี คือ ขาพระองคเปน
ทายก เปนทานบดี ยอมเปนที่รักเปนที่ชอบใจของชนเปนอันมาก สัตบุรุษผูสงบยอมคบหาขา
พระองค ผูเปนทายกเปนทานบดี กิตติศพั ทอันงามของขาพระองคผูเปนทายก เปนทานบดี
ยอมขจรทั่วไปวา สีหเสนาบดีเปนทายก เปนทานบดี เปนผูบํารุงพระสงฆ ขาพระองคผูเปน
ทายก เปนทานบดี จะเขาไปสูที่ประชุมใดๆ คือ ที่ประชุมกษัตริยพ ราหมณ คฤหบดี สมณะ
ก็ยอมเปนผูแ กลวกลาไมเกอเขินเขาไป ขาแตพระองคผูเจริญ ผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง ๔ ขอนี้
พระผูมีพระภาคตรัสบอกแลวขาพระองคยอมเชื่อตอพระผูมีพระภาคในผลแหงทาน ๔ ขอนี้ ก็
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หามิได แมขาพระองคเองก็ยอมทราบดี สวนผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง (ขอที่ ๕) ที่พระผู
มีพระภาคตรัสบอกขาพระองควา ทายกผูเ ปนทานบดีเมือ่ ตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
ขาพระองคยอมไมทราบ ก็แตวาขาพระองคยอมเชื่อตอพระผูมีพระภาคในขอนี้ ฯ พระผูมีพระภาค
ตรัสย้ําวา อยางนั้นทานสีหเสนาบดีๆ คือทายกผูเปนทานบดี เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค ฯ
นรชนผูไมตระหนีใ่ หทาน ยอมเปนที่รักของชนเปนอันมาก ชนเปนอันมาก
ยอมคบหานรชนนั้น นรชนนั้นยอมไดเกียรติ มียศ เจริญ เปนผูไมเกอเขิน
แกลวกลาเขาสูที่ประชุมชน เพราะเหตุนี้แล บัณฑิตผูหวังสุข จงขจัด
มลทิน คือ ความตระหนีแ่ ลวใหทาน บัณฑิตเหลานั้นยอมประดิษฐานใน
ไตรทิพย ถึงความเปนสหายของเทวดา ราเริงอยูตลอดกาลนาน บัณฑิต
เหลานั้น ไดทาํ สิ่งที่มุงหวัง ไดทํากุศลแลวจุติจากโลกนีแ้ ลว ยอมมีรัศมี
เปลงปลั่ง เที่ยวชมไปในอุทยานชื่อนันทนวัน ยอมเพรียบพรอมดวย
กามคุณ ๕เพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงใจอยูในนันทนวัน สาวกทั้งปวงของ
พระสุคตผูไมมีกิเลส ผูคงที่ ทําตามพระดํารัสของพระองคแลว ยอม
ราเริงทุกเมื่อ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ทานานิสังสสูตร
[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสแหงการใหทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ ผูใหทานยอมเปนที่รักทีช่ อบใจของชนหมูมาก ๑สัปบุรุษผูสงบยอมคบหาผูใหทาน ๑
กิตติศัพทอันงามของผูใหทานยอมขจรทั่วไป ๑ ผูใหทานยอมไมหางเหินจากธรรมของคฤหัสถ ๑
ผูใหทานเมื่อตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสแหงการให
ทาน๕ ประการนี้แล ฯ
ผูใหทานยอมเปนที่รักของชนเปนอันมาก ชื่อวาดําเนินตามธรรมของ
สัปบุรุษ สัปบุรุษผูสงบผูสํารวมอินทรีย ประกอบพรหมจรรย ยอมคบหา
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ผูใหทานทุกเมือ่ สัปบุรุษเหลานั้นยอมแสดงธรรมเปนที่บรรเทาทุกข
ทั้งปวงแกเขา เขาไดทราบชัดแลว ยอมเปนผูหาอาสวะมิไดปรินิพพานใน
โลกนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. กาลทานสูตร
[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาลทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ทายก
ยอมใหทานแกผูมาสูถิ่นของตน ๑ ทายกยอมใหทานแกผูเตรียมจะไป ๑ ทายกยอมใหทานในสมัย
ขาวแพง ๑ ทายกยอมใหขาวใหมแกผูมีศีล ๑ ทายกยอมใหผลไมใหมแกผูมีศีล ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กาลทาน๕ ประการนี้แล ฯ
ผูมีปญญา รูความประสงค ปราศจากความตระหนี่ ยอมใหทานในกาลที่
ควรให เพราะผูใหทานตามกาลในพระอริยเจาทั้งหลาย ผูปฏิบัติซื่อตรง
ผูมีใจคงที่ เปนผูมีใจผองใสทักขิณาทานจึงจะมีผลไพบูลย ชนเหลาใด
ยอมอนุโมทนาหรือชวยเหลือในทักขิณาทานนั้น ทักขิณาทานนั้นยอมไมมี
ผลบกพรอง เพราะการอนุโมทนาหรือการชวยเหลือนั้นแมพวกที่อนุโมทนา
หรือชวยเหลือ ยอมเปนผูมีสวนแหงบุญเพราะฉะนั้น ผูมจี ิตไมทอถอยจึง
ควรใหทานในเขตที่มีผลมาก บุญทั้งหลายยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลาย
ในปรโลก ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. โภชนทานสูตร
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทายกผูใหโภชนะเปนทาน ชื่อวาใหฐานะ๕ อยางแก
ปฏิคาหก ๕ อยางเปนไฉน คือ ใหอายุ ๑ ใหวรรณะ ๑ ใหสุข ๑ใหกําลัง ๑ ใหปฏิภาณ ๑
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ครั้นใหอายุแลวยอมเปนผูมสี วนแหงอายุทั้งที่เปนทิพยทั้งที่เปนมนุษย ครั้นใหวรรณะแลว
ยอมเปนผูมีสวนแหงวรรณะทั้งที่เปนทิพยทั้งที่เปนมนุษย ครั้นใหสุขแลว ยอมเปนผูมีสวน
แหงสุขทั้งที่เปนทิพยทั้งที่เปนมนุษย ครั้นใหกําลังแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงกําลังทั้งที่เปน
ทิพยทั้งที่เปนมนุษยครั้นใหปฏิภาณแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงปฏิภาณทั้งที่เปนทิพยทั้งที่
เปนมนุษยดกู รภิกษุทั้งหลาย ทายกผูใหโภชนะเปนทานชื่อวาใหฐานะ ๕ อยางนี้แล ฯ
ปราชญผูมีปญญา ใหอายุยอมไดอายุ ใหกําลัง ยอมไดกําลัง ใหวรรณะ
ยอมไดวรรณะ ใหปฏิภาณยอมไดปฏิภาณใหสุขยอมไดสขุ ครั้นใหอายุ
กําลัง วรรณะ สุข และปฏิภาณแลวจะเกิดในที่ใดๆ ยอมเปนผูมีอายุยืน
มียศ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สัทธานิสังสสูตร
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูมีศรัทธา ยอมมีอานิสงส ๕ ประการ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สัปบุรุษผูสงบในโลกทุกๆ ทาน เมื่อจะอนุเคราะหยอมอนุเคราะหผูมีศรัทธา
กอนผูอื่น ยอมไมอนุเคราะหผูไมมีศรัทธากอนผูอื่น ๑เมื่อจะเขาไปหา ยอมเขาไปหาผูม ีศรัทธา
กอนผูอื่น ยอมไมเขาไปหาผูไ มมีศรัทธากอนผูอื่น ๑ เมื่อจะตอนรับ ยอมตอนรับผูมีศรัทธากอน
ผูอื่น ยอมไมตอ นรับผูไมมีศรัทธากอนผูอื่น ๑ เมื่อจะแสดงธรรม ยอมแสดงธรรมแกผูมีศรัทธา
กอนผูอื่น ยอมไมแสดงธรรมแกผูไมมีศรัทธากอนผูอื่น ๑ กุลบุตรผูมีศรัทธาเมื่อไปแลว
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูมีศรัทธายอมมีอานิสงส ๕ ประการนี้
แล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนตนไทรใหญที่ทางสี่แยก มีพื้นราบเรียบ ยอมเปนที่พึ่ง
ของพวกนกโดยรอบ ฉันใด กุลบุตรผูมีศรัทธาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนที่พึ่งของชนเปนอันมาก
คือ ภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา ฯ
ตนไมใหญ สลางดวยกิ่ง ใบ และผล มีลําตนแข็งแรง มีรากมั่นคง
สมบูรณดวยผล ยอมเปนที่พึ่งของนกทั้งหลายฝูงนกยอมอาศัยตนไมนั้น
ซึ่งเปนที่รื่นรมยใจ ใหเกิดสุขผูตองการความรมเย็น ยอมเขาไปอาศัย
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รมเงา ผูตองการผลก็ยอมบริโภคผลได ฉันใด ทานผูปราศจากราคะ
ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไมมีอาสวะ เปนบุญเขตในโลกยอม
คบหาบุคคลผูมีศรัทธา ซึ่งสมบูรณดวยศีล ประพฤติถอมตน ไมกระดาง
สุภาพ ออนโยน มีใจมั่นคง ฉันนั้นเหมือนกัน ทานเหลานั้น ยอม
แสดงธรรมเครื่องบรรเทาทุกขทั้งปวงแกเขา เขาเขาใจทัว่ ถึงธรรมนั้นแลว
ยอมเปนผูหมดอาสวกิเลส ปรินิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ปุตตสูตร
[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดา บิดา เล็งเห็นฐานะ ๕ ประการนี้ จึงปรารถนา
บุตรเกิดในสกุล ฐานะ ๕ ประการเปนไฉน คือ บุตรที่เราเลี้ยงมาแลวจักเลี้ยงตอบแทน ๑
จักทํากิจแทนเรา ๑ วงศสกุลจักดํารงอยูไ ดนาน ๑ บุตรจักปกครองทรัพยมรดก ๑ เมือ่ เราตาย
ไปแลว บุตรจักบําเพ็ญทักษิณาทานให ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดา บิดา เล็งเห็นฐานะ ๕
ประการนี้แล จึงปรารถนาบุตรเกิดในสกุล ฯ
มารดาบิดาผูฉลาด เล็งเห็นฐานะ ๕ ประการจึงปรารถนาบุตรดวยหวังวา
บุตรที่เราเลี้ยงมาแลว จักเลี้ยงตอบเรา จักทํากิจแทนเรา วงศสกุลจักดํารง
อยูไดนาน บุตรจักปกครองทรัพยมรดก และเมื่อเราตายไปแลว บุตร
จักบําเพ็ญทักษิณาทานให มารดาบิดาผูฉลาดเล็งเห็นฐานะเหลานี้ จึง
ปรารถนาบุตร ฉะนั้นบุตรผูเปนสัปบุรุษ ผูสงบ มีกตัญูกตเวที เมื่อ
ระลึกถึงบุรพคุณของทาน จึงเลี้ยงมารดาบิดา ทํากิจแทนทาน เชื่อฟง
โอวาท เลี้ยงสนองพระคุณทาน สมดังที่ทานเปนบุรพการี ดํารงวงศสกุล
บุตรผูมีศรัทธา สมบูรณดวยศีลยอมเปนทีส่ รรเสริญทั่วไป ฯ
จบสูตรที่ ๙
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๑๐. สาลสูตร
[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนสาละใหญอาศัยขุนเขาหิมวันต ยอมเจริญดวยความ
เจริญ ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมเจริญดวยกิง่ และใบ ๑ยอมเจริญดวยเปลือก
๑ ยอมเจริญดวยกะเทาะ ๑ ยอมเจริญดวยกระพี้ ๑ ยอมเจริญดวยแกน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ตนสาละใหญอาศัยขุนเขาหิมวันต ยอมเจริญดวยความเจริญ ๕ ประการนี้แล ฉันใด ชนภายใน
อาศัยเจาบานผูม ีศรัทธายอมเจริญดวยความเจริญ ๕ ประการ ฉันนั้นเหมือนกันแล ความเจริญ
๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมเจริญดวยศรัทธา ๑ ยอมเจริญดวยศีล ๑ ยอมเจริญดวยสุตะ ๑
ยอมเจริญดวยจาคะ ๑ ยอมเจริญดวยปญญา ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลายชนภายในอาศัยเจาบานผูมี
ศรัทธา ยอมเจริญดวยความเจริญ ๕ ประการนี้แล ฯ
ตนไมทั้งหลาย อาศัยบรรพตศิลาลวนในปาใหญ ยอมเจริญขึ้นเปนไมใหญ
ชั้นเจาปา ฉันใด บุตร ภรรยา มิตรอํามาตย หมูญาติ และคน
ที่เขาไปอาศัยเลี้ยงชีพทั้งหลายในโลกนี้ ไดอาศัยกุลบุตรผูมีศรัทธา สมบูรณ
ดวยศีล จึงเจริญได ฉันนั้นเหมือนกัน ชนเหลานั้นเห็นศีล จาคะและ
สุจริตทั้งหลาย ของกุลบุตรผูมีศีล จาคะและสุจริตนั้น เมือ่ ประจักษ
ชัดแลว ยอมประพฤติตาม ชนเหลานั้น ครัน้ ประพฤติธรรมอันเปนที่
ไปสูสวรรค สุคติ ในโลกนี้แลวยอมเปนผูเพลิดเพลิน เพียบพรอม
ดวยกาม บันเทิงใจในเทวโลก ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสุมนวรรคที่ ๔
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สุมนสูตร
๒. จุนทิสูตร
๓. อุคคหสูตร
๔. สีหสูตร
๕. ทานานิสังสสูตร
๖. กาลทานสูตร
๗. โภชนทานสูตร
๘. สัทธานิสังสสูตร
๙. ปุตตสูตร
๑๐. สาลสูตร ฯ
__________________
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มุณฑราชวรรคที่ ๕
๑. อาทิยสูตร
[๔๑] ครัง้ นั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกับทานอนาถบิณฑิก
คฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความหมัน่ ความ
ขยัน สะสมขึน้ ดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม เลี้ยงตนให
เปนสุข ใหอิ่มหนําบริหารตนใหเปนสุขสําราญ เลี้ยงมารดาบิดาใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา
บริหารใหเปนสุขสําราญ เลี้ยงบุตร ภรรยา ทาสกรรมกร คนใช ใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา
บริหารใหเปนสุขสําราญ นี้เปนประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดว ยความหมั่น ความ
ขยัน สะสมขึน้ ดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม เลี้ยงมิตรสหาย
ใหเปนสุข ใหอ่มิ หนํา บริหารใหเปนสุขสําราญ นี้เปนประโยชนทจี่ ะพึงถือเอาแตโภคทรัพย
ขอที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดว ยความหมั่น ความ
ขยัน สะสมขึน้ ดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม ปองกันอันตราย
ที่เกิดแตไฟ น้าํ พระราชา โจร หรือทายาทผูไมเปนที่รัก ทําตนใหสวัสดี นี้เปนประโยชน
ที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดว ยความหมั่น ความ
ขยัน สะสมขึน้ ดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม ทําพลี ๕
อยาง คือ
๑. ญาติพลี [บํารุงญาติ]
๒. อติถิพลี [ตอนรับแขก]
๓. ปุพพเปตพลี [บํารุงญาติผูตายไปแลวคือทําบุญอุทิศกุศลให]
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๔. ราชพลี [บํารุงราชการ คือบริจาคทรัพยชวยชาติ]
๕. เทวตาพลี [บํารุงเทวดา คือทําบุญอุทิศใหเทวดา]
นี้เปนประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดว ยความหมั่น ความ
ขยัน สะสมขึน้ ดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม บําเพ็ญทักษิณา
มีผลสูงเลิศ เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไปดวยดีในสมณพราหมณ
ผูเวนจากความมัวเมาประมาท ตั้งอยูในขันติและโสรัจจะ ผูมั่นคง ฝกฝนตนใหสงบระงับดับกิเลส
โดยสวนเดียวนี้เปนประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอที่ ๕ ฯ
ดูกรคฤหบดี ประโยชนทจี่ ะพึงถือเอาแตโภคทรัพย ๕ ประการนีแ้ ล ถาเมื่ออริยสาวก
นั้นถือเอาประโยชนแตโภคทรัพย ๕ ประการนี้ โภคทรัพยหมดสิ้นไปอริยสาวกนัน้ ยอมมี
ความคิดอยางนี้วา เราไดถือเอาประโยชนแตโภคทรัพยนนั้ แลวและโภคทรัพยของเราก็หมดสิ้น
ไป ดวยเหตุนี้ อริยสาวกนัน้ ยอมไมมีความเดือดรอน ถาเมื่ออริยสาวกนัน้ ถือเอาประโยชน
แตโภคทรัพย ๕ ประการนี้โภคทรัพยเจริญขึ้น อริยสาวกนั้นยอมมีความคิดอยางนีว้ า เราถือ
เอาประโยชนแตโภคทรัพยนี้แลว และโภคทรัพยของเราก็เจริญขึ้น อริยสาวกนั้นยอมไมมี
ความเดือดรอน ดวยเหตุทั้ง ๒ ประการฉะนี้แล ฯ
นรชนเมื่อคํานึงถึงเหตุนี้วา เราไดใชจายโภคทรัพยเลี้ยงตนแลว ไดใช
จายโภคทรัพยเลี้ยงคนที่ควรเลี้ยงแลว ไดผานพนภัยที่เกิดขึ้นแลว ไดให
ทักษิณาอันมีผลสูงเลิศแลว ไดทําพลี ๕ ประการแลว และไดบํารุงทาน
ผูมีศีล สํารวมอินทรียประพฤติพรหมจรรยแลว บัณฑิตผูอยูครองเรือน
พึงปรารถนาโภคทรัพย เพือ่ ประโยชนใด ประโยชนนนั้ เราก็ไดบรรลุ
แลว เราไดทําสิ่งที่ไมตองเดือดรอนแลว ดังนี้ชื่อวาเปนผูดํารงอยูในธรรม
ของพระอริยะ บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญเขาในโลกนี้ เมื่อเขาละจาก
โลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิงใจในสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๑
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๒. สัปปุริสสูตร
[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปบุรุษเมือ่ เกิดในสกุล ยอมเกิดมาเพือ่ ประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุข แกชนเปนอันมาก คือ แกมารดาบิดาแกบุตรภริยา แกทาส
กรรมกร คนรับใช แกมิตรสหาย แกสมณพราหมณดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน
มหาเมฆ ยังขาวกลาทั้งปวงใหงอกงาม ชื่อวายอมมีมาเพือ่ ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แกชนเปนอันมาก ฉันใด สัปบุรุษเมื่อเกิดในสกุล ยอมเกิดมาเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุข แกชนเปนอันมาก คือ แกมารดาบิดา แกบตุ รภริยา แกทาส กรรมกร คนรับใช
แกมิตรสหาย แกสมณพราหมณ ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
สัปบุรุษผูครอบครองโภคทรัพย เปนประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก
เทวดายอมรักษาเขาผูอันธรรมคุมครอง เปนพหูสูต สมบูรณดวยศีลและ
ความประพฤติ เกียรติยอมไมละเขาผูตั้งอยูในธรรม ใครจะสามารถติเตียน
เขาผูตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล มีวาจาสัจ มีหิริในใจ เปรียบ
เหมือนแทงทองชมพูนุท แมเทวดาก็ชม แมพรหมก็สรรเสริญเขา ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อิฎฐสูตร
[๔๓] ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกับทานอนาถ
บิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ธรรม ๕ ประการนี้นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาได
โดยยากในโลก ๕ ประการเปนไฉน คืออายุ ๑ วรรณะ ๑ สุขะ ๑ ยศ ๑ สวรรค ๑
ดูกรคฤหบดี ธรรม ๕ ประการนี้แล นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดโดยยากในโลก ฯ
ธรรม ๕ ประการนี้ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดโดยยากในโลก เรามิได
กลาววาจะพึงไดเพราะเหตุแหงความออนวอน หรือเพราะเหตุแหงความปรารถนา ถาธรรม ๕
ประการนี้ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดโดยยากในโลก จักไดเพราะเหตุแหงความ
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ออนวอน หรือเพราะเหตุแหงความปรารถนาแลวไซร ในโลกนี้ ใครจะพึงเสื่อมจากอะไร
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผูตองการอายุ ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลินอายุ หรือแมเพราะเหตุ
แหงอายุ อริยสาวกผูตองการอายุ พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพื่ออายุ เพราะปฏิปทาอันเปนไป
เพื่ออายุที่พระอริยสาวกนัน้ ปฏิบัติแลว ยอมเปนไปเพื่อใหไดอายุ อริยสาวกผูนั้นยอมไดอายุที่
เปนของทิพย หรือเปนของมนุษย อริยสาวกผูตองการวรรณะ ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลิน
วรรณะ หรือแมเพราะเหตุแหงวรรณะ อริยสาวกผูตองการวรรณะ พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไป
เพื่อวรรณะ เพราะปฏิปทาอันเปนไปเพื่อวรรณะ ที่อริยสาวกนัน้ ปฏิบัติแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ใหไดวรรณะ อริยสาวกนัน้ ยอมไดวรรณะที่เปนของทิพย หรือเปนของมนุษย อริยสาวกผูตอง
การสุข ไมออนวอนหรือเพลิดเพลินสุข หรือแมเพราะเหตุแหงสุข อริยสาวกผูตองการสุข
พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพื่อสุข เพราะปฏิปทาอันเปนไปเพื่อสุขทีอ่ ริยสาวกนัน้ ปฏิบัติแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ใหไดสุข อริยสาวกนั้นยอมไดสุขที่เปนของทิพยหรือของมนุษย อริยสาวก
ผูตองการยศ ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลินยศ หรือแมเพราะเหตุแหงยศ อริยสาวกผูตอง
การยศ พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพื่อยศเพราะปฏิปทาอันเปนไปเพื่อยศที่อริยสาวกนั้น
ปฏิบัติแลว ยอมเปนไปเพื่อใหไดยศอริยสาวกนัน้ ยอมไดยศที่เปนของทิพย หรือของมนุษย
อริยสาวกผูตองการสวรรค ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค หรือแมเพราะเหตุแหง
สวรรคอริยสาวกผูตองการสวรรค พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพื่อสวรรค เพราะปฏิปทาอัน
เปนไปเพื่อสวรรค ที่อริยสาวกนัน้ ปฏิบัติแลว ยอมเปนไปเพื่อใหไดสวรรค อริยสาวกนั้น
ยอมไดสวรรค ฯ
ชนผูปรารถนาอายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สวรรค ความเกิดในตระกูลสูง
และความเพลินใจ พึงทําความไมประมาทใหมากยิ่งขึน้ บัณฑิตทั้งหลาย
ยอมสรรเสริญความไมประมาทในการทําบุญ บัณฑิตผูไมประมาทแลว
ยอมยึดถือประโยชนทั้งสองไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และประโยชน
ในสัมปรายภพ ผูมีปญญา ทานเรียกวาบัณฑิต เพราะบรรลุถึงประโยชน
ทั้งสองนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๓
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๔. มนาปทายีสูตร
[๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยูที่กูฏาคารศาลาปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี
ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปสู
นิเวศนแหงอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตบแตงไว ครั้งนั้น อุคค
คฤหบดีไดเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมี
พระภาควาผูใหของที่พอใจยอมไดของทีพ่ อใจ ดังนี้ ก็ขาทนียาหารชื่อสาลปุบผกะของขา
พระองคเปนทีพ่ อใจ ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับขาทนียาหารของขาพระองค
นั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับแลว อุคคคฤหบดีไดกราบทูลอีกวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ผูใหของที่พอใจ
ยอมไดของทีพ่ อใจ ดังนี้ ก็เนื้อสุกรอยางดีของขาพระองคเปนที่พอใจ ขอพระผูมีพระภาคทรง
อาศัยความอนุเคราะหรับเนื้อสุกรอยางดีของขาพระองคนนั้ เถิด พระผูมพี ระภาคทรงอาศัยความ
อนุเคราะหรับแลว อุคคคฤหบดีไดกราบทูลอีกวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับ
มาเฉพาะพระพักตรพระผูมพี ระภาควา ผูใหของที่พอใจยอมไดของทีพ่ อใจดังนี้ ก็นาลิยสากะ
ขาทนียาหารซึง่ ทอดดวยน้ํามัน ของขาพระองคเปนที่พอใจ ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความ
อนุเคราะหรับนาลิยสากะขาทนียาหารของขาพระองคนนั้ เถิด พระผูมพี ระภาคทรงอาศัยควาอนุ
เคราะหรับแลว ขาแตพระองคผูเจริญขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค
วา ผูใหของทีพ่ อใจยอมไดของที่พอใจ ดังนี้ ก็ขาวสุกแหงขาวสาลีที่ขาวสะอาด มีกับมาก
มีพยัญชนะมาก ของขาพระองค เปนที่พอใจ ขอพระผูมพี ระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห
รับขาวสุกแหงขาวสาลี ของขาพระองคนั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับ
แลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ผูใหของ
ที่พอใจยอมไดของที่พอใจ ดังนี้ ก็ผาที่ทําในแควนกาสีของขาพระองคเปนที่พอใจ ขอพระผูมี
พระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับผาของขาพระองคนั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความ
อนุเคราะหรับแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมี
พระภาควา ผูใหของที่พอใจยอมไดของทีพ่ อใจ ดังนี้ ก็เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ลาดดวย
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ผาโกเชาว ลาดดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเปนชอดอกไม เครื่องลาดอยางดีทํา
ดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดใหญมีหมอนขางทั้งสองของขาพระองคเปนที่
พอใจ และขาพระองคก็ยอมทราบดีวา สิ่งเหลานี้ไมควรแกพระผูมพี ระภาค เตียงไมจันทนของ
ขาพระองคนี้มรี าคาเกินกวาแสนกหาปณะ ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับเตียง
ของขาพระองคนั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับแลว ลําดับนั้น พระผูมี
พระภาค ทรงอนุโมทนาดวยอนุโมทนียกถาดังตอไปนี้
ผูใหของที่พอใจ ยอมไดของที่พอใจ ผูใดยอมใหเครื่องนุง หม ที่นอน
ขาว น้ํา และปจจัยมีประการตางๆ ดวยความพอใจ ในทานผูประพฤติ
ตรง สิ่งของที่ใหไปแลวนัน้ ยอมเปนของทีบ่ ริจาคแลว สละแลว
ไมคิดเอาคืน ผูน ั้นเปนสัปบุรษุ ทราบชัดวา พระอรหันตเปรียบดวยนาบุญ
บริจาคสิ่งที่บริจาคไดยากแลว ชื่อวาใหของที่พอใจ ยอมไดของที่พอใจ
ดังนี้ ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ครั้นทรงอนุโมทนาดวยอนุโมทนียกถากะอุคคคฤหบดี
ชาวเมืองเวสาลีแลว จึงเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ตอมาไมนานอุคคคฤหบดีชาวเมือง
เวสาลี ก็ไดทํากาละ และเมื่อทํากาละแลว เขาถึงหมูเทพชือ่ มโนมยะหมูห นึ่ง ก็สมัยนัน้
พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนคร
สาวัตถี ครั้งนั้นอุคคเทพบุตรมีวรรณงาม เมื่อปฐมยามลวงไปแลว ยังพระวิหารเชตวัน ทั้งสิ้น
ใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวพระผูมีพระภาคจึงตรัสถามวา ดูกรอุคคะ ตามที่ทานประสงคสําเร็จแลวหรือ อุคคเทพบุตร
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ตามที่ขาพระองคประสงคสําเร็จแลว พระเจาขา ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาค ไดตรัสกะอุคคเทพบุตรดวยพระคาถาความวา
ผูใหของที่พอใจ ยอมไดของที่พอใจ ผูใหของที่เลิศ ยอมไดของที่เลิศ
ผูใหของที่ดียอ มไดของที่ดี และผูใหของที่ประเสริฐ ยอมเขาถึงสถานที่
ประเสริฐ นรชนใดใหของที่เลิศ ใหของที่ดี และใหของที่ประเสริฐ
นรชนนั้นจะบังเกิด ณ ที่ใดๆ ยอมมีอายุยืน มียศ ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
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๕. อภิสันทสูตร
[๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล ๕ ประการนี้ เปนเหตุนําสุขมาให
เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป ยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่นาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุบริโภค
จีวรของผูใด เขาเจโตสมาธิอันหาประมาณมิไดอยู หวงบุญ หวงกุศลของผูนั้น หาประมาณมิได
เปนเหตุนําสุขมาให เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป ยอมเปนไป
เพื่อสิ่งนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ภิกษุบริโภคบิณฑบาต
ของผูใด ... ภิกษุบริโภควิหารของผูใด ... ภิกษุบริโภคเตียง ตั่งของผูใด ... ภิกษุบริโภคคิลานปจจัย
เภสัชของผูใด เขาเจโตสมาธิอันหาประมาณมิไดอยู หวงบุญ หวงกุศล ของผูนั้นหาประมาณ
มิได เปนเหตุนําสุขมาใหเกือ้ กูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป ยอมเปน
ไปเพื่อสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หวงบุญ หวงกุศล ๕ ประการนี้แล เปนเหตุนําสุขมาให เกื้อกูล
แกสวรรค มีวบิ ากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป ยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขก็การที่จะถือเอาประมาณแหงบุญของอริยสาวก
ผูประกอบดวยหวงบุญ หวงกุศล ๕ประการนี้วา หวงบุญ หวงกุศล มีประมาณเทานี้ เปนเหตุ
นําสุขมาให เกือ้ กูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป ยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่นา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ดังนี้ พึงทําไมไดโดยงาย
โดยที่แท ยอมถึงการนับวา กองบุญใหญ นับไมได ประมาณไมไดเปรียบเหมือนการถือเอา
ประมาณน้ําในมหาสมุทรวา น้ํานี้มีประมาณอาฬหกะเทานี้มีรอยอาฬหกะเทานี้ มีพนั อาฬหกะ
เทานี้ หรือมีแสนอาฬหกะเทานี้ ไมใชทําไดโดยงาย ยอมถึงการนับวาเปนหวงน้ําใหญ
นับไมได ประมาณไมได ฉันนั้น ฯ
แมน้ําเปนที่อยูแ หงฝูงปลา สวนมากยอมหลั่งไหลไปสูสาครหวงทะเล
หลวง อันจะประมาณไมได มีสิ่งที่นากลัวมากเปนที่อยูแ หงรัตนะหลาย
ชนิด ฉันใด หวงบุญยอมหลัง่ ไหลเขาสูนรชนผูเปนบัณฑิต ใหขาว น้ํา
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เครื่องนุงหม ที่นอน ที่นั่ง เครื่องปูลาด เหมือนหวงน้ําหลั่งไหลเขาไป
สูสาครฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สัมปทาสูตร
[๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ สัทธา
สัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑ สุตสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัมปทา ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ธนสูตร
[๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทรัพย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือทรัพย
คือ ศรัทธา ๑ ทรัพย คือ ศีล ๑ ทรัพย คือ สุตะ ๑ ทรัพย คือ จาคะ ๑ ทรัพย คือ
ปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพย คือ ศรัทธาเปนไฉนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู
มีศรัทธา ยอมเชื่อพระปญญาเครื่องตรัสรูของตถาคตวา แมเพราะเหตุนๆี้ พระผูมีพระภาคพระองค
นั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลวเปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวาทรัพย คือ ศรัทธา ก็ทรัพย คือ
ศีลเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ
เวนขาดจากการดื่มสุราและเมรัย อันเปนทีต่ ั้งแหงความประมาท นี้เรียกวาทรัพยคือ ศีล ก็
ทรัพย คือ สุตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เปนพหูสูต ฯลฯ
แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ นี้เรียกวาทรัพย คือ สุตะ ก็ทรัพยคือ จาคะเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่อยูครองเรือน มีราคะ
อันปลอยแลว มีฝามืออันชุมยินดีในการเสียสละ ควรแกการขอ ยินดีในทานและการจําแนก
ทาน นี้เรียกวาทรัพย คือ จาคะ ก็ทรัพย คือ ปญญาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริย
สาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมปี ญญา ประกอบดวยปญญาอันหยั่งถึงความตั้งขึ้นและความเสื่อมไป

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 48
เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นีเ้ รียกวาทรัพยคือ ปญญา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ทรัพย ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
ผูใดมีความเชือ่ ในตถาคต ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว มีศีลอันงาม อันพระอริยะ
ชอบใจ สรรเสริญ มีความเลื่อมใสในพระสงฆ และมีความเห็นตรง
บัณฑิตทั้งหลายกลาวผูนนั้ วา ไมเปนคนขัดสน ชีวิตของผูนั้นไมเปลา
ประโยชน เพราะเหตุนนั้ ผูม ีปญญา เมื่อนึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ปสาทะ และความเห็นธรรมเนืองๆ
เถิด ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ฐานสูตร
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร
พรหม หรือใครๆ ในโลก ไมพึงได ๕ ประการเปนไฉน คือฐานะวา ขอสิ่งที่มีความแก
เปนธรรมดา [ของเรา] อยาแก ๑ ขอสิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา [ของเรา] อยาเจ็บไข ๑
ขอสิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา[ของเรา] อยาตาย ๑ ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดา [ของ
เรา] อยาสิ้นไป ๑ขอสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดา [ของเรา] อยาฉิบหาย ๑ อันสมณะ
พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกไมพึงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่มีความ
แกเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับยอมแกไป เมื่อสิง่ ที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว เขา
ยอมไมเห็นดังนี้วา ไมใชสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานัน้ แกไป โดยที่แท
สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ การอุปบัติ ยอมแกไป
ทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก ร่ําไร
ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง
ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรพึงเสียใจ ดังนี้ เมื่อ
สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว เขายอมเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลง
งมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมไดสดับ ถูกลูกศร คือ ความโศกที่มีพิษแทงเขาแลว ยอมทําตน
ใหเดือดรอน
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไม
ไดสดับ ยอมเจ็บไข ... สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับยอมตายไป ...
สิ่งที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมสิ้นไป ... สิ่งที่มีความฉิบหายเปน
ธรรมดาของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมฉิบหายไปเมื่อสิ่งที่มคี วามฉิบหายเปนธรรมดา ฉิบหาย
ไปแลว เขายอมไมพิจารณาเห็นดังนีว้ า ไมใชสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาของเราผูเดียว
เทานั้นฉิบหายไป โดยที่แท สิ่งที่มีความฉิบหายไปเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวง ที่มกี ารมา
การไปการจุติ การอุปบัติ ยอมฉิบหายไปทัง้ สิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายไปเปน
ธรรมดาฉิบหายไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญหลงงมงาย แมอาหาร
เราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอมแมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวก
อมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรพึงเสียใจ ดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว
เขายอมเศราโศก ลําบากร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมไดสดับ
ถูกลูกศรคือ ความโศกที่มีพษิ แทงเขาแลว ยอมทําตนใหเดือดรอน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สวนวาสิ่งที่มคี วามแกเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมแกไป เมื่อสิ่งที่มีความแกเปน
ธรรมดาแกไปแลว อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า ไมใชสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของเรา
ผูเดียวเทานั้นแกไป โดยที่แท สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา ของสัตวทั้งปวงที่มีการมา การไป
การจุติ การอุปบัติ ยอมแกไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา แกไปแลว
พึงเศราโศกลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน
แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวก
มิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้ เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา แกไปแลวอริยสาวกนัน้ ยอมไมเศราโศก
ไมลําบาก ไมร่ําไร ไมทุบอก คร่ําครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวาอริยสาวกผูไดสดับ ถอน
ลูกศร คือ ความโศกที่มีพิษเปนเครื่องเสียบแทงปุถุชน ผูไมไดสดับ ทําตนใหเดือดรอน อริยสาวก
ผูไมมีความโศก ปราศจากลูกศร ยอมดับทุกขรอนไดดว ยตนเอง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดาของอริยสาวกผูได
สดับ ยอมเจ็บไข ... สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมตายไป... สิ่ง
ที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดาของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมสิ้นไป ... สิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดา
ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมฉิบหายไป เมือ่ สิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว
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อริยสาวกนัน้ ยอมพิจารณาเห็นวาไมใชสิ่งที่มีความฉิบหายไปเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานั้น
ฉิบหายไป โดยที่แทสิ่งที่มีความฉิบหายไปเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวง ที่มีการมา การไป
การจุติการอุปบัติ ยอมฉิบหายไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายไปเปนธรรมดา
ฉิบหายไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไมอยาก
รับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอมแมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ
แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนีเ้ มื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว อริยสาวกนั้น
ยอมไมเศราโศกไมลําบาก ไมร่ําไร ไมทุบอก คร่ําครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวาอริยสาวก
ผูไดสดับ ถอนลูกศร คือ ความโศกที่มีพษิ อันเปนเครือ่ งเสียบแทงปุถุชนผูไมไดสดับ ทําให
เดือดรอน อริยสาวกผูไมมีความโศกปราศจากลูกศร ยอมดับความทุกขรอนไดดว ยตนเอง ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้แลอันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ
ในโลกไมพึงได ฯ
ประโยชนแมเล็กนอยในโลกนี้ อันใครๆ ยอมไมไดเพราะการเศราโศก
เพราะการคร่ําครวญ พวกอมิตรทราบวาเขาเศราโศก เปนทุกข ยอมดีใจ
ก็คราวใด บัณฑิตผูพิจารณารูเนื้อความ ไมหวั่นไหวในอันตรายทั้งหมด
คราวนั้น พวกอมิตรเห็นหนาอันไมผิดปรกติของบัณฑิตนั้น ยิ้มแยมตาม
เคยยอมเปนทุกข บัณฑิตพึงไดประโยชนในที่ใดๆ ดวยประการใดๆ
เพราะการสรรเสริญ เพราะความรู เพราะกลาวคําสุภาษิต เพราะการบําเพ็ญ
ทาน หรือเพราะประเพณีของตนก็พึงบากบัน่ ในที่นนั้ ๆ ดวยประการ
นั้นๆ ถาพึงทราบวาความตองการอยางนี้อนั เราหรือผูอื่นไมพึงไดไซร
ก็ไมควรเศราโศก ควรตั้งใจทํางานโดยเด็ดขาดวา บัดนี้เราทําอะไรอยู
ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๘
โกสลสูตร
[๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝา
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พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงอภิวาทแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัยนั้น
พระนางมัลลิกาเทวีไดทิวงคต ครั้งนั้นราชบุรุษคนหนึ่งเขาไปกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลที่ใกล
พระกรรณวา ขอเดชะพระนางมัลลิกาเทวีไดทิวงคตแลว ครั้นเขากราบทูลดังนี้แลว พระเจา
ปเสนทิโกศลก็ทรงมีทุกขโทมนัส ประทับนั่งเหงาหงอย กมพระพักตร เศราสลด อัดอั้น
ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคทรงทราบดังนั้นแลว จึงตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศลวา ดูกรมหาบพิตร
ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสมณะ พราหมณ เทวดา มารพรหม หรือ ใครๆ ในโลกไมพงึ ได
๕ ประการเปนไฉน คือ ฐานะวา ขอสิ่งทีม่ ีความแกเปนธรรมดา [ของเรา] อยาแก ๑ ฯลฯ
บัดนี้เราทําอะไรอยู ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. นารทสูตร
[๕๐] สมัยหนึ่ง ทานพระนารทะอยูทกี่ ุกกุฏาราม ใกลพระนครปาตลีบุตร ก็สมัยนั้น
พระนางภัททาราชเทวี ผูเปนที่รัก เปนที่พอพระทัยแหงพระราชาพระนามวามุณฑะ ไดทิวงคต
เมื่อพระนางภัททาราชเทวี ผูเปนที่รักเปนทีพ่ อพระทัย ทิวงคตไปแลว พระราชาก็ไมสรงสนาน
ไมทรงแตงพระองคไมเสวย ไมทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทรงซบเซาอยูที่พระศพพระนาง
ตลอดคืนตลอดวัน ครั้งนัน้ พระราชาไดตรัสสั่งมหาอํามาตยชื่อวาโสการักขะผูเปนทีร่ ักวา ทาน
โสการักขะผูเปนที่รัก ทานจงยกพระศพพระนางภัททาราชเทวีลงในรางเหล็กที่เต็มดวยน้ํามัน
แลวปดดวยรางเหล็กอันอื่นอีก เพื่อใหเราไดเห็นพระศพพระนางนานไดเทาไรยิ่งดี โสการักขะ
มหาอํามาตยรบั สนองพระบรมราชโองการแลว ก็ไดจัดการยกพระศพพระนางลงในรางเหล็กที่เต็ม
ดวยน้ํามัน แลวปดดวยรางเหล็กอันอื่นอีก ครั้งนั้น โสการักขะมหาอํามาตยจึงคิดวา เมื่อ
พระนางภัททาราชเทวี ผูเปนที่รัก ที่พอพระทัย แหงพระเจามุณฑะนี้ ไดทิวงคตไปแลว
พระราชาไมสรงสนาน ไมทรงแตงพระองค ไมเสวย ไมทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทรง
ซบเซาอยูที่พระศพพระนางตลอดคืน ตลอดวัน พระราชาพึงเสด็จเขาไปหาสมณะหรือพราหมณ
รูปใดหนอ ไดทรงสดับธรรมแลว จะพึงทรงละลูกศร คือความโศกได ลําดับนั้น โสการักขะมหา
อํามาตยจึงคิดวา ทานพระนารทะรูปนี้ อยูท ี่กุกกุฏาราม ใกลพระนครปาตลีบุตร ก็กิตติศัพท
อันงามของทานพระนารทะขจรไปแลวอยางนี้วา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต มีถอยคํา
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วิจิตร มีปฏิภาณดีงาม เปนวุฑฒบุคคล และเปนพระอรหันต จึงควรที่พระเจามุณฑะจะเสด็จ
เขาไปหา เพื่อบางทีไดทรงสดับธรรมของทานแลว พึงทรงละลูกศร คือ ความโศกได ลําดับนั้น
โสการักขะมหาอํามาตยจึงเขาไปเฝาพระเจามุณฑะ แลวกราบทูลวา ขอเดชะ ทานพระนารทะรูปนี้
อยูที่กุกกุฏารามใกลพระนครปาตลีบุตร ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระนารทะขจรไปแลวอยางนี้
วา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต มีถอยคําอันวิจติ ร มีปฏิภาณดีงาม เปนวุฑฒ
บุคคล และเปนพระอรหันต ก็ถาพระองคจะพึงเสด็จเขาไปหาทานแลวไซร บางทีไดทรงสดับ
ธรรมของทานแลว พึงทรงละลูกศร คือ ความโศกได พระเจามุณฑะจึงตรัสสั่งวา ทาน
โสการักขะ ถาเชนนั้น ทานจงไปบอกทานพระนารทะใหทราบ เพราะกษัตริยเชนเราพึงเขาใจวา
สมณะหรือพราหมณที่อยูใ นราชอาณาจักร ยังไมไดแจงใหทราบกอนจะพึงเขาไปหาไดอยางไร
โสการักขะมหาอํามาตยรับสนองพระบรมราชโองการแลว ไดเขาไปหาทานพระนารทะ อภิวาท
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว กลาววา ขาแตทา นผูเจริญ พระนางภัททาราชเทวี
ผูเปนที่รัก ที่พอพระทัยแหงพระเจามุณฑะนี้ ไดทวิ งคตแลว เมื่อพระนางภัททาราชเทวีผูเปนที่รัก
ที่พอพระทัย ไดทิวงคตไปแลว พระราชาก็ไมสรงสนาน ไมทรงแตงพระองค ไมเสวย ไมทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบเซาอยูที่พระศพแหงพระนางภัททาราชเทวี ตลอดคืน ตลอดวัน
ขอทานพระนารทะจงแสดงธรรมแกพระราชา โดยใหพระราชาพึงทรงละลูกศร คือความโศกได
เพราะไดทรงสดับธรรมของทานพระนารทะ ทานพระนารทะจึงกลาววา ดูกรมหาอํามาตย ขอให
พระราชาทรงทราบเวลาที่ควร ณ บัดนี้ ลําดับนั้นโสการักขะมหาอํามาตยลุกจากทีน่ ั่ง อภิวาททาน
พระนารทะ ทําประทักษิณเสร็จแลว ไดเขาไปเฝาพระเจามุณฑะแลว กราบทูลวา ขอเดชะ
ทานพระนารทะไดเปดโอกาสใหเสด็จไปแลว บัดนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเวลาที่ควรเถิดพระเจาขา
พระเจามุณฑะตรัสวา ถาเชนนั้น ทานจงใหพนักงานเทียมพาหนะที่ดีๆ ไว โสการักขะมหา
อํามาตย รับสนองพระบรมราชโองการแลว ไดใหพนักงานเทียมพระราชพาหนะทีด่ ีๆ ไวเสร็จ
แลว จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาไดใหพนักงานเทียมพระราชพาหนะที่ดีๆ ไวเสร็จ
แลว ขอพระองคจงทรงทราบเวลาที่ควรเถิดพระเจาขา ลําดับนั้น พระเจามุณฑะ เสด็จขึ้นทรง
พระราชพาหนะที่ดีๆ ไปสูก ุกกุฏาราม เพือ่ พบปะกับทานพระนารทะ ดวยพระราชานุภาพอยาง
ใหญยิ่ง เสด็จไปเทาที่พระราชพาหนะจะไปได เสด็จลงจากพระราชพาหนะแลว เสด็จพระราช
ดําเนินเขาไปสูอาราม เขาไปหาทานพระนารทะ ทรงอภิวาทแลว ประทับ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวทานพระนารทะไดกลาวกะพระเจามุณฑะวา ขอถวายพระพร ฐานะ ๕ประการนี้ อัน
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สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกไมพึงได ฐานะ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ฐานะวา ขอสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา [ของเรา] อยาแก ๑ ขอสิ่งที่มีความ
เจ็บไขเปนธรรมดา [ของเรา]อยาเจ็บไข ๑ ขอสิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา [ของเรา] อยา
ตาย ๑ ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดา [ของเรา] อยาสิ้นไป ๑ ขอสิ่งที่มีความฉิบหายเปน
ธรรมดา [ของเรา] อยาฉิบหายไป ๑ อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ
ในโลก ไมพึงได ขอถวายพระพร สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอม
แกไป เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลวเขายอมไมพิจารณาเห็นดังนีว้ า ไมใชสิ่งที่มี
ความแกเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานั้นแกไป โดยที่แท สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา ของสัตว
ทั้งปวงที่มีการมาการไป การจุติ การอุปบัติ ยอมแกไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก
เปนธรรมดาแกไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็
ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอมแมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตร
ก็พึงดีใจ แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้เมื่อสิง่ ที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว เขายอม
เศราโศก ลําบาก ร่ําไรทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมไดสดับ ถูกลูกศร
คือ ความโศกที่มีพิษเสียบแทงเขาแลว ยอมทําตนใหเดือดรอน
ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมได
สดับ ยอมเจ็บไข ... สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมตายไป ...สิ่ง
ที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมสิ้นไป ... สิ่งที่มีความฉิบหายเปน
ธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมฉิบหายไป เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไป
แลว เขายอมไมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานั้น
ฉิบหายไป โดยที่แท สิ่งที่มคี วามฉิบหายเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวง ที่มีการมา การไป การ
จุติ การอุปบัตยิ อมฉิบหายไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายไปเปนธรรมดาฉิบหาย
ไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไมอยาก
รับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ
แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้ เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว เขายอมเศราโศก
ลําบาก ร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ หลงงมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมไดสดับ ถูกลูกศร คือ
ความโศกที่มพี ิษเสียบแทงเขาแลว ยอมทําตนใหเดือดรอน ขอถวายพระพร สวนวาสิ่งที่มี
ความแกเปนธรรมดาของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมแกไป เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกไป
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แลว อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า ไมใชสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานั้น
แกไป โดยที่แท สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ การ
อุปบัติ ยอมแกไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว พึงเศราโศก
ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึง
เศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจแมพวกมิตรก็พึงเสียใจ
ดังนี้ เมื่อสิ่งทีม่ ีความแกเปนธรรมดาแกไปแลวอริยสาวกนั้นยอมไมเศราโศก ไมลําบาก ไม
ร่ําไร ไมทุบอก คร่ําครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวาอริยสาวกผูไดสดับ ถอนลูกศร คือ
ความโศกที่มพี ิษอันเปนเครื่องเสียบแทงปุถุชนผูไมไดสดับ ทําตนใหเดือดรอน อริยสาวกผู
ไมมีความโศก ปราศจากลูกศร ยอมดับทุกขรอนไดดว ยตนเอง
ขอถวายพระพรอีกประการหนึ่ง สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูได
สดับ ยอมเจ็บไข ... สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมตายไป ...สิ่ง
ที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมสิ้นไป ... สิ่งที่มีความฉิบหายเปน
ธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมฉิบหายไป เมื่อสิ่งทีม่ ีความฉิบหายไปเปนธรรมดา ฉิบหาย
ไปแลว อริยสาวกนัน้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาของเราผูเดียว
เทานั้นฉิบหายไป โดยที่แท สิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวง ที่มีการมา การไป
การจุติ การอุปบัติ ยอมฉิบหายไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดา
ฉิบหายไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไม
อยากรับประทาน แมกายก็พงึ เศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็
พึงดีใจ แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนีเ้ มื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว อริย
สาวกนั้นยอมไมเศราโศกไมลําบาก ไมร่ําไร ไมทุบอก คร่ําครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวา
อริยสาวกผูไดสดับ ถอนลูกศร คือ ความเศราโศกที่มีพิษ ซึ่งเสียบแทงปุถุชนผูไมไดสดับ
ทําตนใหเดือดรอน อริยสาวกผูไมมีความโศก ปราศจากลูกศร ยอมดับทุกขรอนไดดว ยตนเอง
ขอถวายพระพร ฐานะ ๕ ประการนี้แล อันสมณะ พราหมณเทวดา มาร พรหม หรือใครๆ
ในโลกนี้ไมพงึ ได ฯ
ทานพระนารทะ ครั้นกลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดกลาวคาถาประพันธตอ
ไปอีกวา
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ประโยชนแมเล็กนอยในโลกนี้ อันใครๆ ยอมไมไดเพราะการเศราโศก
เพราะการคร่ําครวญ พวกอมิตรทราบวาเขาเศราโศก เปนทุกข ยอม
ดีใจ ก็คราวใด บัณฑิตพิจารณารูเนื้อความ ไมหวัน่ ไหวในอันตราย
ทั้งหลาย คราวนั้น พวกอมิตรเห็นหนาอันไมผิดปกติของบัณฑิตนัน้
ยิ้มแยมตามเคยยอมเปนทุกข บัณฑิตพึงไดประโยชนในที่ใดๆ ดวย
ประการ ใดๆ เพราะการสรรเสริญ เพราะความรู เพราะกลาวคําสุภาษิต
เพราะการบําเพ็ญทาน หรือเพราะประเพณีของตน ก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆ
ดวยประการนั้นๆ ถาพึงทราบวา ความตองการอยางนี้อนั เราหรือผูอื่นไม
พึงไดไซรก็ไมควรเศราโศก ควรตั้งใจทํางานโดยเด็ดขาดวา บัดนี้
เราทําอะไรอยู ดังนี้ ฯ
เมื่อทานพระนารทะกลาวจบแลวอยางนี้ พระเจามุณฑะไดตรัสถามวา
ทานผูเจริญ ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร ทานพระนารทะตอบวา ขอถวายพระพร
ธรรมปริยายนีช้ ื่อโสกสัลลหรณะ พระเจามุณฑะตรัสชมวา ทานผูเจริญโสกสัลลหรณธรรม
ปริยายดีนัก โสกสัลลหรณธรรมปริยายดีนกั ทานผูเจริญเพราะไดฟงธรรมปริยายนี้ ขาพเจา
จึงละลูกศร คือ ความโศกได ครั้งนั้นพระเจามุณฑะไดตรัสสั่งโสการักขะมหาอํามาตยวา ทาน
จงถวายพระเพลิงพระศพพระนางภัททาราชเทวี แลวจึงทําเปนสถูปไว ตั้งแตวนั นี้ไป เราจัก
อาบน้ําแตงตัว บริโภคอาหาร และประกอบการงาน ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมุณฑราชวรรคที่ ๕
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อาทิยสูตร
๒. สัปปุริสสูตร
๓. อิฏฐสูตร
๔. มนาปทายีสูตร
๕. อภิสันทสูตร ๖. สัมปทาสูตร
๗. ธนสูตร
๘. ฐานสูตร
๙. โกสลสูตร
๑๐. นารทสูตร
__________________
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ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ทุตยิ ปณณาสก
นิวรณวรรคที่ ๑
๑. อาวรณสูตร
[๕๑] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิวรณเครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้ ครอบงําจิตแลว ทําปญญาใหทรุ พล ๕
ประการเปนไฉนนิวรณเครื่องกางกั้น คือ กามฉันทะ ๑ นิวรณเครื่องกางกั้น คือ พยาบาท ๑
นิวรณเครื่องกางกั้น คือ ถิ่นมิทธะ ๑ นิวรณเครื่องกางกัน้ คือ อุทธัจจกุกกุจะ ๑ นิวรณ
เครื่องกางกั้น คือ วิจิกจิ ฉา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิวรณเครื่องกางกั้น ๕ประการนี้แล ครอบ
งําจิตแลว ทําปญญาใหทุรพล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไมละนิวรณเครื่องกางกั้น ๕ ประการ
นี้ อันครอบงําจิต ทําปญญาใหทุรพลแลวจักรูจักประโยชนของตน ประโยชนของผูอื่น
ประโยชนทั้งสองฝาย หรือจักทําใหแจงซึง่ ญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทําความเปนอริยะ
ยิ่งกวาธรรมของมนุษยดวยปญญาที่ไมมีกําลัง ทุรพล ขอนี้มิใชฐานะทีจ่ ะมีได เปรียบเหมือน
แมน้ําที่ไหลลงจากภูเขา ไปสูที่ไกล มีกระแสเชี่ยว พัดสิง่ ที่จะพัดไปได บุรุษพึงเปดปาก
เหมืองแหงแมน้ํานั้นทั้งสองขาง เมื่อเปนเชนนี้ กระแสน้ําในทามกลางแหงแมน้ํานั้น ก็ซัด
สาย ไหลผิดทาง ไมพึงไหลไปสูที่ไกล ไมมีกระแสเชีย่ ว ไมพัดสิ่งที่พอจะพัดไปได ฉันใด
ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันแลหนอไมละนิวรณ เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้ อันครอบงําจิต
ทําปญญาใหทรุ พลแลวจักรูป ระโยชนตน ประโยชนผูอนื่ ประโยชนทงั้ สองฝาย หรือจักทํา
ใหแจงซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทําความเปนอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ดวย
ปญญาอันไมมีกําลัง ทุรพล ขอนั้นไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนนั้ ละนิวรณ
เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้ อันครอบงําจิต ทําปญญาใหทุรพลแลว จักรูประโยชนตน ประโยชน
ผูอื่น ประโยชนทั้งสองฝาย หรือจักทําใหแจงซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทําความ
เปนอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษยดวยปญญาอันมีกําลัง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได เปรียบเหมือน
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แมน้ําที่ไหลลงจากภูเขาไปสูที่ไกล พัดสิ่งที่พอจะพัดไปได บุรุษพึงปดปาก
เหมืองแหงแมน้ํานั้นทั้งสองขาง เมื่อเปนเชนนี้ กระแสน้ําในทามกลางแมน้ํานั้น ก็จักไมซัด
ไมสายไหลไมผิดทาง พึงไหลไปสูที่ไกลได มีกระแสเชีย่ ว และพัดในสิ่งที่พอพัดไปได
ฉันใด ภิกษุนนั้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกันแลหนอ ละนิวรณเครื่องกางกั้น ๕ประการนี้ อันครอบงําจิต
ทําปญญาใหทรุ พลแลว จักรูป ระโยชนตน ประโยชนผูอนื่ ประโยชนทงั้ สองฝาย หรือจักทํา
ใหแจงซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทําความเปนอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ดวย
ปญญาอันมีกําลัง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ราสิสูตร
[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อกลาววา กองอกุศล ดังนี้ จะกลาวใหถกู พึง
กลาวนิวรณ ๕ และกองอกุศลทั้งสิ้นนี้ คือ นิวรณ ๕ นิวรณ ๕ เปนไฉน คือ กามฉันท
นิวรณ พยาปาทนิวรณ ถิ่นมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณวิจกิ ิจฉานิวรณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเมื่อกลาววา กองอกุศล ดังนี้ จะกลาวใหถกู พึงกลาวนิวรณ ๕ และกองอกุศลทั้งสิ้นนี้
คือ นิวรณ ๕ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อังคสูตร
[๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีศรัทธา ยอมเชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปน
ผูจําแนกธรรม ดังนี้ ๑
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวย ไฟธาตุที่เผา
อาหารใหยอยสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควรแกการบําเพ็ญเพียร ๑
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมโออวด ไมมีมารยา เปนผูเปดเผยตนตามเปนจริง
ในพระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรยผูเปนวิญูชน ๑
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึง
พรอมอยู เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม ๑
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา ที่ใหหยั่งถึงความเกิดขึน้
และดับไป อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สมยสูตร
[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ไมควรบําเพ็ญเพียร ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนคนแก ถูกชราครอบงํา นี้เปนสมัยทีไ่ มควรบําเพ็ญ
เพียรขอที่ ๑
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูอาพาธ ถูกพยาธิครอบงํา นี้เปนสมัยที่ไมควรบําเพ็ญ
เพียรขอที่ ๒
อีกประการหนึ่ง สมัยที่มขี าวแพง ขาวเสียหาย มีบณ
ิ ฑบาตหาไดยากไมสะดวก
ที่จะยังอัตตภาพใหเปนไปไดดวยการแสวงหาบิณฑบาต นี้เปนสมัยที่ไมควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยที่มภี ัย มีความกําเริบในปาดง ชาวชนบทพากันขึ้นยานพาหนะ
อพยพไป นี้เปนสมัยที่ไมควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๔
อีกประการหนึ่ง สมัยที่สงฆแตกกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อสงฆแตกกันแลว
ยอมมีการดากันและกัน บริภาษกันและกัน มีการใสรายกันและกัน มีการทอดทิ้งกันและกัน
คนผูไมเลื่อมใสในสงฆหมูน ้นั ยอมไมเลื่อมใส และคนบางพวกทีเ่ ลื่อมใสยอมเปนอยางอื่นไป
นี้เปนสมัยที่ไมควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๕ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ไมควรบําเพ็ญเพียร ๕ ประการ
นี้แล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมัยทีค่ วรบําเพ็ญเพียร ๕ ประการนี้ ๕ ประการ เปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนหนุม แนน มีผมดําสนิท ประกอบดวยความเปนหนุม ตั้งอยูในปฐม
วัย นีเ้ ปนสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๑
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุที่เผา
อาหารใหยอยสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควรแกการบําเพ็ญเพียร นี้
เปนสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยที่ขาวถูก ขาวดี มีบณ
ิ ฑบาตหาไดงาย สะดวกทีจ่ ะยัง
อัตตภาพใหเปนไปดวยการแสวงหาบิณฑบาต นี้เปนสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยที่พวกมนุษยพรอมเพรียงกัน [สามัคคีกัน] ยินดีตอกัน ไม
วิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา มองดูกันและกันดวยจักษุที่ประกอบดวยความรัก นี้เปนสมัย
ที่ควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยที่สงฆพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน ไมววิ าทกัน มีอุเทศ
รวมกัน ยอมอยูเปนผาสุก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆสมัครสมานกัน ยอมไมมีการดากันและกัน
ไมบริภาษกันและกัน ไมมีการใสรายกันและกัน ไมมกี ารทอดทิ้งกันและกัน คนผูไมเลื่อมใส
ในสงฆหมูนนั้ ยอมเลื่อมใส และคนที่เลื่อมใสแลว ยอมเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป นี้เปนสมัยที่
ควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๕ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ควรบําเพ็ญเพียร ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. มาตุปุตติกสูตร
[๕๕] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล มารดาและบุตรสองคน คือ ภิกษุ
และภิกษุณี เขาจําพรรษา ในพระนครสาวัตถี คนทั้งสองนั้นเปนผูใครเห็นกันและกันเนืองๆ
แมมารดาก็เปนผูใครเห็นบุตรเนืองๆ แมบุตรก็เปนผูใครเห็นมารดาเนืองๆ เพราะการเห็นกัน
เนืองๆ แหงคนทั้งสองนั้น จึงมีความคลุกคลีกัน เมื่อมีความคลุกคลีกัน จึงมีการวิสาสะ
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คุนเคยกัน เมื่อมีการวิสาสะกัน จึงมีชอง คนทั้งสองนั้นมีจิตไดชอง ไมบอกคืนสิกขา ไมทํา
ใหแจงซึ่งความทุรพล ไดเสพเมถุนธรรม ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอันมาก เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ มารดาและบุตรสองคน คือ ภิกษุและภิกษุณีเขาจําพรรษาในพระนครสาวัตถี
นี้ คนสองคนนั้นเปนผูใครเห็นกันและกันเนืองๆแมมารดาก็เปนผูใครเห็นบุตรเนืองๆ แม
บุตรก็เปนผูใครเห็นมารดาเนืองๆ เพราะการเห็นกันเนืองๆ แหงคนทั้งสองนั้น จึงมีความคลุกคลี
กัน เมื่อมีความคลุกคลีกันจึงมีการวิสาสะกัน เมื่อมีการวิสาสะกัน จึงมีชอง คนทั้งสองนั้น
มีจิตไดชอง ไมบอกคืนสิกขา ไมทําใหแจงซึ่งความทุรพล ไดเสพเมถุนธรรม พระผูมีพระภาค
ตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษนั้นยอมสําคัญหรือหนอวา มารดายอมไมกําหนัดในบุตร
ก็หรือบุตรยอมไมกําหนัดในมารดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมพิจารณาเห็นรูปอืน่ แมรูปเดียว
ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เปนที่ตั้งแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความมัวเมา เปนที่ตั้งแหง
ความผูกพัน เปนที่ตั้งแหงความหมกมุน กระทําอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษม
จากโยคะอันยอดเยีย่ ม เหมือนรูปหญิงนี้เลย สัตวทั้งหลายกําหนัด ยินดี ใฝใจ หมกมุน
พัวพัน ในรูปหญิง เปนผูอยูใ ตอํานาจรูปหญิงยอมเศราโศกตลอดกาลนาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรายอมไมพิจารณาเห็นเสียงอื่นแมเสียงเดียว ... กลิ่นอื่นแมกลิ่นเดียว ... รสอื่นแมรสเดียว ...
โผฏฐัพพะอื่นแมอยางเดียว ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เปนที่ตั้งแหงความใคร เปนที่ตั้ง
แหงความมัวเมา เปนที่ตั้งแหงความผูกพัน เปนที่ตั้งแหงความหมกมุน กระทําอันตรายแกการ
บรรลุธรรม อันเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เหมือนโผฏฐัพพะ แหงหญิงนี้เลย สัตว
ทั้งหลายกําหนัด ยินดี ใฝใจ หมกมุน พัวพัน ในโผฏฐัพพะแหงหญิง ยอมเศราโศกตลอด
กาลนาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย หญิงเดินอยูกด็ ี ยืนอยูก็ดี นัง่ อยูก็ดี นอนอยูก็ดี นอนหลับ
แลวก็ดี หัวเราะก็ดี พูดอยูก ็ดี ขับรองอยูก็ดี รองไหอยูกด็ ี บวมขึ้นก็ดี ตายแลวก็ดี
ยอมครอบงําจิตของบุรุษได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกลาวสิ่งใดๆ พึงกลาวโดยชอบวา
บวงรวบรัดแหงมาร ก็พึงกลาวมาตุคามนัน่ แหละวา เปนบวงรวบรัดแหงมาร โดยชอบได ฯ
บุคคลพึงสนทนาดวยเพชฌฆาตก็ดี ดวยปศาจก็ดี พึงถูกตองอสรพิษ
ที่กัดตายก็ดี ก็ไมรายแรงเหมือนสนทนาสองตอสองดวยมาตุคามเลย
พวกหญิงยอมผูกพันชายผูล ุมหลงดวยการมองดู การหัวเราะ การนุงหม
ลับลอ และการพูดออนหวานมาตุคามนี้ มิใชผูกพันเพียงเทานี้ แม
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บวมขึ้น ตายไปแลว ก็ยังผูกพันชายได กามคุณ ๕ นี้ คือ รูป เสียง
กลิ่น รสและโผฏฐัพพะ อันเปนที่รื่นรมยใจ ยอมปรากฏในรูปหญิง
เหลาชนผูถูกหวงกามพัด ไมกําหนดรูกาม มุงคติในกาลและภพนอย
ภพใหญในสงสาร สวนชนเหลาใดกําหนดรูกามไมมีภยั แตที่ไหนๆ
เที่ยวไป ชนเหลานั้นบรรลุถึงความสิ้นอาสวะ ยอมขามฝงสงสารในโลกได ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อุปชฌายสูตร
[๕๖] ครัง้ นั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปหาอุปชฌายของตนถึงที่อยู ครั้นแลว ไดกลาว
วา ขาแตทานผูเจริญ บัดนี้ กายของผมหนักขึ้น ทิศทั้งหลายยอมไมปรากฏแกผม ธรรม
ทั้งหลายยอมไมแจมแจงแกผม ถีนมิทธะยอมครอบงําจิตของผม ผมไมยินดีประพฤติพรหมจรรย
และผมมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายครั้งนัน้ ภิกษุนั้นพาภิกษุสัทธิวหิ าริกนั้นเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว กราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ภิกษุนี้กลาวอยางนี้วา บัดนี้ กายของผมหนักขึ้น ทิศทัง้ หลายยอมไมปรากฏ
แกผม ธรรมทั้งหลายยอมไมแจมแจงแกผม ถิ่นมิทธะยอมครอบงําจิตของผม ผมไมยินดี
ประพฤติพรหมจรรย และผมมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
การที่กายของเธอหนักขึ้น ทิศทั้งหลายยอมไมปรากฏแกเธอ ธรรมทั้งหลายยอมไมแจมแจงแก
เธอ ถีนมิทธะยอมครอบงําจิตของเธอ เธอไมยินดีประพฤติพรหมจรรย และเธอมีความสงสัย
ในธรรมทั้งหลายนี้ ยอมมีแกภิกษุผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ไมรูประมาณใน
โภชนะ ไมประกอบความเพียรเปนเครื่องตืน่ อยู ไมเห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย ไมประกอบ
การเจริญโพธิปกขิยธรรมทั้งหลายทุกวัน ทุกคืน ดูกรภิกษุ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงศึกษา
อยางนี้วาเราจักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย เปนผูรูประมาณในโภชนะ ประกอบ
ความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู เห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย ประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรม
ทั้งหลาย ทุกวัน ทุกคืน ดังนี้ ดูกรภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แลครั้งนั้นแล ภิกษุนนั้
อันพระผูมีพระภาคตรัสสอนดวยพระโอวาทนี้แลว ลุกขึน้ จากที่นั่งถวายบังคมพระผูม ีพระภาค
ทําประทักษิณแลวหลีกไป ภิกษุนั้นหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร
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มีใจแนวแนอยู ไมนานเทาไร ไดทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตร
ทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ เอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู
รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิ
ไดมีอีก ก็แลภิกษุนั้นไดเปนพระอรหันต รูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ครั้งนั้น
ภิกษุนั้น ไดบรรลุอรหัตแลว จึงเขาไปหาอุปชฌายของตนถึงที่อยู แลวกลาววา ขาแต
ทานผูเจริญ บัดนี้ กายผมไมหนักขึ้น ทิศทัง้ หลายยอมปรากฏแกผม ธรรมทั้งหลายยอมแจมแจง
แกผม ถิ่นมิทธะยอมไมครอบงําจิตของผม ผมยินดีประพฤติพรหมจรรย และผมไมมคี วามสงสัย
ในธรรมทั้งหลาย ครั้งนั้น ภิกษุนั้น พาภิกษุผูสัทธิวิหาริกนั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุนี้กลาวอยางนีว้ า ขาแตทานผูเจริญ บัดนี้ กายของผมไมหนักขึน้ ทิศทั้งหลายยอมปรากฏ
แกผม ธรรมทั้งหลายยอมแจมแจงแกผม ถิ่น มิทธะยอมไมครอบงําจิตของผม ผมยินดีประพฤติ
พรหมจรรย และผมไมมีความสงสัยในธรรมทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
การที่กายของเธอไมหนักขึ้น ทิศทั้งหลายยอมปรากฏแกเธอ ธรรมทั้งหลายยอมแจมแจงแกเธอ
ถิ่นมิทธะยอมไมครอบงําจิตของเธอ เธอยินดีประพฤติพรหมจรรย และเธอไมมีความสงสัยใน
ธรรมทั้งหลายนี้ ยอมมีไดแกภิกษุผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายรูประมาณในโภชนะ
ประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู เห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย ประกอบการเจริญโพธิปก
ขิยธรรมทั้งหลาย ทุกวัน ทุกคืน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย เปนผูรูประมาณในโภชนะ
ประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู เห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย ประกอบการเจริญโพธิปกขิย
ธรรมทั้งหลาย ทุกวัน ทุกคืน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ฐานสูตร
[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือ
บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการเปนไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต
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ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ๑ เรามีความ
เจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได ๑เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพน
ความตายไปได ๑ เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ๑ เรามีกรรมเปนของตน
เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง จักทํากรรมใด
ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจะเปนผูรับผลของกรรมนั้น ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือ
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความเปนหนุมสาวมีอยูแกสัตวทั้งหลาย ซึ่งเปนเหตุใหสัตว
ทั้งหลายประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เมื่อเขาพิจารณาฐานะนัน้ อยูเนืองๆ ยอมละความ
มัวเมาในความเปนหนุมสาวนั้นไดโดยสิ้นเชิง หรือทําใหเบาบางลงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ
วา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือ
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความไมมีโรคมีอยูแกสัตวทั้งหลาย ซึ่งเปนเหตุใหสัตว
ทั้งหลาย ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนัน้ อยูเนืองๆ ยอมละ
ความมัวเมาในความไมมีโรคนั้นไดโดยสิน้ เชิง หรือทําใหเบาบางลงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ
วา เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไปได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือ
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในชีวิตมีอยูแ กสัตวทั้งหลาย ซึ่ง เปนเหตุใหสัตวทั้งหลายประพฤติ
ทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ ยอมละความมัวเมาในชีวิตนั้น
ไดโดยสิ้นเชิง หรือทําใหเบาบางลงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล
สตรี บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความตายเปนธรรมดา
ไมลวงพนความตายไปได ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือ
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ ความรักใครในของรักมีอยูแกสัตวทั้งหลาย ซึ่งเปนเหตุใหสัตว
ทั้งหลายประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เมื่อเขาพิจารณาฐานะนัน้ อยูเนืองๆ ยอมละความ
พอใจ ความรักใครนั้นไดโดยสิ้นเชิงหรือทําใหเบาบางลงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัย
อํานาจประโยชนนี้แลสตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรา
จะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือ
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรม
เปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง จักทํากรรมใดดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจัก
เปนผูรับผลของกรรมนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต มีอยูแกสัตว
ทั้งหลาย เมื่อเขาพิจารณาฐานะนัน้ อยูเนืองๆยอมละทุจริตไดโดยสิ้นเชิง หรือทําใหเบาบาง
ลงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนแี้ ล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือ
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรม
เปนกําเนิดมีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง จักทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจัก
เปนผูรับผลของกรรมนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกนัน้ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า ไมใชเราแตผูเดียวเทานัน้ ที่
มีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได โดยที่แท สัตวทั้งปวงบรรดาที่มีการมา การไป
การจุติ การอุบัติ ลวนมีความแกเปนธรรมดาไมลวงพนความแกไปได เมื่ออริยสาวกนัน้
พิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ มรรคยอมเกิดขึ้น อริยสาวกนั้นยอมเสพ อบรม ทําใหมากซึ่ง
มรรคนั้น เมื่อเสพอบรม ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป
อริยสาวกนัน้ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า ไมใชเราแตผูเดียวเทานั้น ที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา
ไมลวงพนความเจ็บไขไปได โดยที่แท สัตวทั้งปวงบรรดาที่มีการมาการไป การจุติ การอุบัติ
ลวนมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะ
นั้นอยูเนืองๆ มรรคยอมเกิดขึ้น อริยสาวกนั้นยอมเสพ อบรม ทําใหมากซึ่งมรรคนั้น

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 65
เมื่อเสพ อบรม ทําใหมากซึ่งมรรค นั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป อริยสาวก
นั้นยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า ไมใชเราแตผูเดียวเทานั้นที่มคี วามตายเปนธรรมดา ไมลวงพน
ความตายไปได โดยทีแ่ ท สัตวทั้งปวงบรรดาที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวนมี
ความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนัน้ อยูเนืองๆ
มรรคยอมเกิดขึ้น อริยสาวกนั้น ยอมเสพ อบรม ทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม
ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป อริยสาวกนัน้ ยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดียวเทานัน้ ที่จะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น โดยที่แท
สัตวทั้งปวงบรรดาที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวนจะตองพลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจทั้งสิ้น เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนัน้ อยูเนืองๆ มรรคยอมเกิดขึ้น อริยสาวกนัน้
ยอมเสพ อบรม ทําใหมากซึง่ มรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละ
สังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป อริยสาวกนัน้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดียว
เทานั้นที่มีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ
มีกรรมเปนทีพ่ ึ่ง จักทํากรรมใดดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม เราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น โดยที่แท
สัตวทั้งปวงบรรดาที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวนมีกรรมเปนของตน เปนทายาท
แหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง จักทํากรรมใด ดีก็ตาม
ชั่วก็ตาม จักเปนผูรับผลของกรรมนั้น เมือ่ อริยสาวกนัน้ พิจารณาฐานะนัน้ อยูเนืองๆ มรรค
ยอมเกิดขึน้ อริยสาวกนัน้ ยอมเสพ อบรม ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได
อนุสัยยอมสิ้นไป ฯ
สัตวทั้งหลาย ยอมมีความแกเปนธรรมดา มีความเจ็บไขเปนธรรมดา
มีความตายเปนธรรมดา สัตวทั้งหลายยอมเปนไปตามธรรมดา พวกปุถชุ น
ยอมเกลียด ถาเราพึงเกลียดธรรมนั้น ในพวกสัตวผูมีอยางนั้นเปนธรรมดา
ขอนั้นไมสมควรแกเราผูเปนอยูอยางนี้ เรานั้นเปนอยูอยางนี้ ทราบธรรม
ที่หาอุปธิมิได เห็นการออกบวชโดยเปนธรรมเกษมครอบงําความมัวเมา
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ทั้งปวงในความไมมีโรค ในความเปนหนุม สาว และในชีวิต ความ
อุตสาหะไดมแี ลว แกเราผูเห็นเฉพาะซึ่งนิพพาน บัดนี้ เราไมควรเพื่อ
เสพกามทั้งหลายจักเปนผูประพฤติไมถอยหลัง ตั้งหนาประพฤติพรหม
จรรย ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. กุมารลิจฉวีสูตร
[๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยูที่กุฏาคารศาลา ปามหาวันใกลเมือง
เวสาลี ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปสู
เมืองเวสาลี เพือ่ บิณฑบาต ครั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว เวลาปจฉาภัต เสด็จเขาไปยัง
ปามหาวัน ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่โคนตนไมตนหนึ่ง ก็สมัยนัน้ เจาลิจฉวีกุมารหลายคน
ถือธนูที่ขึ้นสาย มีฝูงสุนัขแวดลอม เดินเทีย่ วไปในปามหาวัน ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่ง
อยูที่โคนตนไมตนหนึ่ง แลวจึงวางธนูที่ขึ้นสาย ปลอยฝูงสุนัขไป ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลว
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว ตางนั่งนิ่งประนมอัญชลีอยูใ กลพระผูมี
พระภาค ก็สมัยนั้น เจาลิจฉวีนามวามหานามะ เดินพักผอนอยูในปามหาวัน ไดเห็นเจา
ลิจฉวีกุมารเหลานั้นผูตางนั่งนิ่งประนมอัญชลีอยูใกลพระผูมีพระภาค แลวจึงเขาไปเฝาพระ
ผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดเปลงอุทานวา เจา
วัชชีจักเจริญๆ พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรมหานามะ ก็เพราะเหตุไร ทานจึงกลาวอยางนี้
วาเจาวัชชีจกั เจริญๆ ฯ
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ เจาลิจฉวีกุมารเหลานี้ เปนผูดรุ าย หยาบคาย กระดาง
ของขวัญตางๆ ที่สงไปในตระกูลทั้งหลาย คือ ออย พุทรา ขนม ขนมตม หรือขนมแดกงา
เจาลิจฉวีกุมารเหลานี้ยอมแยงชิงกิน ยอมเตะหลังหญิงแหงตระกูลบาง เตะหลังกุมารีแหงตระกูล
บาง แตบัดนี้ เจาลิจฉวีกุมารเหลานี้ตางนั่งนิ่งประนมอัญชลีอยูใกลพระผูมีพระภาค ฯ
พ. ดูกรมหานามะ ธรรม ๕ ประการมีอยูแกกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง เปนขัตติยราช
ไดรับมูรธาภิเษกแลวก็ตาม ผูปกครองรัฐ ซึ่งรับมรดกจากบิดาก็ตาม เปนอัครเสนาบดีก็ตาม
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เปนผูปกครองหมูบานก็ตาม หัวหนาพวกก็ตาม ผูเปนใหญเฉพาะตระกูลก็ตาม กุลบุตรนั้นพึง
หวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมเี สื่อมธรรม ๕ ประการเปนไฉน
ดูกรมหานามะ กุลบุตรในโลกนี้ ยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชามารดาบิดา
ดวยโภคทรัพยที่ไดมาดวยความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขนของตน ไดมาโดย
อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม มารดาบิดาผูไดรับการสักการะ เคารพ นับถือ
บูชาแลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรนั้นดวยน้าํ ใจอันงามวา ขอจงมีชีวิตยืนนาน มีอายุยนื นาน
กุลบุตรผูอันมารดาบิดาอนุเคราะหแลว พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเสื่อม ฯ
อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บุตร ภรรยา ทาส
กรรมกร และคนใช ดวยโภคทรัพยที่ไดมาดวยความหมัน่ ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลัง
แขนของตน ไดมาโดยอาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยชอบธรรม บุตร ภริยา ทาส
กรรมกร และคนใช ผูไดรับสักการะ เคารพนับถือ บูชาแลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรนั้น
ดวยน้ําใจอันงามวา ขอจงมีชวี ิตยืนนาน มีอายุยืนนาน กุลบุตรผูอันบุตร ภริยา ทาส กรรมกร
และคนใชอนุเคราะหแลว พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเสื่อม ฯ
อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เพื่อนชาวนาและคน
ที่รวมงาน ดวยโภคทรัพยทหี่ ามาไดดว ยความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขนของตน
ไดมาโดยอาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรมเพื่อนชาวนา และคนที่รวมงานผูไดรับ
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาแลว ยอม อนุเคราะหกุลบุตรนั้นดวยน้ําใจอันงามวา ขอจงมีชีวิต
ยืนนาน มีอายุยืนนานกุลบุตรผูอันเพื่อนชาวนา และคนทีร่ วมงานอนุเคราะหแลว พึงหวัง
ไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเสื่อม ฯ
อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เทวดาผูรบั พลีกรรม
ดวยโภคทรัพยที่หามาไดดว ยความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขนของตน ไดมา
โดยอาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม เทวดาผูรับพลีกรรม ไดรับสักการะ เคารพ
นับถือ บูชาแลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรนัน้ ดวยน้ําใจอันงามวา ขอจงมีชวี ิตยืนนาน มีอายุ
ยืนนาน กุลบุตรผูอันเทวดาอนุเคราะหแลว พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมเี สื่อม ฯ
อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา สมณพราหมณดว ย
โภคทรัพยที่หาไดดว ยความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขนของตนไดมาโดยอาบ
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เหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม สมณพราหมณผูไดรับสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรนั้นดวยน้ําใจอันงามวาขอจงมีชีวิตยืนนาน มีอายุยืนนาน กุลบุตร
อันสมณพราหมณอนุเคราะหแลว พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเสื่อม ดูกรมหานามะ
ธรรม ๕ ประการนี้แลยอมมีอยูแกกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง เปนขัตติยราช ผูไดรับมูรธาภิเษกก็ตาม
ผูปกครองรัฐซึ่งไดรับมรดกจากบิดาก็ตาม เปนอัครเสนาบดีก็ตาม ผูป กครองหมูบา นก็ตาม
หัวหนาพวกก็ตาม ผูเปนใหญเฉพาะตระกูลก็ตาม พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียวไมมีเสื่อม ฯ
กุลบุตรผูโอบออมอารี มีศีล ยอมทําการงานแทนมารดาบิดา บําเพ็ญ
ประโยชนแกบุตร ภริยา แกชนภายในครอบครัว แกผูอาศัยเลี้ยงชีพ
แกชนทั้งสองประเภท กุลบุตรผูเปนบัณฑิต เมื่ออยูครองเรือนโดยธรรม
ยอมยังความยินดีใหเกิดขึ้นแกญาติทั้งที่ลวงลับไปทั้งที่มีชีวิตอยูใ นปจจุบัน
แกสมณพราหมณ เทวดา กุลบุตรนั้นครั้นบําเพ็ญกัลยาณธรรมแลว เปน
ผูควรบูชา ควรสรรเสริญ บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญเขาในโลกนี้
เขาละโลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิงใจในสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ทุลลภสูตรที่ ๑
[๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมือ่ แก ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ หาได
ยาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมื่อแก เปนคนละเอียดหาได
ยาก เปนผูมีมรรยาทสมบูรณหาไดยาก เปนพหูสูตรหาไดยาก เปนธรรมกถึกหาไดยาก เปนวินัยธร
หาไดยาก ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุบวชเมื่อแก ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ล หาได
ยาก ฯ
จบสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุลลภสูตรที่ ๒
[๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมือ่ แก ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ หาได
ยาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมื่อแก เปนผูวางาย หาไดยาก
เปนผูคงแกเรียน หาไดยาก เปนผูรับโอวาทดวยความเคารพ หาไดยาก เปนธรรมกถึก หาได
ยาก เปนวินยั ธร หาไดยาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมื่อแก ผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล หาไดยาก ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบนิวรณวรรคที่ ๑
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อาวรณสูตร
๒. ราสิสูตร
๓. อังคสูตร
๔. สมยสูตร
๕. มาตุปุตติกสูตร
๖. อุปชฌายสูตร
๗. ฐานสูตร
๘. กุมารลิจฉวิสูตร
๙. ทุลลภสูตรที่ ๑
๑๐. ทุลลภสูตรที่ ๒ ฯ
__________________
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สัญญาวรรคที่ ๒
๑. สัญญาสูตรที่ ๑
[๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุดสัญญา ๕ ประการเปนไฉน
คือ อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา มรณสัญญาอาหาเรปฏิกลู สัญญา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๕ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมากหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. สัญญาสูตรที่ ๒
[๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุดสัญญา ๕ ประการเปนไฉน
คือ อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา มรณสัญญาอาหาเรปฏิกลู สัญญา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๕ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมากหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. วัฑฒิสูตรที่ ๑
[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการ ชื่อวา
ยอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยางประเสริฐ ชื่อวาเปนผูยึดถือสาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐ
แหงกาย ธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการเปนไฉนคือ ยอมเจริญดวยศรัทธา ยอมเจริญดวยศีล
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ยอมเจริญดวยสุตะ ยอมเจริญดวยจาคะ ยอมเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ผูเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการนี้แล ชื่อวายอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยาง
ประเสริฐชื่อวาเปนผูยึดถือสาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐแหงกาย ฯ
อริยสาวกผูใด ยอมเจริญดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา
ทั้งสองฝาย อริยสาวกผูเชนนัน้ เปนสัปบุรุษ มีปรีชาเห็นประจักษ ชื่อ
วายอมยึดถือสาระแหงตนในโลกนี้ไวไดทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. วัฑฒิสูตรที่ ๒
[๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวิกาผูเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการ ชื่อ
วายอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยางประเสริฐ ชื่อวาเปนผูยึดถือสาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐ
แหงกาย ธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการเปนไฉนคือ ยอมเจริญดวยศรัทธา ยอมเจริญดวยศีล
ยอมเจริญดวยสุตะ ยอมเจริญดวยจาคะ ยอมเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวิกา
ผูเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการนี้แล ชื่อวายอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยาง
ประเสริฐ ชื่อวาเปนผูยึดถือสาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐแหงกาย ฯ
อริยสาวิกาผูใด ยอมเจริญดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา
ทั้งสองฝาย อริยสาวิกาผูเชนนั้น เปนผูมีศีล เปนอุบาสิกา ชื่อวายอมยึด
ถือสาระแหงตนในโลกนีไ้ วไดทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. สากัจฉสูตร
[๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูควรสนทนา
ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
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วินัยนี้ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง และเปนผูพ ยากรณปญหาที่มาในกถาปรารภสีล
สัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาที่มาในกถาปรารภ
สมาธิสัมปทาได ๑ยอมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และเปนผูพ ยากรณปญหาที่มาใน
กถาปรารภปญญาสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง และเปนผูพยากรณ
ปญหาที่มาในกถาปรารภวิมตุ ติสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถงึ พรอมดวยวิมตุ ติญาณทัสสนะดวยตนเอง
และเปนผูพยากรณปญหาทีม่ าในกถาปรารภวิมุตติญาณทัสสนสัมปทาได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรสนทนาของเพือ่ นพรหมจรรยทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สาชีวสูตร
[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูควรดํารง
ชีพรวมกันของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ยอมเปนผูถงึ พรอมดวยศีลดวยตนเองและเปนผูพยากรณปญหาที่ตั้งขึน้ ในกถา
ปรารภสีลสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดว ยตนเอง และเปนผูพยากรณปญ
 หาที่ตั้ง
ขึ้นในกถาปรารภสมาธิสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และเปนผูพยากรณ
ปญหาที่ตั้งขึ้นในกถาปรารภปญญาสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติดว ยตนเอง และ
เปนผูพยากรณปญหาที่ตั้งขึ้นในกถาปรารภวิมุตติสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณ
ทัสสนะดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาที่ตั้งขึ้นในกถาปรารภวิมตุ ติญาณทัสสนสัมปทาได ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูควรดํารงชีพรวมกันของเพื่อน
พรหมจรรยทงั้ หลาย ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อิทธิปาทสูตรที่ ๑
[๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ยอมเจริญ ยอมทําใหมาก
ซึ่งธรรม ๕ ประการ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนัน้ พึงหวังไดผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ
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อรหัตผลหรือเมื่อมีอุปาทานขันธเหลืออยู เปนพระอนาคามี ในปจจุบนั นี้เทียว ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธาน
สังขาร ๑ ยอมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร ๑ ยอมเจริญอิทธิบาทที่
ประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร ๑ ยอมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิมังสาสมาธิและ
ปธานสังขาร ๑ ยอมเจริญวิริยะอยางยิ่งเปนที่ ๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูป
หนึ่ง ยอมเจริญ ยอมทําใหมาก ซึ่งธรรม ๕ ประการนี้แลภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้น พึงหวังได
ผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลหรือเมื่อมีอุปาทานขันธเหลืออยู เปนพระอนาคา
มี ในปจจุบนั นี้เทียว ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อิทธิปาทสูตรที่ ๒
[๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อกอนแตตรัสรู เราเปนพระโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู
ไดเจริญ ทําใหมากซึ่งธรรม ๕ ประการ ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ เราไดเจริญอิทธิบาท
ที่ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ๑ ไดเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิรยิ สมาธิและปธาน
สังขาร ๑ ไดเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร ๑ ไดเจริญอิทธิบาทที่
ประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ๑ ไดเจริญวิริยะอยางยิ่งเปนที่ ๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะไดเจริญ ทําใหมากซึ่งธรรมมีวิริยะอยางยิ่งเปนที่ ๕ นี้ เราไดโนมนอมจิตไปเพือ่ ทําใหแจง
ดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งใดๆ เมื่อเหตุมีอยู เราถึงความเปน
ผูควรเปนพยานไดในธรรมนั้นๆ โดยแนนอน ถาเราหวังก็พึงแสดงฤทธิ์ไดหลายประการ คือ
คนเดียวเปนหลายคนก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เมื่อเหตุมอี ยู เราถึงความ
เปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ไดโดยแนนอน ฯลฯ ถาเราหวัง ก็พึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
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ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขา
ถึงอยู เมื่อเหตุมีอยู เราถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ไดโดยแนนอน ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. นิพพิทาสูตร
[๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิทเพื่อเขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อ
ตรัสรู และเพือ่ นิพพานโดยสวนเดียว ธรรม ๕ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑มีความสําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหาร ๑ มีความสําคัญวา
ไมนายินดีในโลกทั้งปวง ๑ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง ๑ ยอมเขาไปตั้งมรณสัญญา
ไวในภายใน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อเขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อ
ตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. อาสวักขยสูตร
[๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ มีความสําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหาร ๑ มีความสําคัญวา
ไมนายินดีในโลกทั้งปวง ๑ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง ๑ เขาไปตั้งมรณสัญญาไวใน
ภายใน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสัญญาวรรคที่ ๒
__________________
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สัญญาสูตรที่ ๑
๒. สัญญาสูตรที่ ๒
๓. วัฑฒิสูตรที่ ๑
๔. วัฑฒิสูตรที่ ๒
๕. สากัจฉสูตร
๖. สาชีวสูตร
๗. อิทธิปาทสูตรที่ ๑ ๘. อิทธิปาทสูตรที่ ๒
๙. นิพพิทาสูตร
๑๐. อาสวักขยสูตร ฯ
__________________

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 76
โยธาชีววรรคที่ ๓
๑. เจโตวิมุติสตู รที่ ๑
[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมมีเจโตวิมตุ ิเปนผล และมีเจโตวิมุติเปนผลานิสงส ยอมมีปญญาวิมุติเปนผล และมี
ปญญาวิมุติเปนผลานิสงส ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผู
พิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ ยอมมีความสําคัญวาเปนของปฏิกูล ในอาหาร ๑ ยอมมีความสําคัญ
วาไมนายินดีในโลกทั้งปวง ๑ ยอมพิจารณาเห็นวาไมเทีย่ งในสังขารทั้งปวง ๑ ยอมเขาไปตั้งมรณ
สัญญาไวในภายใน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมาก
แลว ยอมมีเจโตวิมุติเปนผลานิสงสยอมมีปญญาวิมุติเปนผล และมีปญญาวิมุติเปนผลานิสงส
เมื่อใด ภิกษุเปนผูมีเจโตวิมุตแิ ละปญญาวิมตุ ิ เมื่อนั้น ภิกษุนี้เรียกวาเปนผูถอนลิ่มสลักขึ้นได
ดังนี้บาง วาเปนผูรื้อเครื่องแวดลอมได ดังนี้บาง วาเปนผูถอนเสาระเนียดขึ้นได ดังนี้บา ง วา
เปนผูถอดกลอนออกได ดังนี้บาง วาเปนผูไกลจากขาศึกปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไม
ประกอบดวยวัฏฏะ ดังนี้บาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูถอนลิม่ สลักขึ้นไดอยางไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ ปนผูละอวิชชาเสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน
ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุชอื่ วาเปนผูถอนลิ่มสลักขึ้น
ไดอยางนีแ้ ล ภิกษุเปนผูรื้อเครื่องแวดลอมไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละชาติ
สงสารที่เปนเหตุนําใหเกิดในภพใหมตอไปได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน
ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวาเปนผูรื้อเครื่องแวดลอมไดอยางนี้แล
ภิกษุชื่อวาเปนผูถอนเสาระเนียดขึ้นไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละตัณหาเสียได
ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
ภิกษุชื่อวาเปนผูถอนเสาระเนียดขึน้ ไดอยางนี้แลภิกษุชอื่ วาเปนผูถอนกลอนออกไดอยางไร คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการเสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปน
เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวาเปนผูถ อดกลอน
ออกไดอยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงไดไมประกอบ
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ดวยวัฏฏะอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละอัสมิมานะเสียได ถอนรากขึ้นแลว
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวาเปนผู
ไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะใดๆ อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. เจโตวิมุติสูตรที่ ๒
[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมมีเจโตวิมตุ ิเปนผล และมีเจโตวิมุติเปนผลานิสงส ยอมมีปญญาวิมุติเปนผล และมีปญญา
วิมุติเปนผลานิสงส ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ ความสําคัญวาไมเที่ยง ๑ ความสําคัญวาเปน
ทุกขในสิ่งไมเที่ยง ๑ ความสําคัญวาเปนอนัตตาในสิ่งที่เปนทุกข ๑ ความสําคัญในการละ ๑ ความ
สําคัญในความคลายกําหนัด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมมีเจโตวิมตุ ิเปนผล และมีเจโตวิมุติเปนผลานิสงส ยอมมีปญญาวิมุติเปนผล
และมีปญญาวิมุติเปนผลานิสงส เมื่อใด ภิกษุเปนผูมีเจโตวิมุติและปญญาวิมุติ เมื่อนัน้ ภิกษุ
นี้เรียกวาเปนผูถ อนลิ่มสลักขึ้นได ดังนี้บาง วาเปนผูรื้อเครือ่ งแวดลอมได ดังนี้บาง วาเปน
ผูถอนเสาระเนียดขึ้นไดดังนี้บาง วาเปนผูถอดกลอนออกได ดังนี้บาง วาเปนผูไกลจากขาศึก
ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะ ดังนี้บาง ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อวา
เปนผูถอนลิ่มสลักขึ้นไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้เปนผูละอวิชชาเสียได ถอนรากขึ้น
แลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวา
เปนผูถอนลิ่มสลักขึ้นไดอยางนี้แล ภิกษุชอื่ วาเปนผูรื้อเครื่องแวดลอมไดอยางไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูละชาติสงสารที่เปนเหตุนําใหเกิดในภพใหมตอไปได ถอนรากขึน้ แลว ทําให
เปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวาเปนผูรื้อเครื่อง
แวดลอมไดอยางนี้แล ภิกษุชอื่ วาเปนผูถอนเสาระเนียดขึ้นไดอยางไรคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูละตัณหาเสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด
ขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวาเปนผูถ อนเสาระเนียดขึ้นไดอยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวาเปนผูถอด
กลอนออกไดอยางไรคือภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เสียได ถอน
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รากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
ภิกษุชื่อวาเปนผูถอดกลอนออกไดอยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลง
ภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละอัสมิมานะได
ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
ภิกษุชื่อวาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ธรรมวิหาริกสูตรที่ ๑
[๗๓] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ที่
เรียกวาผูอยูในธรรมๆ ดังนี้ ภิกษุชื่อวาเปนผูอ ยูในธรรมดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยอมเรียนธรรมคือ สุตตะ
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวตุ ตกะ ชาดก อัพภูตธรรมเวทัลละ เธอยอมปลอย
ใหวนั คืนลวงไป ละการหลีกออกเรนอยู ไมประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการเรียนธรรม
นั้น ภิกษุนเี้ รียกวาเปนผูมากดวยการเรียน ไมชื่อวาเปนผูอ ยูในธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรมตามที่ไดสดับมาแลว ตามที่ไดเรียนมาแลว
แกผูอื่นโดยพิสดาร เธอยอมปลอยใหวันคืนลวงไป ละการหลีกออกเรนอยู ไมประกอบความ
สงบใจในภายใน เพราะการแสดงธรรมนั้น ภิกษุนี้เรียกวาเปนผูมากดวยการแสดงธรรม ไมชื่อ
วาเปนผูอยูใ นธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมกระทําการสาธยายธรรมตามที่ไดสดับมาแลว ตามที่ไดเรียน
มาแลว โดยพิสดาร เธอยอมปลอยใหวันคืนลวงไป ละการหลีกออกเรนอยู ไมประกอบความ
สงบใจในภายใน เพราะการสาธยายธรรมนั้น ภิกษุนเี้ รียกวา เปนผูมากดวยการสาธยาย ไมชื่อ
วาเปนผูอยูใ นธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมตรึกตาม ตรองตาม เพงตามดวยใจ ซึ่งธรรม ตามที่ได
สดับมาแลว ตามที่ไดเรียนมาแลว เธอยอมปลอยใหวันคืนลวงไปละการหลีกออกเรนอยู ไม
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ประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการตรึกตามธรรมนั้น ภิกษุนเี้ รียกวา เปนผูมากดวยการ
ตรึกธรรม ไมชื่อวาเปนผูอยูใ นธรรมภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ
เคยยะ เวยยากรณะ คาถาอุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ เธอยอมไมปลอย
ใหวนั คืนลวงไป ไมละการหลีกออกเรนอยู ประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการเลาเรียน
ธรรมนั้น ภิกษุชื่อวาเปนผูอยูใ นธรรมอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เราแสดงภิกษุผูมากดวยการเลาเรียน
ธรรม แสดงภิกษุผูมากดวยการแสดงธรรม แสดงภิกษุผูมากดวยการสาธยายธรรม แสดงภิกษุ
ผูมากดวยการตรึกธรรม แสดงภิกษุผูอยูในธรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุ กิจใดอันศาสดา
ผูหวังประโยชนเกื้อกูลอนุเคราะห อาศัยความเอ็นดู พึงกระทําแกสาวกทัง้ หลาย กิจนั้นเราได
ทําแกเธอทั้งหลายแลว ดูกรภิกษุ นั่นโคนตนไม นั่นเรือนวาง เธอจงเพงฌาน อยาประมาท
อยาเปนผูมีความเดือดรอนในภายหลัง นี้เปนอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ธรรมวิหาริกสูตรที่ ๒
[๗๔] ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียก
วาผูอยูในธรรมๆ ดังนี้ ภิกษุชื่อวาเปนผูอยูใ นธรรมดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยอมเรียนธรรม คือ สุตตะ
... เวทัลละ เธอยอมไมทราบเนื้อความของธรรมนั้นที่ยิ่งขึ้นไปดวยปญญา ภิกษุนี้เรียกวา เปนผู
มากดวยการเรียน ไมชื่อวาเปนผูอยูในธรรม ฯลฯ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ เธอยอมทราบชัด
เนื้อความของธรรมนั้นที่ยิ่งขึ้นไปดวยปญญา ภิกษุชื่อวาเปนผูอยูในธรรมอยางนี้แล ดูกรภิกษุ ฯลฯ
นี้เปนอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๔
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๕. โยธาชีวสูตรที่ ๑
[๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวก
เปนไฉน คือ นักรบอาชีพบางพวกในโลกนี้เห็นฝุนฟุงขึน้ เทานั้นยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน
ไมสามารถเขารบได นักรบอาชีพบางพวกแมเชนนี้กม็ ีอยูน ี้เปนนักรบอาชีพพวกที่ ๑ มีปรากฏ
อยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางพวกในโลกนี้ แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แตพอ
เห็นยอดธงขาศึกเขาเทานั้นยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได นักรบอาชีพบางพวก
แมเชนนีก้ ็มีอยู นี้เปนนักรบอาชีพพวกที่ ๒ มีปรากฏอยูใ นโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางพวกในโลกนี้ แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็น
ยอดธงของขาศึกก็อดทนได แตพอไดยินเสียงกึกกองของขาศึกเขาเทานัน้ ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน
ไมสามารถเขารบได นักรบอาชีพบางพวกแมเชนนี้ก็มีอยู นี้เปนนักรบอาชีพพวกที่ ๓ มีปรากฎ
อยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางพวกในโลกนี้ แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็น
ยอดธงของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได แตวายอมขลาดสะดุง
ตอการสัมปหารของขาศึก นักรบอาชีพบางพวกแมเชนนีก้ ็มีอยู นี้เปนนักรบอาชีพพวกที่ ๔ มี
ปรากฏอยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางพวกในโลกนี้ แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็น
ยอดธงของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได อดทนตอการสัมปหาร
ของขาศึกได เขาชนะสงครามแลว เปนผูพชิ ิตสงคราม ยึดครองคายสงครามนั้นไวได นักรบ
อาชีพบางพวกแมเชนนีก้ ็มีอยู นี้เปนนักรบอาชีพพวกที่ ๕ มีปรากฏอยูใ นโลก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นักรบอาชีพ ๕ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฉันนั้นเหมือนกัน ๕ จําพวก
เปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นฝุนฟุงขึ้นเทานั้นยอมหยุดนิง่ สะทกสะทานไมสามารถจะ
สืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพือ่ หินเพศ
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อะไรเปนฝุนฟุง ขึ้นของเธอ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมไดฟงวา ในบานหรือในนิคมโนน
มีหญิงหรือกุมารีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใสประกอบดวยผิวพรรณงามอยางยิ่ง เธอไดฟงดังนั้น
แลวยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทานไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซึ่งความเปนผู
ทุรพลในสิกขาบอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อหินเพศ นี้ชื่อวาฝุนฟุงขึ้นของเธอ นักรบอาชีพนั้น
เห็นฝุนฟุงขึน้ เทานั้นยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได แมฉันใดเรากลาวบุคคล
นี้เปรียบฉันนัน้ บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มอี ยู นี้บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๑ มี
ปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุแมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แตวา เธอเห็นยอดธงของขาศึก
เขาเทานั้น ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซึ่ง
ความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อหินเพศอะไรชื่อวาเปนยอดธงของขาศึก
ของเธอ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมไดฟงวาในบานหรือนิคมชื่อโนน มีหญิงหรือกุมารี
รูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณงามอยางยิ่ง แตวาเธอยอมไดเห็นดวยตนเอง
ซึ่งหญิงหรือกุมารีรูปงามนาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณงามอยางยิ่ง เธอเห็นแลวยอม
หยุดนิ่งสะทกสะทาน ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพล
ในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อหินเพศ นี้ชื่อวายอดธงของขาศึกของเธอ นักรบอาชีพนั้น
เห็นฝุนฟุงขึน้ ก็อดทนได แตพอเห็นยอดธงของขาศึกเขาเทานั้นยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน
ไมสามารถเขารบได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนีก้ ็มีอยู
นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๒ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุแมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทน
ได แตพอเธอไดยินเสียงกึกกองของขาศึกเขาเทานั้นยอมหยุดนิ่งสะทกสะทาน ไมสามารถ
จะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อ
หินเพศ อะไรชื่อวาเปนเสียงกึกกองของขาศึกของเธอ คือ มาตุคามเขาไปหาภิกษุในธรรมวินัย
นี้ ผูอยูในปา โคนไมหรือเรือนวางเปลา แลวยอมยิ้มแยม ปราศรัย กระซิกกระซี้ เยยหยัน
เธอถูกมาตุคามยิ้มแยม ปราศรัย กระซิกกระซี้ เยยหยันอยู ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไม
สามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียน
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มาเพื่อหินเพศ นี้ชื่อวาเสียงกึกกองของขาศึกของเธอนักรบอาชีพนั้นแมเห็นฝุนฟุงขึน้ ก็อดทน
ได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทนไดแตพอไดยนิ เสียงกึกกองของขาศึกเขาเทานั้นยอมหยุด
นิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคล
บางคนแมเชนนี้ก็มีอยู นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๓ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุแมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทน
ได แมไดยนิ เสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได แตวายอมขลาดตอการสัมปหารของขาศึก
อะไรชื่อวาเปนการสัมปหารของขาศึกของเธอ คือ มาตุคามเขาไปหาภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูอยู
ในปา โคนไม หรือเรือนวางเปลา แลวยอมนั่งทับ นอนทับ ขมขืน เธอถูกมาตุคามนั่งทับ
นอนทับ ขมขืนอยู ไมบอกคืนสิกขา ไมทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพล ยอมเสพเมถุนธรรม
นี้ชื่อวาการสัมปหารของขาศึกของเธอ นักรบอาชีพนั้นแมเห็นฝุน ฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธง
ของขาศึกก็อดทนได แมไดยนิ เสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได แตวายอมขลาดตอการ
สัมปหารของขาศึก แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นบุคคลบางคนแมเชนนีก้ ็มีอยู
นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๔ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุแมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทน
ได แมไดยนิ เสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได อดทนการสัมปหารของขาศึกได เขาชนะสงคราม
แลว เปนผูพิชติ สงคราม ยึดครองคายสงครามนั้นไวได อะไรชื่อวาชัยชนะในสงครามของเธอ
คือ มาตุคามเขาไปหาภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูอยูในปา โคนไม หรือเรือนวางเปลา แลวยอม
นั่งทับ นอนทับขมขืน เธอถูกมาตุคามนั่งทับ นอนทับ ขมขืนอยู ไมพวั พัน ปลดเปลื้อง
หลีกออกได แลวหลีกไปตามความประสงค เธอยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือปา โคนไม
ภูเขา ซอกถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง เธออยูในปาโคนไม หรือเรือนวางเปลา
ยอมนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนาเธอยอมละอภิชฌาในโลกเสีย มีจติ
ปราศจากอภิชฌาอยู ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา เธอยอมละความประทุษราย คือ พยาบาท
มีจิตไมพยาบาทอยู เปนผูมคี วามเกื้อกูลอนุเคราะหสัตวทั้งปวง ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความ
ประทุษราย คือพยาบาท เธอยอมละถิ่นมิทธะ ปราศจากถิ่นมิทธะอยู เปนผูมีอาโลกสัญญา
มีสติสัมปชัญญะ ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถิ่นมิทธะ เธอยอมละอุทธัจจะกุกกุจจะมีจติ ไมฟุงซาน
อยู เปนผูมีจิตสงบ ณ ภายใน ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะ เธอยอมละวิจิกิจฉา
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เปนผูขามพนวิจิกจิ ฉาอยู หมดความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกจิ ฉา
เธอละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเครื่องเศราหมองแหงใจ ทําปญญาใหทุรพลไดแลว สงัดจาก
กาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตัง้ มั่น ไมหวั่นไหวแลวอยางนี้ เธอยอมโนมนอม
จิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ เธอยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทกุ ขสมุทัย นี้ทกุ ขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับอาสวะเมื่อเธอรูเห็นอยูอยางนี้ จิตของเธอยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ
แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว
ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลวกิจอืน่ เพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมีอีก นี้ชื่อวาชัยชนะในสงครามของเธอ นักรบอาชีพนัน้ แมเห็นฝุนฟุง ขึ้นก็
อดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได อดทน
ตอการสัมปหารของขาศึกได เขาชนะสงครามแลว เปนผูพ ิชิตสงครามแลว ยึดครองคายสงคราม
นั้นไวได แมฉนั ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยู นี้คอื
บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๕ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคล
ผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. โยธาชีวสูตรที่ ๒
[๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวก
เปนไฉน คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ ถือดาบและโลห ผูกสอดธนูและแลง แลวเขา
สนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบนั้นพวกขาศึกยอมฆาเขาตายทําลายเขาได
นักรบอาชีพบางคนแมเชนนีก้ ็มีอยูในโลกนี้นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๑ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ ถือดาบและโลห ผูกสอด ธนูและแลง
แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบนั้นพวกขาศึกยอมทํารายเขาให

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 84
บาดเจ็บ พวกของเขายอมนําเขาออกมาสงไปถึงหมูญาติ เขากําลังถูกนําไปยังไมถึงหมูญ
 าติ ทํา
กาละเสียในระหวางทาง นักรบอาชีพบางคนแมเชนนี้กม็ ีอยูในโลกนี้ นี้เปนนักรบอาชีพจําพวก
ที่ ๒ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ ถือดาบและโลห ผูกสอดธนูและแลง
แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบนั้นพวกขาศึกยอมทํารายเขาให
บาดเจ็บ พวกของเขายอมนําเขาออกมาสงไปถึงหมูญาติ หมูญาติยอมพยาบาลรักษาเขา เขาอัน
หมูญาติพยาบาลรักษาอยู ไดทํากาละดวยอาพาธนั้น นักรบอาชีพบางคนแมเชนนี้ก็มอี ยูในโลกนี้
นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๓ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ ถือดาบและโลห ผูกสอดธนูและแลง
แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบนั้นพวกขาศึกยอมทํารายเขาให
บาดเจ็บ พวกของเขายอมนําเขาออกมาสงไปถึงหมูญาติ หมูญาติยอมพยาบาลรักษาเขา เขาอัน
หมูญาติพยาบาลรักษาอยู ก็ไดหายจากอาพาธนั้น นักรบอาชีพบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในโลกนี้
นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๔ มีปรากฏอยูใ นโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ ถือดาบและโลห ผูกสอดธนูและแลง
แลวเขาสนามรบ เขายอมชนะสงครามแลว เปนผูพิชิตสงครามยึดครองคายสงครามไวได
นักรบอาชีพบางคนแมเชนนีก้ ็มีอยูในโลกนี้ นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๕ มีปรากฏอยูในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพ ๕จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุฉันนั้นเหมือน
กัน ๕ จําพวกเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู ครั้นเวลา
เชา เธอนุงสบงถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบานหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาต ไมรกั ษากาย
ไมรักษาวาจา ไมรักษาจิต มีสติไมตั้งมั่น ไมสํารวมอินทรีย เธอไดเห็นมาตุคามนุงหมลับๆ
ลอๆ ในบานหรือในนิคมนัน้ เพราะเห็นมาตุคามนุงหมลับๆ ลอๆ ราคะยอมขจัดจิตของเธอ
เธอมีจิตอันราคะขจัดแลว ไมบอกคืนสิกขา ไมทําใหแจงซึ่งความทุรพล เสพเมถุนธรรม นักรบ
อาชีพนั้นถือดาบและโลห ผูกสอดธนูและแลง แลวเขาสนามรบเขายอมขะมักเขมนพยายามรบ
ในสนามรบนัน้ พวกขาศึกยอมฆาเขาตาย ทําลายเขาได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบ
ฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูใ นธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวก
ที่ ๑ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู ครั้นเวลาเชาเธอนุงสบง
ถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบานหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาต ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา ไม
รักษาจิต มีสติไมตั้งมั่น ไมสาํ รวมอินทรีย เธอไดเห็นมาตุคามนุงหมลับๆ ลอๆ ในบานหรือ
นิคมนั้น เพราะเห็นมาตุคามนุงหมลับๆ ลอๆ ราคะยอมขจัดจิตของเธอ เธอมีจิตอันราคะ
ขจัดแลว ยอมเรารอนกาย เรารอนจิต เธอจึงคิดอยางนีว้ า ผิฉะนั้น เราควรไปอารามบอกพวก
ภิกษุวาอาวุโส ขาพเจาถูกราคะยอมแลว ถูกราคะครอบงําแลว ไมสามารถประพฤติพรหมจรรย
สืบตอไปได จักทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ
เธอกําลังเดินไปอาราม ยังไมทันถึงอาราม ก็ทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืน
สิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ ในระหวางทาง นักรบอาชีพนั้นถือดาบและโลห ผูกสอดธนูและ
แลง แลวเขาสนามรบเขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบนั้น พวกขาศึกยอมทํารายเขา
ใหบาดเจ็บพวกของเขายอมนําเขาออกมาสงไปถึงหมูญาติ เขากําลังถูกนําไปยังไมถงึ หมูญาติ
ทํากาละเสียในระหวางทาง แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็
มีอยูในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๒ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู ครั้นเวลาเชา เธอนุงสบง
ถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบานหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาต ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา ...
บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ เธอไปสูอารามบอกพวกภิกษุวา อาวุโส ขาพเจาถูกราคะ
ยอมแลว ... บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ พวกเพื่อนพรหมจรรยจึงกลาวสอน พร่ํา
สอนเธอวา อาวุโสกามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา มีความยินดีนอ ย มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก มีโทษยิ่งใหญ กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยรางกระดูก
มีทุกขมาก ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยชิน้ เนื้อ มีทุกขมาก ... กาม
ทั้งหลายพระผูม ีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยคบเพลิงมีทุกขมาก ... กามทั้งหลายพระผูม ีพระภาค
ตรัสวา เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิงมีทุกขมาก ... กามทั้งหลายพระผูมพี ระภาคตรัสวา เปรียบ
ดวยความฝน มีทุกขมาก ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยของขอยืม มีทุกข
มาก ...กามทั้งหลายพระผูมพี ระภาคตรัสวา เปรียบดวยผลไม มีทุกขมาก ... กามทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยดาบและของมีคม มีทุกขมาก ...กามทัง้ หลายพระผูมพี ระภาค
ตรัสวา เปรียบดวยหอกและหลาว มีทุกขมาก ...กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบ
ดวยโพรงไมมงี ู มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษยิ่งใหญ ขอทานผูม ีอายุ จงยินดียงิ่ ใน
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พรหมจรรย จงอยาทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ
เธออันพวกเพือ่ นพรหมจรรยกลาวสอน พร่ําสอนอยูอยางนี้ จึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส กาม
ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา มีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษ
ยิ่งใหญ ก็จริง แตขาพเจาไมสามารถประพฤติพรหมจรรยสืบตอไปได จักทําใหแจงซึง่ ความ
เปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ นักรบนั้นถือดาบและโลห ฯลฯ
เขาอันหมูญาติพยาบาลรักษาอยูก็ไดตายเพราะอาพาธนั้น แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบ
ฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูใ นธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวก
ที่ ๓มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู ครั้นเวลาเชา เธอนุงสบง
ถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบานหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาต ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา ...
บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ เพื่อไปอารามบอกพวกภิกษุวา อาวุโส ขาพเจาถูกราคะ
ยอมแลว ... บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ พวกเพื่อนพรหมจรรยจึงกลาวสอน พร่ํา
สอนเธอวา อาวุโส กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา มีความยินดีนอ ย มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก มีโทษยิ่งใหญ กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยรางกระดูก
... เปรียบดวยชิ้นเนื้อ ... เปรียบดวยคบเพลิง ... เปรียบดวยหลุมถานเพลิง ...เปรียบดวย
ความฝน ... เปรียบดวยของขอยืม ... เปรียบดวยผลไม ... เปรียบดวยดาบและของคม ... เปรียบ
ดวยหอกและหลาว ... เปรียบดวยโพรงไมมีงู มีความยินดีนอย มีทกุ ขมาก มีความคับแคน
มาก มีโทษยิ่งใหญ ขอทานมีผูอายุจงยินดียิ่งในพรหมจรรย จงอยาทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพล
ในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ เธออันพวกเพื่อนพรหมจรรยกลาวสอน พร่ํา
สอนอยูอยางนี้ จึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส ขาพระเจาจักขะมักเขมน จักทรงไว จักยินดียงิ่
จักไมกระทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ ณบัดนี้
นักรบนั้นถือดาบและโลห ... เขาอันหมูญาติพยาบาลรักษาอยู ก็ไดหายจากอาพาธนั้น แมฉันใด
เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้กม็ ีอยูในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบ
ดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๔ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู ครั้นเวลาเชาเธอนุงสบง
ถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบานหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาต รักษากาย รักษาวาจา รักษาจิต
มีสติตั้งมั่นสํารวมอินทรีย เธอเห็นรูปดวยจักษุแลวยอมไมถือโดยนิมิต ยอมไมถือโดยอ
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นุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหธรรมอันเปน
บาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุน
ทรีย ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิน่ ดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ...
รูแจงธรรมารมณดว ยใจแลว ยอมไมถือโดยนิมิต ยอมไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อ
สํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌา
และโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรียถึงความสํารวมในมนินทรีย เธอกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังภัตแลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา
ปาชัฎที่แจง ลอมฟาง เธออยูใ นปา โคนไม หรือเรือนวาง ยอมนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอยอมละอภิชฌาในโลกเสีย ฯลฯ เธอละนิวรณ ๕ประการนี้ อัน
เปนเครื่องเศราหมองใจ ทําปญญาใหทุรพลไดแลวสงัดจากกามฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ไมมี
ทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุให
สติบริสุทธิ์อยู เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลสปราศจากอุปกิเลส ออน ควร
แกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวแลวอยางนี้ เธอยอมโนมนอมจิตไปเพือ่ อาสวักขยญาณ เธอ
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมอี ีก นักรบอาชีพนั้น
ถือดาบและโลห ผูกสอดธนูและแลงแลว เขาสนามรบ เขาชนะสงครามแลว เปนผูพิชติ สงคราม
ยึดครองคายสงครามนั้นไวได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้
ก็มีอยูในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๕ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๒. อนาคตสูตรที่ ๑
[๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปา เห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ควรเปน
ผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว เพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมได
บรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยงั ไมไดทําใหแจง ภัย ๕ ประการเปนไฉน คือ
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ภิกษุผูอยูปา ในธรรมวินยั นี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้เราอยูใ นปาผูเดียว งูพึง
กัดเรา แมลงปองพึงตอยเรา หรือตะขาบพึงกัดเรา เพราะการกัดตอยแหงสัตวเหลานั้น เราพึง
ทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปา
เห็นภัยในอนาคตขอที่ ๑ นี้ ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึงธรรมที่ยัง
ไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูอยูป า ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า บัดนี้เราอยูใ นปาผูเดียว เมื่อ
เราอยูในปาผูเดียว พึงพลาดลมลง ภัตตาหารที่ฉันแลวไมยอย ดีของเราพึงกําเริบ เสมหะพึง
กําเริบ หรือลมมีพิษเพียงดังศัตราพึงกําเริบ เพราะเหตุนั้นๆ เราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา
ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร... ภิกษุผอู ยูปาเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๒ นี้ ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูอยูป า ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า บัดนี้เราอยูใ นปาผูเดียว เมื่อ
เราอยูในปาผูเดียว พึงพบสัตวราย คือสีหะ เสือโครงเสือเหลือง หมี หรือเสือดาว สัตว
เหลานั้นพึงทํารายเราถึงตาย เพราะการทํารายนั้น เราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา ผิฉะนั้น
เราจะปรารภความเพียร ... ภิกษุผูอยูปา เห็นภัยในอนาคตขอที่ ๓ นี้ ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูอยูป า ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า บัดนี้เราอยูใ นปาผูเดียว เมื่อ
เราอยูในปาผูเดียว เราพึงพบคนราย ผูมีกรรมอันทําแลว หรือมีกรรมยังไมไดทํา คนราย
เหลานั้นพึงปลงเราจากชีวิต เพราะการปลงนั้น เราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา ผิฉะนั้น เรา
จะปรารภความเพียร ... ภิกษุผูอยูปาเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๔ นี้ ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูอยูป า ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า บัดนี้เราอยูใ นปาผูเดียว เมื่อ
เราอยูในปาผูเดียว ในปายอมมีพวกอมนุษยดุราย อมนุษยเหลานัน้ พึงปลงชีวิตเรา เพราะการ
ปลงชีวิตนั้นเราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเราผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรม
ที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปาเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๕ นี้ ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ด
เดี่ยว เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําให
แจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปา เห็นภัยในอนาคต ๕ประการนี้แล ควรเปนผูไมประมาท

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 89
มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยู เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพือ่ ทําให
แจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อนาคตสูตรที่ ๒
[๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ก็ควรเปนผูไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพือ่ ทําให
แจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ภัย ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้ เรายังเปนหนุมแนน มีผมดําสนิท
ประกอบดวยความเปนหนุม อันเจริญ ตั้งอยูในปฐมวัย ถึงกระนั้น ก็มสี มัยที่ชรายอมจะถูกตอง
กายนีไ้ ด ก็ผูทแี่ กแลว ถูกชราครอบงําแลวจะมนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ไมใชทําได
งาย จะเสพเสนาสนะอันสงัดคือ ปา และปาชัฏ ก็ไมใชทาํ ไดงาย กอนทีธ่ รรมอันไมนา
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจนัน้ จะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม
ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยงั ไมไดทําใหแจง เสียกอนทีเดียว
ซึ่งเราประกอบแลว แมแกกจ็ ักอยูสบาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๑ นี้
ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่
ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้ เรามีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง
ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหารสม่าํ เสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก ขนาดกลาง ควรแก
การบําเพ็ญเพียร แตยอมมีสมัยที่พยาธิจะถูกตองกายนี้ ก็ผูที่ปวยไขอันความปวยไขครอบงําแลว
จะมนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไมใชทําไดงาย ... ซึ่งเราประกอบแลว แมปว ยไขก็จักอยู
สบายภิกษุเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๒ นี้ ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้แล ขาวกลาดี บิณฑบาตก็หา
ไดงาย สะดวกแกการแสวงหาเลี้ยงชีพ แตกย็ อมมีสมัยที่มขี าวแพงขาวกลาไมดี บิณฑบาตหา
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ไดยาก ไมสะดวกแกการแสวงหาเลีย้ งชีพ อนึ่ง ในสมัยขาวแพง พวกมนุษยยอมหลั่งไหลไป
ในที่ที่มีอาหารดี ในที่นนั้ ยอมมีการอยูคลุกคลีดวยหมูคณะ มีการอยูพ ลุกพลานกัน เมือ่ มีการอยู
คลุกคลีดวยหมูคณะ อยูพลุกพลานกัน จะมนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไมใชทําไดงาย ...
ซึ่งเราประกอบแลว ก็จักอยูส บายแมในเวลาทุพภิกขภัย ภิกษุผูเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๓ นี้ ควร
เปนผูไมประมาท ... ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้แลมนุษยทั้งหลายยอมเปนผูพรอม
เพรียงกัน ชื่นชมตอกัน ไมววิ าทกัน เปนดังน้ํานมกับน้ํา มองดูกันดวยนัยนตาแสดงความรัก
อยู แตยอมมีสมัยที่มีภยั มีความปนปวนในดง ประชาชนวุนวายและเมือ่ มีภัย พวกมนุษย
ยอมหลั่งไหลไปในที่ที่ปลอดภัย ในทีน่ ั้นยอมมีการอยูคลุกคลีดวยหมูคณะ มีการอยูพลุกพลานกัน
เมื่อมีการอยูคลุกคลีดวยหมูค ณะ อยูพลุกพลานกัน จะมนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ไมใช
ทําไดงาย ... ซึง่ เราประกอบแลวก็จกั อยูสบายแมในสมัยที่มีภยั ภิกษุผเู ห็นภัยในอนาคตขอที่ ๔ นี้
ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้แลสงฆเปนผูพรอมเพรียงกัน
ชื่นชมตอกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทศรวมกัน อยูผาสุก แตกย็ อมมีสมัยที่สงฆแตกกัน ก็เมื่อสงฆ
แตกกันแลว จะมนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไมใชทําไดงาย จะเสพเสนาสนะอันสงัด
คือ ปา และปาชัฏ ก็ไมใชทาํ ไดงายกอนทีธ่ รรมอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจนัน้
จะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพียร เพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ
เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ซึง่ เราประกอบแลว ก็จกั อยูสบายแมในเมื่อสงฆแตกกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๕ นี้ ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดีย่ วอยู เพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยัง
ไมไดทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้แล ควรเปนผูไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยู เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําให
แจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ฯ
จบสูตรที่ ๘
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๙. อนาคตสูตรที่ ๓
[๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ยังไมบังเกิดในปจจุบนั แต
จักบังเกิดในกาลตอไป ภัยเหลานั้น เธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะครั้นแลว พึงพยายามเพื่อละภัย
เหลานั้น ภัยในอนาคต ๕ ประการเปนไฉน คือ
ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิตไมอบรมปญญา
เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญาจักใหอุปสมบทกุลบุตรเหลาอื่น
จักไมสามารถแนะนําแมกุลบุตรเหลานั้นในอธิศีลอธิจิต อธิปญญา แมกุลบุตรเหลานัน้ ก็จัก
ไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไม
อบรมจิต ไมอบรมปญญา ก็จักใหอุปสมบทกุลบุตรเหลาอื่น จักไมสามารถแนะนําแมกุลบุตร
เหลานั้นในอธิศีลอธิจิต อธิปญญา แมกุลบุตรเหลานั้นก็จกั ไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไม
อบรมจิต ไมอบรมปญญาเพราะเหตุดังนี้แล การลบลางวินัยยอมมีเพราะการลบลางธรรม การ
ลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลางวินัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๑ นี้ ซึ่งยังไม
บังเกิดในบัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยขอนี้อันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลวพึง
พยายามเพื่อละภัยนั้น
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลาย จักไมอบรมกาย ไมอบรมศีลไมอบรม
จิต ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา จักใหนิสัย
แกกุลบุตรเหลาอื่น จักไมสามารถแนะนําแมกุลบุตรเหลานั้นในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา แม
กุลบุตรเหลานัน้ ก็จักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย
ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา ก็จักใหนิสยั แกกุลบุตรเหลาอื่น จักไมสามารถแนะนํา
แมกุลบุตรเหลานั้นในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา แมกุลบุตรเหลานั้นก็จักไมอบรมกาย ไมอบรม
ศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เพราะเหตุดังนี้แล การลบลางวินัยยอมมีเพราะการลบลาง
ธรรม การลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลางวินัยดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๒ นี้
ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้ แตจกั บังเกิดในกาลตอไป ภัยขอนี้อันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลว
พึงพยายามเพือ่ ละภัยนั้น ฯ
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อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต
ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เมื่อแสดงอภิธรรม
กถา เวทัลลกถา หยั่งลงสูธรรมที่ผิดก็จักไมรูสึกเพราะเหตุดังนี้แล การลบลางวินัยยอมมี
เพราะการลบลางธรรม การลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลางวินัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยใน
อนาคตขอที่ ๓ นี้ ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยขอนี้อันเธอทั้งหลาย
พึงรูไวเฉพาะครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัยนัน้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรมศีลไมอบรมจิต
ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา พระสูตรตางๆ
ที่ตถาคตไดภาษิตไว เปนสูตรลึกซึ้ง มีอรรถลึกซึ้งเปนโลกุตระ ประกอบดวยสุญญตาธรรม
เมื่อพระสูตรเหลานั้นอันบุคคลแสดงอยูก็จกั ไมฟงดวยดี จักไมเงีย่ โสตลงสดับ จักไมตั้งจิต
เพื่อรู จักไมใฝใจในธรรมเหลานั้นวาควรศึกษาเลาเรียน แตวาสูตรตางๆ ที่นักกวีแตงไว
ประพันธเปนบทกวี มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะสละสลวย เปนพาหิรกถา เปนสาวกภาษิต
เมื่อพระสูตรเหลานั้น อันบุคคลแสดงอยู ก็จักฟงดวยดี จักเงี่ยโสตลงสดับจักตั้งจิตเพื่อรู
จักฝกใฝใจในธรรมเหลานั้นวาควรศึกษาเลาเรียน เพราะเหตุดังนีแ้ ล การลบลางวินัยยอมมี
เพราะการลบลางธรรม การลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลางวินัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยใน
อนาคตขอที่ ๔ นี้ ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนีแ้ ตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยขอนี้อันเธอทั้งหลาย
พึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลว พึงพยายามเพื่อละภัยนัน้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรมจิต
ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญาภิกษุผูเถระก็จัก
เปนผูมักมาก มีความประพฤติยอหยอน เปนหัวหนาในความลวงละเมิด ทอดธุระในความสงัด
จักไมปรารภความเพียร เพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจง
ธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ประชุมชนรุนหลังก็จักถือเอาภิกษุเหลานั้นเปนตัวอยาง แมประชุมชน
นั้นก็จกั เปนผูม ักมากมีความประพฤติยอหยอน เปนหัวหนาในความลวงละเมิด ทอดธุระใน
ความสงัดจักไมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุเพื่อ
ทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง เพราะเหตุดังนีแ้ ล การลบลางวินัยยอมมีเพราะการลบลางธรรม
การลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลางวินัย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภัยในอนาคต ขอที่ ๕ นี้ ซึ่งยัง
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ไมบังเกิดในบัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยขอนี้อนั เธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลว
พึงพยายามเพือ่ ละภัยนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนีแ้ ล ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้ แตจัก
บังเกิดในกาลตอไป ภัยเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัย
เหลานั้น ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. อนาคตสูตรที่ ๔
[๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้ แต
จักบังเกิดในกาลตอไป ภัยเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัย
เหลานั้น ๕ ประการเปนไฉน คือ
ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูชอบจีวรดีงาม เมื่อชอบจีวรดีงาม ก็จักละความ
เปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร จักละเสนาสนะอันสงัดคือปาและปาชัฏจักประชุมกันอยูที่
บาน นิคมและราชธานี และจักถึงการแสวงหาไมสมควร อันไมเหมาะสมตางๆ เพราะเหตุจีวร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๑ นี้ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้ แตจกั บังเกิดในกาลตอไป
ภัยนัน้ อันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัยนั้น ฯ
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูชอบบิณฑบาตที่ดีงาม เมื่อชอบ
บิณฑบาตที่ดีงาม ก็จักละความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ละเสนาสนะอันสงัดคือปา
และปาชัฏ จักประชุมกันอยูท ี่บาน นิคม และราชธานี แสวงหาบิณฑบาตที่มีรสอันเลิศดวย
ปลายลิ้น และจักถึงการแสวงหาอันไมสมควร ไมเหมาะสมตางๆ เพราะเหตุแหงบิณฑบาต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๒ นี้ ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้ แตจกั บังเกิดในกาลตอไป
ภัยนัน้ อันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัยนั้น ฯ
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูชอบเสนาสนะดีงาม เมื่อชอบ
เสนาสนะดีงาม ก็จักละความเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร ละเสนาสนะอันสงัดคือปาและปาชัฏ
จักประชุมกันอยูที่บาน นิคม และราชธานี และจักถึงการแสวงหาอันไมสมควร ไมเหมาะสม
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ตางๆ เพราะเหตุแหงเสนาสนะ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๓ นี้ ซึ่งยังไมบังเกิดใน
บัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยนั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลวพึงพยายามเพื่อ
ละภัยนั้น ฯ
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูอยูคลุกคลีดวยภิกษุณีนางสิกขมานา
และสมณุทเทส เมื่อมีการคลุกคลีดวยภิกษุณี นางสิกขมานาและสมณุทเทส พึงหวังขอนี้ได
วา เธอเหลานัน้ จักเปนผูไมยนิ ดีประพฤติพรหมจรรย จักตองอาบัติเศราหมองบางอยาง หรือจัก
บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๔ นี้ ซึ่งยังไม
บังเกิดในบัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยนั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะครั้นแลวพึง
พยายามเพื่อละภัยนั้น ฯ
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูคลุกคลีดวยอารามิกบุรุษ และ
สมณุทเทส เมื่อมีการคลุกคลีดวยอารามิกบุรุษ และสมณุทเทสพึงหวังขอนี้ไดวา เธอเหลานั้น
จักเปนผูประกอบการบริโภคของที่สะสมไวมีประการตางๆ จักกระทํานิมิตแมอยางหยาบทีแ่ ผนดิน
บาง ที่ปลายของเขียวบางดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๕ นี้ ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้
แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยนั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัยนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนีแ้ ล ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้ แตจัก
บังเกิดในกาลตอไป ภัยเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัย
เหลานั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบโยธาชีวรรคที่ ๓
_______________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. เจโตวิมุติสตู รที่ ๑
๒. เจโตวิมตุ ิสูตรที่ ๒
๓. ธรรมวิหาริกสูตรที่ ๑
๔. ธรรมวิหาริกสูตรที่ ๒
๕. โยธาชีวสูตรที่ ๑
๖. โยธาชีวสูตรที่ ๒
๗. อนาคตสูตรที่ ๑
๘. อนาคตสูตรที่ ๒
๙. อนาคตสูตรที่ ๓
๑๐. อนาคตสูตรที่ ๔ ฯ
_______________
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เถรวรรคที่ ๔
๑. รัชนียสูตร
[๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมไมเปนที่รัก
ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระยอมกําหนัดในสิง่ อันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ๑ ยอมขัดเคืองใน
สิ่งอันเปนที่ตงั้ แหงความขัดเคือง ๑ ยอมหลงในสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความหลง ๑ ยอมโกรธใน
สิ่งอันเปนที่ตงั้ แหงความโกรธ ๑ ยอมมัวเมาในสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รกั ไมเปนทีพ่ อใจไม
เปนที่เคารพ และไมเปนทีย่ กยองของเพื่อนพรหมจรรย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผูเปนเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ
เปนที่เคารพ และเปนทีย่ กยองของเพื่อนพรหมจรรยธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระ
ยอมไมกําหนัดในสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ๑ ยอมไมขัดเคืองในสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความ
ขัดเคือง ๑ ยอมไมหลงในสิง่ อันเปนที่ตั้งแหงความหลง ๑ ยอมไมโกรธในสิ่งอันเปนที่ตั้งแหง
ความโกรธ ๑ ยอมไมมัวเมาในสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูเถระ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนทีพ่ อใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยอง
ของเพื่อนพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. วีตราคสูตร
[๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมไมเปนที่รัก
ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูไมปราศจากความกําหนัด ๑ เปนผูไมปราศจากความขัดเคือง ๑
เปนผูไมปราศจากความหลง ๑เปนผูลบหลู ๑ เปนผูตีเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระ
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ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และ
ไมเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนที่รัก เปนที่
พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรยธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุผูเถระเปนผูปราศจากความกําหนัด ๑ เปนผูปราศจากความขัดเคือง ๑ เปนผูปราศจากความ
หลง ๑ เปนผูไมลบหลู ๑ เปนผูไมตีเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม
๕ ประการนีแ้ ลยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. กุหกสูตร
[๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมไมเปนที่รัก
ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูพูดหลอกลวง ๑ เปนผูพดู หวังลาภ ๑ เปนผูพูดเลียบเคียงหา
ลาภ ๑ เปนผูพดู คาดคั้นใหบริจาค ๑ เปนผูแ สวงหาลาภดวยลาภ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รกั ไมเปนทีพ่ อใจ ไมเปนที่เคารพและ
ไมเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนที่รัก เปนที่
พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุผูเถระไมเปนผูพูดหลอกลวง ๑ ไมเปนผูพูดหวังลาภ ๑ ไมเปนผูพูดเลียบเคียงหาลาภ ๑
ไมเปนผูพูดคาดคั้นใหบริจาค ๑ ไมเปนผูแสวงหาลาภดวยลาภ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
เถระประกอบดวยธรรม ๕ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่
ยกยองของเพือ่ นพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๓
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๔. อสัทธสูตร
[๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมไมเปนที่รัก
ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูไมมีศรัทธา ๑เปนผูไมมหี ิริ ๑ เปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ เปน
ผูเกียจคราน ๑ เปนผูมีปญญาทราม ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รกั ไมเปนทีพ่ อใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพื่อน
พรหมจรรย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนที่รัก เปนที่
พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุผูเถระเปนผูมีศรัทธา ๑ เปนผูมีหิริ ๑ เปนผูมีโอตตัปปะ ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑
เปนผูมีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ล ยอมเปน
ที่รัก เปนที่พอใจ เปนทีเ่ คารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อักขมสูตร
[๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมไมเปนที่รัก
ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุเถระเปนผูไมอดทนตอรูปารมณ ๑ เปนผูไมอดทนตอสัททารมณ ๑ เปน
ผูไมอดทนตอคันธารมณ ๑เปนผูไมอดทนตอรสารมณ ๑ เปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่
พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนที่รัก เปนที่
พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุผูเถระเปนผูอดทนตอรูปารมณ ๑ เปนผูอดทนตอสัททารมณ ๑ เปนผูอดทนตอคันธารมณ ๑
เปนผูอดทนตอรสารมณ ๑ เปนผูอดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระ
ประกอบดวยธรรม ๕ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนทีย่ กยอง
ของเพื่อนพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ปฏิสัมภิทาสูตร
[๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนที่รัก
เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรยธรรม ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุผูเถระเปนผูบรรลุอัตถปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูบรรลุธรรมปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูบรรลุนิรุตติ
ปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูบรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูขยัน ไมเกียจครานในกรณียกิจนอยใหญ
ของเพื่อนพรหมจรรยที่ควรจัดทํา เปนผูประกอบดวยปญญาเครื่องใครครวญวิธีการในกิจนั้น เปน
ผูสามารถเพื่อทํา เปนผูสามารถเพื่อจัดแจง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม
๕ ประการนีแ้ ลว ยอมเปนทีร่ ัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนทีย่ กยองของเพื่อนพรหม
จรรย ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สีลสูตร
[๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนที่รัก
เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนทีย่ กยองของเพื่อนพรหมจรรยธรรม ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุผูเถระเปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวรถึงพรอมดวยอาจาระ และโคจร มีปรกติ
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เห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงไว
ซึ่งสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ย
ทิฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูมีวาจาไพเราะ พูดวาจา
ออนหวาน ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองที่สละสลวย ไมมีโทษ ใหรูความหมายได ๑ เปนผู
ไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔อันมีในจิตยิง่ เปนเครื่องอยู
เปนสุขในปจจุบัน ๑ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติปญญาวิมตุ ิอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระ
ประกอบดวยธรรม ๕ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนทีย่ กยอง
ของเพื่อนพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. เถรสูตร
[๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผู
ปฏิบัติเพื่อสิ่งมิใชประโยชน เพื่อมิใชสุข เพื่อความฉิบหายแกชนมากเพื่อมิใชเกื้อกูล เพื่อ
ทุกข แกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ ภิกษุผูเถระเปนรัตตัญู
บวชนาน ๑ เปนผูมีชื่อเสียง มียศ มีชนหมูม ากเปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถและบรรพชิต
๑ เปนผูไดจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ๑ เปนพหูสูต ทรงไว
ซึ่งสุตะ สั่งสมสุตะเปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ
ซึ่งธรรมนั้นหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอม
ทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนมิจฉาทิฐิ มีความเปนวิปริต
เธอยอมยังชนหมูมากใหหางเหินจากสัทธรรม ใหตั้งอยูใ นอสัทธรรม ชนหมูมากยอมยึดถือ
ทิฏฐานุคติของเธอวา เธอเปนภิกษุผูเถระรัตตัญู บวชนาน ดังนี้บาง เธอเปนภิกษุผูเถระ
มีชื่อเสียง มียศ มีชนหมูมากเปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถและบรรพชิต ดังนี้บาง เธอ
เปนภิกษุผูเถระไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดังนี้บาง เธอ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 100
เปนภิกษุผูเถระ ผูเปนพหูสูต ทรงไวซึ่งสุตะ สั่งสมสุตะ ดังนี้บาง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อสิ่งที่มิใชประโยชน เพื่อ
มิใชสุข เพื่อความฉิบหายแกชนมาก เพื่อมิใชเกื้อกูล เพื่อทุกข แกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน เพือ่ ความสุข เพื่อความเจริญ แกชนมาก เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุข แกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระยอมเปนพระเถระ รัตตัญู
บวชนาน ๑ เปนผูมีชื่อเสียง มียศ มีชนหมูม ากเปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถ และ
บรรพชิต ๑ เปนผูไดจวี ร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ๑ เปนพหูสูต
ทรงไวซึ่งสุตะ สั่งสมสุตะเปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ
ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอม
ทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนสัมมาทิฐิ มีความเห็นไมวิปริต
เธอยอมยังชนหมูมากใหหางเหินจากอสัทธรรมใหตั้งอยูในสัทธรรม ชนหมูมากยอมยึดถือทิฏฐา
นุคติของเธอวา เธอเปนภิกษุผูเถระ รัตตัญู บวชนานดังนี้บาง เธอเปนภิกษุผูเถระ มีชื่อ
เสียง มียศ มีชนหมูมากเปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถและบรรพชิต ดังนี้บาง เธอเปน
ภิกษุผูเถระ ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดังนี้บางเธอเปน
ภิกษุผูเถระ ผูเปนพหูสูต ทรงไวซึ่งสุตะ สัง่ สมสุตะ ดังนีบ้ าง ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
เถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชน เพื่อความสุข เพื่อ
ความเจริญ แกชนมาก เพื่อเกือ้ กูล เพื่อสุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. เสขสูตรที่ ๑
[๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุ
ผูเสขะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูยินดีในการกอสราง ๑ ความเปนผูย นิ ดี
ในการเจรจาปราศรัย ๑ ความเปนผูยินดีในการนอน ๑ความเปนผูยนิ ดีในการคลุกคลีดวยหมู
คณะ ๑ ไมพิจารณาจิตตามทีห่ ลุดพนแลว ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม
เปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมยินดีในการกอสราง ๑ความเปนผูไมยินดีใน
การเจรจาปราศรัย ๑ ความเปนผูไมยินดีในการนอน ๑ ความเปนผูไมยินดีในการคลุกคลีดวย
หมูคณะ ๑ พิจารณาจิตตามทีห่ ลุดพนแลว ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมเปนไปเพือ่ ความไมเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. เสขสูตรที่ ๒
[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุผู
เสขะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุผูเสขะในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีกิจมาก มีกรณียมาก ไมฉลาดในกิจนอยกิจใหญ
ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๑
เปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมปลอยใหวันเวลาลวงไปเพราะการงานเล็กนอย
ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๒
เปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมคลุกคลีดวยคฤหัสถและบรรพชิต ดวยการคลุกคลี
กับคฤหัสถอันไมสมควร ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจณ ภายใน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๓ เปนไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมเขาไปบานในเวลาเชานัก กลับมาในเวลาสายนัก
ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๔
เปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมไมเปนผูไดตามปรารถนา ไมเปนผูไ ดโดยยาก
ไดโดยลําบาก ซึ่งกถาที่เปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนที่สบายแกธรรมเครื่องโปรงจิต คือ
อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถาวิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา
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ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถาละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบ
ณ ภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๕ เปนไปเพือ่ ความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม๕ ประการนี้แล เปนไปเพื่อความเสือ่ มแกภกิ ษุผูเสขะ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุผูเสขะในธรรมวินยั นี้ ไมเปนผูมีกจิ มาก ไมมีกรณียมาก ฉลาดในกิจนอยกิจ
ใหญ ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายในดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรม
ขอที่ ๑ เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุผเู สขะ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมไมปลอยใหวันเวลาลวงไป เพราะการงานเล็กนอย
ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๒
เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมไมคลุกคลีดวยคฤหัสถและบรรพชิต ดวยการ
คลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๓ เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมไมเขาไปบานในเวลาเชานัก ไมกลับในเวลา
สายนัก ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปน
ธรรมขอที่ ๔ เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมเปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยากโดยไมลําบาก
ซึ่งกถาอันเปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนที่สบายแกธรรมเครื่องโปรงจิต คือ อัปปจฉกถา
สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา
วิมุตติกถา วิมตุ ติญาณทัสสนกถา ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๕ เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายธรรม ๕ ประการนีแ้ ล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุผเู สขะ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบเถรวรรคที่ ๔
__________________
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. รัชนียสูตร
๒. วีตราคสูตร
๓. กุหกสูตร
๔. อสัทธสูตร
๕. อักขมสูตร
๖. ปฏิสัมภิทาสูตร
๗. สีลสูตร
๘. เถรสูตร
๙. เสขสูตรที่ ๑
๑๐. เสขสูตรที่ ๒ ฯ
__________________
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กกุธวรรคที่ ๕
๑. สัมปทาสูตรที่ ๑
[๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ สัทธา
สัมปทา สีลสัมปทา สุตสัมปทา จาคสัมปทา ปญญาสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. สัมปทาสูตรที่ ๒
[๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ สีล
สัมปทา สมาธิสัมปทา ปญญาสัมปทา วิมุตติสัมปทา วิมุตติญาณทัสสนสัมปทา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. พยากรณสูตร
[๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การพยากรณอรหัต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ บุคคลยอมพยากรณอรหัต เพราะความเปนผูเขลา เพราะความเปนผูหลง ๑ บุคคลผูมีความ
อิจฉาลามก ผูถูกความอิจฉาครอบงํา ยอมพยากรณอรหัต ๑ บุคคลยอมพยากรณอรหัต เพราะ
ความบา เพราะจิตฟุงซาน ๑ บุคคลยอมพยากรณอรหัต เพราะความสําคัญวาไดบรรลุ ๑ บุคคล
ยอมพยากรณอรหัตโดยถูกตอง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การพยากรณอรหัต ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
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๔. ผาสุสูตร
[๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องอยูเปนสุข ๕ ประการนี้ ๕ ประการ เปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มี
ปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ๑ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ๑ ภิกษุมีอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะเจาทั้งหลาย
สรรเสริญวา ผูไดฌานนีเ้ ปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ๑ บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข ไมมี
สุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ไดมีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์
อยู ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องอยูเปนสุข ๕
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อกุปปสูตร
[๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมแทงตลอดธรรม
ที่ไมกําเริบ ตอกาลไมนานนัก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ไดบรรลุอัตถปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูไดบรรลุธรรมปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูไดบรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทา ๑
เปนผูไดบรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทา ๑ ยอมพิจารณาจิตตามที่หลุดพนแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบตอกาลไมนานนัก ฯ
จบสูตรที่ ๕
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๖. สุตสูตร
[๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เสพอานาปานสติ
กัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบตอกาลไมนานนักธรรม ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีธุระนอย มีกิจนอย เลีย้ งงาย ยินดียิ่งในบริขารแหงชีวิต
๑ ยอมเปนผูมอี าหารนอย ประกอบความเปนผูไมเห็นแกปากแกทอง ๑ ยอมเปนผูมคี วามงวงนอน
นอย ประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู ๑ ยอมเปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูได
สดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามใน
เบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ ยอมพิจารณาจิตตามที่หลุดพนแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เสพอานาปานสติกัมมัฏฐานอยูย อมแทงตลอดธรรมที่ไม
กําเริบ ตอกาลไมนานนัก ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. กถาสูตร
[๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เจริญอานาปานสติ
กัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ ตอกาลไมนานนักธรรม ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีธุระนอย มีกิจนอย เลีย้ งงาย ยินดียิ่งในบริขารแหงชีวิต ๑
ยอมเปนผูมีอาหารนอย ประกอบความเปนผูไมเห็นแกปากแกทอง ๑ ยอมเปนผูมีความงวงนอน
นอยประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู ๑ ยอมเปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก
ซึ่งกถาอันเปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนที่สบายแกธรรมเครื่องโปรงจิต คือ อัปปจฉกถา
สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถาสมาธิกถา ปญญากถา
วิมุตติกถา วิมตุ ติญาณทัสสนกถา ๑ ยอมพิจารณาจิตตามที่หลุดพนแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
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ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรม
ที่ไมกําเริบ ตอกาลไมนานนัก ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อรัญญสูตร
[๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ทําใหมากซึ่งอานาปาน
สติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ ตอกาลไมนานนัก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีธุระนอยมีกิจนอย เลีย้ งงาย ยินดียิ่งในบริขารแหงชีวิต ๑
ยอมเปนผูมีอาหารนอยประกอบความเปนผูไ มเห็นแกปากแกทอง ๑ ยอมเปนผูมีความงวงนอน
นอยประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู ๑ ยอมเปนผูถอื การอยูปาเปนวัตร เปนผูอยูในเสนาสนะ
อันสงัด ๑ ยอมพิจารณาจิตตามที่หลุดพนแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล ทําใหมากซึ่งอานาปานสติกมั มัฏฐานอยูยอ มแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ ตอกาล
ไมนานนัก ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. สีหสูตร
[๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีหมฤคราชออกจากที่อยูในเวลาเย็น แลวยอมเยื้องกราย
เหลียวดูทิศทัง้ ๔ โดยรอบ บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แลวออกเที่ยวไปหากิน สีหมฤคราช
นั้น ถาแมจะจับชาง ยอมจับโดยแมนยํา ไมพลาดถาแมจะจับกระบือ ยอมจับโดยแมนยํา
ไมพลาด ถาแมจะจับโค ยอมจับโดยแมนยํา ไมพลาด ถาแมจะจับเสือเหลือง ยอมจับโดย
แมนยํา ไมพลาด ถาแมจะจับเหลาสัตวเล็กๆ โดยที่สุดกระตายและแมว ยอมจับโดยแมนยํา
ไมพลาด ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสีหมฤคราชนั้นคิดวา ทางหากินของเราอยาพินาศเสียเลย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวาสีหะนั้นแล เปนชื่อแหงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ก็ที่ตถาคต
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แสดงธรรมแกบริษัทนี้แล เปนสีหนาทของตถาคตดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมตถาคตจะแสดง
ธรรมแกภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงธรรม
แกภกิ ษุณีทั้งหลาย ยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงธรรมแกอุบาสก
ทั้งหลายยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลาย
ยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงธรรมแกปุถุชนทั้งหลาย ยอมแสดง
โดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ โดยที่สุดแมแกคนขอทานและพรานนก ยอมแสดงโดย
เคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะตถาคตเปนผูหนักในธรรม เคารพ
ในธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. กกุธสูตร
[๑๐๐] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตารามใกลเมืองโกสัมพี ก็
สมัยนั้นแล บุตรเจาโกลิยะนามวากกุธะ ผูอุปฏฐากทานพระมหาโมคคัลลานะ กระทํากาละไมนาน
ไดบังเกิดในหมูเทพชื่อวาอโนมยะหมูหนึง่ เปนผูไดอัตภาพ [ใหญ] เหมือนคามเขตในแวนแควน
มคธสองสามหมู เพราะการไดอัตภาพนั้น เขายอมไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน
ครั้งนั้นแล กกุธเทพบุตรไดเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู อภิวาทแลว ยืนอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พระเทวทัตเกิดความปรารถนาอยางนี้
วา เราจักบริหารภิกษุสงฆ และพระเทวทัตไดเสื่อมจากฤทธิ์นั้น พรอมกับจิตตุปบาท ครั้นกกุธ
เทพบุตรไดกลาวดังนีแ้ ลว อภิวาททานพระมหาโมคัลลานะ ทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้น
ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บุตรแหงเจาโกลิยะ
นามวากกุธะผูอ ุปฏฐากขาพระองค กระทํากาละไมนาน ไดบังเกิดในหมูเทพชื่อวาอโนมยะหมูหนึ่ง
เปนผูไดอัตภาพ [ใหญ] เหมือนคามเขตในแวนแควนมคธสองสามหมู เพราะการไดอตั ภาพนัน้
เขายอมไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ครั้งนั้น กกุธเทพบุตรไดเขาไปหาขา
พระองคถึงที่อยู อภิวาทแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะขาพระองควา

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 109
ขาแตทานผูเจริญพระเทวทัตเกิดความปรารถนาอยางนีว้ า เราจักบริหารภิกษุสงฆ พระเทวทัตได
เสื่อมจากฤทธิ์นั้น พรอมกับจิตตุปบาท กกุธเทพบุตรครั้นไดกลาวดังนีแ้ ลวอภิวาทขาพระองค
ทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้น ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรโมคคัลลานะ ก็กกุธเทพบุตรเธอกําหนดรูใจดวยใจดี
แลวหรือวา กกุธเทพบุตรกลาวสิ่งใด สิ่งนั้นทั้งปวงยอมเปนอยางนัน้ ทีเดียว ไมเปนอยางอื่น ฯ
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ กกุธเทพบุตรขาพระองคกําหนดรูใจดวยใจดีแลววา กกุธ
เทพบุตรกลาวสิ่งใด สิ่งนั้นทัง้ ปวงยอมเปนอยางนั้นทีเดียว ไมเปนอยางอื่น ฯ
พ. ดูกรโมคคัลลานะ เธอจงรักษาวาจานั้น บัดนี้ โมฆบุรุษนั้นจักทําตนใหปรากฏ
ดวยตนเอง ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวกเปนไฉน คือ
ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีศีลบริสุทธิ์
ศีลของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมทราบเขาอยางนี้วา ทานศาสดานี้
เปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ศีลของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไม
เศราหมอง แตถาพวกเราจักบอกพวกคฤหัสถก็ไมพึงเปนที่พอใจของทาน ก็พวกเราจะพึงกลาว
ดวยความไมพอใจของทานนัน้ อยางไรได อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดวยคิดวา ศาสดานี้จักทํากรรมใด เขาเองจักปรากฏดวยกรรมนั้น
ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษาศาสดาเชนนี้โดยศีล และศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจาก
พวกสาวกโดยศีล ฯ
อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา
เปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ อาชีวะของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมทราบเขา
อยางนี้วา ทานศาสดานี้ เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์ยอ มปฏิญาณวา เปนผูมีอาชีวะบริสทุ ธิ์
อาชีวะของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวกเราพึงบอกพวกคฤหัสถ ก็ไมพึงเปน
ที่พอใจของทาน ก็พวกเราจะพึงกลาวดวยความไมพอใจของทานนั้นอยางไรได อนึ่ง มหาชน
ยอมยกยองดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดวยคิดวา ศาสดานี้
จักทํากรรมใด เขาเองจักปรากฏดวยกรรมนั้น ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษาศาสดาเชนนีโ้ ดยอาชีวะ
และศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยอาชีวะ ฯ
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อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีธรรมเทศนาไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณ
วา เปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวก
สาวกยอมทราบเขาอยางนีว้ า ทานศาสดานี้ เปนผูมีธรรมเทศนาไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา
เปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวกเรา
พึงบอกพวกคฤหัสถ ก็ไมพึงเปนที่พอใจของทาน ก็พวกเราจะพึงกลาวดวยความไมพอใจของทานนัน้
อยางไรได อนึง่ มหาชนยอมยกยองดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช
บริขาร ดวยคิดวา ทานศาสดานี้จักทํากรรมใด เขาเองก็จกั ปรากฏดวยกรรมนั้น ดังนี้ พวก
สาวกยอมรักษาศาสดาเชนนีโ้ ดยธรรมเทศนา และศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจากสาวก
โดยธรรมเทศนา ฯ
อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีไวยากรณไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา
เปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ไวยากรณของเราบริสุทธิ์ ผองแผวไมเศราหมอง พวกสาวกยอม
ทราบเขาอยางนี้วา ทานศาสดานี้ เปนผูมีไวยากรณไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมี
ไวยากรณบริสทุ ธิ์ ไวยากรณของเราบริสุทธิ์ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวกเราพึงบอกพวก
คฤหัสถ ก็ไมพึงเปนที่พอใจของทาน ก็พวกเราจักกลาวดวยความไมพอใจของทานนัน้ อยางไรได
อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดวย
คิดวาศาสดานีจ้ ักทํากรรมใด เขาเองจักปรากฏดวยกรรมนั้น ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษา
ศาสดาเชนนี้โดยไวยากรณ และศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยไวยากรณ ฯ
อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีญาณทัสสนะไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณ
วา เปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวก
สาวกยอมทราบเขาอยางนีว้ า ทานศาสดานี้ เปนผูมีญาณทัสสนะไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา
เปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวก
เราพึงบอกพวกคฤหัสถก็ไมพึงเปนที่พอใจของทาน ก็พวกเราจะพึงกลาวดวยความไมพอใจของทาน
นั้นอยางไรได อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัช
บริขาร ดวยคิดวา ศาสดานีจ้ กั ทํากรรมใด เขาเองจักปรากฏดวยกรรมนัน้ ดังนี้ พวกสาวกยอม
รักษาศาสดาเชนนี้โดยญาณทัสสนะ และศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดย
ญาณทัสสนะ ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
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ดูกรโมคคัลลานะ เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีศลี บริสุทธิ์ ศีล
ของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดยศีล และเราก็ไมหวัง
เฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยศีล เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีอาชีวะ
บริสุทธิ์ อาชีวะของเราบริสุทธิ์ ผองแผวไมเศราหมอง พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดยอาชีวะ
และเราก็ไมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยอาชีวะ เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ยอม
ปฏิญาณวาเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง
พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดยธรรมเทศนา และเราก็ไมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดย
ธรรมเทศนา เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ไวยากรณ
ของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดยไวยากรณ และเราก็ไม
หวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยไวยากรณ เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา
เปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวก
ยอมไมรักษาเราโดยญาณทัสสนะ และเราก็ไมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยญาณทัสสนะ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบกกุธวรรคที่ ๕
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สัมปทาสูตรที่ ๑
๒. สัมปทาสูตรที่ ๒
๓. พยากรณสูตร
๔. ผาสุสูตร
๕. อกุปปสูตร
๖. สุตสูตร
๗. กถาสูตร
๘. อรัญญสูตร
๙. สีหสูตร
๑๐. กกุธสูตร ฯ
จบทุติยปณณาสก
__________________
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ตติยปณณาสก
ผาสุวิหารวรรคที่ ๑
๑. เวสารัชชกรณสูตร
[๑๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนเครื่องกระทําความเปนผูแกลวกลาแหงภิกษุผู
เสขะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมศี รัทธา ๑ เปนผูมีศีล ๑
เปนพหูสูต ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ เปนผูมีปญญา ๑ ความครั่นครามใด ยอมมีแกผูไมมี
ศรัทธา ความครั่นครามนั้นยอมไมมีแกผูมีศรัทธา ฉะนั้น ธรรมนี้จึงชื่อวาเปนเครื่องกระทําความ
เปนผูแกลวกลาแหงภิกษุผูเสขะ ความครั่นครามใดยอมมีแกผูทุศีล ความครั่นครามนั้นยอมไมมี
แกผูมีศีล ฉะนัน้ ธรรมนี้จึงชื่อวาเปนเครื่องกระทําความเปนผูแกลวกลาแหงภิกษุผูเสขะความครั่น
ครามใดยอมมีแกผูไดศกึ ษานอย ความครัน่ ครามนั้นยอมไมมีแกผูเปนพหูสูต ฉะนัน้ ธรรมนี้จึง
ชื่อวาเปนเครื่องกระทําความเปนผูแกลวกลาแหงภิกษุผูเสขะ ความครั่นครามใดยอมมีแกผูเกียจ
คราน ความครั่นครามนั้นยอมไมมีแกผูปรารภความเพียร ฉะนั้น ธรรมนี้จึงชื่อวาเปนเครื่อง
กระทําความเปนผูแกลวกลาแหงภิกษุผูเสขะ ความครั่นครามใดยอมมีแกผูมีปญญาทราม ความ
ครั่นครามนั้นยอมไมมีแกผูมีปญญา ฉะนั้น ธรรมนี้จึงชื่อวาเปนเครื่องกระทําความเปนผูแกลวกลา
แหงภิกษุผูเสขะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนเครื่องกระทําความเปนผูแกลวกลาแหงภิกษุผูเสขะ
๕ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. สังกิตสูตร
[๑๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมเปนที่รังเกียจ
สงสัยวาเปนปาปภิกษุ แมจะเปนผูมีอกุปปธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมเปนผูคบหาหญิงแพศยา ยอมเปนผูคบหาหญิงหมาย ยอมเปนผูคบหาสาวเทื้อ
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ยอมเปนผูคบหาบัณเฑาะก ยอมเปนผูคบหาภิกษุณี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม
๕ ประการนีแ้ ล ยอมเปนทีร่ ังเกียจสงสัยวาเปนปาปภิกษุ แมจะเปนผูมอี กุปปธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. โจรสูตร
[๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมตัดที่ตอบาง
ยอมปลนทําลายบาง ยอมทําการปลน เฉพาะเรือนหลังเดียวบางตีชิงในทางเปลี่ยวบาง องค ๕
ประการเปนไฉน คือ มหาโจรในโลกนี้เปนผูอาศัยที่ไมราบเรียบ ๑ เปนผูอาศัยที่รกชัฏ ๑
เปนผูอาศัยคนมีกําลัง ๑ เปนผูใชจายโภคทรัพย ๑ เปนผูเ ที่ยวไปคนเดียว ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็มหาโจรเปนผูอาศัยที่ไมราบเรียบอยางไร คือ มหาโจรในโลกนี้
เปนผูอาศัยที่ลุมแหงแมน้ํา หรือที่ไมราบเรียบแหงภูเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรเปนผูอาศัยที่
ไมราบเรียบอยางนี้แล ก็มหาโจรเปนผูอาศัยที่รกชัฏอยางไร คือ มหาโจรในโลกนี้ เปนผูอาศัย
ที่รกชัฏแหงหญาบาง ที่รกชัฏแหงตนไมบา ง ฝงน้ําบาง ปาใหญบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจร
เปนผูอาศัยที่รกชัฏอยางนี้แล ก็มหาโจรเปนผูอาศัยคนมีกําลังอยางไร คือ มหาโจรในโลกนี้
ยอมอาศัยพระราชาบาง มหาอํามาตยแหงพระราชาบาง เขายอมมีความคิดอยางนีว้ าถาใครจะ
กลาวหาเรื่องบางอยางกะเรา พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชาเหลานี้จักชวยวาความให
ถาใครจักกลาวหาเรื่องบางอยางกะเขา พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชาเหลานั้นก็ชว ยวา
ความใหแกเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรเปนผูอาศัยคนมีกําลังอยางนี้แล ก็มหาโจรยอมแจก
จายโภคทรัพยอยางไร คือมหาโจรในโลกนี้ เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก เขายอม
มีความคิดอยางนี้วา ถาใครจักกลาวหาเรื่องบางอยางกะเรา เราจักจายโภคทรัพยกลบเกลื่อนเรื่อง
นั้น ถาใครกลาวหาเรื่องบางอยางกะเขา เขายอมใชจายโภคทรัพยกลบเกลื่อนเรื่องนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มหาโจรเปนผูใชจา ยโภคทรัพยอยางนี้แล ก็มหาโจรเปนผูเที่ยวไปคนเดียวอยางไร คือ
มหาโจรในโลกนี้ เปนผูทําโจรกรรมคนเดียวขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขายอมปรารถนาวา
เรื่องลับของเราอยาไดแพรงพรายไปภายนอก ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มหาโจรเปนผูเที่ยวไปคนเดียว
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อยางนี้แล มหาโจรผูประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมตัดที่ตอบาง ยอมปลนทําลายบาง
ยอมปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง ตีชิงในทางเปลี่ยวบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
แล ปาปภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปนผูมีโทษ
มีขอที่วิญูชนจะพึงติเตียน และยอมประสบบาปเปนอันมาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ปาปภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูอาศัยกรรมที่ไมสม่ําเสมอ ๑ เปนผูอาศัยที่รกชัฏ ๑ เปนผูอาศัยคน
มีกําลัง ๑ เปนผูใชจายโภคทรัพย ๑ เปนผูเที่ยวไปคนเดียว ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ปาปภิกษุเปนผูอาศัยกรรมที่ไมสม่ําเสมออยางไร คือ ปาปภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ไมสม่ําเสมอ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ปาปภิกษุเปนผูอาศัยกรรมที่ไมสม่ําเสมออยางนี้แลก็ปาปภิกษุเปนผูอาศัยทีร่ กชัฏ
อยางไร คือ ปาปภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนมิจฉาทิฐิประกอบดวยอันตคาหิกทิฐิ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ปาปภิกษุเปนผูอาศัยที่รกชัฏอยางนี้แล ก็ปาปภิกษุเปนผูอ าศัยคนมีกําลังอยางไร
คือ ปาปภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูอาศัยพระราชาบาง มหาอํามาตยแหงพระราชาบาง เธอมี
ความคิดอยางนี้วาถาใครจักกลาวหาเรื่องบางอยางกะเรา พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชา
เหลานี้ จักชวยวาความให ถาใครกลาวหาเรือ่ งบางอยางแกเธอ พระราชาหรือมหาอํามาตยแหง
พระราชาเหลานั้น ยอมชวยวาความใหแกเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลายปาปภิกษุเปนผูอาศัยคนมีกําลัง
อยางนี้แล ก็ปาปภิกษุเปนผูใชจายโภคทรัพยอยางไรคือ ปาปภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผู
ไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธอยอมมีความคิดอยางนีว้ า ถา
ใครจักกลาวหาเรื่องบางอยางกะเรา เราจักแจกจายลาภกลบเกลื่อนเรื่องนั้น ถาใครกลาวหาเรื่อง
บางอยางกะเธอ เธอยอมแจกจายลาภกลบเกลื่อนเรื่องนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาปภิกษุเปนผูใช
จายโภคทรัพยอยางนี้แล ก็ปาปภิกษุเปนผูเที่ยวไปคนเดียวอยางไร คือ ปาปภิกษุในธรรมวินัย
นี้ ยอมอยูชนบทชายแดนรูปเดียว เธอเขาไปหาสกุล (บานญาติโยม) ในชนบทนั้น ยอมไดลาภ
ดูกรภิกษุท้งั หลาย ปาปภิกษุเปนผูเที่ยวไปคนเดียวอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปาปภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปนผูมีโทษ มีขอที่
วิญูชนจะพึงติเตียน และประสบบาปเปนอันมาก ฯ
จบสูตรที่ ๓
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๔. สุขุมาลสูตร
[๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้ ยอมชื่อวาเปน
สมณะละเอียดออนในหมูสมณะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ฯ
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกขอรองจึงใชจีวรมาก ไมถกู ขอรองใชจีวรนอย ถูกขอรอง
จึงบริโภคบิณฑบาตมาก ไมถูกขอรองบริโภคบิณฑบาตนอย ถูกขอรองจึงใชเสนาสนะมาก ไม
ถูกขอรองใชเสนาสนะนอย ถูกขอรองจึงใชคิลานปจจัยเภสัชบริขารมาก ไมถูกขอรองใชคิลาน
ปจจัยเภสัชบริขารนอย ฯ
๒. อนึ่ง เธอยอมอยูรวมกับเพื่อนพรหมจรรยเหลาใด เพื่อนพรหมจรรยเหลานั้น
ยอมประพฤติตอเธอดวยกายกรรมอันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย
ยอมประพฤติตอเธอดวยวจีกรรมอันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย
ยอมประพฤติตอเธอดวยมโนกรรมอันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย
ยอมนําสิ่งที่ควรนําเขาไปอันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย ฯ
๓. อนึ่ง เวทนามีดีเปนสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี มีลมเปนสมุฏฐาน
ก็ดี ที่เกิดเพราะสันนิบาตก็ดี ที่เกิดเพราะฤดูเปลี่ยนแปรก็ดี ที่เกิดเพราะการบริหารไมเสมอก็ดี
ที่เกิดเพราะความแกกด็ ี ที่เกิดเพราะผลกรรมก็ดียอมไมบังเกิดแกเธอมาก เธอเปนผูม ีอาพาธ
นอย ฯ
๔. เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีใน
จิตยิ่ง เปนเครื่องอยูสบายในปจจุบัน ฯ
๕. เธอยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ชื่อวาเปนสมณะละเอียดออนในหมูสมณะ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวผูใดวา เปนสมณะผูละเอียด
ออนในหมูสมณะ บุคคลนั้นเมื่อจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวกะเรานั่นเทียววา เปนสมณะ
ผูละเอียดออนในหมูสมณะ เพราะวา เราถูกขอรองจึงใชจีวรมาก ไมถกู ขอรองใชจีวรนอย
ถูกขอรองจึงบริโภคบิณฑบาตมาก ไมถูกขอรองบริโภคบิณฑบาตนอย ถูกขอรองจึงใชเสนาสนะ
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มาก ไมถูกขอรองใชเสนาสนะนอย ถูกขอรองจึงใชคิลานปจจัยเภสัชบริขารมาก ไมถูกขอรอง
ใชคิลานปจจัยเภสัชบริขารนอย และเรายอมอยูรวมกับภิกษุเหลาใด ภิกษุเหลานั้นยอมประพฤติ
ตอเราดวยกายกรรม อันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย ยอม
ประพฤติตอเราดวยวจีกรรมอันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย ยอม
ประพฤติตอเราดวยมโนกรรมอันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนทีพ่ อใจเปนสวนนอย
ยอมนําสิ่งที่ควรนําเขาไปอันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย และ
เวทนามีดีเปนสมุฏฐานก็ดีมีเสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี มีลมเปนสมุฏฐานก็ดี ที่เกิดเพราะ
สันนิบาตก็ดี ที่เกิดเพราะฤดูเปลี่ยนแปรก็ดี ที่เกิดเพราะการบริหารไมเสมอก็ดี ที่เกิดเพราะ
ความแกก็ดี ที่เกิดเพราะผลกรรมก็ดี ยอมไมบังเกิดแกเรามาก เราเปนผูม ีอาพาธนอยเราเปน
ผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูสบาย
ในปจจุบนั ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อจะ
กลาวโดยชอบ พึงกลาวผูใดวา เปนสมณะผูล ะเอียดออนในหมูสมณะ บุคคลนั้นเมื่อจะกลาว
โดยชอบ พึงกลาวเรานั่นเทียววา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ผาสุวิหารสูตร
[๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องอยูเปนสุข ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปตั้งกายกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอหนา
และลับหลัง ๑ เขาไปตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอหนาและลับหลัง
๑ เขาไปตั้งมโนกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอหนาและลับหลัง ๑ มีศีล
อันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิ
ไมเกี่ยวเกาะ เปนไปเพื่อสมาธิ เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอหนาและลับหลัง ๑ มีทิฐิ
อันเปนอริยะ เปนเครื่องนําออก ยอมนําออกเพื่อความสิ้นไปแหงทุกขโดยชอบ แหงผูก ระทํา
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เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องอยู
เปนสุข ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อานันทสูตร
[๑๐๖] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยูที่โฆสิตารามใกลเมืองโกสัมพี ครั้งนั้น
แล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก เพราะเหตุ
เทาไรหนอแล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง ไม
ติเตียนผูอื่นในเพราะอธิศีล แมเพราะเหตุเทานี้ ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก ฯ
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอนื่ ซึ่งเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก
พึงมีอยูหรือ
พ. พึงมีอานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวย
ตนเอง ไมติเตียนผูอื่นในเพราะอธิศีล และเปนผูใสใจตนเอง ไมใสใจผูอนื่ แมเพราะเหตุ
เทานี้ ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก ฯ
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอนื่ ซึ่งเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก
พึงมีอยูหรือ
พ. พึงมีอานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวย
ตนเอง ไมติเตียนผูอื่นในเพราะอธิศีล เปนผูใสใจตนเอง ไมใสใจผูอื่น และเปนผูไมมีชอื่
เสียง ยอมไมสะดุงเพราะความไมมีชื่อเสียงนั้น แมเพราะเหตุเทานี้ ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก ฯ
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอนื่ ซึ่งเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก
พึงมีอยูหรือ
พ. พึงมี อานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวย
ตนเอง ไมติเตียนผูอื่นในเพราะอธิศีล เปนผูใสใจตนเอง ไมใสใจผูอื่น เปนผูไมมีชื่อเสียง
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ยอมไมสะดุงเพราะความไมมีชื่อเสียงนั้น และเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม
ลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูสบายในปจจุบัน แมเพราะเหตุเทานี้ ภิกษุสงฆ
พึงอยูเปนผาสุก ฯ
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอนื่ ซึ่งเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก
พึงมีอยูหรือ
พ. พึงมี อานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวย
ตนเอง ไมติเตียนผูอื่นในเพราะอธิศีล ฯลฯ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม
ลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูสบายในปจจุบัน และยอมกระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิง่ เอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยูดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก ดูกรอานนท อนึง่ เรา
ยอมกลาวไดวา ธรรมเครื่องอยูเปนผาสุกอยางอื่น ที่ดกี วาหรือประณีตกวาธรรมเครื่องอยูเปนผาสุก
เชนนี้ ยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สีลสูตร
[๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูควร
ของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของ
โลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูถงึ
พรอมดวยศีล ๑ เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิ ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญา ๑ เปนผูถึงพรอมดวย
วิมุติ ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมตุ ิญาณทัสนะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม
๕ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผู
ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๗
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๘. อเสขิยสูตร
[๑๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูควรของ
คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๕ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยศีลขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ เปนผูประกอบดวย
สมาธิขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ เปนผูป ระกอบดวยปญญาขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑
เปนผูประกอบดวยวิมุติขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ เปนผูประกอบดวยวิมุติญาณทัสนขันธ
อันเปนของพระอเสขะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ล ยอม
เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. จาตุทิสสูตร
[๑๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนผูควร
เที่ยวไปไดในทิศทั้ง ๔ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีศีล เปน
ผูสํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษ
มีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ
เปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลาย
อันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอม
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ สิ้นเชิง ๑ เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ตามมีตามได ๑ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก
ซึ่งฌาณ ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูสบายในปจจุบนั ๑ ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูควรเที่ยว
ไปไดในทิศทัง้ ๔ ฯ
จบสูตรที่ ๙
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๑๐. อรัญญสูตร
[๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อเสพอาศัย
เสนาสนะอันสงัด คือ ปาและปาชัฏ ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือภิกษุในธรรมวินยั นี้
เปนผูมีศีล เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในพระปาติโมกขถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มี
ปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรง
ไวซึ่งสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ย
ทิฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอม
ทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม
เพื่อบําเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ๑ เปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง
เปนเครื่องอยูส บายในปจจุบัน ๑ ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ควรเพื่อเสพอาศัยเสนาสนะที่สงัด คือ ปาและปาชัฏ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบผาสุวิหารวรรคที่ ๑
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. เวสารัชชกรณสูตร
๒. สังกิตสูตร
๓. โจรสูตร
๔. สุขุมาลสูตร
๕. ผาสุวิหารสูตร
๖. อานันทสูตร
๗. สีลสูตร
๘. อเสขิยสูตร
๙. จาตุทิสสูตร
๑๐. อรัญญสูตร ฯ
__________________
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อันธกวินทวรรคที่ ๒
๑. กุลุปกสูตร
[๑๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเขาสูสกุลประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมไม
เปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่สรรเสริญในสกุล ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ เปนผูวิสาสะกับผูไมคุนเคย ๑เปนผูบงการตางๆ ทั้งที่ตนไมเปนใหญในสกุล
๑ เปนผูคบหาผูไมถูกกับเขา ๑เปนผูพูดกระซิบที่หู ๑ เปนผูขอมากเกินไป ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูเขาสูสกุลประกอบดวย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ
ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่สรรเสริญในสกุล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผูเขาสูสกุลประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนที่รัก
เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ เปนที่สรรเสริญในสกุล ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมเปนผู
วิสาสะกับผูไมคุนเคย ๑ ไมเปนผูบงการตางๆ ทั้งที่ตนไมเปนใหญในสกุล ๑ ไมเปนผูคบหา
ผูไมถูกกับเขา ๑ ไมเปนผูพูดกระซิบที่หู ๑ไมเปนผูขอมากเกินไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูเขาสูสกุลประกอบดวย ธรรม๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนทีเ่ คารพและ
เปนที่สรรเสริญในสกุล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ปจฉาสมณสูตร
[๑๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ไมควรพาไปเปน
ปจฉาสมณะ [ผูติดตาม] ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเปนปจฉาสมณะยอมเดินไป
หางนัก หรือใกลนัก ๑ ยอมไมรับบาตรที่ควรรับ ๑ยอมไมหามเมื่อพูดใกลอาบัติ ๑ ยอมพูด
สอดขึ้นเมื่อกําลังพูดอยู ๑ เปนผูมีปญญาทราม โง เขลา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แลไมควรพาไปเปนปจฉาสมณะ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการ จึงควรพาไปเปนปจฉาสมณะ
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเปนปจฉาสมณะ ยอมเดินไปไมหางนัก ไมใกลนัก ๑
ยอมรับบาตรที่ควรรับ ๑ ยอมหามเมื่อพูดใกลอาบัติ ๑ ยอมไมพูดสอดขึน้ เมื่อกําลังพูดอยู ๑
เปนผูมีปญญา ไมโง ไมเขลา ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ควรพาไปเปนปจฉาสมณะ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. สมาธิสูตร
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมไมควรเพื่อ
บรรลุสัมมาสมาธิ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนีย้ อมไมอดทนตอ
รูปารมณ ๑ ไมอดทนตอสัททารมณ ๑ ไมอดทนตอคันธารมณ ๑ไมอดทนตอรสารมณ ๑
ไมอดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมไมควรเพือ่ บรรลุสัมมาสมาธิ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมควรเพื่อบรรลุสัมมา
สมาธิ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ อดทนตอรูปารมณ ๑ อดทน
ตอสัททารมณ ๑ อดทนตอคันธารมณ ๑ อดทนตอรสารมณ ๑อดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมควรเพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. อันธกวินทสูตร
[๑๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่อันธกวินทวิหารในแควนมคธ ครั้ง
นั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท พวกภิกษุใหม
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บวชไมนาน มาสูธรรมวินัยนี้ใหมๆ เธอทัง้ หลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหประดิษฐานอยู
ในธรรม ๕ ประการ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหประดิษฐานอยูใน
ปาติโมกขสังวรดังนี้วา อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา จงเปนผูมีศีล จงเปนผูสํารวมในปาติโมกข
สังวร จงเปนผูถ ึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทาน
ศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย ๑ ฯ
ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหประดิษฐานอยูใน
อินทรียสังวรดังนี้วา อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา จงเปนผูค ุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย จง
เปนผูมีสติเครื่องรักษาทวาร รักษาตน มีใจที่รักษาดีแลวประกอบดวยจิตมีสติเปนเครื่อง
รักษา ๑ ฯ
ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหประดิษฐานอยูในการ
ทําที่สุดแหงคําพูดดังนีว้ า อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา จงเปนผูมีคําพูดนอย จงเปนผูทําที่สุด
แหงคําพูด [อยาพูดมาก] ๑ ฯ
ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหประดิษฐานอยูในการ
ทําความสงบแหงกายดังนีว้ า อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา จงเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร จงเสพ
อาศัยเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและปาเปลีย่ ว ๑ ฯ
ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหประดิษฐานอยูในความ
เห็นชอบดังนีว้ า อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา จงเปนผูมีสัมมาทิฐิประกอบดวยสัมมาทัสสนะ ๑ ฯ
ดูกรอานนท พวกภิกษุใหม บวชไมนาน มาสูธรรมวินัยนีใ้ หมๆเธอทั้งหลาย
พึงใหสมาทาน ใหตั้งมัน่ ใหประดิษฐานอยูในธรรม ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. มัจฉริยสูตร
[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการเหมือนถูกนํามา
ไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีเปนผูตระหนี่ที่อยู ๑ ตระหนี่สกุล ๑
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ตระหนี่ลาภ ๑ ตระหนีว่ รรณะ ๑ ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณผี ูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนเชิญมาอยูใน
สวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณยี อมไมเปนผูตระหนี่ที่อยู ๑ไมตระหนีส่ กุล
๑ ไมตระหนี่ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไมตระหนี่ธรรม ๑ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณผี ู
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนเชิญมาอยูในสวรรค
จบสูตรที่ ๕
๖. วรรณนาสูตร
[๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการเหมือนถูกนํามาไว
ในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือภิกษุณีไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว
สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑
ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลวเขาไปกําจัดความเลื่อมใสในฐานะอันไมเปนที่ตั้งแหง
ความเลื่อมใส ๑ ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว เขาไปกําจัดความไมเลื่อมใสในฐานะ
อันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ๑ ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณผี ูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนเชิญมาอยูใน
สวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียน
ผูที่ควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญ ๑ ใครครวญ
ใหตระหนักแนกอนแลว เขาไปกําจัดความไมเลื่อมใสในฐานะอันไมเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ๑
ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว เขาไปกําจัดความเลื่อมใสในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความ
เลื่อมใส ๑ไมทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล เหมือนเชิญมาอยูในสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๖
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๗. อิสสาสูตร
[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกนํามา
ไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว สรร
เสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑
เปนผูมีความริษยา ๑ เปนคนตระหนี่ ๑ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผู
ประกอบดวยธรรม ๕ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณผี ูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาไวใน
สวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญผู
ที่ควรสรรเสริญ ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลวติเตียนผูที่ควรติเตียน ๑ ไมเปนผูริษยา ๑
ไมตระหนี่ ๑ ไมทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ทิฏฐิสูตร
[๑๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกนํามา
ไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว
สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑
มีความเห็นผิด ๑ มีความดําริผิด ๑ ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผู
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณผี ูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาไวใน
สวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียน
ผูควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอ นแลว สรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ มีความเห็น
ชอบ ๑ มีความดําริชอบ ๑ ไมทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๘
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๙. วาจาสูตร
[๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกนํามา
ไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว
สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑
มีวาจาผิด ๑ มีการงานผิด ๑ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณผี ูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาไวใน
สวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียน
ผูควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอ นแลว สรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ มีวาจาชอบ ๑
มีการงานชอบ ๑ ไมทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. วายามสูตร
[๑๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกนํามา
ไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว
สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑
มีความพยายามผิด ๑ ระลึกผิด ๑ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประ
กอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณผี ูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาไวใน
สวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผู
ควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ มีความพยายาม
ชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ไมทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แลเหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอันธกวินทวรรคที่ ๓
__________________
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. กุลุปกสูตร
๒. ปจฉาสมณสูตร
๓. สมาธิสูตร
๔. อันธกวินทสูตร
๕. มัจฉริยสูตร
๖. วรรณนาสูตร
๗. อิสสาสูตร
๘. ทิฏฐิสูตร
๙. วาจาสูตร
๑๐. วายามสูตร ฯ
__________________
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คิลานวรรคที่ ๓
๑. คิลานสูตร
[๑๒๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่กุฏาคารศาลา ปามหาวันใกลเมือง
เวสาลี ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็นเสด็จเขาไปที่ศาลาภิกษุไข
ไดทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งที่ทรุ พล เปนไข แลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตบแตงไว ครั้นแลวได
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ ยอมไมละภิกษุบางรูปที่ทุรพล เปน
ไข เธอนั้นพึงหวังผลนี้ คือ จักทําใหแจงซึง่ เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ตอกาลไมนานเลย ธรรม ๕
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ มีความ
สําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหาร ๑ มีความสําคัญวาไมนายินดีในโลกทัง้ ปวง ๑ พิจารณาเห็นวา
ไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง ๑ มีมรณสัญญาปรากฏขึ้นดวยดี ณ ภายใน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๕ ประการนี้ยอมไมละภิกษุบางรูปที่ทุรพล เปนไข เธอนั้นพึงหวังผลนี้ คือ จักทําให
แจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอัน
ยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ตอกาลไมนานเลย ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. สติปฏฐานสูตร
[๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ยอมเจริญทําใหมากซึ่ง
ธรรม ๕ ประการ เธอพึงหวังไดผล ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คืออรหัตผลในปจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี ธรรม๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสติอันเขาไปตั้งไวดว ยดีเฉพาะตน เพื่อปญญาอันใหหยั่งถึงความตั้งขึ้นและ
ดับไปแหงธรรมทั้งหลาย ๑ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ มีความสําคัญวาเปนของปฏิกูล
ในอาหาร ๑มีความสําคัญวาไมนายินดีในโลกทั้งปวง ๑ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง
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๑ มีมรณสัญญาปรากฏขึ้นดวยดี ณ ภายใน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง
ยอมเจริญ ทําใหมากซึ่งธรรม ๕ ประการนีแ้ ล เธอพึงหวังไดผล ๒ อยางอยางใดอยางหนึ่ง คือ
อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมือ่ ยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อุปฏฐากสูตรที่ ๑
[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผู
พยาบาลยาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุไขยอมไมทําความสบาย ๑ไมรูจกั
ประมาณในสิ่งสบาย ๑ ไมฉนั ยา ๑ ไมบอกอาพาธที่มีอยูตามความเปนจริงแกผูพยาบาลที่
ปรารถนาประโยชน เชนไมบอกอาพาธที่กําเริบวากําเริบ ไมบอกอาพาธที่ทุเลาวาทุเลา ไมบอก
อาพาธที่ทรงอยูวายังทรงอยู ๑ ไมอดทนตอทุกขเวทนาทีเ่ กิดมีในรางกายอันกลาแข็ง เผ็ดรอน
ไมเปนที่พอใจสามารถปลิดชีพใหดับสูญ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล ยอมเปนผูพยาบาลยาก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูพ ยาบาลงาย
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุไขยอมทําความสบาย ๑ รูจักประมาณในสิ่งสบาย ๑
ฉันยา ๑ บอกอาพาธตามความเปนจริงแกผูพยาบาลที่ปรารถนาประโยชน เชนบอกอาพาธที่
กําเริบวากําเริบ บอกอาพาธที่ทุเลาวาทุเลาบอกอาพาธที่ทรงอยูวายังทรงอยู ๑ เปนผูอ ดทนตอ
ทุกขเวทนาทีเ่ กิดมีในรางกายอันกลาแข็ง เผ็ดรอน ไมเปนที่พอใจ สามารถปลิดชีพใหดับสูญ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูพยาบาลงาย ฯ
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๔. อุปฏฐากสูตรที่ ๒
[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาลภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ไม
ควรเปนผูพยาบาลภิกษุไข ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูพยาบาลเปนผูไมสามารถเพื่อ
จัดยา ๑ ไมทราบสิ่งสบายและไมสบาย นําสิ่งไมสบายเขาไปให นําสิ่งสบายออกไป ๑ เปน
ผูเพงอามิษพยาบาล ไมเปนผูมีเมตตาจิตพยาบาล ๑ เปนผูมักรังเกียจเพื่อนําออกซึ่งอุจจาระ
ปสสาวะ อาเจียร หรือน้ําลาย ๑ ไมสามารถจะชี้แจงใหภกิ ษุไขสมาทาน อาจหาญ ราเริง
ดวยธรรมีกถาโดยกาลอันสมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาลภิกษุไขประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรเปนผูพยาบาลภิกษุไข ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู ยาบาลภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ควรเปนผู
พยาบาลภิกษุไข ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูพยาบาลยอมเปนผูสามารถเพื่อจัดยา
๑ ทราบสิ่งสบายและไมสบาย นําสิ่งไมสบายออกไป ๑นําสิ่งสบายเขามาให ๑ เปนผูมี
เมตตาจิตพยาบาล ไมเปนผูเพงอามิษพยาบาล ๑ไมรังเกียจเพื่อนําออกซึ่งอุจจาระ ปสสาวะ
อาเจียร หรือน้าํ ลาย ๑ เปนผูส ามารถเพื่อชี้แจงใหภกิ ษุไขสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมี
กถาโดยกาลอันสมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาลภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล ควรเปนผูพยาบาลภิกษุไข ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อนายุสสสูตรที่ ๑
[๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เปนเหตุใหอายุสนั้ ๕ ประการ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ บุคคลไมเปนผูทําความสบายแกตนเอง ๑ ไมรูจักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑
บริโภคสิ่งที่ยอยยาก ๑ เปนผูเที่ยวในกาลไมสมควร ๑ไมประพฤติเพียงดังพรหม ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนเหตุใหอายุสั้น ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 131
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เปนเหตุใหอายุยืน ๕ ประการเปนไฉน
คือ บุคคลเปนผูทําความสบายแกตนเอง ๑ รูจักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑ บริโภคสิ่งที่ยอยงาย ๑
เปนผูเที่ยวในกาลสมควร ๑ เปนผูประพฤติเพียงดังพรหม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕
ประการนี้แล เปนเหตุใหอายุยืน ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อนายุสสสูตรที่ ๒
[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนเหตุใหอายุสั้น ๕ ประการ
เปนไฉน คือ บุคคลยอมไมกระทําความสบายแกตนเอง ๑ ไมรูจักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑
บริโภคสิ่งที่ยอยยาก ๑ เปนคนทุศีล ๑ มีมิตรเลวทราม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ
นี้แล เปนเหตุใหอายุสั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เปนเหตุใหอายุยืน ๕ ประการเปนไฉน
คือ บุคคลยอมเปนผูทําความสบายแกตนเอง ๑ รูจักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑ บริโภคสิง่ ที่ยอย
งาย ๑ เปนผูมศี ีล ๑ มีมิตรดีงาม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนเหตุให
อายุยืน ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อวัปปกาสสูตร
[๑๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมไมควรเพื่อ
หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไม
สันโดษดวยจีวรตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวยเสนา
สนะตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผูมากดวยความ
ดําริในกาม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมควรเพื่อ
หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมควรเพื่อหลีกออกจาก
หมูอยูผูเดียว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูสนั โดษดวยจีวร
ตามมีตามได ๑ สันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ๑ สันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ๑
สันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ ยอมเปนผูมากดวยความดําริในการออกจาก
กาม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ล ยอมควรเพื่อหลีกออกจาก
หมูอยูผูเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สมณทุกขสูตร
[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขของสมณะมี ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ๑ ไมสนั โดษดวยบิณฑบาตตาม
มีตามได ๑ ไมสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ๑ไมสนั โดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
ตามมีตามได ๑ ไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขของสมณะ ๕ ประการ
นี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สุขของสมณะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ๑ เปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได
๑ เปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ๑ เปนผูสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมี
ตามได ๑ ยินดีประพฤติพรหมจรรย ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุขของสมณะ ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ปริกุปปสูตร
[๑๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๕ จําพวกนี้ เปนผูตองไปอบาย ตองไปนรก
เดือดรอน แกไขไมได ๕ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูฆามารดา ๑ ผูฆาบิดา ๑ ผูฆา
พระอรหันต ๑ ผูมีจิตประทุษรายทําโลหิตของพระตถาคตใหหอ ๑ ผูทําลายสงฆใหแตกกัน ๑
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๕ จําพวกนี้แล เปนผูตองไปอบาย ตองไปนรก เดือดรอน แกไข
ไมได ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. สัมปทาสูตร
[๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คราวเสื่อม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
ความเสื่อมญาติ ๑ ความเสือ่ มเพราะโภคะ ๑ ความเสื่อมเพราะโรค ๑ ความเสื่อมศีล ๑ ความ
เสื่อมทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายเมื่อตายไปแลว ยอมไมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก เพราะเหตุแหงความเสื่อมญาติ เพราะเหตุแหงความเสื่อมโภคะ หรือเพราะเหตุ
แหงความเสื่อมเพราะโรค (แตวา) สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาตนรก เพราะเหตุแหงความเสื่อมศีล หรือเพราะเหตุแหงความเสื่อมทิฐิ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความเสื่อม ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมบัติ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ สมบัติ คือ
ญาติ ๑ สมบัติคือโภคะ ๑ สมบัติคือความไมมีโรค ๑ สมบัติคือศีล ๑ สมบัติคือทิฐิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไปแลว ยอมไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะเหตุ
แหงสมบัติคือญาติ เพราะเหตุแหงสมบัติคอื โภคะ หรือเพราะเหตุแหงสมบัติคือความไมมีโรค
(แตวา) สัตวทงั้ หลาย เมื่อตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะเหตุแหงสมบัตคิ ือศีล
หรือเพราะเหตุแหงสมบัติคอื ทิฐิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมบัติ ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบคิลานวรรคที่ ๓
__________________
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. คิลานสูตร
๒. สติปฏฐานสูตร
๓. อุปฏฐากสูตรที่ ๑
๔. อุปฏฐากสูตรที่ ๒
๕. อนายุสสสูตรที่ ๑ ๖. อนายุสสสูตรที่ ๒
๗. อวัปปกาสสูตร
๘. สมณทุกขสูตร
๙. ปริกุปปสูตร
๑๐. สัมปทาสูตร ฯ
__________________
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ราชวรรคที่ ๔
๑. จักกสูตร
[๑๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอม
ทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว จักรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆ จะตาน
ทานมิได องค ๕ ประการเปนไฉน คือ พระเจาจักรพรรดิในโลกนี้ เปนผูทรงรูผล ๑ ทรงรู
เหตุ ๑ ทรงรูประมาณ ๑ ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจักบริษัท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิ
ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว จักรนั้นยอม
เปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆ จะตานทานมิได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกอบดวยธรรม
๕ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมทรงยังธรรมจักรชั้นเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว ธรรม
จักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา มารพรหม หรือใครๆ ในโลก จะคัดคาน
ไมได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในโลกนี้ ทรงรูจัก
ผล ๑ ทรงรูจักเหตุ ๑ทรงรูจักประมาณ ๑ ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจักบริษทั ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมทรงยังธรรมจักร
ชั้นเยีย่ มใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว ธรรมจักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา
มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อนุวัตตนสูตร
[๑๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระเจาจักรพรรดิ์ ทรงประกอบ
ดวยองค ๕ ประการ ยอมทรงยังจักรที่พระราชบิดาทรงใหเปนไปแลวใหเปนไปตามโดยธรรม
ทีเดียว จักรนัน้ ยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆจะตานทานมิได องค ๕ ประการเปนไฉน
คือ พระราชโอรสองคใหญของพระเจาจักรพรรดิ ทรงรูจักผล ๑ ทรงรูจักเหตุ ๑ ทรงรูจักประมาณ ๑

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 136
ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจักบริษัท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระเจาจักรพรรดิ
ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมทรงยังจักรที่พระราชบิดาทรงใหเปนไปแลวใหเปน
ไปตามโดยธรรมทีเดียว จักรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆ จะตานทานมิได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พระสารีบุตรประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยอมยังธรรมจักรชั้นเยีย่ มที่ตถาคตใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยชอบเทียว ธรรมจักรนั้นยอม
เปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหมหรือใครในโลก จะคัดคานไมได
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ พระสารีบุตรในธรรมวินยั นี้ เปนผูรูจกั ผล ๑ รูจักเหตุ ๑ รูจัก
ประมาณ ๑ รูจกั กาล ๑ รูจักบริษัท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แลยอมยังธรรมจักรชั้นเยี่ยม ทีต่ ถาคตใหเปนไปแลวใหเปนไปตามโดยชอบเทียว
ธรรมจักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก
จะคัดคานไมได ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ราชสูตร
[๑๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูใน
ธรรม เปนพระธรรมราชา แมพระองคใดพระเจาจักรพรรดิแมพระองคนั้น ยอมไมทรงยังจักรให
เปนไป ณ ประเทศที่ไมมีพระราชา เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญก็ใครเปนพระราชาของพระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรม
ราชาพระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ธรรมซิ ภิกษุ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุ พระเจา
จักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชาในโลกนี้ ทรงอาศัยธรรมนั่นแหละ ทรง
สักการะ เคารพ นอบนอม ธรรม ทรงมีธรรมเปนธง มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปนใหญ
ยอมทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในชนภายใน ฯ
อีกประการหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา ฯลฯ มี
ธรรมเปนใหญ ยอมทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรม ในกษัตริยเหลาอนุยนต
[พระราชวงศานุวงศ] ในหมูท หาร พราหมณคฤหบดี ชาวนิคมชนบท สมณพราหมณ เนื้อ
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และนกทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชาพระองคนั้น ฯลฯ
มีธรรมเปนใหญ ครั้นทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในชนภายในในกษัตริย
เหลาอนุยนต ในหมูทหาร พราหมณ คฤหบดี ชาวนิคมชนบทสมณพราหมณ เนื้อ และนก
ทั้งหลายแลว ยอมทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรมเทียว จักรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึก
ใดๆ จะตานทานมิไดดกู รภิกษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นแหละ ทรงสักการะ เคารพนอบ
นอม ธรรม ทรงมีธรรมเปนธง มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปนใหญ ยอมทรงจัดแจงการรักษา
ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในพวกภิกษุวา กายกรรมเชนนี้ควรเสพ กายกรรมเชนนี้ไมควรเสพ
วจีกรรมเชนนีค้ วรเสพ วจีกรรมเชนนี้ไมควรเสพ มโนกรรมเชนนี้ควรเสพ มโนกรรมเชนนี้ไม
ควรเสพ อาชีวะเชนนี้ควรเสพ อาชีวะเชนนี้ไมควรเสพ บานนิคมเชนนี้ควรเสพ บานนิคม
เชนนี้ไมควรเสพ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงดํารงอยูในธรรม เปน
พระธรรมราชา ฯลฯ มีธรรมเปนใหญ ยอมทรงจัดแจงการรักษาปองกัน คุมครองที่เปนธรรมใน
พวกภิกษุณี ... ในพวกอุบาสก ... ในพวกอุบาสิกาวา กายกรรมเชนนี้ควรเสพ กายกรรมเชนนี้ไมควร
เสพ ฯลฯ บานนิคมเชนนี้ควรเสพ บานนิคมเชนนี้ไมควรเสพ พระตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชาพระองคนั้น ฯลฯ มีธรรมเปนใหญ ครั้น
ทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในพวกภิกษุ ในพวกภิกษุณี ในพวกอุบาสก
ในพวกอุบาสิกาแลว ยอมทรงยังธรรมจักรชั้นเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรมเทียว ธรรมจักรนั้นยอม
เปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดามาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ยัสสทิสสูตร
[๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ทรงประกอบดวยองค
๕ ประการ จะทรงประทับอยู ณ ทิศใดๆ ก็เหมือนกับประทับอยู ณ รัฐของพระองคเอง องค ๕
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ประการเปนไฉน คือ พระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกนี้ ทรงเปนอุภโตสุชาติทั้งฝาย
พระมารดา ทั้งฝายพระบิดา มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษเปน
ผูอันใครๆ จะคัดคานตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ๑ ทรงเปนผูมั่งคั่งมีพระราชทรัพยมาก
มีพระราชโภคะมาก มีฉางและพระคลังบริบูรณ ๑ ทรงเปนผูมีกําลัง ประกอบดวยจตุรงคินีเสนา
ผูเชื่อฟงทําตามรับสั่ง ๑ ทรงมีปริณายกเปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา สามารถ คิดเหตุการณ
ทั้งอดีต อนาคต และปจจุบนั ๑ธรรม ๔ ประการนี้ของพระองค ยอมยังพระยศใหแกกลา
พระองคทรงประกอบดวยธรรมที่มีพระยศเปนที่ ๕ นี้ จะทรงประทับอยู ณ ทิศใดๆ ก็เหมือนกับ
ประทับอยู ณ รัฐของพระองคเอง ขอนั้นเพราะเหตุใด เพราะเหตุวา ขอนั้นยอมมี สําหรับ
พระราชาผูครองรัฐอยางนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน จะอยู
ณ ทิศใดๆ ก็เปนผูมีจิตหลุดพนแลวเทียว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เหมือนพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษก
แลว ทรงสมบูรณดวยพระชาติฉะนั้น ๑ เธอเปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ
เหมือนพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ทรงมั่งคั่ง มีพระราชทรัพยมาก มีพระราชโภคะมาก
มีฉางและพระคลังบริบรู ณฉะนั้น ๑ เธอเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศล
ธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคงไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย เหมือน
พระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวทรงสมบูรณดวยกําลัง ฉะนั้น ๑ เธอเปนผูมีปญญา คือ
ประกอบดวยปญญาเครื่องหยั่งเห็นความเกิด และความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึง
ความสิ้นทุกขโดยชอบ เหมือนพระราชาผูกษัตริยไ ดมูรธาภิเษกแลว ทรงสมบูรณดวยปริณายก
ฉะนั้น ๑ ธรรม ๔ ประการนี้ของเธอ ยอมบมวิมุติใหแกกลา เธอประกอบดวยธรรมมีวิมุติเปน
ที่ ๕ นี้ ยอมอยู ณ ทิศใดๆ ก็เปนผูมีจิตหลุดพนแลวเทียว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา
ขอนั้น ยอมมีสําหรับภิกษุผมู ีจิตหลุดพนแลวอยางนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ปตถนาสูตรที่ ๑
[๑๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษก
แลว ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมทรงปรารถนาราชสมบัติองค ๕ ประการเปนไฉน
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คือ พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกนี้ ยอมทรงเปนอุภโต
สุชาติทั้งฝายพระมารดาทั้งฝายพระบิดามีพระครรภเปนทีถ่ ือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพ
บุรุษ เปนผูอันใครๆ จะคัดคาน ตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ๑ ทรงมีพระรูปสวยงาม
นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยพระฉวีวรรณผุดผองดียิ่ง ๑ ทรงเปนที่รักเปนที่พอพระทัยแหง
พระมารดาพระบิดา ๑ ทรงเปนที่รักเปนทีพ่ อใจแหงชาวนิคมชนบท ๑ ทรงศึกษาสําเร็จดีแลวใน
ศิลปศาสตรแหงพระราชาผูก ษัตริยไ ดมูรธาภิเษกแลว เชนในศิลปศาสตรในเพราะชาง มา รถ
หรือธนู ๑ พระราชโอรสองคใหญนั้นยอมทรงดําริอยางนี้วา เราแลเปนอุภโตสุชาติทั้งฝาย
พระมารดาทั้งฝายพระบิดามีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ เปนผู
อันใครๆจะคัดคาน ตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาราชสมบัติเลา
เราเปนผูมีรูปสวยงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยฉวีวรรณผุดผองดียิ่ง ไฉนเราจะไมพึง
ปรารถนาราชสมบัติเลา เราแลเปนที่รักเปนที่พอพระทัยแหงพระมารดาและพระบิดา ไฉนเราจะ
ไมพึงปรารถนาราชสมบัติเลา เราแลเปนทีร่ ักเปนที่พอใจแหงชาวนิคมชนบท ไฉนเราจะไมพึง
ปรารถนาราชสมบัติเลาเราแลเปนผูไดศึกษาสําเร็จดีแลวในศิลปศาสตรแหงพระราชาผูกษัตริย ได
มูรธาภิเษกแลว เชนในศิลปศาสตรในเพราะชาง มา รถ หรือธนู ไฉนเราจะไมพึงปรารถนา
ราชสมบัติเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว
ประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมทรงปรารถนาราชสมบัติ ฉันใด ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมปรารถนา ความสิ้นอาสวะ
ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เชื่อ
พระปญญา เครื่องตรัสรูของตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปน
ผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ๑ เปนผูมีอาพาธนอย มีโรคนอย ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับ
ยอยอาหารสม่าํ เสมอดี ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควรแกการบําเพ็ญเพียร ๑ เปนผู
ไมโออวด ไมมีมารยา เปดเผยตนตามเปนจริงในพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรยผูรแู จง ๑
เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความ
บากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ๑ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาเครือ่ งหยั่ง
เห็นความเกิดและความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ๑ เธอ
ยอมคิดอยางนีว้ า เราเปนผูมศี รัทธา เชื่อตอพระปญญาเครื่องตรัสรูของตถาคตวาแมเพราะเหตุ
นี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความสิ้น
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อาสวะเลา เราแลเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคนอยประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหารสม่ําเสมอ
ดี ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควรแกการบําเพ็ญเพียร ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความ
สิ้นอาสวะเลาเราแลเปนผูไมโออวด ไมมีมารยา เปดเผยตนตามเปนจริงในพระศาสดาหรือ
เพื่อนพรหมจรรยผูรูแจง ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเลา เราแลเปนผูปรารภความ
เพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มีกําลังมีความบากบั่นมั่นคง ไมทอด
ธุระในกุศลธรรม ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเลา เราแลเปนผูมีปญญา คือ ประกอบ
ดวยปญญาเครือ่ งหยั่งเห็นความเกิดความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิน้ ทุกขโดย
ชอบ ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม
๕ ประการนีแ้ ล ยอมปรารถนาความสิ้นอาสวะ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ปตถนาสูตรที่ ๒
[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริยไ ดมูรธาภิเษก
แลว ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมทรงปรารถนาเปนอุปราช องค ๕ ประการเปนไฉน
คือ พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกนี้ เปนอุภโตสุชาติ
ทั้งฝายพระมารดาทั้งฝายพระบิดา มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชัว่ บรรพบุรุษ
อันใครๆจะคัดคาน ตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ๑ ทรงมีพระรูปสวยงาม นาดูนาเลื่อมใส
ประกอบดวยพระฉวีวรรณผุดผองดียิ่ง ๑ ทรงเปนที่รักเปนที่พอพระทัยแหงพระมารดาพระบิดา ๑
ทรงเปนที่รักทีพ่ อใจแหงกองทหาร ๑ ทรงเฉียบแหลมฉลาด มีปญญา สามารถคิดเหตุการณ
ทั้งอดีต อนาคต และปจจุบนั ๑ พระราชโอรสองคใหญนั้น ยอมทรงดําริอยางนี้วา เราแลเปน
อุภโตสุชาติทั้งฝายพระมารดาทั้งฝายพระบิดา มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗
ชั่วบรรพบุรุษอันใครๆ จะคัดคาน ตําหนิ โดยอางถึงชาติไมได ไฉนเราจะไมพึงปรารถนา
เปนอุปราชเลา เราแลเปนผูมีรูปสวยงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยฉวีวรรณผุดผองดียิ่ง
ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลา เราแลเปนที่รักเปนที่พอพระทัยแหงพระมารดาพระบิดา
ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลาเราแลเปนที่รักที่พอใจแหงกองทหาร ไฉนเราจะไมพึง
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ปรารถนาเปนอุปราชเลาเราแลเปนผูเฉียบแหลม ฉลาด มีปญญา สามารถคิดเหตุการณทั้งอดีต
อนาคตและปจจุบัน ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลา ดูกรภิกษุทั้งหลายพระราชโอรสองค
ใหญของพระราชาผูกษัตริยไ ดมูรธาภิเษกแลว ประกอบดวยองค๕ ประการนีแ้ ล ยอมทรงปรารถนา
เปนอุปราช ฉันใด ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมปรารถนาความสิ้นอาสวะ
ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ๑ เปนผู
มีจิตตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐานทั้ง ๔ ๑ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม ฯลฯ ไมทอด
ธุระในกุศลธรรม ๑ เปนผูมีปญญา ฯลฯ ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ๑ เธอยอมคิดอยางนี้วา
เราแลเปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความสิ้น
อาสวะเลา เราแลเปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความสิ้น
อาสวะเลา เราแลเปนผูมีจิตตัง้ มั่นดีแลวในสติปฏฐานทั้ง ๔ ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความสิ้น
อาสวะเลา เราแลเปนผูปรารภความเพียร ฯลฯ ไมทอดธุระในกุศลธรรม ไฉนเราจะไมพึงปรารถนา
ความสิ้นอาสวะเลา เราแลเปนผูมีปญญา ฯลฯ ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบไฉนเราจะไมพึง
ปรารถนาความสิ้นอาสวะเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม
ปรารถนาความสิ้นอาสวะ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อัปปสุปติสูตร
[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๕ จําพวกนี้ ยอมหลับนอยตื่นมากในราตรี ๕ จําพวก
เปนไฉน คือ สตรีผูคิดมุงถึงบุรุษ ๑ บุรุษผูคิดมุงถึงสตรี ๑โจรผูคิดมุงลักทรัพย ๑ พระราชา
ผูทรงบําเพ็ญพระราชกรณีย ๑ ภิกษุผูคิดมุง ถึงธรรมที่ปราศจากสังโยชน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน
๕ จําพวกนีแ้ ล ยอมหลับนอยตื่นมากในราตรี ฯ
จบสูตรที่ ๗
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๘. ภัตตาทกสูตร
[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ ประการ เปนชาง
กินจุ ขวางที่ ขี้มาก เปนที่เต็มจํานวนนับ ถึงความนับวาเปนชางทรง องค ๕ ประการเปนไฉน
คือ ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรูป ๑ ไมอดทนตอเสียง ๑ ไมอดทนตอกลิ่น ๑ ไม
อดทนตอรส ๑ ไมอดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕
ประการนี้แล เปนชางกินจุ ขวางที่ ขี้มาก เปนที่เต็มจํานวนนับ ถึงความนับวาเปนชางทรง ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เปนผูฉัน
อาหารจุ ขวางที่ นั่งนอนมาก เปนที่เต็มจํานวนนับถึงความนับวาเปนภิกษุ ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูไมอดทนตอรูป ๑ เปนผูไมอดทนตอเสียง ๑ เปนผู
ไมอดทนตอกลิ่น ๑เปนผูไมอดทนตอรส ๑ เปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูฉันอาหารจุ ขวางที่ นั่งนอนมากเปนที่เต็ม
จํานวนนับ ถึงความนับวาเปนภิกษุ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อักขมสูตร
[๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ ประการ ไมควรแก
พระราชา ไมควรเปนชางทรง ไมถึงการนับวาเปนพระราชพาหนะ องค ๕ ประการเปนไฉน
คือ ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรูป ๑ ไมอดทนตอเสียง ๑ ไมอดทนตอกลิ่น ๑ ไม
อดทนตอรส ๑ ไมอดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรูปอยางไร คือ ชางของ
พระราชาเขาสูสงครามแลว เห็นกองพลชาง กองพลมา กองพลรถหรือกองพล
เดินเทา ยอมหยุดนิ่งสะทกสะทาน ไมสามารถเขาสนามรบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชา
เปนสัตวไมอดทนตอรูปอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอเสียงอยางไร คือ
ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว ไดยินเสียงกองพลชาง เสียงกองพลมา เสียงกอง
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พลรถ เสียงกองพลเดินเทา หรือเสียงกลอง บัณเฑาะว สังข มโหระทึก ยอมหยุดนิ่ง
สะทกสะทาน ไมสามารถเขาสนามรบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทน
ตอเสียงอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอกลิ่นอยางไรคือ ชางของพระราชา
เขาสูสงครามแลว ไดกลิ่นมูตรและคูถแหงชางของพระราชา(ฝายขาศึก) ที่ใหญกวา
ซึ่งเขาสนามรบทั้งหลาย ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทานไมสามารถเขาสนามรบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอกลิน่ อยางนีแ้ ล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรส
อยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว ไมไดกินอาหารเพียงคืนหนึ่ง ๒
คืน ๓ คืน ๔ คืนหรือ ๕ คืน ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขาสนามรบ ดูกร
ภิกษุทั้งหลายชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรสอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตว
ไมอดทนตอโผฏฐัพพะอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสงครามแลว ถูกเขายิงดวย
ลูกศรครั้งหนึ่ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง หรือ ๕ ครั้งเขาแลว ยอมหยุดนิ่งสะทกสะทาน ไม
สามารถเขาสนามรบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอโผฏฐัพพะอยางนี้
แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอม
เปนผูไมควรแกของคํานับ ไมควรแกของตอนรับ ไมควรแกของทําบุญ ไมควรแกการกระทํา
อัญชลี ไมเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เปนผูไมอดทนตอรูป ๑ ไมอดทนตอเสียง ๑ ไมอดทนตอกลิ่น ๑ ไมอดทน
ตอรส ๑ ไมอดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูไมอดทนตอรูปอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็น
รูปดวยจักษุแลว ยอมกําหนัดในรูปที่ชวนใหกําหนัด ไมสามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมอดทนตอรูปอยางนี้แล ก็ภิกษุเปนผูไมอดทนตอเสียงอยางไร คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ฟงเสียงดวยหูแลวยอมกําหนัดในเสียงที่ชวนใหกําหนัด ไมสามารถตั้ง
จิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมอดทนตอเสียงอยางนีแ้ ล ก็ภิกษุเปนผูไมอดทน
ตอกลิ่นอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สูดกลิ่นดวยจมูกแลว ยอมกําหนัดในกลิ่นทีช่ วน
ใหกําหนัด ไมสามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเปนผูไมอดทนตอกลิน่ อยางนี้
แล ก็ภกิ ษุเปนผูไมอดทนตอรสอยางไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ยอม
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กําหนัดในรสที่ชวนใหกําหนัดไมสามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไม
อดทนตอรสอยางนี้แล ก็ภิกษุเปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพะอยางไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้
ถูกโผฏฐัพพะดวยกายแลว ยอมกําหนัดในโผฏฐัพพะที่ชวนใหกําหนัด ไมสามารถตั้งจิตไวโดย
ชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพะอยางนีแ้ ลดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรแกของคํานับ ไมควรแกของตอนรับ ไม
ควรแกของทําบุญ ไมควรแกการกระทําอัญชลี ไมเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิง่ กวา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ชางของพระราชา ประกอบดวยองค ๕ ประการ เปนชางควรแก
พระราชา ควรเปนชางทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะองค ๕ ประการเปนไฉน คือ ชาง
ของพระราชาเปนสัตวอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑
อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอรูปอยางไร คือ ชางของ
พระราชาเขาสูสงครามแลว เห็นกองพลชาง กองพลมา กองพลรถ หรือ กองพลเดิน
เทา ยอมไมหยุดนิ่ง ไมสะทกสะทาน สามารถเขาสนามรบได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของ
พระราชาเปนสัตวอดทนตอรูปอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอเสียงอยางไร
คือ ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว ไดยินเสียงกองพลชาง เสียงกองพลมา
เสียงกองพลรถ เสียงกองพลเดินเทา หรือเสียงกลอง บัณเฑาะว สังข มโหระทึกที่กระหึ่ม
ยอมไมหยุดนิง่ ไมสะทกสะทาน สามารถเขาสนามรบได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชา
อดทนตอเสียงอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอกลิ่นอยางไร คือ ชางของ
พระราชาเขาสงครามแลว ไดกลิ่นมูตรและคูถแหงชางของพระราชา (ฝายขาศึก)
ที่ใหญกวา ซึ่งเขาสนามรบทั้งหลาย ยอมไมหยุดนิ่ง ไมสะทกสะทาน สามารถเขาสนามรบได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางพระราชาเปนสัตวอดทนตอกลิ่นอยางนี้แลก็ชางของพระราชาเปนสัตว
อดทนตอรสอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว ไมไดกินอาหารแม
เพียงคืนหนึ่ง ๒ คืน ๓ คืน ๔ คืน หรือ ๕ คืนยอมไมหยุดนิ่ง ไมสะทกสะทาน สามารถ
เขาสนามรบได ดูกรภิกษุทั้งหลายชางของพระราชาอดทนตอรสอยางนีแ้ ล ก็ชางของพระราชา
เปนสัตวอดทนตอโผฏฐัพพะอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสงครามแลว ถูกเขา
ยิงดวยลูกศรครั้งหนึ่ง ๒ ครัง้ ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง หรือ ๕ ครั้ง ยอมไมหยุดนิง่ ไมสะทก
สะทาน สามารถเขาสนามรบได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอ
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โผฏฐัพพะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล
เปนชางควรแกพระราชา ควรเปนชางทรง ถึงการนับวาเปนพระราชพาหนะ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เปนผู
ควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรแกการกระทําอัญชลี เปนนาบุญ
ของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
อดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูอดทนตอรูปอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมกําหนัดในรูปที่ชวนใหกําหนัด สามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอดทนตอรูปอยางนี้แล ก็ภิกษุเปนผูอดทนตอเสียงอยางไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ฟงเสียงดวยหูแลว ยอมไมกําหนัดในเสียงที่ชวนใหกําหนัด สามารถตั้งจิตไว
โดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเปนผูอดทนตอเสียงอยางนี้แล ก็ภิกษุเปนผูอดทนตอกลิ่น
อยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สูดกลิ่นดวยจมูกแลว ยอมไมกําหนัดในกลิน่ ที่ชวนให
กําหนัดสามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอดทนตอกลิ่นอยางนีแ้ ลภิกษุ
ยอมเปนผูอดทนตอรสอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ลิม้ รสดวยลิ้นแลวยอมไมกําหนัด
ในรสที่ชวนใหกําหนัด สามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอดทนตอรส
อยางนี้แล ก็ภกิ ษุเปนผูอดทนตอโผฏฐัพพะอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกตองโผฏ
ฐัพพะดวยกายแลว ยอมไมกาํ หนัดในโผฏฐัพพะที่ชวนใหกําหนัด สามารถตั้งจิตไวโดยชอบ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอดทนตอโผฏฐัพพะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับควรแกของทําบุญ
ควรแกการกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๘
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๑๐. โสตวสูตร
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ ประการยอมควร
แกพระราชา ควรเปนชางทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะทีเดียวองค ๕ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาในโลกนี้เปนสัตวเชือ่ ฟง ๑ เปนสัตวฆาได ๑ เปนสัตว
รักษาได ๑ เปนสัตวอดทนได ๑ เปนสัตวไปได ๑
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวเชื่อฟงอยางไร ชางของพระราชา
ในโลกนี้ ยอมตั้งใจ ใฝใจ สํารวมใจ เงีย่ โสตฟงเหตุการณที่ควาญชางใหกระทํา คือ เหตุ
การณที่เคยกระทําหรือไมเคยกระทํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวเชือ่ ฟงอยางนี้
แล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวฆาไดอยางไร ชางของพระราชาในโลก
นี้ เขาสงครามแลว ยอมฆาชางบางฆาควาญชางบาง ฆามาบาง ฆาคนขี่มาบาง ทําลายรถบาง
ฆาพลรถบาง ฆาพลเดินเทาบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวฆาไดอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวรักษาไดอยางไร ชางของพระราชาในโลก
นี้เขาสูสงครามแลว ยอมรักษากายเบื้องหนา กายเบื้องหลัง เทาหนา เทาหลัง ศีรษะหู งา
งวง หาง ควาญชาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวรักษาไดอยางนีแ้ ล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนไดอยางไร ชางของพระราชาในโลกนี้
เขาสงครามแลว ยอมอดทนตอการประหารดวยหอก ตอการถูกลูกศร ตอการถูกงาว ตอเสียง
กลอง บัณเฑาะว สังข มโหระทึกที่กระหึ่ม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตว
อดทนไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไปไดอยางไร คือ ชาง
ของพระราชาในโลกนีย้ อมเปนสัตวไปสูทศิ ที่ควาญชางไสไป คือ ทิศที่เคยไปหรือทิศที่ยังไม
เคยไปไดโดยเร็วพลัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวไปไดอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชา ควรเปน
ชางทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะทีเดียว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอม
เปนผูควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรแกการทําอัญชลี เปนนาบุญ
ของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
เชื่อฟง ๑ เปนผูฆาได ๑ เปนผูรักษาได ๑ เปนผูอดทนได ๑ เปนผูไปได ๑ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูเชื่อฟงอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมตั้งใจ
ใฝใจ สํารวมใจ เงี่ยโสตลงฟงธรรม ในเมื่อผูอื่นแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูเชื่อฟงอยางนีแ้ ลดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูฆาไดอยางไร คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอดกลั้น ละ บรรเทา กําจัด ทําใหสิ้นไป ใหถึงซึ่งความไมมีแหง
กามวิตกที่เกิดขึ้นแลว ... พยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลว ... วิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแลวยอมอดกลั้น
ละ บรรเทา กําจัด ทําใหสิ้นไป ใหถึงซึ่งความไมมีแหงอกุศลธรรมที่ลามกทั้งหลาย ที่เกิด
ขึ้นแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูฆาไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูร ักษา
ไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมถือโดยนิมิต ยอมไมถือ
โดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบตั ิเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมือ่ ไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหธรรม
อันเปนบาปอกุศลคือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวม
ในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะ
ดวยกาย รูแ จงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมถือโดยนิมิต ยอมไมถือโดยอนุพยัญชนะ
ยอมปฏิบัติเพือ่ สํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ
อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรักษาไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูอ ดทนไดอยางไร คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูอดทนไดตอเย็น รอน หิว ระหาย สัมผัสแหง เหลือบ ยุง ลม
แดดและสัตวเลื้อยคลาน เปนผูอดทนไดตอ คําหยาบระคาย เปนผูอดทนไดตอทุกขเวทนาทาง
รางกายที่บังเกิดขึ้นแลว อันกลา แข็ง เผ็ดรอน ไมเปนที่ชนื่ ใจ ไมเปนที่ชอบใจ สามารถ
ปลิดชีพเสียได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอดทนไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ
เปนผูไปไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีย้ อมเปนผูไปสูทิศที่ไมเคยไปตลอดกาลนานนี้
คือ ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวงเปนทีส่ ละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวง เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา
เปนที่สํารอก เปนที่ดับหาเครื่องเสียบแทงมิได โดยเร็วพลัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไป
ไดอยางนีแ้ ลดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูค วรของ
คํานับ ควรของตอนรับควรแกทักขิณา ควรแกการทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญ
อื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบราชวรรคที่ ๔
__________________
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. จักกสูตร
๒. อนุวตั ตนสูตร
๓. ราชสูตร
๔. ยัสสทิสสูตร
๕. ปตถนาสูตรที่ ๑ ๖. ปตถนาสูตรที่ ๒
๗. อัปปสุปติสูตร ๘. ภัตตาทกสูตร
๙. อักขมสูตร ๑๐. โสตวสูตร ฯ
__________________
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ติกัณฑกีวรรคที่ ๕
๑. ทัตวาอวชานาติสูตร
[๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวกเปน
ไฉน คือ บุคคลใหแลวยอมดูหมิ่น ๑ บุคคลยอมดูหมิ่นเพราะอยูรว มกัน ๑ บุคคลเปนผู
เชื่องาย ๑ บุคคลเปนผูโลเล ๑ บุคคลเปนผูเขลาหลงงมงาย ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลใหแลวยอมดูหมิ่นอยางไร บุคคลในโลกนี้ใหจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารแกบุคคล เขายอมคิดอยางนีว้ า เราให
ผูนี้รับ ดังนี้ ใหแลวยอมดูหมิ่นบุคคลนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลใหแลวยอมดูหมิน่ อยางนี้
แล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลยอมดูหมิ่นเพราะอยูรว มกันอยางไร บุคคลในโลกนี้ อยู
รวมกับบุคคลสองสามปยอมดูหมิ่นผูนนั้ เพราะอยูรว มกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลยอมดูหมิ่น
เพราะอยูรว มกันอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูเชื่องายอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ เมื่อเขากลาวคุณหรือโทษของผูอื่น ยอมนอมใจเชื่อโดยเร็วพลัน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลเปนผูเชื่องายอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูโลเลอยางไร คือ
บุคคลบางคนในโลก เปนผูม ีศรัทธาเล็กนอย มีความภักดีเล็กนอยมีความรักเล็กนอย มีความ
เลื่อมใสเล็กนอย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเปนผูโลเลอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บคุ คล
ผูเขลาหลงงมงายอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูกุศลธรรมและอกุศลธรรม
ยอมไมรูธรรมที่มีโทษและไมมีโทษ ยอมไมรูธรรมที่เลวและประณีต ยอมไมรูธรรมฝายดําและ
ฝายขาว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูเขลาหลงงมงายอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
๕ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อารภสูตร
[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวกเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ปรารภจะลวงอาบัติ ยอมเดือดรอน
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และยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ แหง
ธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดขึ้นแลวแกเธอ ๑ บุคคลบางคนในธรรมวินยั นี้ ปรารภจะลวงอาบัติ
ยอมไมเดือดรอนและยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดย
ไมเหลือ แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดขึ้นแลวแกเธอ ๑ บุคคลบางคนในธรรมวินยั นี้ ไมปรารภ
จะลวงอาบัติ ยอมเดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดขึ้นแลวแกเธอ ๑ บุคคลบางคน
ในธรรมวินยั นี้ ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง
ซึ่งเจโตวิมุติปญ
 ญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดขึน้ แลวแก
เธอ ๑ บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอนและยอมทราบ
ชัดตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนทีด่ ับโดยไมเหลือ แหงธรรมที่เปนบาป
อกุศลซึ่งเกิดขึน้ แลวแกเธอ ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บรรดาบุคคล ๕ จําพวกนัน้ บุคคลใดปรารภจะลวงอาบัติ ยอม
เดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนทีด่ ับโดยไม
เหลือแหงบาปอกุศลซึ่งเกิดขึน้ แลวแกเธอ บุคคลนั้นพึงเปนผูควรกลาวตักเตือนอยางนี้วา อาสวะ
ที่เกิดเพราะปรารภจะลวงอาบัติของทานยังมีอยู อาสวะที่เกิดเพราะความเดือดรอนของทานยัง
เจริญอยู ขอทานจงละอาสวะที่เกิดเพราะปรารภจะลวงอาบัติ บรรเทาอาสวะที่เกิดเพราะความ
เดือดรอนแลว จึงอบรมจิตและปญญา ทานจักเปนผูเทียมทันบุคคลจําพวกที่ ๕ โนน เพราะ
การอบรมอยางนี้ ฯ
บุคคลใด ปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความเปน
จริงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดขึ้น
แลวแกเธอ บุคคลนั้น พึงเปนผูควรกลาวตักเตือนอยางนีว้ า อาสวะทีเ่ กิดเพราะปรารภจะลวง
อาบัติของทานยังมีอยู อาสวะที่เกิดเพราะความเดือดรอนของทานไมเจริญ ขอทานจงละอาสวะ
ที่เกิดเพราะปรารภจะลวงอาบัติแลว จึงอบรมจิตและปญญา ทานจักเปนผูเทียมทันบุคคลจําพวกที่ ๕
โนน เพราะการอบรมอยางนี้ ฯ
บุคคลใด ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมเดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความ
เปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนทีด่ ับโดยไมเหลือ แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิด
แลวแกเธอ บุคคลนั้น พึงเปนผูควรกลาวตักเตือนอยางนีว้ าอาสวะทีเ่ กิดเพราะปรารภจะลวง
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อาบัติของทานไมมี อาสวะที่เกิดเพราะความเดือดรอนของทานยังเจริญอยู ขอทานจงบรรเทา
อาสวะที่เกิดเพราะความเดือดรอนแลวจึงอบรมจิตและปญญา ทานจักเปนผูเทียมทันบุคคล
จําพวกที่ ๕ โนน เพราะการอบรมอยางนี้ ฯ
บุคคลใด ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความ
เปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนทีด่ ับโดยไมเหลือ แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิด
ขึ้นแลวแกเธอ บุคคลนั้น พึงเปนผูควรกลาวตักเตือนอยางนี้วา อาสวะที่เกิดเพราะปรารภจะลวง
อาบัติของทานไมมี อาสวะที่เกิดเพราะความเดือดรอนของทานไมเจริญ ขอทานจงอบรมจิตและ
ปญญา ทานจักเปนผูเทียมทันบุคคลจําพวกที่ ๕ โนน เพราะการอบรมอยางนี้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายบุคคล ๕ จําพวกนี้ ถูกตักเตือนพร่าํ สอนโดยเทียบกับบุคคลที่ ๕ โนน ดวย
ประการอยางนี้แล ยอมบรรลุความสิ้นอาสวะโดยลําดับ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. สารันททสูตร
[๑๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กุฏาคารศาลา ปามหาวันใกลเมือง
เวสาลี ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูม ีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาต
ณ เมืองเวสาลี สมัยนั้น เจาลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ คนนั่งประชุมกันอยูทสี่ ารันททเจดีย ไดมี
การสนทนากันวา ความปรากฏแหงแกว ๕ประการ เปนของหาไดยากในโลก แกว ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ความปรากฏแหงชางแกว ๑ ความปรากฏแหงมาแกว ๑ ความปรากฏแหงแกว
มณี ๑ ความปรากฏแหงนางแกว ๑ ความปรากฏแหงคฤหบดีแกว ๑ ความปรากฏแหงแกว ๕
ประการนี้ เปนของหาไดยากในโลก ครั้งนั้น เจาลิจฉวีเหลานั้นไดสงบุรุษไปคอยดักที่หนทาง
โดยสั่งวา พอผูเจริญ เมื่อทานเห็นพระผูมพี ระภาคเสด็จมา พึงมาบอกแกพวกฉัน บุรษุ
นั้นไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล จึงเขาไปหาเจาลิจฉวีเหลานัน้ แจงใหทราบวา พระผู
มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นกําลังเสด็จมา ขอทานทั้งหลายจงทราบกาลที่ควร
ณ บัดนี้ ครั้งนั้น เจาลิจฉวีเหลานั้น ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน
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พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงเอ็นดู เสด็จเขาไปสูสารันททเจดียเถิด พระผูมพี ระภาคทรง
รับโดยดุษณีภาพ ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคไดเสด็จเขาไปยังสารันททเจดีย แลวประทับนั่งบน
อาสนะที่ตบแตงไว ครั้นแลวไดตรัสถามเจาลิจฉวีเหลานั้นวา ดูกรเจาลิจฉวีทั้งหลาย บัดนี้ ทาน
ทั้งหลายประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร การสนทนาอะไรของทานทัง้ หลายยังคางอยูในระหวาง
เจาลิจฉวีเหลานั้นไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคทั้งหลายนั่งประชุมกันอยู
ณ ที่นี้ ไดมีการสนทนากันวา ความปรากฏแหงแกว ๕ ประการเปนของหาไดยากในโลก แกว
๕ ประการเปนไฉน คือ ความปรากฏแหงชางแกว ๑ ความปรากฏแหงมาแกว ๑ ความปรากฏ
แหงแกวมณี ๑ ความปรากฏแหงนางแกว ๑ ความปรากฏแหงคฤหบดีแกว ๑ ความปรากฏแหง
แกว ๕ประการนี้ เปนของหาไดยากในโลก ฯ
พ. ดูกรเจาลิจฉวีทั้งหลาย ทานทั้งหลายเปนผูมุงไปในกาม จึงไดมกี ารสนทนากัน
ปรารภเฉพาะกาม ดูกรเจาลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏแหงแกว ๕ประการเปนของหาไดยาก
แกว ๕ ประการเปนไฉน คือ ความปรากฏแหงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ บุคคล
ผูแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ๑บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ๑ บุคคล
ผูรูแจงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ซึ่งผูอื่นแสดงใหฟงแลวปฏิบัตธิ รรม สมควรแกธรรม ๑
กตัญูกตเวทีบุคคล ๑ ดูกรเจาลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏแหงแกว ๕ ประการนี้แล เปนของ
หาไดยากในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ติกณ
ั ฑกีสูตร
[๑๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาติกัณฑกีวนั ใกลเมืองสาเกต ณ
ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผู
มีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายขอภิกษุพึงเปนผูมีความสําคัญใน
สิ่งอันไมเปนปฏิกูล วาเปนสิ่งปฏิกูล อยูตลอดกาล ขอภิกษุพึงเปนผูมีความสําคัญในสิ่งอันเปน
ปฏิกูลวา ไมเปนปฏิกูลอยูตลอดกาล ขอภิกษุพึงเปนผูมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูล และสิ่งอัน
เปนปฏิกูลวาเปนปฏิกูลอยูตลอดกาล ขอภิกษุพึงเปนผูมีความสําคัญในสิ่งอันเปนปฏิกูล และ
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สิ่งอันไมเปนปฏิกูลวาเปนสิง่ ไมปฏิกูลอยูต ลอดกาล ขอภิกษุพึงเวนสิ่งทั้งสอง คือสิ่งไมปฏิกูล
และสิ่งปฏิกูลแลว เปนผูมีความวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยูตลอดกาล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร ภิกษุจงึ ควรเปนผูมีความสําคัญ
ในสิ่งไมปฏิกลู วาเปนสิ่งปฏิกูล เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนวี้ าความกําหนัดในธรรมอัน
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดอยาเกิดขึ้นแกเรา ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูลวาเปน
สิ่งปฏิกูลอยู เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไรภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในสิ่งปฏิกูลวาเปน
สิ่งไมปฏิกูล เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความขัดเคืองในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความ
ขัดเคืองอยาเกิดขึ้นแกเรา ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในสิ่งปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู เพราะ
อาศัยอํานาจประโยชนอะไร ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูล และสิ่งปฏิกูลวาเปน
สิ่งไมปฏิกูลอยู เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความกําหนัดในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด อยาเกิดขึ้นแกเรา ความขัดเคืองในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง อยาเกิดขึ้นแก
เรา ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูล วาเปนสิ่งปฏิกูลอยู เพราะ
อาศัยอํานาจประโยชนอะไร ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในสิ่งปฏิกูล และสิ่งไมปฏิกูล วาเปน
สิ่งไมปฏิกูลอยูเพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความขัดเคืองในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความ
ขัดเคืองอยาเกิดขึ้นแกเรา ความกําหนัดในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัดอยาเกิดขึ้นแกเรา
ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไมปฏิกูลวา เปนสิง่ ไมปฏิกูลอยู เพราะอาศัย
อํานาจประโยชนอะไร ภิกษุจึงควรเวนสิ่งทั้งสอง คือสิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแลว เปนผูมีความ
วางเฉย มีสติสมั ปชัญญะอยู เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความกําหนัดในธรรมอันเปนที่
ตั้งแหงความกําหนัดในอารมณไหนๆ ในสวนไหนๆ แมมีประมาณนอย อยาเกิดขึ้นแกเรา
ความขัดเคืองในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความขัดเคืองในอารมณไหนๆ ในสวนไหนๆแมมีประมาณ
นอย อยาเกิดขึน้ แกเรา ความหลงในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความหลงในอารมณไหนๆ ในสวน
ไหนๆ แมมีประมาณนอย อยาเกิดขึน้ แกเรา ภิกษุจึงควรเปนผูเวนสิ่งทั้งสอง คือ สิ่งไมปฏิกูล
และสิ่งปฏิกูลแลว เปนผูมีความวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ฯ
จบสูตรที่ ๔
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๕. นิรยสูตร
[๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูเหมือน
ถูกฝงไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูมักฆาสัตว ๑ เปนผูมักลัก
ทรัพย ๑ เปนผูม ักประพฤติผดิ ในกาม ๑ เปนผูมักพูดเท็จ ๑เปนผูมักดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมเปนผูเหมือนถูกฝงไวในนรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูเ หมือนถูกเชิญไป
อยูในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ๑ เปนผูงด
เวนจากอทินนาทาน ๑ เปนผูง ดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ๑ เปนผูงดเวนจากมุสาวาท ๑ เปนผูงด
เวนจากการดืม่ น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูเหมือนถูกเชิญไปอยูใ นสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. มิตตสูตร
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ไมควรคบเปนมิตร
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุยอมใชใหทําการงาน ๑ยอมกออธิกรณ ๑ ยอมเปนผูโกรธ
ตอบตอภิกษุผเู ปนประธาน ๑ ยอมประกอบการจาริกไปในที่ไมควรตลอดกาลนาน ๑ เปนผูไม
สามารถเพื่อยังภิกษุใหเห็นแจงใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถาโดยกาล
สมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรคบเปนมิตร ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการ ควรคบเปนมิตรธรรม ๕
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุยอ มไมใชใหทําการงาน ๑ ไมกออธิกรณ ๑ไมโกรธตอบตอภิกษุผู
เปนประธาน ๑ ไมประกอบการจาริกในทีไ่ มควรตลอดกาลนาน ๑ เปนผูสามารถเพื่อยังภิกษุให

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 155
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถาโดยกาลสมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ควรคบเปนมิตร ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อสัปปุริสทานสูตร
[๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัปปุริสทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
อสัตบุรุษยอมใหโดยไมเคารพ ๑ ใหโดยไมออนนอม ๑ ไมใหดว ยมือตนเอง ๑ ใหของที่เปน
เดน ๑ ไมเห็นผลที่จะพึงมาถึงให ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัปปุริสทาน ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ สัตบุรุษยอม
ใหโดยเคารพ ๑ ใหโดยออนนอม ๑ ใหดวยมือตนเอง ๑ ใหของไมเปนเดน ๑ เห็นผลที่จะมา
ถึงให ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สัปปุริสทานสูตร
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
สัตบุรุษยอมใหทานดวยศรัทธา ๑ ยอมใหทานโดยเคารพ ๑ ยอมใหทานโดยกาลอันควร ๑ เปน
ผูมีจิตอนุเคราะหใหทาน ๑ ยอมใหทานไมกระทบตนและผูอื่น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษ
ครั้นใหทานดวยศรัทธาแลว ยอมเปนผูมั่งคัง่ มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเปนผูมีรูปสวยงาม นาดู
นาเลื่อมใสประกอบดวยผิวพรรณงามยิ่งนัก ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล (บังเกิดขึ้น) ครั้นใหทาน
โดยเคารพแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเปนผูมีบุตรภรรยา ทาส
คนใชหรือคนงาน เปนผูเชื่อฟง เงี่ยโสตลงสดับคําสั่ง ตั้งใจใครรูในที่ทที่ านนั้นเผล็ดผล ครั้น
ใหทานโดยกาลอันควรแลว ยอมเปนผูมั่งคัง่ มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และยอมเปนผูมคี วาม
ตองการที่เกิดขึ้นตามกาลบริบูรณ ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล ครั้นเปนผูมีจติ อนุเคราะหใหทานแลว
ยอมเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเปนผูมีจิตนอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ สูงยิ่งขึ้น
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ในที่ที่ทานนัน้ เผล็ดผล ครั้นใหทานไมกระทบตนและผูอื่นแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก
มีโภคะมาก และยอมเปนผูมโี ภคทรัพยไมมีภยันตรายมาแตที่ไหนๆคือ จากไฟ จากน้าํ จาก
พระราชา จากโจร จากคนไมเปนที่รัก หรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัปปุริสทาน ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. สมยวิมุตตสูตรที่ ๑
[๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุ
ผูมีจิตหลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบทําการงาน ๑ ความ
เปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูช อบนอน ๑ ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ภิกษุนั้นไม
พิจารณาจิตทีห่ ลุดพนแลวอยางไร ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ
ความเสื่อมแกภิกษุผูมจี ิตหลุดพนในสมัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุผูมีจิต
หลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมชอบทําการงาน ๑ ความเปน
ผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบนอน ๑ ความเปนผูไมชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ภิกษุนั้น
พิจารณาจิตทีห่ ลุดพนแลวอยางไร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ
ความไมเสื่อมแกภกิ ษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. สมยวิมุตตสูตรที่ ๒
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุ
ผูมีจิตหลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบทําการงาน ๑ ความ
เปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูช อบนอน ๑ ความเปนผูไมคมุ ครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความ
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เปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ
ความเสื่อมแกภิกษุผูมจี ิตหลุดพนในสมัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุผมู ีจิต
หลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมชอบทําการงาน ๑ ความเปน
ผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบนอน ๑ ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความ
เปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความ
ไมเสื่อมแกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบติกัณฑกีวรรคที่ ๕
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ทัตวาอวชานาติสูตร
๒. อารภสูตร
๓. สารันททสูตร
๔. ติกณ
ั ฑกีสูตร
๕. นิรยสูตร
๖. มิตตสูตร
๗. อสัปปุริสทานสูตร
๘. สัปปุริสทานสูตร
๙. สมยวิมุตตสูตรที่ ๑
๑๐. สมยวิมุตตสูตรที่ ๒ ฯ
จบตติยปณณาสก
__________________

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 158
จตุตถปณณาสก
สัทธรรมวรรคที่ ๑
๑. สัทธรรมนิยามสูตรที่ ๑
[๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ แมฟงสัทธรรมอยู
ก็เปนผูไมควรเพื่อหยั่งลงสูนยิ าม คือ ความถูกในกุศลธรรมธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
บุคคลยอมพูดมาก ๑ พูดคําพูดที่ผูอื่นพูดแลวมาก ๑ พูดปรารภตน ๑ เปนผูมีจิตฟุงซานฟง
ธรรม ๑ เปนผูมีจิตไมแนวแนมนสิการโดยอุบายไมแยบคาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม๕ ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยูก็เปนผูไมควรเพือ่ หยั่งลงสูนิยาม คือ
ความถูกในกุศลธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฟงสัทธรรมอยูเปนผูควร
เพื่อหยั่งลงสูนยิ าม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ บุคคลยอม
ไมพูดมาก ๑ ไมพูดคําพูดที่ผอู ื่นพูดแลวมาก ๑ ไมพดู ปรารภตน ๑เปนผูมีจิตไมฟุงซานฟงธรรม ๑
เปนผูมีจิตแนวแนมนสิการโดยอุบายแยบคาย ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล ฟงสัทธรรมอยูก็เปนผูควรหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. สัทธรรมนิยามสูตรที่ ๒
[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ แมฟงสัทธรรมอยู
ก็เปนผูไมควรเพื่อหยั่งลงสูนยิ าม คือ ความถูกในกุศลธรรมธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
บุคคลยอมพูดมาก ๑ พูดคําพูดที่ผูอื่นพูดแลวมาก ๑ พูดปรารภตน ๑ เปนผูมีปญญาทราม
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โงเงา ๑ เปนผูม ีความถือตัววาเขาใจในสิ่งที่ยังไมเขาใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูก
ในกุศลธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฟงสัทธรรมอยู เปนผูควร
เพื่อหยั่งลงสูนยิ าม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมไม
พูดมาก ๑ ไมพูดคําพูดที่ผูอนื่ พูดแลวมาก ๑ ไมพูดปรารภตน ๑ เปนผูม ีปญญา ไมโงเงา ๑
ไมเปนผูมีความถือตัววาเขาใจในสิ่งที่ยังไมเขาใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แลฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. สัทธรรมนิยามสูตรที่ ๓
[๑๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ แมฟงสัทธรรมอยู
ก็เปนผูไมควรเพื่อหยั่งลงสูนยิ าม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม๕ ประการเปนไฉน คือ
บุคคลเปนผูลบหลูคุณทานฟงธรรม ๑ เปนผูอันความลบหลูครอบงํา มีจิตแขงดีฟงธรรม ๑ เปนผู
แสวงโทษ มีจติ กระทบในผูแสดงธรรม มีจิตกระดาง ๑ เปนผูมีปญญาทราม โงเงา ๑ เปนผูมี
ความถือตัววาเขาใจในสิ่งทีย่ งั ไมเขาใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
นี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพือ่ หยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฟงสัทธรรมอยู เปนผูควร
เพื่อหยั่งลงสูนยิ าม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมไม
เปนผูลบหลูคุณทานฟงธรรม ๑ เปนผูอันความลบหลูไมครอบงํา ไมมีจิตแขงดีฟงธรรม ๑ เปน
ผูไมแสวงโทษ ไมมีจิตกระทบในผูแสดงธรรม ไมมีจิตกระดาง ๑ เปนผูมีปญญา ไมโงเงา ๑
ไมเปนผูมีความถือตัววาเขาใจในสิ่งทีย่ ังไมเขาใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๕ประการนี้แล ฟงสัทธรรมอยู เปนผูควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๓
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๔. สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๑
[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญ
แหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไมฟง ธรรมโดยเคารพ ๑
ไมเลาเรียนธรรมโดยเคารพ ๑ ไมทรงจําธรรมโดยเคารพ ๑ไมใครครวญอรรถแหงธรรมที่ทรงจํา
ไวโดยเคารพ ๑ รูอรรถรูธรรมแลวไมปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรมโดยเคารพ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๕ ประการนี้แลยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมลบเลือน
เสื่อมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมฟงธรรมโดย
เคารพ ๑ เลาเรียนธรรมโดยเคารพ ๑ ทรงจําธรรมโดยเคารพ ๑ ใครครวญอรรถแหงธรรมที่ทรง
จําไวโดยเคารพ ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมโดยเคารพ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๒
[๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อม
สูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมเลาเรียนธรรม
คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทานอิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ นี้
ธรรมเปนขอที่ ๑ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุ
ทั้งหลายยอมไมแสดงธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร นี้เปนธรรม
ขอที่ ๒ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทงั้ หลาย
ยอมไมบอกธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๓
ยอมเปนไปเพือ่ ความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรมอีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย ยอมไม
ทําการสาธยายธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๔
ยอมเปนไปเพือ่ ความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายยอมไม
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ตรึกตรองไมเพงดูดว ยใจ ซึง่ ธรรมตามที่ไดฟงมา ตามทีไ่ ดเลาเรียนมาโดยพิสดาร นี้เปน
ธรรมขอที่ ๕ ยอมเปนไปเพือ่ ความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕
ประการนี้แล ยอมเปนไปเพือ่ ความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมลบเลือน
เสื่อมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอม
เลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ... อัพภูตธรรม เวทัลละ นี้เปนธรรมขอที่ ๑ ยอมเปนไป
เพื่อความตั้งมัน่ ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรมอีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายยอมแสดง
ธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๒ ยอมเปนไป
เพื่อความตั้งมัน่ ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายยอมบอก
ธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไป
เพื่อความตั้งมัน่ ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายยอมทําการ
สาธยายธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดารนี้เปนธรรมขอที่ ๔ ยอม
เปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรมอีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย
ยอมตรึกตรอง เพงดูดว ยใจ ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงมาตามทีไ่ ดเลาเรียนมาโดยพิสดาร นี้
เปนธรรมขอที่ ๕ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่นไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความตัง้ มั่น ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหง
สัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๓
[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อม
สูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียน
พระสูตรที่ทรงจําไวไมดี ดวยบทและพยัญชนะที่ตั้งไวไมดี แมอรรถแหงบทและพยัญชนะที่ตั้งไว
ไมดี ยอมเปนเนื้อความมีนยั ไมดี นี้เปนธรรมขอที่ ๑ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือน เสื่อมสูญแหง
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สัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมกระทําใหเปนผูวายาก
เปนผูไมอดทน รับคําพร่ําสอนโดยไมเคารพ นี้เปนธรรมขอที่ ๒ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือน
เสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายที่เปนพหูสูต มีการเลาเรียนมาก
ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ยอมไมบอกพระสูตรแกผูอื่นโดยเคารพ เมื่อภิกษุเหลานั้น
ลวงลับไปพระสูตรยอมขาดเคามูล ไมมีหลัก นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไปเพื่อความ
ลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูเถระ เปนผูมักมาก มีความ
ประพฤติยอหยอน เปนหัวหนาในการลวงละเมิด ทอดธุระในทางวิเวก ไมปรารภความเพียร เพื่อ
ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุเพื่อทําใหแจงธรรมที่ยงั ไมทําใหแจง ประชุมชน
รุนหลังยอมถือเอาภิกษุเหลานั้นเปนตัวอยาง ประชุมชนเหลานั้นก็เปนผูมักมาก มีความประพฤติ
ยอหยอน เปนหัวหนาในการลวงละเมิด ทอดธุระในทางวิเวก ไมปรารภความเพียร เพือ่ ถึง
ธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจงนี้เปนธรรม
ขอที่ ๔ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง สงฆเปนผู
แตกกัน เมื่อสงฆแตกกันแลว ยอมมีการดากันและกันบริภาษกันและกัน แชงกันและกัน
ทอดทิ้งกันและกัน ในเหตุการณเชนนัน้ คนผูไมเลื่อมใสยอมไมเลื่อมใส และคนบางพวกที่
เลื่อมใสแลวยอมเหินหาง นี้เปนธรรมขอที่ ๕ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแหง
สัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแหง
สัทธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมลบเลือน
เสื่อมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอม
เลาเรียนพระสูตรที่ทรงจําไวดี ดวยบทและพยัญชนะที่ตั้งไวดี แมอรรถแหงบทและพยัญชนะที่
ตั้งไวดี ยอมเปนเนื้อความที่มนี ัยดี นี้เปนธรรมขอที่ ๑ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไม
ลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเปนผูว างาย ประกอบดวยธรรม
ที่กระทําใหเปนผูวางายเปนผูอดทน รับคําพร่ําสอนโดยเคารพ นี้เปนธรรมขอที่ ๒ ยอมเปน
ไปเพื่อความตัง้ มั่น ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายที่เปน
พหูสูตเลาเรียนมาก ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ยอมบอกแกผูอื่นโดยเคารพ เมื่อภิกษุ
เหลานั้นลวงลับไป พระสูตรยอมไมขาดเคามูล มีหลักฐานอยูนี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไป
เพื่อความตั้งมัน่ ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูเถระ ยอม
ไมมักมาก ไมประพฤติยอหยอน ทอดธุระในการลวงละเมิด เปนหัวหนาในทางวิเวก ปรารภ
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ความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อกระทําใหแจงธรรมที่ยังไม
ทําใหแจง ประชุมชนรุนหลังยอมถือเอาภิกษุเหลานั้นเปนตัวอยาง ประชุมชนเหลานัน้ ไมมักมาก
ไมประพฤติ ยอมทอดธุระในการลวงละเมิด เปนหัวหนาในทางวิเวก ปรารถความเพียรเพื่อถึง
ธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง นีเ้ ปนธรรม
ขอที่ ๔ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง สงฆ
ยอมเปนผูสมัครสมานกันดี ชื่นชมตอกันไมวิวาทกัน มีอเุ ทศเปนอยางเดียวกัน อยูสบาย
ก็เมื่อสงฆสมัครสมานกันดีไมมีการดากันและกัน ไมบริภาษกันและกัน ไมมีการแขงขันกัน
และกัน ไมทอดทิ้งกันและกัน ในเหตุการณเชนนัน้ คนผูไมเลื่อมใสยอมเลื่อมใส และคน
บางพวกทีเ่ ลื่อมใสแลว ยอมเลื่อมใสยิ่งขึ้น นี้เปนธรรมขอที่ ๕ ยอมเปนไปเพื่อความตัง้ มั่น
ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ
ความตั้งมั่น ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ทุกถาสูตร
[๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถอยคําของบุคคล ๕ จําพวกยอมเปนถอยคําชั่ว เมื่อ
เทียบบุคคลกับบุคคล บุคคล ๕ จําพวกเปนไฉน คือ ถอยคําปรารภศรัทธาเปนถอยคําชั่ว
แกผูไมมีศรัทธา ๑ ถอยคําปรารภศีลเปนถอยคําชั่วแกผูทศุ ีล ๑ถอยคําปรารภพาหุสัจจะเปนถอยคํา
ชั่วแกผูไดสดับนอย ๑ ถอยคําปรารภจาคะเปนถอยคําชัว่ แกผูตระหนี่ ๑ ถอยคําปรารภปญญา
เปนถอยคําชั่วแกผูทรามปญญา ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภศรัทธาจึงเปนถอยคําชั่วแกผูไมมีศรัทธา
เพราะผูไมมีศรัทธา เมื่อพูดเรื่องศรัทธา ยอมขัดของ โกรธพยาบาท กระดาง แสดงความ
โกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะผูไมมีศรัทธานั้น ยอมไมเห็น
ศรัทธาสัมปทาในตน และยอมไมไดปติปราโมทยที่มีศรัทธาสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคํา
ปรารภศรัทธาจึงเปนถอยคําชั่วแกผูไมมีศรัทธา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภ
ศีลจึงเปนถอยคําชั่วแกผูทุศลี เพราะผูทุศีล เมื่อพูดเรื่องศีลยอมขัดของ โกรธ พยาบาท
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กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูท ุศีลนั้นยอม
ไมเห็นศีลสัมปทาในตน และยอมไมไดปต ิและปราโมทยที่มีศีลสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น
ถอยคําปรารภศีลจึงเปนถอยคําชั่วแกผูทุศลี เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภพาหุสัจจะจึงเปนถอยคํา
ชั่วแกผูไดสดับนอยเพราะผูไดสดับนอย เมื่อพูดเรื่องพาหุสัจจะ ยอมขัดของ โกรธ
พยาบาทกระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะ
ผูไดสดับนอยนั้น ยอมไมเห็นสุตสัมปทาในตน และยอมไมไดปติปราโมทยที่มีสุตสัมปทา
เปนเหตุ ฉะนัน้ ถอยคําปรารภพาหุสัจจะจึงเปนถอยคําชัว่ แกผูไดสดับนอย เพราะเหตุไร
ถอยคําปรารภจาคะจึงเปนถอยคําชั่วแกผูตระหนี่เพราะผูต ระหนี่ เมื่อพูดเรื่องจาคะ ยอม
ขัดของ โกรธ พยาบาท กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะผูตระหนี่นั้นยอมไมเห็นจาคสัมปทาในตนและยอมไมไดปติปราโมทยที่มี
จาคสัมปทานั้นเปนเหตุฉะนัน้ ถอยคําปรารภจาคะ จึงเปนถอยคําชั่วของผูตระหนี่ เพราะเหตุไร
ถอยคําปรารภปญญาจึงเปนถอยคําชั่วแกผูทรามปญญา เพราะผูทรามปญญา เมื่อพูดเรื่องปญญา
ยอมขัดของ โกรธ พยาบาท กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะผูทรามปญญานั้นยอมไมเห็นปญญาสัมปทาในตน และยอมไมไดปติปราโมทย
ที่มีปญญาสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้นถอยคําปรารภปญญาจึงเปนถอยคําชั่วแกผูทรามปญญา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ถอยคําของบุคคล ๕ จําพวกนี้แล ยอมเปนถอยคําชั่ว เมื่อเทียบบุคคลกับ
บุคคล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถอยคําของบุคคล ๕ จําพวก ยอมเปนถอยคําดี เมื่อเทียบบุคคล
กับบุคคล บุคคล ๕ จําพวกเปนไฉน คือถอยคําปรารภศรัทธาเปนถอยคําดีแกผูมีศรัทธา ๑
ถอยคําปรารภศีลเปนถอยคําดีแกผูมีศีล ๑ ถอยคําปรารภพาหุสัจจะเปนถอยคําดีแกผูไดสดับมาก ๑
ถอยคําปรารภจาคะเปนถอยคําดีแกผูมีจาคะ ๑ ถอยคําปรารภปญญาเปนถอยคําดีแกผูมีปญญา ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภศรัทธาจึงเปนถอยคําดีแกผูมีศรัทธา
เพราะผูมีศรัทธา เมื่อพูดเรื่องศรัทธายอมไมขัดของ ไมโกรธ ไมพยาบาท ไมกระดาง ไม
แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูมีศรัทธานั้นยอม
เห็นศรัทธาสัมปทาในตน และยอมไดปติปราโมทยที่มีศรัทธาสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคํา
ปรารภศรัทธาจึงเปนถอยคําดีแกผูมีศรัทธา เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภศีลจึงเปนถอยคําดีแกผูมี
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ศีล เพราะผูมีศีลเมื่อพูดเรื่องศีล ยอมไมขัดของ ไมโกรธ ไมพยาบาท ไมกระดาง ไมแสดง
ความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูม ีศีลนั้นยอมเห็นศีล
สัมปทาในตน และยอมไดปต ิปราโมทยที่มีศีลสัมปทานั้นเปนเหตุฉะนัน้ ถอยคําปรารภศีลจึง
เปนถอยคําดีแกผูมีศีล เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภพาหุสจั จะจึงเปนถอยคําดีแกผูไดสดับมาก
เพราะผูไดสดับมาก เมื่อพูดเรื่องพาหุสัจจะ ยอมไมขัดของ ไมโกรธ ไมพยาบาท ไมกระดาง
ไมแสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูไดสดับมาก
ยอมเห็นสุตสัมปทาในตน และยอมไดปตปิ ราโมทยที่มีสุตสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนัน้ ถอยคํา
ปรารภพาหุสจั จะจึงเปนถอยคําดีแกผูไดสดับมาก เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภจาคะจึงเปนถอยคํา
ดีแกผูมีจาคะ เพราะผูมีจาคะ เมื่อพูดเรื่องจาคะ ยอมไมขัดของ ไมโกรธ ไมพยาบาท ไม
กระดาง ไมแสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูมีจาคะ
นั้นยอมเห็นจาคะสัมปทาในตน และยอมไดปติปราโมทยที่มีจาคสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น
ถอยคําปรารภจาคะ จึงเปนถอยคําดีแกผูมีจาคะ เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภปญญาจึงเปนถอยคํา
ดีแกผูมีปญญา เพราะผูมีปญญา เมื่อพูดเรื่องปญญา ยอมไมขัดของไมโกรธ ไมพยาบาท
ไมกระดาง ไมแสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูมี
ปญญานั้น ยอมเห็นปญญาสัมปทาในตนและยอมไดปตปิ ราโมทยที่มีปญญาสัมปทานั้นเปนเหตุ
ฉะนั้นถอยคําปรารภปญญาจึงเปนถอยคําดีแกผูมีปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถอยคําของบุคคล
๕ จําพวกนีแ้ ลยอมเปนถอยคําดี เมื่อเทียบบุคคลกับบุคคล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สารัชชสูตร
[๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมถึงความครั่น
คราม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูทุศีล
๑ เปนผูไดสดับนอย ๑ เปนผูเกียจคราน ๑ เปนผูมีปญญาทราม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลยอมถึงความครั่นคราม ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนผูแกลวกลา
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ๑ เปนผูมีศีล ๑ เปนผู
ไดสดับมาก ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูแกลวกลา ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อุทายิสูตร
[๑๕๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี
สมัยนั้น ทานพระอุทายีผูอนั คฤหัสถบริษัทหมูใหญแวดลอมแลว นั่งแสดงธรรมอยู ทานพระ
อานนทไดเห็นทานพระอุทายี ผูอันคฤหัสถบริษัทหมูใหญแวดลอมแลว นั่งแสดงธรรมอยู จึง
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระอุทายี ผูอันคฤหัสถบริษัทหมูใหญแวดลอมแลว
นั่งแสดงธรรมอยู พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท การแสดงธรรมแกผูอื่นไมใชทําไดงาย
ภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแกผูอื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการไวภายใน แลวจึงแสดงธรรมแกผูอื่น ๕
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุพงึ ตั้งใจวา เราจักแสดงธรรมไปโดยลําดับ ๑ เราจักแสดงอาง
เหตุผล ๑ เราจักแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู ๑ เราจักเปนผูไมเพงอามิสแสดงธรรม ๑ เราจัก
ไมแสดงใหกระทบตนและผูอื่น ๑ แลวจึงแสดงธรรมแกผูอื่น ดูกรอานนท การแสดงธรรม
แกผูอื่นไมใชทําไดงาย ภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแกผูอื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการนี้ไวในภายใน แลว
จึงแสดงธรรมแกผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ทุพพิโนทยสูตร
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เกิดขึน้ แลวบรรเทาไดยาก ธรรม ๕
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ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ปฏิภาณ ๑จิตคิดจะไป ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เกิดขึน้ แลวบรรเทาไดยาก ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสัทธรรมวรรคที่ ๑
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
สัทธรรมนิยามสูตร ๓ สูตร
สัทธรรมสัมโมสสูตร ๓ สูตร
ทุกถาสูตร
สารัชชสูตร
อุทายิสูตร
ทุพพิโนทยสูตร ฯ
__________________
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อาฆาตวรรคที่ ๒
๑. อาฆาตวินยสูตรที่ ๑
[๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่ระงับความอาฆาตซึ่งเกิดขึ้นแกภกิ ษุโดยประการ
ทั้งปวง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ความอาฆาตพึงบังเกิดขึน้ ในบุคคลใด พึงเจริญ
เมตตาในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญกรุณาในบุคคลนั้น ๑
ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงเจริญอุเบกขาในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาตพึงบังเกิด
ขึ้นในบุคคลใด พึงถึงการไมนึกไมใฝใจในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด
พึงนึกถึงความเปนผูมีกรรมเปนของๆ ตนใหมั่นในบุคคลนั้นวา ทานผูนเี้ ปนผูมีกรรมเปนของๆ
ตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง จักทํากรรมใด
ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเปนทายาท (ผูรับผล) ของกรรมนั้น ดังนี้ ๑ ภิกษุพงึ ระงับความอาฆาต
ในบุคคลนั้นดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อาฆาตวินยสูตรที่ ๒
[๑๖๒] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส ภิกษุ
เหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ธรรม
เปนที่ระงับความอาฆาต ซึ่งเกิดขึ้นแกภกิ ษุโดยประการทัง้ ปวง๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูมีความ
ประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูมคี วามประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์
ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความประพฤติ
ทางกายไมบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์แตยอมไดทางสงบใจ ไดความ
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เลื่อมใสโดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไม
บริสุทธิ์ และยอมไมไดทางสงบใจ ไมไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร ภิกษุพึง
ระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความประพฤติทางกาย
บริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ และยอมไดทางสงบใจ ยอมไดความเลื่อมใส
โดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนีด้ ูกรภิกษุทั้งหลาย ใน
บุคคล ๕ จําพวกนัน้ บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูมคี วาม
ประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางไร เหมือนอยางวา
ภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตรเห็นผาเกาที่ถนน เหยียบใหมั่นดวยเทาซาย เขี่ยออกดูดว ยเทาขวา
สวนใดเปนสาระ ก็เลือกถือเอาสวนนั้นแลวหลีกไป แมฉนั ใด บุคคลใด เปนผูมีความ
ประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูมคี วามประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ความประพฤติทางกาย
ไมบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุไมพึงใสใจสวนนั้นในสมัยนั้น สวนความประพฤติทางวาจา
บริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุพึงใสใจสวนนั้นในสมัยนั้น ฉันนั้น ภิกษุพึงระงับความอาฆาตใน
บุคคลนั้นอยางนี้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลใด เปนผูมคี วามประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ (แต)
เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางไรเหมือน
อยางวา สระน้าํ ที่ถูกสาหรายและแหนคลุมไว บุรุษผูเดินทางรอนอบอาวเหนื่อยออน ระหาย
น้ํา เขาลงสูสระน้ํานัน้ แหวกสาหรายและแหนดวยมือทั้งสองแลว กอบน้ําขึ้นดื่มแลวพึงไป
แมฉันใด บุคคลใด เปนผูมคี วามประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูมีความประพฤติ
ทางกายบริสุทธิ์ ความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุไมพึงใสใจในสวนนัน้
ในสมัยนัน้ สวนความประพฤติทางกายบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุพงึ ใสใจในสวนนั้นในสมัย
นั้น ฉันนัน้ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนี้อยางนี้ ดูกรอาวุโสทั้งหลายบุคคลใด เปนผูมี
ความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ แตยอมไดทางสงบใจ
ไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควรภิกษุพงึ ระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางไร เหมือน
อยางวา น้ําเล็กนอยมีอยูในรอยโค บุรุษผูเดินทางรอนอบอาว เหนื่อยออน ระหายน้าํ เขา
พึงเกิดความคิดอยางนีว้ า น้ําเล็กนอยมีอยูในรอยโคนี้ ถาเราจักกอบขึ้นดื่มหรือใชภาชนะตักขึน้
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ดื่มไซรเราก็จกั ทําน้ํานั้นใหไหวบาง ใหขนุ บาง ใหไมเปนที่ควรดื่มบาง ถากระไรเราพึงคุกเขา
กมลงดื่มอยางโคดื่มน้ําแลวหลีกไปเถิด เขาคุกเขากมลงดื่มน้ําอยางโคดื่มน้ําแลวไป แมฉันใด
บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ แต
ยอมไดทางสงบใจ ไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร ความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์
สวนใดของเขา ภิกษุไมพึงใสใจสวนนัน้ ในสมัยนั้น แมความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์
สวนใดของเขา ภิกษุก็ไมพึงใสใจสวนนั้นในสมัยนัน้ แตการไดทางสงบใจ ไดความเลื่อมใส
โดยกาลอันสมควรสวนใดของเขา ภิกษุพงึ ใสใจสวนนัน้ ในสมัยนั้น ฉันนั้น ภิกษุพงึ ระงับ
ความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางกาย
ไมบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์และยอมไมไดทางสงบใจ ไมไดความเลื่อมใส
โดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางไร เหมือนอยางวา บุรุษ
ผูอาพาธ มีทุกข เปนไขหนักเดินทางไกล แมขางหนาเขาก็มีบานอยูไ กล แมขางหลังเขาก็มี
บานอยูไกล เขาไมพึงไดอาหารที่สบาย (ถูกโรค) เภสัชที่สบาย ผูพยาบาลที่สมควร และผูนํา
ทางไปสูบาน บุรุษบางคนผูเดินทางไกลพึงเห็นเขา บุรุษนัน้ พึงเขาไปตั้งความการุณความเอ็นดู
ความอนุเคราะหในเขาวา โอ คนๆ นี้พึงไดอาหารที่สบาย เภสัชที่สบาย ผูพยาบาลทีส่ มควร
และผูนําทางไปสูบาน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา คนๆ นี้อยาถึงความพินาศฉิบหาย
ณ ที่นี้เลย แมฉันใด บุคคลใดเปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติ
ทางวาจาไมบริสุทธิ์และยอมไมไดทางสงบใจ ไมไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร
ภิกษุพึงเขาไปตั้งความการุณ ความเอ็นดู ความอนุเคราะห ในบุคคลแมเห็นปานนี้วา โอทาน
ผูนี้พึงละกายทุจริตแลว อบรมกายสุจริต พึงละวจีทจุ ริตแลว อบรมวจีสุจริต พึงละมโนทุจริต
แลว อบรมมโนสุจริต ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ทานผูนี้เมื่อตายไปแลว อยาเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฉันนั้น ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้ ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์
ยอมไดทางสงบใจ และยอมไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร ภิกษุพงึ ระงับความอาฆาต
ในบุคคลนั้นอยางไร เหมือนอยางวา สระน้าํ ที่มีน้ําใส มีนา้ํ อรอยดี มีน้ําเย็น มีน้ําขาว มี
ทาน้ําราบเรียบ นารื่นรมยดาระดาดไปดวยตนไมพันธุตา งๆ บุคคลผูเดินทางรอนอบอาว เหนื่อย
ออน ระหายน้าํ เขาพึงลงสูสระน้ํานั้น อาบบางดื่มบาง แลวขึ้นมานั่งบาง นอนบาง ที่รมไม
ใกลสระน้ํานัน้ แมฉันใด บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติ
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ทางวาจาบริสุทธิ์ยอมไดทางสงบใจ และยอมไดความเลือ่ มใสโดยกาลอันสมควร แมความ
ประพฤติทางกายบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุพึงใสใจสวนนั้นในสมัยนั้น แมความประพฤติทาง
วาจาบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุพึงใสใจสวนนั้นในสมัยนั้นแมการไดทางสงบใจ ไดความ
เลื่อมใสโดยกาลอันสมควร สวนใดของเขา ภิกษุพึงใสใจสวนนัน้ ในสมัย ฉันนั้น
ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เพราะอาศัยบุคคลผูเปนที่นา
เลื่อมใสโดยประการทั้งปวง จิตยอมเลื่อมใส ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ธรรมเปนที่ระงับความอาฆาต
ซึ่งเกิดขึ้นแกภิกษุโดยประการทั้งปวง ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. สากัจฉาสูตร
[๑๖๓] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววาดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูค วรเพื่อสนทนากับเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูถึงพรอมดวยศีลโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่
มาดวยศีลสัมปทากถาได๑ เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาทีม่ าดวย
สมาธิสัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญาโดยตนเองและเปนผูแ กปญหาที่มาดวยปญญา
สัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่มาดวยวิมตุ ติสัมปทา
กถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะโดยตนเองและเปนผูแกปญหาที่มาดวยวิมุตติ
ญาณทัสสนะสัมปทากถาได ๑ ดูกรอาวุโสทั้งหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ล
เปนผูควรเพื่อสนทนากับเพือ่ นพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สาชีวสูตร
[๑๖๔] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส ทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววาดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผู
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ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูค วรเปนอยูรว มกับเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูถึงพรอมดวยศีลโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่
มาดวยศีลสัมปทากถาได ๑เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาทีม่ าดวย
สมาธิสัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญาโดยตนเอง และเปนผูแ กปญหาที่มาดวยปญญา
สัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่มาดวยวิมตุ ติสัมปทา
กถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่มาดวยวิมุตติ
ญาณทัสสนสัมปทากถาได ๑ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
เปนผูควรเปนอยูรวมกับเพื่อนพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ปญหาปุจฉาสูตร
[๑๖๕] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววาดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ภิกษุ
บางรูปยอมถามปญหากะภิกษุอื่นดวยเหตุ ๕ ประการทั้งหมดหรืออยางใดอยางหนึ่ง เหตุ ๕
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุบางรูปยอมถามปญหากะภิกษุอื่นเพราะโงเขลา เพราะหลงลืม ๑
ภิกษุบางรูปเปนผูมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงถามปญหากะภิกษุอนื่ ๑
ภิกษุบางรูปดูหมิ่นจึงถามปญหากะภิกษุอนื่ ๑ ภิกษุบางรูปประสงคจะรูจ ึงถามปญหากะภิกษุอนื่ ๑
อนึ่ง ภิกษุบางรูปคิดอยางนี้วา ภิกษุอนื่ ถาถูกเราถามปญหาก็จักแกโดยชอบ ขอนั้นเปนความดี
แตถาถูกเราถามปญหาจักไมแกโดยชอบ เราเองจักแกโดยชอบแกเธอ ดังนี้ จึงถามปญหากะ
ภิกษุอนื่ ๑ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ภิกษุบางรูปยอมถามปญหากะภิกษุอื่น ดวยเหตุ ๕ ประการ
ทั้งหมดหรืออยางใดอยางหนึ่งสวนขาพเจาคิดอยางนีว้ า ถาภิกษุถูกเราถามปญหาจักแกโดยชอบ
ขอนั้นเปนความดีแตถาถูกเราถามปญหาจักไมแกโดยชอบ เราเองจักแกโดยชอบแกเธอ ดังนี้
จึงถามปญหากะภิกษุอนื่ ฯ
จบสูตรที่ ๕
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๖. นิโรธสูตร
[๑๖๖] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววาดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ผูถ ึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิถึงพรอมดวยปญญา พึงเขาสัญญาเวทยิต
นิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนั้นเปนฐานะทีจ่ ะมีได ถาเธอไมพงึ บรรลุ
อรหัตผลในปจจุบันไซร เธอก็กาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขา
ถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจบางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ
บาง ขอนั้นเปนฐานะทีจ่ ะมีได เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนีแ้ ลว ทานพระอุทายีไดกลาวกะทาน
พระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร ขอที่ภิกษุกาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมกี วฬิงการาหาร
เปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจบางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจาก
สัญญาเวทยิตนิโรธบางนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนั้นไมเปนฐานะที่จะมีได แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ
แมครั้งที่ ๓ ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทัง้ หลายภิกษุในธรรมวินัยนี้
ผูถึงพรอมดวยศีล ผูถึงพรอมดวยสมาธิ ผูถึงพรอมดวยปญญา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึง
ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได ถาเธอไมพึงบรรลุอรหัตผลในปจจุบันไซร
เธอก็กาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมกี วฬิงการาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจ
บางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบางขอนี้เปนฐานะที่จะมีได
แมครั้งที่ ๓ ทานพระอุทายีไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร ขอที่ภิกษุกาวลวง
ความเปนสหายเหลาเทพผูมกี วฬิงการาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจบางเหลา พึง
เขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง นั่นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนั้น
ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ครั้งนัน้ ทานพระสารีบุตรไดคิดวา ทานพระอุทายีคันคานเราถึง ๓ ครั้ง และ
ภิกษุบางรูปก็ไมอนุโมทนา (ภาษิต) เรา ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถึง
พรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยปญญา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบางพึงออก
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จากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได ถาเธอไมพึงบรรลุอรหัตผลในปจจุบันไซร
เธอก็กาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจ
บางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบางพึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนั้นเปนฐานะที่
จะมีได เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนีแ้ ลว ทานพระอุทายีไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา
ดูกรทานพระสารีบุตร ขอที่ภิกษุกาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขา
ถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจบางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ
บาง นั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนั้นไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ แมครัง้ ที่ ๓
ทานพระอุทายี ... ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดคิดวา ทานพระอุทายีคดั คานเราถึง ๓ ครั้ง แม
เฉพาะพระภักตรแหงพระผูม ีพระภาค และภิกษุบางรูปก็ไมอนุโมทนาตอเรา ผิฉะนัน้ เราพึงนิ่ง
เสีย ครั้งนั้นทานพระสารีบุตรไดนิ่งอยู ครั้งนั้นแล พระผูมพี ระภาคไดตรัสถามทานพระอุทายีวา
ดูกรอุทายี ก็เธอยอมหมายถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจเหลาไหน ทานพระอุทายีไดกราบทูลวา ขา
แตพระองคผูเจริญ ขาพระองคหมายถึงเหลาเทพชั้นอรูปที่สําเร็จดวยสัญญา พระผูมีพระภาคได
ตรัสวา ดูกรอุทายี ไฉนเธอผูเ ปนพาล ไมฉลาดจึงไดกลาวอยางนัน้ เธอเองยอมเขาใจคําที่เธอ
ควรพูด ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ไฉนพวกเธอจัก
วางเฉย (ดูดาย)ภิกษุผูเถระซึ่งถูกเบียดเบียนอยู เพราะวา แมความการุณจักไมมีในภิกษุผูฉลาด
ซึ่งถูกเบียดเบียนอยู ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถึงพรอมดวยศีล ... ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได พระผูมีพระภาคผูสุคต ครั้น
ตรัสดังนี้แลว จึงเสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จไปแลวไม
นาน ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระอุปวาณะ แลวกลาววา ดูกรทานอุปวาณะ ภิกษุเหลา
อื่นในพระศาสนานี้ ยอมเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายผูเถระ พวกเราจะไมถามหาภิกษุเหลานั้น การ
ที่พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่พักผอนในเวลาเย็น จักทรงปรารภเหตุนั้นยกขึ้นแสดง เหมือน
ดังที่จะพึงตรัสกะทานอุปวาณะโดยเฉพาะในเหตุนนั้ ขอนั้นไมเปนของอัศจรรย บัดนี้ ความ
นอยใจไดเกิดขึ้นแกพวกเรา ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคเสด็จออกจากทีเ่ รนในเวลาเย็นแลว เสด็จเขา
ไปนั่งที่อุปฏฐานศาลา ประทับนั่งบนอาสนะที่ไดตบแตงไว แลวจึงตรัสถามทานพระอุปวาณะวา
ดูกรอุปวาณะ ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแล ยอมเปนที่รกั เปนที่พอใจ เปนที่
เคารพและเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ทานพระอุปวาณะไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนที่รัก เปนทีพ่ อใจ เปนที่เคารพ
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และเปนทีย่ กยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ ศึกษาอยูใ นสิกขาบททัง้ หลาย ๑ เธอเปนพหุสูต ฯลฯ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง
๑ เธอเปนผูมีวาจาไพเราะ มีถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ
ใหรูเนื้อความไดแจมแจง ๑ เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔
อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ เธอยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ๑ ขาแต
พระองคผูเจริญ ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนทีพ่ อใจ เปน
ที่เคารพและเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ฯ
พ. ดีละๆ อุปวาณะ ภิกษุผเู ถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก
เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนทีย่ กยองของเพื่อนพรหมจรรยถาหากวาธรรม ๕ ประการนี้
ไมพึงมีแกภิกษุผูเถระไซร เพื่อนพรหมจรรยพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเธอ โดยความ
เปนผูมีฟนหัก มีผมหงอก มีหนังยน อะไรกัน แตเพราะธรรม ๕ ประการนี้ ยอมมีแกภกิ ษุผู
เถระ ฉะนั้นเพือ่ นพรหมจรรยจึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเธอ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. โจทนาสูตร
[๑๖๗] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส ทั้งหลาย
ภิกษุผูโจทกใครจะโจทผูอื่น พึงเขาไปตั้งธรรม ๕ ประการไวภายในกอนแลวจึงโจทผูอื่น ธรรม
๕ ประการเปนไฉน คือ ธรรมวา เราจักกลาวโดยกาลควร จักไมกลาวโดยกาลไมควร ๑
จักกลาวดวยเรือ่ งจริง จักไมกลาวดวยเรื่องไมจริง ๑ จักกลาวดวยคําออนหวาน จักไมกลาว
ดวยคําหยาบ ๑ จักกลาวดวยเรื่องที่ประกอบดวยประโยชน จักไมกลาวดวยเรื่องที่ไมประกอบ
ดวยประโยชน ๑ จักเปนผูมีเมตตาจิตกลาว จักไมเปนผูเพงโทษกลาว ๑ ดูกรอาวุโสภิกษุผู
โจทกใครจะโจทผูอื่น พึงเขาไปตั้งธรรม ๕ ประการนี้ไวภายในกอนแลวจึงโจทผูอื่น ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เราเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกผูอื่นโจทโดยกาลไมควร
ไมถูกโจทโดยกาลอันควร ก็โกรธ ถูกผูอื่นโจทดวยเรื่องไมจริง ไมถูกโจทดวยเรื่องจริง ก็โกรธ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 176
ถูกผูอื่นโจทดวยคําหยาบ ไมถูกโจทดวยคําออนหวาน ก็โกรธ ถูกผูอื่นโจทดวยเรื่องที่ไมประกอบ
ดวยประโยชน ไมถูกโจทดวยเรื่องที่ประกอบดวยประโยชน ก็โกรธ ถูกผูอื่นโจทดวยเพงโทษ
ไมถูกโจทดวยเมตตาจิต ก็โกรธ ฯ
ดูกรอาวุโส ความไมเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึน้ แกภกิ ษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม
โดยอาการ ๕ คือ ทานถูกโจทโดยกาลไมควร ไมถูกโจทโดยกาลควร ทานจึงไมควรเดือดรอน
ทานถูกโจทดวยเรื่องไมจริง ไมถูกโจทดวยเรื่องจริง ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวย
คําหยาบ ไมถกู โจทดวยคําออนหวาน ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยเรื่องที่ไมประ
กอบดวยประโยชนไมถูกโจทดวยเรื่องที่ประกอบดวยประโยชน ทานจึงไมควรเดือดรอน ทาน
ถูกโจทดวยการเพงโทษ ไมถูกโจทดวยเมตตาจิต ทานจึงไมควรเดือดรอน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ความไมเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึน้ แกภกิ ษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม โดยอาการ ๕ นี้ ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึน้ แกภิกษุผูโจทกโดยไมเปน
ธรรม โดยอาการ ๕ คือ ทานโจทโดยกาลไมควร ไมโจทโดยกาลควร ทานจึงควรเดือดรอน ทาน
โจทดวยเรื่องไมจริง ไมโจทดวยเรื่องจริง ทานจึงควรเดือดรอน ทานโจทดวยคําหยาบ ไมโจท
ดวยคําออนหวาน ทานจึงควรเดือดรอน ทานโจทดวยเรื่องที่ไมประกอบดวยประโยชน ไมโจท
ดวยเรื่องที่ประกอบดวยประโยชน ทานจึงควรเดือดรอน ทานโจทดวยเพงโทษ ไมโจทดวย
เมตตาจิต ทานจึงควรเดือดรอน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแก
ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม โดยอาการ ๕ นี้ ขอนั้นเพราะเหตุไรเพราะวา ภิกษุแมรปู อื่น
ไมพึงเขาใจวา พึงโจทดวยเรือ่ งไมจริง ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เราเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ถูกโจทโดยกาลควร ไมถูกโจท
โดยกาลไมควร ก็โกรธ ถูกโจทดวยเรื่องจริง ไมถูกโจทดวยเรื่องไมจริง ก็โกรธ ถูกโจท
ดวยคําออนหวาน ไมถูกโจทดวยคําหยาบก็โกรธ ถูกโจทดวยเรื่องที่ประกอบดวยประโยชน
ไมถูกโจทดวยเรื่องที่ไมประกอบดวยประโยชน ก็โกรธ ถูกโจทดวยเมตตาจิต ไมถูกโจทดวย
เพงโทษก็โกรธ ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึน้ แกภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม
ดวยอาการ ๕ คือ ทานถูกโจทโดยกาลควร ไมถูกโจทโดยกาลไมควร ทานจึงควรเดือดรอน
ทานถูกโจทดวยเรื่องจริง ไมถูกโจทดวยเรื่องไมจริง ทานจึงควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยคํา
ออนหวาน ไมถูกโจทดวยคําหยาบ ทานจึงควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยเรื่องที่ประกอบดวยเรื่อง
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ที่ประกอบดวยโยชน ไมถูกโจทดวยเรื่องที่ไมประกอบดวยประโยชน ทานจึงควรเดือดรอน
ทานถูกโจทดวยเมตตาจิต ไมถูกโจทดวยการเพงโทษ ทานจึงควรเดือดรอน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ความเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภกิ ษุผูถูกโจทโดยธรรม ดวยอาการ ๕ นี้ ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความไมเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุผโู จทโดยเปน
ธรรม โดยอาการ ๕ คือ ทานโจทโดยกาลควร ไมโจทโดยกาลไมควรทานจึงไมควรเดือดรอน
ทานโจทดวยเรื่องจริง ไมโจทดวยเรื่องไมจริง ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานโจทดวยคําออน
หวาน ไมโจทดวยคําหยาบ ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานโจทดวยเรื่องที่ประกอบดวยประโยชน
ไมโจทดวยเรือ่ งที่ไมประกอบดวยประโยชน ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานโจทดวยเมตตาจิต
ไมโจทดวยการเพงโทษ ทานจึงไมควรเดือดรอน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความไมเดือดรอนภิกษุ
พึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุผูโจทกเปนธรรม โดยอาการ ๕ นี้ ขอนั้นเพราะเหตุไรเพราะวาภิกษุแม
รูปอื่นพึงเขาใจวา พึงโจทดวยเรื่องจริง ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อันบุคคลผูถูกโจทพึงตั้งอยูในธรรม ๒ ประการ คือ ความจริง
และความไมโกรธ ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย (ถา) ผูอื่นพึงโจท (เรา) ดวยธรรม ๕ ประการคือ พึงโจท
โดยกาลควรหรือโดยกาลไมควร ๑ ดวยเรื่องจริงหรือดวยเรื่องไมจริง ๑ดวยคําออนหวานหรือ
ดวยคําหยาบ ๑ ดวยเรื่องที่ประกอบดวยประโยชน หรือดวยเรื่องที่ไมประกอบดวยประโยชน
๑ ดวยเมตตาจิตหรือดวยเพงโทษ ๑ แมเราก็พึงตั้งอยูใ นธรรม ๒ ประการ คือ ความจริงและ
ความไมโกรธ ถาเราพึงทราบวาธรรมนั้นมีอยูในเราไซร เราก็พึงกลาวธรรมนั้นวา มีอยู วาธรรม
นั้นมีอยูพรอมในเรา ถาเราพึงทราบวาธรรมนั้นไมมีอยูใ นเราไซร เราก็พึงกลาวธรรมนั้นวาไมมี
อยู วาธรรมนัน้ ไมมีอยูพรอมในเรา ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรสารีบุตร เรื่องก็จะพึงเปนเชนนัน้ แตวาโมฆบุรุษ
บางพวกในธรรมวินัยนี้ เมื่อถูกกลาวสอน ยอมไมรับโดยเคารพ ฯ
สา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลเหลาใด ไมมีศรัทธา ตองการเลี้ยงชีวติ มิใช
ออกบวชดวยศรัทธา เปนผูโออวด มีมารยา เกเร ฟุงซาน เยอหยิ่งเหลาะแหละ ปากกลา
พูดพลาม ไมสาํ รวมทวารในอินทรียทั้งหลาย ไมรูจักประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร
ไมเพงถึงความเปนสมณะ ไมมีความเคารพกลาในสิกขา มักมาก ยอหยอน เปนหัวหนาในการ
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ลวงละเมิดทอดธุระในวิเวก เกียจคราน มีความเพียรทราม มีสติเลอะเลือน ไมมีสัมปชัญญะ
ไมมีจิตมั่นคง มีจิตฟุงซาน มีปญญาทราม คลายคนบาน้าํ ลาย คนเหลานั้น เมื่อถูกขาพระองค
กลาวสอนอยางนี้ ยอมไมรับโดยเคารพ สวนกุลบุตรเหลาใด มีศรัทธาออกบวช ไมโออวด
ไมมีมารยา ไมเกเร ไมฟุงซาน ไมเยอหยิ่ง ไมเหลาะแหละ ไมปากกลา ไมพูดพลาม
สํารวมทวารในอินทรียทั้งหลาย รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร เพงถึงความเปน
สมณะ มีความเคารพกลาในสิกขา ไมมักมาก ไมยอหยอน ทอดธุระในการลวงละเมิดเปน
หัวหนาในวิเวก ปรารภความเพียร อบรมตน มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคง มีจิตเปน
หนึ่ง มีปญญา มิใชคลายคนบาน้ําลาย กุลบุตรเหลานั้นเมื่อถูกขาพระองคกลาวสอนอยางนี้
ยอมรับโดยเคารพ ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร บุคคลเหลาใด ไมมีศรัทธา ตองการเลี้ยงชีวิต ... มีปญญาทราม
คลายคนบาน้ําลาย จงยกไว (ยกเวน) สวนกุลบุตรเหลาใด มีศรัทธาออกบวช ... มีปญญา
มิใชคลายคนบาน้ําลาย ดูกรสารีบุตร เธอพึงวากลาวกุลบุตรเหลานั้น จงกลาวสอนเพื่อน
พรหมจรรย จงพร่ําสอนเพื่อนพรหมจรรย ดวยหวังวาเราจักยกเพื่อนพรหมจรรยจากอสัทธรรม
ใหตั้งอยูใ นสัทธรรมเธอพึงสําเหนียกไวอยางนี้แล สารีบุตร ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สีลสูตร
[๑๖๘] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววาดูกรอาวุโสทัง้ หลาย
สัมมาสมาธิของภิกษุผูทุศีล มีศีลวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อสัมมาสมาธิไมมี
ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมือ่ ยถาภูต
ญาณทัสสนะไมมี นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัย
ถูกขจัด เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผูมนี ิพพิทาวิราคะวิบตั ิ ยอมเปน
ธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เปรียบเหมือนตนไมที่มีกิ่งและใบวิบัติ แมกะเทาะของตนไมนั้น ก็ยอม
ไมถึงความบริบูรณ แมเปลือก กะพี้ แกนของตนไมนั้น ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ แมฉันใด
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ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผทู ุศีล มีศีลวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด
เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผูมสี ัมมาสมาธิวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัย
ถูกขจัดเมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมยี ถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ
ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผูมีนิพพิทา
วิราคะวิบตั ิ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอมถึงพรอม
ดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิสมบูรณ
ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมยี ถา
ภูตญาณทัสสนะสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติ
ญาณทัสสนะของภิกษุผูมีนพิ พิทาวิราคะสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เปรียบ
เหมือนตนไมที่มีกิ่งและใบสมบูรณ แมกะเทาะของตนไมนั้น ก็ยอมถึงความบริบูรณ แมเปลือก
กะพี้ แกนของตนไมนั้น ก็ยอ มถึงความบริบูรณ แมฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สัมมาสมาธิ
ของภิกษุผูมีศลี สมบูรณดวยศีล ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู
ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อยถา
ภูตญาณทัสสนะมีอยูน ิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสสนะสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวย
ธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผูมีนิพพิทาวิราคะสมบูรณ
ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. นิสันติสูตร
[๑๖๙] ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยูไดปราศรัยกับ
ทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั้ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลว ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ภิกษุจึงจะ
เปนผูใครครวญไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย เรียนไดดี เรียนไดมาก และสิ่งที่เธอเรียนแลว
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ยอมไมเลือนไป ทานพระสารีบุตรไดตอบวา ทานอานนทแลเปนพหูสตู ขอความนั้นจงแจมแจง
แกทานอานนททีเดียว ฯ
อา. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทาน
พระสารีบุตรรับคําทานพระอานนทวา อยางนั้น อาวุโส ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกร
อาวุโสสารีบุตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูฉลาดในอรรถ ฉลาดในธรรม ฉลาดในพยัญ
ชนะ ฉลาดในนิรุตติ และฉลาดในเบื้องตนและเบื้องปลาย ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุจึงจะ
เปนผูใครครวญไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย เรียนไดดี เรียนไดมาก และสิ่งที่เธอเรียนแลว
ยอมไมเลือนไป ฯ
สา. ดูกรอาวุโส นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ตามที่ทานอานนทกลาวไวดีแลวนี้
และพวกเรายอมทรงจําทานอานนทผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีว้ าทานอานนทเปนผูฉลาด
ในอรรถ ฉลาดในธรรม ฉลาดในพยัญชนะ ฉลาดในนิรุตติและฉลาดในเบื้องตนและเบื้อง
ปลาย ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ภัททชิสูตร
[๑๗๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลกรุงโกสัมพี ครั้งนั้นแล
ทานพระภัททชิไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระอานนทได
ถามทานพระภัททชิวา ดูกรอาวุโสภัททชิบรรดาการเห็นทั้งหลาย การเห็นชนิดไหนเปนยอด
บรรดาการไดยินทั้งหลายการไดยินชนิดไหนเปนยอด บรรดาสุขทั้งหลาย สุขชนิดไหนเปน
ยอด บรรดาสัญญาทั้งหลาย สัญญาชนิดไหนเปนยอด บรรดาภพทั้งหลาย ภพชนิดไหน
เปนยอด ฯ
ทานพระภัททชิตอบวา ดูกรอาวุโส พรหมผูเปนใหญยิ่ง ไมมีใครครอบงําได เห็น
สิ่งทั้งปวง ยังผูอื่นใหเปนไปในอํานาจ มีอยู ผูใดเห็นพรหมนั้น การเห็นของผูนั้นเปนยอด
ของการเห็นทัง้ หลาย เทพเหลาอาภัสสระผูเพรียบพรอมดวยความสุขมีอยู เทพเหลานั้นยอม
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เปลงอุทานในการบางครั้งบางคราววา สุขหนอๆ ผูใดไดยินเสียงนั้น การไดยินเสียงของผูนั้น
เปนยอดของการไดยินทั้งหลาย เทพเหลาสุภกิณหะมีอยู เทพเหลานั้นยินดีเฉพาะสิ่งที่มีอยู
ยอมเสวยสุข การเสวยสุขนี้เปนยอดของความสุขทั้งหลาย พวกเทพผูเขาถึงอากิญจัญญายตนภพ
มีอยู การเขาถึงอากิญจัญญายตนภพนี้เปนยอดของสัญญาทั้งหลาย พวกเทพผูเขาถึงเนวสัญญา
นาสัญญายตนภพมีอยู การเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพนี้เปนยอดของภพทั้งหลาย ฯ
อา. คําพูดของทานภัททชินี้ยอมสมกับชนเปนอันมาก ฯ
ภ. ทานพระอานนทเปนพหูสูต ขอความขอนั้นจงแจมแจงเฉพาะทานพระอานนท
เทียว ฯ
อา. ดูกรอาวุโสภัททชิ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทาน
พระภัททชิรับคําทานพระอานนทวา อยางนั้น อาวุโส ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกรอาวุโส
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ยอมมีในลําดับแหงบุคคลผูเห็นตามเปนจริง นี้เปนยอดของ
การเห็นทั้งหลาย ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายยอมมีในลําดับแหงบุคคลผูไดยินตามเปนจริง
นี้เปนยอดของการไดยนิ ทั้งหลายความสิน้ ไปแหงอาสวะทั้งหลาย ยอมมีในลําดับแหงบุคคล
ผูไดรับความสุขตามเปนจริง นี้เปนยอดของความสุขทั้งหลาย ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ยอมมีในลําดับแหงบุคคลผูมีสัญญาตามเปนจริง นี้เปนยอดของสัญญาทั้งหลาย ความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย ยอมมีในลําดับแหงบุคคลผูเปนอยูแลวตามเปนจริง นี้เปนยอดของภพ
ทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอาฆาตวรรคที่ ๒
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อาฆาตวินยสูตรที่ ๑
๒. อาฆาตวินยสูตรที่ ๒
๓. สากัจฉาสูตร
๔. สาชีวสูตร
๕. ปญหาปุจฉาสูตร
๖. นิโรธสูตร
๗. โจทนาสูตร
๘. สีลสูตร
๙. นิสันติสูตร
๑๐. ภัททชิสูตร ฯ
__________________
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อุปาสกวรรคที่ ๓
๑. สารัชชสูตร
[๑๗๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูหยั่งลงสูความครั่นคราม ธรรม ๕
ประการเปนไฉนคือ อุบาสกเปนผูฆาสัตว ๑ เปนผูลักทรัพย ๑ เปนผูประพฤติผิดในกาม ๑
เปนผูกลาวคําเท็จ ๑ เปนผูดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูหยั่งลงสูความครั่นคราม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูแ กลวกลา
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ๑เปนผูงดเวนจากอทิน
นาทาน ๑ เปนผูงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ๑ เปนผูงดเวนจากมุสาวาท ๑ เปนผูงดเวนจาก
การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูแกลวกลา ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. วิสารทสูตร
[๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูไม
แกลวกลาครองเรือน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกเปนผูฆาสัตว ฯลฯ เปนผูดื่ม
น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมแกลวกลาครองเรือน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูมีความแกลวกลา
ครองเรือน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ เปน
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ผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ลยอมเปนผูแกลวกลาครองเรือน ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. นิรยสูตร
[๑๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกนํามา
วางไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกเปนผูฆาสัตว ฯลฯเปนผูดื่มน้ําเมา
คือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลายอุบาสกประกอบดวยธรรม
๕ ประการนีแ้ ล เหมือนถูกนํามาวางไวในนรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาอยูใน
สวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ เปนผู
งดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสก
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. เวรสูตร
[๑๗๔] ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี
อุบาสกไมละภัยเวร ๕ ประการ เราเรียกวาผูทุศีลดวยยอมเขาถึงนรกดวย ภัยเวร ๕ ประการ
เปนไฉน คือ การฆาสัตว การลักทรัพยการประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การดื่มน้ําเมา
คือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกรคฤหบดี อุบาสกผูไมละภัยเวร ๕ ประการนี้
แล เราเรียกวาผูทุศีลดวย ยอมเขาถึงนรกดวย ฯ
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ดูกรคฤหบดี อุบาสกผูละภัยเวร ๕ ประการ เราเรียกวาผูมีศีลดวย ยอมเขาถึงสุคติ
ดวย ภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน คือ การฆาสัตว ฯลฯ การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกรคฤหบดี อุบาสกผูละภัยเวร ๕ประการนี้แล เราเรียกวาผูมี
ศีลดวย ยอมเขาถึงสุคติดวย ฯ
ดูกรคฤหบดี อุบาสกผูฆาสัตว ยอมประสบภัยเวรใด ทัง้ ในปจจุบนั ทัง้ ในสัม
ปรายภพ ยอมเสวยทุกขโทมนัสใดแมทางจิตเพราะเหตุฆาสัตว อุบาสกผูผูงดเวนจากปาณาติบาต
ยอมไมประสบภัยเวรนั้น ทัง้ ในปจจุบนั และในสัมปรายภพยอมไมเสวยทุกขโทมนัสนั้นแม
ทางจิต ภัยเวรนั้น ของอุบาสกผูงดเวนจากปาณาติบาตยอมสงบระงับดวยประการฉะนี้ อุบาสก
ผูลักทรัพย ... ประพฤติผิดในกาม ...พูดคําเท็จ ... ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนทีต่ ั้งแหง
ความประมาท ยอมประสบภัยเวรใด ทั้งในปจจุบันและในสัมปรายภพ ยอมเสวยทุกขโทมนัส
ใดแมทางจิต เพราะเหตุแหงการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทอุบาสก
ผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทยอมไมประสบภัยเวรนั้น
ทั้งในปจจุบนั และในสัมปรายภพ ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสนั้นแมทางจิต ภัยเวรนั้น ของอุบาสก
ผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ยอมสงบระงับดวย
ประการฉะนี้ ฯ
นรชนใดยอมฆาสัตว ถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดใหในโลก คบชูภรรยา
ของผูอื่น กลาวคําเท็จ และประกอบการดื่มสุราเมรัยเนืองๆ นรชนนั้น
ไมละเวร ๕ ประการแลว เราเรียกวาเปนผูทศุ ีล มีปญญาทราม ตายไป
แลวยอมเขาถึงนรก นรชนใดไมฆาสัตว ไมถือเอาสิ่งของที่เจาของมิได
ใหในโลก ไมคบชูภรรยาของผูอื่น ไมกลาวคําเท็จ และไมประกอบการ
ดื่มสุราและเมรัย นรชนนัน้ ละเวร ๕ ประการแลว เราเรียกวาเปนผูมีศีล
มีปญญา เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. จัณฑาลสูตร
[๑๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปน
อุบาสกผูเลวทราม เศราหมอง และนาเกลียด ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ อุบาสกเปน
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ผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูทุศีล ๑ เปนผูถือมงคลตื่นขาว เชื่อมงคล ไมเชื่อกรรม ๑ แสวงหา
เขตบุญภายนอกศาสนา ๑ ทําการสนับสนุนในที่นอกศาสนานั้น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสก
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเปนอุบาสกผูเลวทราม เศราหมอง และนาเกลียด ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนอุบาสกแกว
อุบาสกปทุม อุบาสกบุณฑริก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คืออุบาสกยอมเปนผูมีศรัทธา ๑
เปนผูมีศีล ๑ เปนผูไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรมไมเชื่อมงคล ๑ ไมแสวงหาเขตบุญภายนอก
ศาสนา ๑ ทําการสนับสนุนในศาสนา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล เปนอุบาสกแกว อุบาสกปทุม อุบาสกบุณฑริก ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ปติสูตร
[๑๗๖] ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี แวดลอมดวยอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นัง่ ณที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี ทานทั้งหลายไดบํารุงภิกษุสงฆดวยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานทั้งหลายไมควรทําความยินดีดว ยเหตุเพียงเทานีว้ า
เราไดบํารุงภิกษุสงฆดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะเหตุนั้น
แหละทานทั้งหลายควรสําเหนียกอยางนี้วา พวกเราพึงเขาถึงปติที่เกิดแตวิเวกอยูตามกาลอัน
สมควร ดวยอุบายเชนไร ทานทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว ตามที่พระผูมีพระภาคไดตรัส
พระดํารัสนี้วา ดูกรคฤหบดี ทานทั้งหลายไดบํารุงภิกษุสงฆดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะเหตุนั้นแหละทานทั้งหลายควรสําเหนียกอยางนี้วา พวกเราพึง
เขาถึงปติที่เกิดแตวิเวกอยูตามกาลอันสมควร ดวยอุบายเชนไร ทานทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้
แล ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติที่เกิดแตวิเวกอยู สมัยนัน้ ฐานะ
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๕ ประการ ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น คือ สมัยนั้น ทุกข โทมนัสอันประกอบดวยกาม ๑
สุข โสมนัสอันประกอบดวยกาม ๑ ทุกข โทมนัสอันประกอบดวยอกุศล ๑ สุข โสมนัสอัน
ประกอบดวยอกุศล ๑ ทุกข โทมนัสอันประกอบดวยกุศล ๑ ยอมไมมแี กอริยสาวกนัน้ ขาแต
พระองคผูเจริญ สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติที่เกิดแตวิเวกอยู สมัยนัน้ ฐานะ ๕ ประการ
นี้ ยอมไมมแี กอริยสาวกนัน้ ฯ
พ. ดีละๆ สารีบุตร สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติที่เกิดแตวิเวกอยู ... ดูกร
สารีบุตร สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติที่เกิดแตวิเวกอยู สมัยนั้นฐานะ ๕ ประการนี้
ยอมไมมีแกอริยสาวกนัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. วณิชชสูตร
[๑๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การคาขาย ๕ ประการนี้ อันอุบาสกไมพึงกระทํา ๕ ประ
การเปนไฉน คือ การคาขายศาตรา ๑ การคาขายสัตว ๑ การคาขายเนื้อสัตว ๑ การคาขาย
น้ําเมา ๑ การคาขายยาพิษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายการคาขาย ๕ ประการนีแ้ ล อันอุบาสกไมพึง
กระทํา ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ราชสูตร
[๑๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉนคือวา
ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนเี้ ปนผูละปาณาติบาตงดเวนจากปาณา
ติบาต พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงด
เวนจากปาณาติบาต ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็น มิไดฟงมาแลววา คนผูนี้เปนผูละปาณา
ติบาต งดเวนจากปาณาติบาต พระราชาจับเขามาประหาร จองจําเนรเทศ หรือกระทําตาม
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ปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากปาณาติบาต แตวาบาปกรรมของเขานั่นแหละยอมบอกใหทราบ
วา คนผูนี้ฆาหญิงหรือชายตายพระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตาม
ปจจัย เพราะเหตุแหงปาณาติบาต ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรมเห็นปานนี้บางหรือไม ฯ
ภิ. พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟง มาแลว และจักไดฟงตอไป ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉนคือวา ทาน
ทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวาคนผูนี้เปนผูล ะอทินนาทานงดเวนจากอทินนาทาน
พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจาก
อทินนาทาน ฯ
ภิ. มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็น มิไดฟงมาแลววา คนผูนี้เปนผูละอทิน
นาทาน งดเวนจากอทินนาทาน พระราชาจับเขามาประหาร จองจําเนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย
เพราะเหตุแหงการงดเวนจากอทินนาทาน แตวาบาปกรรมของเขานั่นแหละยอมบอกใหทราบวา
คนผูนี้ลักทรัพยเขามาจากบานหรือจากปา พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือ
กระทําตามปจจัยเพราะเหตุแหงอทินนาทาน ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรมเห็นปานนี้
บางหรือไม ฯ
ภิ. พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟง มาแลว และจักไดฟงตอไป ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉนคือวา ทาน
ทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้เปนผูละกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากกาเมสุ
มิจฉาจาร พระราชาจับเขามาประหาร จองจําเนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงด
เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ฯ
ภิ. มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็นมิไดฟงมาแลววา คนผูนี้เปนผูล ะกาเม
สุมิจฉาจาร งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร พระราชาจับเขามาประหาร จองจําเนรเทศ หรือกระทํา
ตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารแตวาบาปกรรมของเขานั่นแหละยอมบอก
ใหทราบวา คนผูนี้ละเมิดประเพณีในหญิงหรือบุตรีของผูอื่น พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา
เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงกาเมสุมิจฉาจาร ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงบาป
กรรมเห็นปานนี้บางหรือไม ฯ
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ภิ. พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟง มาแลว และจักไดฟงตอไป ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉน คือวา ทาน
ทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้เปนผูละมุสาวาทงดเวนจากมุสาวาท พระ
ราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจาก
มุสาวาท ฯ
ภิ. มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็นมิไดฟงมาแลววา คนผูนี้เปนผูล ะมุสาวาท
งดเวนจากมุสาวาท พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศหรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุ
แหงการงดเวนจากมุสาวาท แตวาบาปกรรมของเขานั่นแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูนี้ทําลาย
ประโยชนของคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดีดว ยมุสาวาท พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ
หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงมุสาวาท ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรมเห็นปานนี้
บางหรือไม ฯ
ภิ. พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟง มาแลว และจักไดฟงตอไป ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉนคือวา ทาน
ทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้เปนผูละการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอัน
เปนที่ตั้งแหงความประมาท งดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท พระราชาจับเขามาประหารจองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการ
งดเวนจากการการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ฯ
ภิ. มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาแลววา คนผูนี้เปนผูละการ
ดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุรา
และเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทํา
ตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท แตวา บาปกรรมของเขานั่นแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูนปี้ ระกอบการดืม่ น้ําเมา คือ
สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท แลวฆาหญิงหรือชายตาย ลักทรัพยเขามาจากบาน
หรือจากปา ละเมิดประเพณีในหญิงหรือบุตรีของผูอื่น ทําลายประโยชนของคฤหบดี หรือบุตร
ของคฤหบดีดว ยมุสาวาท พระราชาจับเขามาประหารจองจํา เนรเทศ กระทําตามปจจัย เพราะ
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เหตุแหงการดืม่ น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ทานทั้งหลายไดเห็นหรือ
ไดฟงบาปกรรมเห็นปานนี้บา งหรือไม ฯ
ภิ. พระเจา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟงมาแลว และจักไดฟงตอไป ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. คิหิสูตร
[๑๗๙] ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแวดลอมดวยอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลวนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้งนั้น พระผูมี
พระภาคตรัสเรียกทานพระสารีบุตรวาดูกรสารีบุตร ทานทั้งหลายพึงรูจ ักคฤหัสถคนใดคนหนึ่ง
ผูนุงหมผาขาว มีการงานสํารวมดีในสิกขาบท ๕ ประการ และมีปรกติไดตามความปรารถนา ได
โดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบนั อันมีในจิตยิง่ ๔ ประการและ
คฤหัสถผูนั้น เมื่อหวังอยู ก็พงึ พยากรณตนดวยตนเองวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตว
ดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแลว เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนาคฤหัสถยอมเปนผูมีการงานสํารวมดีในสิกขาบท ๕
ประการเปนไฉน ดูกรสารีบุตร อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ๑
อทินนาทาน ๑กาเมสุมิจฉาจาร ๑ มุสาวาท ๑ การดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนทีต่ ั้ง
แหงความประมาท ๑ คฤหัสถเปนผูมีการงานสํารวมดีในสิกขาบท ๕ ประการนี้ ฯ
คฤหัสถเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบากซึ่งธรรมเครื่อง
อยูเปนสุขในปจจุบันอันมีในจิตยิ่ง ๔ ประการเปนไฉน ดูกรสารีบุตรอริยสาวกในธรรม
วินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระ
ผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เปนธรรม
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบนั อันมีในจิตยิ่ง ขอที่ ๑ อันอริยสาวกนั้นไดถึงแลว เพื่อความหมด
จดแหงจิตทีย่ ังไมหมดจด เพือ่ ความผองแผวแหงจิตทีย่ ังไมผองแผว ฯ
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อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวในพระ
ธรรมวา ธรรมอันพระผูมีภาคตรัสดีแลว ... อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน นี้เปนธรรมเครื่อง
อยูเปนสุขในปจจุบัน อันมีในจิตยิ่ง ขอที่ ๒ ...
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ
วา พระสงฆสาวกของพระผูม ีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ...เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่ง
กวา นีเ้ ปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบนั อันมีในจิตยิง่ ขอที่ ๓ ...
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยศีลที่พระอริยะใครแลว ไมขาด ไมทะลุ
ไมดาง ไมพรอย เปนไทย วิญูชนสรรเสริญ เปนไปเพือ่ สมาธิ นี้เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุข
ในปจจุบนั อันมีในจิตยิ่ง ขอที่ ๔ อันอริยสาวกนั้นไดถงึ แลว เพื่อความหมดจดแหงจิตที่ยังไม
หมดจด เพื่อความผองแผวแหงจิตที่ยังไมผองแผว คฤหัสถผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดย
ไมยาก ไมลําบาก ซึ่งธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบนั อันมีในจิตยิ่ง ๔ ประการนี้ ดูกรสารีบุตร
เธอทั้งหลายพึงรูจักคฤหัสถคนใดคนหนึ่ง ผูนุงหมผาขาว มีการงานสํารวมดีในสิกขาบท ๕
ประการ และมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยากไมลําบาก ซึ่งธรรมเครื่องอยูเปนสุขใน
ปจจุบัน อันมีในจิตยิ่ง ๔ ประการนีแ้ ละคฤหัสถนั้น เมื่อหวังอยู ก็พึงพยากรณตนดวยตนเองวา
เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาตสิ้นแลวเปน
พระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา ฯ
บัณฑิตเห็นภัยในนรกแลว พึงเวนบาปเสีย สมาทานอริยธรรมแลว
พึงเวนบาปเสีย ไมพึงเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย ในเมื่อความพยายามมีอยู
ไมพึงกลาวคําเท็จทั้งที่รูไมพงึ แตะตองของที่เจาของไมให ยินดีดว ยภริยา
ของตนไมพึงยินดีภริยาผูอื่น และไมพึงดื่มสุราเมรัยเครื่องยังจิตใหหลง
ใหล พึงระลึกถึงพระสัมพุทธเจาเสมอ และพึงตรึกถึงพระธรรมเสมอ
พึงอบรมจิตใหปราศจากพยาบาท อันเปนประโยชนเกื้อกูลแกเทวโลก
ทักษิณาทานที่ผูตองการบุญแสวงหาบุญใหแลว ในสัตบุรุษกอน
ในเมื่อไทยธรรมเกิดขึ้นแลว ยอมเปนทักษิณามีผลไพบูลย ดูกรสารีบุตร
เราจักบอกสัตบุรุษให จงฟงคําของเรา ในบรรดาโคดํา ขาว แดง หมอก
พรอย หมน หรือแดงออน ชนิดใดชนิดหนึง่ โคที่ฝกแลวยอมเกิดเปน
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โคหัวหนาหมูใ ด หัวหนาหมูต ัวนั้นเปนโคที่นําธุระไปได สมบูรณดวย
กําลัง เดินไดเรียบรอยและเร็ว คนทั้งหลายยอมเทียมโคตัวนั้นในการขน
ภาระไมคํานึงถึงสีของมัน ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ใน
ชาติอยางใดอยางหนึ่ง คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร จัณฑาล
ปุกกุสะ บรรดามนุษยเหลานัน้ ทุกๆ ชาติ คนผูที่ฝกแลว ยอมเกิดเปนผู
มีวัตรดี ตั้งอยูใ นธรรม สมบูรณดวยศีล กลาวคําสัตย มีใจประกอบดวย
หิริ ละชาติ และมรณะไดแลว อยูจบพรหมจรรย ปลงภาระลงแลว ไม
ประกอบดวยกิเลส ไดทํากิจเสร็จแลว ไมมอี าสวะ เปนผูถ ึงฝงแหงธรรม
ทั้งปวง ดับแลวเพราะไมถือมั่นก็ทักษิณาทีบ่ ําเพ็ญในผูนนั้ ผูปราศจาก
ความกําหนัด เปนบุญเขต ยอมมีผลไพบูลย สวนคนพาลผูไ มรูแจง
มีปญญาทราม ไมไดสดับ ยอมใหทานในภายนอก ไมคบหาสัตบุรุษ
สวนชนเหลาใด ยอมคบหาสัตบุรุษผูมีปญญาดี ไดรับยกยองวาเปนนัก
ปราชญ ชนเหลานั้นตั้งศรัทธาไวในพระสุคตเปนเคามูลแลว ยอมไปสู
เทวโลก หรือพึงเกิดในตระกูลสูงในโลกนี้ ชนเหลานัน้ เปนบัณฑิต ยอม
บรรลุนิพพานโดยลําดับ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๐. ภเวสิสูตร
[๑๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญ ขณะที่เสด็จดําเนินไปตามหนทางไกล ไดทอดพระเนตรเห็นสาละปาใหญ ณ ประเทศ
แหงหนึ่ง จึงทรงแวะลงจากหนทางเสด็จเขาไปสูปาสาละ นั้นครั้นเสด็จถึงแลวจึงทรงทําการแยม
ใหปรากฏ ณ ที่แหงหนึ่งครั้งนั้น ทานพระอานนทไดคดิ วา อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหพระผู
มีพระภาคทรงกระทําการแยมใหปรากฏ พระตถาคตยอมไมทรงกระทําการแยมใหปรากฏดวยไมมี
เหตุ ครั้งนั้น ทานพระอานนทจึงไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคทรงกระทําการแยมใหปรากฏ พระตถาคตยอมไมทรงทําการ
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แยมใหปรากฏดวยไมมีเหตุ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เรื่องเคยไดมีมาแลว คือ ณ
ประเทศนี้ไดเปนเมืองมั่งคั่ง กวางขวาง มีชนมาก มีมนุษยหนาแนน ก็พระผูมีพระภาค
พระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงอาศัยอยูในพระนครนัน้ ก็อบุ าสกนามวาภเวสี
ของพระผูมีพระภาคพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูไ มกระทําใหบริบูรณในศีล
อุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน เปนผูอันภเวสีอุบาสกชี้แจงชักชวน ก็ไมกระทําใหบริบูรณในศีล
ครั้งนั้น ภเวสีอุบาสกไดคิดวาก็เราเปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา ชักชวนอุบาสกประมาณ
๕๐๐ คนเหลานี้ และเราก็เปนผูไมกระทําใหบริบูรณในศีล แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้
ก็เปนผูไมกระทําใหบริบูรณในศีล ตางคนตางก็เทาๆ กัน ไมยิ่งไปกวากันผิฉะนั้น เราควร
ปฏิบัติใหยิ่งกวา ครั้งนั้น ภเวสีอุบาสกไดเขาไปหาอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นแลวไดกลาว
วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ตั้งแตวนั นี้ไปขอทานทั้งหลายจงจําเราไว วาเปนผูกระทําใหบริบูรณ
ในศีล ครั้งนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดคดิ วา ภเวสีอุบาสกผูเ ปนเจา เปนผูมีอุปการะ
มากเปนหัวหนา ชักชวนเราทั้งหลาย ก็ภเวสีอุบาสกผูเปนเจาจักเปนผูก ระทําใหบริบูรณในศีล ก็
ไฉนเราทั้งหลายจะทําใหบริบูรณในศีลไมไดเลา ครั้งนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดเขาไป
หาภเวสีอุบาสกแลวกลาววา ตั้งแตวนั นี้ไปขอภเวสีอุบาสกผูเปนเจาจงจําอุบาสก ๕๐๐ แมเหลานี้
วาเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ครั้งนั้น ภเวสีอุบาสกไดคิดวา ก็เราแลเปนผูมีอุปการะมาก
เปนหัวหนาชักชวนอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ และเราก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลแม
อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ตางคนตางก็เทาๆ กัน ไมยิ่งไป
กวากัน ผิฉะนัน้ เราควรปฏิบัติใหยงิ่ กวา ครั้งนั้นภเวสีอุบาสกไดเขาไปหาอุบาสกประมาณ
๕๐๐ เหลานัน้ แลวกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ตั้งแตวันนี้ไป ขอทานทั้งหลายจงจําเรา
ไววา เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ครั้งนั้น
อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นไดคดิ วา ภเวสีอุบาสกผูเปนเจา เปนผูมอี ุปการะมาก เปนหัวหนา
ชักชวนเราทั้งหลาย ภเวสีอบุ าสกผูเปนเจาจักประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอัน
เปนธรรมของชาวบาน ก็ไฉนเราทั้งหลายจักเปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจาก
เมถุนอันเปนธรรมของชาวบานไมไดเลา ครั้งนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดเขาไปหา
ภเวสีอุบาสกแลวกลาววา ตั้งแตวันนี้ไป ขอภเวสีอุบาสกผูเ ปนเจา จงจําอุบาสก ๕๐๐ แมเหลานี้
วา เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ครั้งนั้น
ภเวสีอุบาสกไดคิดวา ก็เราแลเปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา ชักชวนอุบาสกประมาณ ๕๐๐
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เหลานี้ และเราก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูกระทํา
ใหบริบูรณในศีล และเราก็เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของ
ชาวบาน แมอบุ าสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจาก
เมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ตางคนตางก็เทาๆ กัน ไมยิ่งไปกวากัน ผิฉะนั้น เราควรปฏิบัติ
ใหยิ่งกวา ครั้งนั้น ภเวสีอุบาสกไดเขาไปหาอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นแลวกลาววา ดูกร
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ตั้งแตวนั นี้ไป ขอทานทั้งหลายจงจําเราไววาเปนผูบริโภคอาหารมื้อเดียว
เวนการบริโภคในราตรี งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ครั้งนั้นประมาณ ๕๐๐
เหลานั้น ไดคดิ วา ภเวสีอุบาสกผูเปนเจา เปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา ชักชวนเราทั้งหลาย
ภเวสีอุบาสกอุบาสกผูเปนเจา จักเปนผูบริโภคอาหารมื้อเดียว เวนการบริโภคในราตรี งดเวนการ
บริโภคอาหารในเวลาวิกาล ก็ไฉนเราทั้งหลายจักเปนผูบริโภคมื้อเดียวเวนการบริโภคในราตรี
งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลไมไดเลา ครั้งนั้นอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดเขาไป
หาภเวสีอุบาสกแลวกลาววา ตั้งแตวนั นี้ไป ขอภเวสีอุบาสกผูเปนเจา จงจําอุบาสก ๕๐๐ แม
เหลานี้วา เปนผูบริโภคอาหารมื้อเดียว งดการบริโภคในราตรี งดเวนการบริโภคอาหารในเวลา
วิกาลครั้งนั้น ภเวสีอุบาสกไดคิดวา ก็เราแลเปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา ชักชวนอุบาสก
ประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ และเราก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้
ก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล และเราเปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอัน
เปนธรรมของชาวบาน แมอบุ าสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติ
เวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน และเราเปนผูบริโภคอาหารมื้อเดียว งดการบริโภคใน
ราตรี งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐เหลานี้ ก็เปนผูบ ริโภค
อาหารมื้อเดียว งดการบริโภคในราตรี งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ตางคนตางก็เทาๆ
กัน ไมยิ่งไปกวากัน ผิฉะนั้นเราควรปฏิบัติใหยิ่งกวา ครั้งนั้น ภเวสีอุบาสกไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขา
แตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคภเวสีอุบาสก
ไดบรรพชาอุปสมบท แลวในสํานัก พระผูม ีพระภาคพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ก็
ภเวสีภิกษุอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมูอยูผูเดียวไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว
ไมนานนักก็ทาํ ใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตรทัง้ หลายออกบวชเปนบรรพชิต
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โดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลวพรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้อีกมิไดมี ก็แลภเวสีภกิ ษุไดเปน
พระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตทั้งหลายดูกรอานนท ครั้งนัน้ อุบาสกประมาณ ๕๐๐
เหลานั้น ไดคดิ วาภเวสีอุบาสกผูเปนเจา เปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา ชักชวนเราทั้งหลาย
ก็ภเวสีอุบาสกผูเปนเจาจักปลงผมหนวดครองผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิต ไฉนเราทั้งหลาย
จักปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตไมไดเลา ครั้งนั้นอุบาสกประมาณ
๕๐๐ เหลานั้น ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงที่
ประทับ แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายพึงไดบรรพชาอุปสมบทใน
สํานักของพระผูมีพระภาคอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักพระ
ผูมีพระภาคพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว ครั้งนั้น ภเวสีภิกษุไดคดิ วา เรา
แลเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งวิมุตติสุขอันเปนธรรมชั้นเยีย่ มนี้
โอหนอ ภิกษุประมาณ ๕๐๐ แมเหลานี้ ก็พึงเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม
ลําบาก ซึ่งวิมุตติสุขอันเปนธรรมชั้นเยี่ยมนี้ ครั้งนั้นภิกษุประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ตางเปนผู
หลีกออกจากหมู อยูผูเดียว ไมประมาทมีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนักก็ไดทาํ ใหแจง
ซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ
นั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ไดรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บ
แลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีกภิกษุประมาณ ๕๐๐ เหลา
นั้น มีภเวสีภกิ ษุเปนประมุข พยายามบําเพ็ญธรรมที่สูงๆ ขึ้นไป ประณีตขึ้นไป ไดทําใหแจง
ซึ่งวิมุตติอันเปนธรรมชั้นเยี่ยม ดวยประการฉะนี้ ดูกรอานนท เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้วาเราทั้งหลายจักพยายามบําเพ็ญธรรมที่สูงๆ ขึ้นไป ประณีตขึ้นไป จักทําให
แจงซึ่งวิมุตติอนั เปนธรรมชั้นเยีย่ ม ดูกรอานนท เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอุปาสกวรรคที่ ๓
__________________
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สารัชชสูตร
๒. วิสารทสูตร
๓. นิรยสูตร
๔. เวรสูตร
๕. จัณฑาลสูตร
๖. ปติสูตร
๗. วณิชชสูตร
๘. ราชสูตร
๙. คิหิสูตร
๑๐. ภเวสิสูตร ฯ
__________________
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อรัญญวรรคที่ ๔
๑. อารัญญกสูตร
[๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ๕ จําพวกเปนไฉน
คือ ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตรเพราะโงเขลา เพราะหลงงมงาย ๑มีความปรารถนาลามก ถูกความ
อยากครอบงํา จึงถืออยูปาเปนวัตร ๑ ถืออยูป าเปนวัตรเพราะเปนบา เพราะจิตฟุงซาน ๑ ถือ
อยูปาเปนวัตรเพราะรูวาเปนวัตรอันพระพุทธเจาและสาวกแหงพระพุทธเจาทั้งหลายสรรเสริญ ๑
ถืออยูปาเปนวัตรเพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ ความขัดเกลา
ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูถือ
อยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้
ภิกษุผูถืออยูปา เปนวัตร เพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ ความ
ขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ เปนผูเลิศ ประเสริฐ
เปนประธาน สูงสุดและดีกวาภิกษุผูถืออยูป าเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ เปรียบเหมือนนมสดเกิดจาก
โคนมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกิดจาก
เนยใส หัวเนยใสชาวโลกยอมกลาววาเปนยอดในจําพวกโครส ๕ เหลานั้นฉันใด บรรดาภิกษุ
ผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ภิกษุผูถืออยูป าเปนวัตรเพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนา
นอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูม ีความตองการดวยขอปฏิบตั ิอันงาม
เชนนี้ เปนเลิศ ประเสริฐ เปนประธาน สูงสุด และดีกวาภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวก
นี้ ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ปงสุกูลิกสูตร
[๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๒
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๓. รุกขมูลิกสูตร
[๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถืออยูโคนไมเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. โสสานิกสูตร
[๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถืออยูปาชาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อัพโภกาสิกสูตร
[๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถืออยูในทีแ่ จงเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. เนสัชชิกสูตร
[๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือการนั่งเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ยถาสันถติกสูตร
[๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถืออยูในเสนาสนะตามที่ทานจัดใหอยางไรเปนวัตร
๕ จําพวกนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. เอกาสนิกสูตร
[๑๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือการนั่งฉัน ณ อาสนะเดียวเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๘
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๙. ขลุปจฉาภัตติกสูตร
[๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือหามภัตอันนํามาถวาย เมื่อภายหลังเปนวัตร ๕
จําพวกนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ปตตปณฑิกสูตร
[๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ๕
จําพวกเปนไฉน คือ ภิกษุเปนผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร เพราะโงเขลา เพราะหลง
งมงาย ๑ มีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา จึงเปนผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๑
เปนผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตรเพราะเปนบาเพราะจิตฟุงซาน ๑ เปนผูถือฉันเฉพาะในบาตร
เปนวัตร เพราะรูวาเปนวัตรอันพระพุทธเจาและสาวกแหงพระพุทธเจาทั้งหลายสรรเสริญ ๑
เปนผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร เพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ
ความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ
ผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร เพราะอาศัย
ความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูม ีความ
ตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนประธาน สูงสุด และดีกวาภิกษุ
ผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากโค นมสมเกิดจาก
นมสดเนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกิดจากเนยใส หัวเนยใส
ชาวโลกยอมกลาววาเปนเลิศในจําพวกโครส ๕ เหลานั้น ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ
ผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร เพราะอาศัย
ความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูม ีความ
ตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนประธาน สูงสุด และดีกวาภิกษุ
ผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอรัญญวรรคที่ ๔
__________________
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อารัญญกสูตร
๒. ปงสุกูลิกสูตร
๓. รุกขมูลิกสูตร
๔. โสสานิกสูตร
๕. อัพโภกาสิกสูตร
๖. เนสัชชิกสูตร
๗. ยถาสันถติกสูตร
๘. เอกาสนิกสูตร
๙. ขลุปจฉาภัตติกสูตร ๑๐. ปตตปณฑิกสูตร ฯ
__________________
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พราหมณวรรคที่ ๕
๑. โสณสูตร
[๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมของพราหมณที่เกาแก ๕ ประการนี้ บัดนีย้ อม
ปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ไดทราบวา
เมื่อกอนพวกพราหมณยอมสมสูเฉพาะพราหมณี ไมสมสูกะหญิงที่ไมใชพราหมณี บัดนี้ พวก
พราหมณยอมสมสูกะพราหมณีบาง ยอมสมสูกะหญิงที่ไมใชพราหมณีบาง บัดนี้ พวกสุนัข
ยอมสมสูกะสุนัขตัวเมียเทานั้นไมสมสูกะสัตวตัวเมียที่ไมใชพวกสุนัข นี้เปนธรรมของพราหมณ
ที่เกาแกขอที่ ๑บัดนี้ปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ไดทราบวา เมื่อ
กอนพวกพราหมณยอมสมสูกะพราหมณีที่มีระดูเทานัน้ ไมสมสูกะพราหมณีที่ไมมีระดู บัดนี้
พวกพราหมณยอมสมสูกะพราหมณีที่มีระดูบาง ยอมสมสูกะพราหมณีที่ไมมีระดูบาง บัดนี้
พวกสุนัขยอมสมสูกะสุนัขตัวเมียที่มีระดูเทานั้น ไมสมสูกะสุนัขตัวเมียที่ไมมีระดู นีเ้ ปนธรรม
ของพราหมณที่เกาแกขอที่ ๒ บัดนี้ปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ไดทราบวา
เมื่อกอนพวกพราหมณยอมไมซื้อไมขายพราหมณี ยังการอยูรวมกันใหเปนไปดวยความรักผูกพัน
บัดนี้พวกพราหมณยอมซื้อบาง ยอมขายบางซึ่งพราหมณี ยังการอยูรวมกันใหเปนไปดวยความรัก
ความผูกพัน บัดนี้ พวกสุนัขยอมไมซื้อไมขายสุนัขตัวเมีย ยังการอยูรวมกันใหเปนไปดวยความรัก
ความผูกพัน นีเ้ ปนธรรมของพราหมณที่เกาแกขอที่ ๓ บัดนี้ยอมปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏ
ในพวกพราหมณ ไดทราบวาเมื่อกอนพวกพราหมณยอมไมทําการสะสมทรัพยบาง ขาวเปลือก
บาง เงินบางทองบาง บัดนี้ พวกพราหมณยอมทําการสะสมทรัพยบาง ขาวเปลือกบาง เงิน
บาง ทองบาง บัดนี้ พวกสุนขั ยอมไมทําการสะสมทรัพยบาง ขาวเปลือกบาง เงินบาง ทอง
บาง นี้เปนธรรมของพราหมณที่เกาแกขอที่ ๔ บัดนี้ ยอมปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏใน
พวกพราหมณ ไดทราบวา เมือ่ กอนพวกพราหมณยอมแสวงหาอาหารเย็นเพื่อกินในเวลาเย็น
อาหารเชาเพื่อกินในเวลาเชา บัดนี้พวกพราหมณบริโภคอาหารจนอิ่มตามตองการแลว ยอมถือ
เอาสวนที่เหลือไป บัดนี้พวกสุนัขยอมแสวงหาอาหารเย็นเพื่อกินในเวลาเย็น อาหารเชาเพื่อ
กินในเวลาเชานี้เปนธรรมของพราหมณที่เกาแกขอที่ ๕ บัดนี้ ยอมปรากฏในพวกสุนขั ไม
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ปรากฏในพวกพราหมณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมของพราหมณที่เกาแก ๕ ประการนี้แล บัดนี้
ยอมปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. โทณสูตร
[๑๙๒] ครั้งนั้นแล โทณพราหมณเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญขาพระองคไดสดับมาดังนี้วา พระสมณะ
โคดมไมอภิวาท ไมลุกรับ หรือไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ ซึง่ พราหมณผูแกเฒาเปนผูใหญลวงกาล
ผานวัยแลว ขอนั้นเห็นจะเปนเหมือนอยางนั้น เพราะทานพระโคดมไมอภิวาท ไมลกุ รับ หรือไม
เชื้อเชิญดวยอาสนะ ซึ่งพราหมณผูแกเฒาเปนผูใหญลวงกาลผานวัยแลว ขอนี้ไมดีเลย พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรโทณะ แมทานก็ยอมปฏิญาณวาเปนพราหมณมใิ ชหรือ ฯ
ท. ขาแตทานพระโคดม ผูใ ดเมื่อกลาวโดยชอบ พึงกลาววาเปนพราหมณ อุภโต
สุชาติทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนทีถ่ ือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใคร
จะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เปนผูเลาเรียน ทรงมนตรูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ
และเกฏภะ พรอมทั้งอักขระประเภท มีคัมภีรอิติหาสะเปนที่หา เขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ
เปนผูชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุรสิ ลักษณะ ผูนนั้ เมื่อกลาวโดยชอบ พึง
หมายซึ่งขาพระองคนั้นเทียว เพราะขาพระองคเปนพราหมณอุภโตสุชาติทั้งฝายมารดาและบิดา
มีครรภเปนทีถ่ ือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอาง
ถึงชาติ เปนผูเลาเรียน ทรงมนต รูจบไตรเพท พรอมดวยคัมภีรนิฆัณฑุและเกฏภะ พรอมทั้ง
อักขระประเภท มีคัมภีรอิติหาสะเปนทีห่ า เขาใจตัวบทเขาใจไวยากรณ เปนผูชํานาญใน
คัมภีรโลกายตะและตําราทายมหาปุริสลักษณะ ฯ
พ. ดูกรโทณะ บรรดาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ
ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตตระ ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ ฤาษี
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วาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคั คุ ซึ่งเปนผูผูกมนต บอกมนต พวกพราหมณในปจจุบันนี้
ขับตาม กลาวตาม ซึ่งบทมนตของเกานี้ ทีท่ านขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวได
ถูกตอง บอกไดถูกตองตามที่ทานกลาวไว บอกไว ฤาษีเหลานั้นยอมบัญญัติพราหมณไว ๕
จําพวกนี้ คือ พราหมณผูเสมอดวยพรหม ๑ พราหมณเสมอดวยเทวดา ๑ พราหมณผมู ี
ความประพฤติดี ๑พราหมณผูมีความประพฤติดีและชัว่ ๑ พราหมณจัณฑาลเปนที่ ๕ ดูกร
โทณะทานเปนพราหมณจําพวกไหนในจําพวกพราหมณ ๕ จําพวกนัน้ ฯ
โท. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไมรูจักพราหมณ ๕ จําพวกนี้แตขาพระองค
รูวาเปนพราหมณเทานัน้ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดแสดงธรรมแกขาพระองค โดยประการที่
ขาพระองคจะพึงรูจักพราหมณ ๕ จําพวกนี้ ฯ
พ. ดูกรโทณะ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ฯ
โทณพราหมณทูลรับพระผูมีพระภาควา พระเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร
โทณะ ก็พราหมณเปนผูเสมอดวยพรหมอยางไร พราหมณในโลกนี้เปนอุภโตสุชาตทั้งฝาย
มารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคาน
ติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติโกมารพรหมจรรยเรียนมนตอยูตลอด ๔๘ ป ครั้นแลว
ยอมแสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพือ่ อาจารยโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไมเปน
ธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมใชแสวงหาดวยกสิกรรม พาณิชยกรรม
โครักขกรรม การเปนนักรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือกระเบื้องเที่ยว
ภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว ปลงผมและหนวดนุงหมผา
กาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้ มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศ
หนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทกุ สถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย ถึง
ความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ
มีใจประกอบดวยกรุณา ... ประกอบดวยมุทิตา ... ประกอบดวยอุเบกขา แผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถานดวยใจประกอบดวยอุเบกขา
อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิไดไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เธอเจริญ
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พรหมวิหาร ๔ ประการนี้แลว เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติพรหมโลก ดูกรโทณะ พราหมณเปน
ผูชื่อวาเสมอดวยพรหมอยางนี้แล ฯ
ดูกรโทณะ ก็พราหมณเปนผูเสมอดวยเทวดาอยางไร พราหมณในโลกนี้เปนอุภโต
สุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนทีถ่ ือปฏิสนธิหมดจดตลอด ๗ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครๆ
จะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติโกมารพรหมจรรย เรียนมนตอยูตลอด ๔๘ ป
ครั้นแลว ยอมแสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพื่ออาจารยโดยธรรม ไมแสวงหาอยางไมเปน
ธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมใชแสวงหาดวยกสิกรรม พาณิชยกรรม
โครักขกรรม การเปนนักรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือกระเบื้องเที่ยว
ภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลวยอมแสวงหาภรรยาโดยธรรม
อยางเดียว ไมแสวงหาโดยไมเปนธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมแสวงหา
ดวยการซื้อ ดวยการขาย ยอมแสวงหาพราหมณีเฉพาะที่เขายกใหดว ยการหลั่งน้ํา เขายอมสมสู
เฉพาะพราหมณีไมสมสูดวยสตรีชั้นกษัตริย แพศย ศูทร จัณฑาล เนสาท ชางจักสาน ชาง
ทํารถ เทหยากเยื่อ สตรีมีครรภ มีลูกออน ไมมีระดู ดูกรโทณะ เพราะเหตุไรพราหมณจึง
ไมสมสู สตรีมีครรภ เพราะเหตุวา ถาพราหมณสมสูสตรีมีครรภไซร มาณพหรือมาณวิกายอม
เปนผูชื่อวาเกิดแตกองอุจจาระ เพราะฉะนัน้ พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีครรภ เพราะเหตุไร
พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีลูกออน เพราะเหตุวา ถาพราหมณสมสูสตรีมีลูกออนไซร มาณพหรือ
มาณวิกายอมเปนผูชื่อวาดื่มของไมสะอาด เพราะฉะนั้น พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีลูกออน
พราหมณีนั้นเปนพราหมณีของพราหมณ มิใชตองการความใคร ความสนุก ความยินดี ตองการ
บุตรอยางเดียว เขามีบุตรหรือธิดาแลว จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปน
บรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ
ละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เธอ
เจริญฌาณทั้ง ๔ ประการนีแ้ ลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรโทณะ พราหมณ
เปนผูเสมอดวยเทวดาอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรโทณะ ก็พราหมณเปนผูมีความประพฤติดีอยางไร พราหมณในโลกนี้ เปน
อุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรษุ ไมมี
ใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติโกมารพรหมจรรย เรียนมนตอยูต ลอด ๔๘ ป
ครั้นแลว แสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพื่ออาจารยโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไม
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เปนธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานัน้ อยางไร คือ ไมใชแสวงหาดวยกสิกรรม พาณิชยกรรม
โครักขกรรม การเปนนักรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือ กระเบื้องเที่ยว
ภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลวยอมแสวงหาภรรยาโดยธรรม
อยางเดียว ไมแสวงหาโดยไมเปนธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมแสวงหา
ดวยการซื้อ การขาย ยอมแสวงหาพราหมณีเฉพาะผูที่เขายกใหดว ยการหลั่งน้ํา เขายอมสมสู
เฉพาะพราหมณี ไมสมสูสตรีชั้นกษัตริย แพศย ศูทร จัณฑาล เนสาท ชางจักสาน ชางทํารถ
เทหยากเหยื่อ สตรีมีครรภ มีลูกออน ไมมีระดู ดูกรโทณะ เพราะเหตุไรพราหมณจึงไมสมสู
สตรีมีครรภ เพราะเหตุวา ถาพราหมณยอมสมสูสตรีมีครรภไซร มาณพหรือมาณวิกายอมเปนผู
ชื่อวาเกิดแตกองอุจจาระ เพราะฉะนั้นพราหมณจึงไมสมสูสตรีมีครรภ เพราะเหตุไร พราหมณ
จึงไมสมสูสตรีมีลูกออน เพราะเหตุวา ถาพราหมณสมสูส ตรีมีลูกออนไซร มาณพหรือมาณวิกา
ยอมเปนผูชื่อวาดื่มของไมสะอาด เพราะฉะนั้น พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีลูกออน พราหมณีนนั้
ยอมเปนพราหมณีของพราหมณ มิใชตองการความใคร ความสนุก ความยินดี ตองการบุตร
อยางเดียว เขามีบุตรหรือธิดาแลว ปรารถนาความยินดีในบุตรหรือธิดานั้น ครอบครองทรัพย
สมบัติ ไมออกบวชเปนบรรพชิตเขาดํารงอยูในความประพฤติดีของพราหมณแตปางกอน ไมลวง
ละเมิด พราหมณผูตั้งอยูในความประพฤติดีของพราหมณแตปางกอน ไมลวงละเมิด เพราะเหตุ
ดังนี้แล ชาวโลกจึงเรียกวาพราหมณผูมีความประพฤติดี ดูกรโทณะ พราหมณเปนผูมีความ
ประพฤติดีอยางนี้แล ฯ
ดูกรโทณะ ก็พราหมณเปนผูมีความประพฤติดีชวั่ อยางไร พราหมณในโลกนี้ เปน
อุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไม
มีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติโกมารพรหมจรรยเรียนมนต อยู ๔๘ ป ครั้น
แลว แสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพือ่ อาจารยโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไมเปน
ธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมแสวงหาดวยกสิกรรม พณิชยกรรม โครักข
กรรมการเปนนักรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือกระเบื้องเที่ยวภิกขาจาร
อยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว ยอมแสวงหาภรรยาโดยธรรมบาง โดย
ไมเปนธรรมบาง ดวยการซื้อบาง ดวยการขายบาง ยอมแสวงหาพราหมณีผูที่เขายกใหดวยการ
หลั่งน้ํา เขายอมสมสูพราหมณีบาง สตรีชั้นกษัตริยบาง ชัน้ แพศยบาง ชัน้ ศูทรบาง ชั้นจัณฑาล
บาง ชั้นเนสาทบาง ชั้นจักสานบาง ชั้นชางทํารถบาง ชั้นเทหยากเยื่อบาง มีครรภบาง
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มีลูกออนบาง มีระดูบาง ไมมีระดูบาง พราหมณีนนั้ เปนพราหมณีของพราหมณ ตองการความ
ใครบาง ความสนุกบาง ความยินดีบาง ตองการบุตรบาง เขาไมตั้งอยูในความประพฤติดีของ
พราหมณแตปางกอน ลวงละเมิดพราหมณผูไมตั้งอยูในความประพฤติดีของพราหมณแตปางกอน
ลวงละเมิด เพราะเหตุดังนี้ พราหมณชาวโลกจึงเรียกวาผูมคี วามประพฤติดีและชัว่ ดูกรโทณะ
พราหมณเปนผูมีความประพฤติดีและชัว่ อยางนี้แล ฯ
ดูกรโทณะ ก็พราหมณผูเปนพราหมณจณ
ั ฑาลอยางไร พราหมณในโลกนี้ เปน
อุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ
ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติโกมารพรหมจรรยเรียนมนตอยูตลอด
๔๘ ป ครั้นแลว แสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพื่ออาจารยโดยธรรมบาง โดยไมเปนธรรม
บาง ดวยกสิกรรมบางดวยพาณิชยกรรมบาง ดวยโครักขกรรมบาง ดวยการเปนนักรบบาง
ดวยการรับราชการบาง ดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือกระเบื้องเทีย่ วภิกขาจารอยางเดียว
มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว ยอมแสวงหาภรรยาโดยธรรมบางโดยไมเปนธรรม
บาง ดวยการซื้อบาง ดวยการขายบาง ยอมแสวงหาพราหมณีที่เขายกใหดวยการหลั่งน้าํ เขา
ยอมสมสูพราหมณีบาง สตรีชั้นกษัตริยบาง ชั้นแพศยบาง ชั้นศูทรบาง ชั้นจัณฑาลบาง ชั้น
เนสาทบาง ชั้นชางจักสานบาง ชั้นชางทํารถบาง ชั้นเทหยากเยื่อบาง มีครรภบาง มีลูกออน
บาง มีระดูบาง ไมมีระดูบาง พราหมณีนั้นเปนพราหมณีของพราหมณ ตองการความใครบาง
ความสนุกบาง ความยินดีบา ง ตองการบุตรบาง เขาสําเร็จการเลี้ยงชีพดวยการงานทุกอยาง พวก
พราหมณไดกลาวกะเขาอยางนี้วา ทานปฏิญาณวาเปนพราหมณ เพราะเหตุไรจึงสําเร็จการเลี้ยงชีพ
ดวยการงานทุกอยาง เขาไดตอบอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปรียบเหมือนไฟยอมไหมสิ่งที่สะอาด
บาง สิ่งที่ไมสะอาดบาง แตไฟยอมไมติดดวยสิ่งนัน้ แมฉนั ใด ถาแมพราหมณสําเร็จการเลี้ยง
ชีพดวยการงานทุกอยางไซร แตพราหมณยอ มไมติดดวยการงานนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน พราหมณ
สําเร็จการเลี้ยงชีพดวยการงานทุกอยาง เพราะเหตุดังนี้แล พราหมณชาวโลกจึงเรียกวา พราหมณ
จัณฑาล ดูกรโทณะ พราหมณผูเปนพราหมณจณ
ั ฑาลอยางนี้แล ฯ
ดูกรโทณะ บรรดาฤาษีที่เปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษี อัฏฐกะ ฤาษี
วามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตตระ ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสฤาษีภารทวาชะ ฤาษี
วาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคั คุ ซึ่งเปนผูผูกมนต บอกมนต พวกพราหมณในปจจุบันนี้ขับตาม
กลาวตาม ซึ่งบทมนตของเกานี้ ที่ทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง
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บอกไดถูกตอง ตามที่ทานกลาวไว บอกไว ฤาษีเหลานั้นยอมบัญญัติพราหมณไว ๕ จําพวก
คือ พราหมณผูเสมอดวยพรหม ๑ พราหมณผูเสมอดวยเทวดา ๑ พราหมณผูมีความประพฤติดี ๑
พราหมณผูมีความประพฤติดีและชัว่ ๑ พราหมณจณ
ั ฑาลเปนที่ ๕ ดูกรโทณะ ทานเปนพราหมณ
จําพวกไหน ในจําพวกพราหมณ ๕ จําพวกนั้น ฯ
โท. ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ ขาพระองคยอมไมยังแมพราหมณ
จัณฑาลใหเต็มได ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงาย
ของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในทีม่ ืดดวยหวังวา ผูมีจักษุ
จักเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระองคกับทั้งธรรมและพระภิกษุ
สงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิม
แตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. สังคารวสูตร
[๑๙๓] ครั้งนั้นแล สังคารวพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดทลู ถามพระผูมีพระภาควาขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่อง
ใหมนตแมที่ทาํ การสาธยายตลอดกาลนาน ก็ไมแจมแจงในกาลบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่ไม
ไมทําการสาธยาย และอะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหมนตแมที่ไมไดทําการสาธยายตลอดกาลนาน
ก็แจมแจงไดในกาลบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรพราหมณ สมัยใด บุคคลมีใจอันกามราคะกลุมรุม อันกามราคะครอบงําอยู และยอมไมรู
ชัดตามความเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว สมัยนั้น บุคคล
ยอมไมรูไมเห็นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนตน แมซึ่งประโยชนผูอื่น แมซึ่งประโยชน
ทั้งสองฝาย มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการ
สาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้าํ ซึ่งระคนดวยครั่งขมิ้น สีเขียว หรือสีเหลืองออน
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บุรุษมีตาดี มองดูเงาหนาของตนในภาชนะอันเต็มดวยน้ํานั้น ไมพึงรูไมพึงเห็นตามความเปนจริง
แมฉันใด ดูกรพราหมณสมัยใด บุคคลมีใจอันกามราคะกลุมรุม อันกามราคะครอบงําอยู
และยอมไมรชู ัดตามความเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว สมัย
นั้น บุคคลยอมไมรูไมเห็นตามเปนจริงแมซึ่งประโยชนตน แมซึ่งประโยชนผูอื่น แมซึ่งประโยชน
ทั้งสองฝาย มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการ
สาธยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันพยาบาทกลุมรุม อันพยาบาท
ครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริงซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงพยาบาททีเ่ กิดขึ้นแลว
ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย
เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ํารอนเพราะไฟ เดือดพลานเปนไอ บุรษุ มีตาดีมองดูเงาหนาของ
ตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานัน้ ไมพึงรูไมพงึ เห็นตามเปนจริง แมฉันใด ดูกรพราหมณสมัยใด
บุคคลมีใจอันพยาบาทกลุมรุม อันพยาบาทครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามความเปนจริง ซึ่ง
ธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงพยาบาททีเ่ กิดขึ้นแลว ฯลฯมนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนาน
ก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันถีนมิทธะกลุมรุม อันถีนมิทธะ
ครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงถีนมิทธะทีเ่ กิดขึ้นแลว
ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย
เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ําอันสาหรายและแหนปกคลุมแลว บุรษุ มีตาดีมองดูเงาหนาของ
ตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานัน้ ไมพึงรูไมพงึ เห็นตามเปนจริง แมฉันใด ดูกรพราหมณสมัยใด
บุคคลมีใจอันถีนมิทธะกลุมรุมอันถีนมิทธะครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรม
เปนเครื่องสลัดออกแหงถีนมิทธะที่เกิดขึน้ แลว ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไม
แจมแจง ไมตอ งกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุม อัน
อุทธัจจกุกกุจจะครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหง
อุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึน้ แลว ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตอง
กลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยายเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ํา อันลมพัด ไหว วน เปน
คลื่น บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานั้น ไมพึงรูไมพึงเห็นตามเปนจริง
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แมฉันใดดูกรพราหมณ สมัยใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุม อันอุทธัจจกุกกุจจะ
ครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิด
ขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทํา
การสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันวิจิกจิ ฉากลุมรุม อันวิจกิ ิจฉา
ครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงวิจกิ ิจฉาที่เกิดขึ้นแลว
ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย
เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ําขุน มัว เปนตม ที่เขาวางไวในที่มืด บุรุษมีตาดีมองดูเงา
หนาของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานัน้ ไมพึงรูไมพึงเห็นตามเปนจริง แมฉันใด ดูกรพราหมณ
สมัยใด บุคคลมีใจอันวิจิกจิ ฉากลุมรุม อันวิจิกิจฉาครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริงซึ่ง
ธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงวิจกิ ิจฉาที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนาน
ก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยายฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรพราหมณ ก็สมัยใดแล บุคคลมีใจอันกามราคะไมกลุมรุม อันกามราคะไมครอบงํา
อยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดขึน้ แลว สมัยนั้น
บุคคลยอมรูยอมเห็นตามเปนจริงแมซึ่งประโยชนตนแมซึ่งประโยชนผูอื่น แมซึ่งประโยชน
ทั้งสองฝาย มนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการ
สาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะอันเต็มดวยน้ําซึ่งไมระคนดวยครั่ง ขมิ้น สีเขียว หรือสีเหลือง
ออน บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานั้น พึงรูพึงเห็นตามเปนจริง แม
ฉันใดสมัยใด บุคคลมีใจอันกามราคะไมกลุมรุม อันกามราคะไมครอบงําอยูและยอมรูชัดตาม
เปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว สมัยนั้น บุคคลยอมรูยอมเห็น
ตามเปนจริงแมซึ่งประโยชนตน แมซึ่งประโยชนผูอื่นแมซึ่งประโยชนทั้งสองฝาย มนตแม
ที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจงไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันพยาบาทไมกลุมรุม อัน
พยาบาทไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงพยาบาทที่เกิด
ขึ้นแลว ฯลฯ มนตที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตอ งกลาวถึงมนตที่ทําการ
สาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้าํ ไมรอนเพราะไฟ ไมเดือดพลาน ไมเปนไอ บุรุษมี
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ตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานัน้ พึงรูพึงเห็นตามเปนจริง แมฉันใด สมัยใด
บุคคลมีใจอันพยาบาทไมกลุมรุม อันพยาบาทไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรม
เปนเครื่องสลัดออกแหงพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็
แจมแจง ไมตอ งกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันถีนมิทธะไมกลุมรุม อัน
ถีนมิทธะไมครอบงํา และยอมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงถีนมิทธะที่
เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทํา
การสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ํา อันสาหรายและแหนไมปกคลุมแลว บุรุษมีตาดี
มองดูเงาหนาของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้าํ นั้น พึงรูพึงเห็นตามเปนจริง แมฉันใด สมัยใด
บุคคลมีใจอันถีนมิทธะไมกลุมรุม อันถีนมิทธะไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรม
เปนเครื่องสลัดออกแหงถีนมิทธะที่เกิดขึน้ แลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็
แจมแจง ไมตอ งกลาวมนตที่ทําการสาธยายฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกุกกุจจะไมกลุมรุม
อันอุทธัจจกุกกุจจะไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหง
อุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึน้ แลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตอง
กลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ําอันลมไมพัด ไมไหว ไมวน
ไมเปนคลื่น บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานัน้ พึงรูพึงเห็นตามเปนจริง
แมฉันใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกุกกุจจะไมกลุมรุม อันอุทธัจจกุกกุจจะไมครอบงําอยู และยอมรู
ชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงอุทธัจจกุกกุจจะทีเ่ กิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ไม
ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันวิจิกิจฉาไมกลุมรุม อัน
วิจิกจิ ฉาไมครอบงํา และยอมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงวิจกิ ิจฉาที่เกิดขึ้น
แลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการ
สาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้าํ อันใสแจว ไมขุนมัว ที่เขาวางไวในที่สวาง บุรุษมี
ตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานัน้ พึงรูพึงเห็นตามเปนจริงได แมฉันใด สมัยใด
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บุคคลมีใจอันวิจิกจิ ฉาไมกลุม รุม อันวิจิกจิ ฉาไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซึ่ง
ธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงวิจกิ ิจฉาที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมทไี่ มทําการสาธยายตลอดกาลนาน
ก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยายฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
ดูกรพราหมณ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหมนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนาน
ไมแจมแจงไดในกาลบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย และนีแ้ ลเปนเหตุเปน
ปจจัยเครื่องใหมนตแมทไี่ มทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจงไดในกาลบางคราว ไมตอง
กลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย ฯ
สังคารวพราหมณไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนักพระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ําเปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปใน
ที่มืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับทั้ง
พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควาเปน
อุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวติ จําเดิมตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. การณปาลีสูตร
[๑๙๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่กุฏาคารศาลา ปามหาวันใกลเมือง
เวสาลี สมัยนัน้ การณปาลีพราหมณใชคนใหทําการงานของเจาลิจฉวีอยูไดเห็นปงคิยานีพราหมณ
เดินมาแตไกล ครั้นแลวไดถามวา ออ ทานปงคิยานีมาจากไหนแตยังวัน (แตวนั นัก) ปงคิยานี
พราหมณตอบวา ขาพเจามาจากสํานักพระสมณโคดม ฯ
กา. ทานปงคิยานียอมเขาใจพระปรีชา (ความฉลาดดวยปญญา) ของพระสมณโคดม
วา เห็นจะเปนบัณฑิตนัน้ อยางไร ฯ
ป. ทานผูเจริญ ขาพเจาคือใคร และเปนอะไรจึงจักรูพระปรีชาของพระสมณโคดม
ผูใดพึงรูพระปรีชาของพระสมณโคดม แมผูนั้นพึงเปนเชนกับพระสมณโคดมนั้นแนนอน ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 211
กา. ไดยินวา ทานปงคิยานีสรรเสริญพระสมณโคดมยิ่งนัก ฯ
ป. ขาพเจาคือใคร และเปนอะไรจึงจักสรรเสริญพระสมณโคดม และทานพระสมณ
โคดมพระองคนั้น อันเทวดาและมนุษยทั้งหลายสรรเสริญแลวๆ วาเปนผูประเสริฐที่สุด
กวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
กา. ก็ทานปงคิยานีเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงเลื่อมใสยิ่งนักในพระสมณโคดม
อยางนี้ ฯ
ป. ทานผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษผูอิ่มในรสอันเลิศแลว ยอมไมปรารถนารสที่
เลวเหลาอื่น ฉันใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้นโดยลักษณะใดๆ คือ
โดยสุตตะ โดยเคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรมยอมไมปรารถนาวาทะของสมณะ
เปนอันมากเหลาอื่น โดยลักษณะนั้นๆ ฉันนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผูถูกความหิว และความ
ออนเพลียครอบงํา พึงไดรวงผึ้ง เขาพึงลิ้มรสโดยลักษณะใดๆ ก็ยอมไดรสดีอันไมเจือ ฉันใด
บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใดๆ คือ โดยสุตตะ โดยเคยยะ
โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรม ยอมไดความดีใจ ยอมไดความเลื่อมใสแหงใจ โดย
ลักษณะนั้นๆ ฉันนั้น เปรียบเหมือนบุรุษพึงไดไมจนั ทนแหงจันทนเหลืองหรือจันทนแดง พึงสูดกลิ่น
จากที่ใดๆ เชนจากราก จากลําตน หรือจากยอด ก็ยอมไดกลิ่นหอมดี กลิ่นแท ฉันใด
บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใดๆ คือ โดยสุตตะ โดยเคยยะ
โดยไวยากรณหรือโดยอัพภูตธรรม ก็ยอมไดความปราโมทย ยอมไดโสมนัส โดยลักษณะ
นั้นฉันนัน้ เปรียบเหมือนบุรษุ ผูอาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก นายแพทยผูฉลาดพึงบําบัด
อาพาธของเขาโดยเร็ว ฉันใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้นโดยลักษณะ
ใดๆ คือ โดยสุตตะ โดยเคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรมความโศก ความ
ร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจของเขายอมหมดไปโดยลักษณะนั้นๆ
ฉันนั้น เปรียบเหมือนสระน้ํามีน้ําใสนาเพลินใจน้ําเย็น น้ําขาว มีทาราบเรียบ นารื่นรมย
บุรุษผูรอนเพราะแดด ถูกแดดเผาเหน็ดเหนือ่ ย หิว ระหาย เดินมาถึง เขาลงไปในสระน้ํา
นั้น อาบ ดื่ม พึงระงับ ความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย และความเรารอนทั้งปวง
ฉันใดบุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใดๆ คือ โดยสุตตะโดย
เคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรม ความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย และ
ความเรารอนทั้งปวงของเขา ก็ยอมระงับไป โดยลักษณะนั้นๆฉันนั้น ฯ
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เมื่อปงคิยานีพราหมณกลาวอยางนีแ้ ลว การณปาลีพราหมณลุกจากทีน่ ั่งหมผาเฉวียง
บาขางหนึ่ง คุกเขาขางขวาลงบนแผนดิน ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับอยู
เปลงอุทานสามครั้งวา ขอความนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ขอความนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอความนอบนอม
แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้ แลวกลาวตอไปวา ทานปงคิยานี
ภาษิตของทานแจมแจงยิ่งนัก ทานปงคิยานี ภาษิตของทานแจมแจงยิ่งนัก ทานปงคิยานีประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลง
ทาง หรือสองประทีปในที่มดื ดวยหวังวา ผูมีจักษุจกั เห็นรูปไดฉะนั้น ขาพเจานี้ขอถึงทานพระ
โคดมพระองคนั้น กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานปงคิยานีจงจําขาพเจา
วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตจําเดิมตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ปงคิยานีสูตร
[๑๙๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่กุฏาคารศาลา ปามหาวันใกลเมือง
เวสาลี สมัยนัน้ เจาลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ เฝาพระผูมีพระภาคอยู เจาลิจฉวีบางพวกเขียว
มีวรรณะเขียว มีผาเขียว มีเครื่องประดับเขียว บางพวกเหลืองมีวรรณะเหลือง มีผาเหลือง
มีเครื่องประดับเหลือง บางพวกแดง มีวรรณะแดงมีผาแดง มีเครื่องประดับแดง บางพวก
ขาว มีวรรณะขาว มีผาขาว มีเครื่องประดับขาว พระผูมพี ระภาคทรงรุง เรืองกวาเจาลิจฉวี
เหลานั้น โดยพระวรรณะและพระยศ ครัง้ นั้น ปงคิยานีพราหมณลุกจากที่นั่ง หมผาเฉวียงบา
ขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับอยู แลวกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระผูมพี ระภาค เนื้อความแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนื้อความแจมแจง
กะขาพระองค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปงคิยานี จงแจมแจงกะทานเถิด ครั้งนั้นปงคิยานี
พราหมณไดชมเชยตอพระพักตรพระผูมีพระภาคดวยคาถาโดยยอวา
เชิญทานดูพระอังคีรสผูทรงรุงโรจนอยู เหมือนดอกบัวชือ่ โกกนุท มีกลิน่
หอม ไมปราศจากกลิ่น บานอยู ณ เวลาเชาและเหมือนพระอาทิตย
เปลงรัศมีอยูบนทองฟา ฉะนัน้ ฯ
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ครั้งนั้น เจาลิจฉวีเหลานัน้ ไดใหปง คิยานีพราหมณหม ผาอุตราสงค ๕๐๐ ผืน
ปงคิยานีพราหมณไดทูลถวายใหพระผูมีพระภาคครองผาอุตราสงค ๕๐๐ผืนเหลานั้น พระผูมี
พระภาคไดตรัสกะเจาลิจฉวีเหลานั้นวา ดูกรเจาลิจฉวี ความปรากฏขึ้นแหงรัตนะ ๕ หาไดยาก
ในโลก รัตนะ ๕ เปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ บุคคลผูแสดง
ธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ๑บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว อันผู
อื่นแสดงแลว ๑ บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว อันผูอื่นแสดงแลว ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม ๑ กตัญูกตเวทีบุคคล ๑ ดูกรเจาลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏแหง
รัตนะ ๕ ประการนี้แล หาไดยากในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สุบินสูตร
[๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสุบิน ๕ ประการ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนโพธิสัตวอยู ๕ประการเปนไฉน คือ
แผนดินใหญนี้เปนที่นอนใหญ ขุนเขาหิมวันตเปนเขนยมือซายหยอนลงในสมุทรดานทิศบูรพา
มือขวาหยอนลงในสมุทรดานทิศประจิมเทาทั้งสองหยอนลงในสมุทรดานทิศทักษิณ นี้เปน
มหาสุบินขอที่ ๑ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตว
อยู ฯ
อีกประการหนึ่ง หญาคาไดขึ้นจากนาภีของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะกอนแต
ตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู จดทองฟา ตั้งอยู นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๒
ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรูยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตว
อยู ฯ
อีกประการหนึ่ง หมูห นอนมีสีขาว ศีรษะดํา ไดไตขึ้นมาจากเทาของตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ปกปดตลอดถึง
ชานุมณฑล นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๓ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู
ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ฯ
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อีกประการหนึ่ง นกสี่เหลามีสีตางๆ กัน บินมาจากทิศทั้งสี่ ตกลงแทบเทาของ
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู แลว
กลับกลายเปนสีขาวทุกตัว นีเ้ ปนมหาสุบินขอที่ ๔ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู
ยังเปนพระโพธิสัตวอยู เดินไปมาบนภูเขาคูถลูกใหญ (แต) ไมแปดเปอนคูถ นี้เปนมหาสุบิน
ขอที่ ๕ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปน
พระโพธิสัตวอยู ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ขอที่แผนดินใหญนี้ เปนที่นอนใหญของตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยูขุนเขาหิมวันตเปนเขนย
มือซายหยอนลงในสมุทรดานทิศบูรพา มือขวาหยอนลงในสมุทรดานทิศประจิม เทาทัง้ สองหยอน
ลงในสมุทรดานทิศทักษิณ นีเ้ ปนมหาสุบินขอที่ ๑ ปรากฏเพื่อเปนนิมิตใหทราบวา ตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธะไดตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณที่ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ฯ
ขอที่หญาคาไดขึ้นจากนาภีของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมได
ตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู จดทองฟาตั้งอยู นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๒ ปรากฏเพื่อเปนนิมิต
ใหทราบวา ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะไดตรัสรูอริยมรรคมีองค ๘ แลวประกาศดวยดี ตลอด
ถึงเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
ขอที่หมูหนอนมีสีขาว ศีรษะดํา ไดไตขึ้นจากเทาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ปกปดตลอดถึงชานุมณฑล นี้เปน
มหาสุบินขอที่ ๓ ปรากฏเพื่อเปนนิมิตใหทราบวา คฤหัสถผูนุงหมผาขาวจํานวนมากไดถึง
ตถาคตเปนสรณะตลอดชีวิต ฯ
ขอที่นกสี่เหลามีสีตางๆ กัน บินมาจากทิศทั้งสี่ ตกลงแทบเทาของตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู แลวกลับกลาย
เปนสีขาวทุกตัว นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๔ ปรากฏเพื่อเปนนิมิตใหทราบวา วรรณะทั้งสี่เหลานี้
คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทรออกบวชในธรรมวินยั ที่ตถาคตประกาศแลว ก็ทําให
แจงซึ่งวิมุตติอนั ยอดเยี่ยม ฯ
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ขอที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระ
โพธิสัตวอยู เดินไปมาบนภูเขาคูถลูกใหญ (แต) ไมแปดเปอนคูถ นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๕
ปรากฏเพื่อเปนนิมิตใหทราบวา ตถาคตได (ร่ํารวย) จีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน
ปจจัยเภสัชบริขาร แลวไมลุมหลง ไมหมกมุนไมพวั พัน มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเปลื้อง
ตนออกบริโภค ดูกรภิกษุทั้งหลายมหาสุบนิ ๕ ประการนี้ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธะ กอนแตตรัสรูยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. วัสสสูตร
[๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันตรายของฝนซึ่งพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวก
หมอดูหยั่งไมถึง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ เตโชธาตุเบื้องบนอากาศกําเริบ
เมฆที่เกิดขึ้นยอมกระจายไปเพราะเตโชธาตุกําเริบนั้น นี้เปนอันตรายของฝนขอที่ ๑ ซึ่งพวก
หมอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึง อีกประการหนึ่ง วาโยธาตุเบื้องบนอากาศกําเริบ
เมฆที่เกิดขึ้นยอมกระจายไป เพราะวาโยธาตุกําเริบนั้น นี้เปนอันตรายของฝนขอที่ ๒ ซึ่งพวก
หมอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึง อีกประการหนึ่ง อสุรินทราหูเอาฝามือรับน้ํา
แลวทิ้งลงในมหาสมุทร นี้เปนอันตรายของฝนขอที่ ๓ ซึ่งพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวก
หมอดูหยั่งไมถึง อีกประการหนึ่ง วัสสวลาหกเทวบุตรประมาทเสีย นีเ้ ปนอันตรายของฝนขอที่
๔ ซึ่งพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึงอีกประการหนึ่ง พวกมนุษยไมตั้ง
อยูในธรรม นี้เปนอันตรายของฝนขอที่ ๕ ซึ่งพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันตรายของฝน ๕ ประการนี้แล ซึ่งพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวก
หมอดูหยั่งไมถึง ฯ
จบสูตรที่ ๗
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๘. วาจาสูตร
[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบดวยองค ๕ ประการ เปนวาจาสุภาษิต
ไมเปนทุพภาษิต และเปนวาจาไมมีโทษ วิญูชนไมติเตียน องค ๕ประการเปนไฉน คือ
วาจานัน้ ยอมเปนวาจาทีก่ ลาวถูกกาล ๑ เปนวาจาทีก่ ลาวเปนสัจ ๑ เปนวาจาที่กลาวออนหวาน ๑
เปนวาจาที่กลาวประกอบดวยประโยชน ๑เปนวาจาทีก่ ลาวดวยเมตตาจิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
วาจาประกอบดวยองค ๕ประการนีแ้ ล เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต และเปนวาจาไมมี
โทษ วิญูชนไมติเตียน ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. กุลสูตร
[๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตผูมีศีลทั้งหลาย ยอมเขาไปหาสกุลใด พวกมนุษย
ในสกุลนั้นยอมประสบบุญเปนอันมาก โดยฐานะ ๕ ประการ ฐานะ ๕ประการเปนไฉน คือ
สมัยใด เมื่อบรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล จิตของพวกมนุษยยอมเลื่อมใสเพราะเห็นทาน
สมัยนั้น สกุลนั้นชื่อวาปฏิบตั ิปฏิปทาที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อสวรรค สมัยใด เมื่อ
บรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล พวกมนุษยยอ มลุกรับ (ตอนรับ) กราบไหว ใหอาสนะ (ที่นั่ง)
สมัยนั้น สกุลนั้นชื่อวาปฏิบตั ิปฏิปทาที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อเกิดในสกุลสูง สมัยใด
เมื่อบรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล พวกมนุษยยอมกําจัดมลทินคือความตระหนี่ สมัยนั้นสกุลนั้น
ชื่อวาปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อความเปนผูมีศักดิ์ใหญ(เกียรติยศสูง) สมัยใด
เมื่อบรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล พวกมนุษยยอมจัดของถวายตามสติกาํ ลัง สมัยนั้น สกุลนั้น
ชื่อวา ปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อความเปนผูมีโภคทรัพยมาก สมัยใด เมื่อ
บรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุลพวกมนุษยยอ มไตถาม สอบสวน ยอมฟงธรรม สมัยนั้น สกุลนั้น
ชื่อวาปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อความเปนผูมีปญญามาก ดูกรภิกษุ
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ทั้งหลาย สมัยใด บรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล พวกมนุษยในสกุลนั้นยอมประสบบุญเปน
อันมาก โดยฐานะ ๕ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. นิสสารณียสูตร
[๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่พึงพรากได ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ มนสิการถึงกามทั้งหลาย จิตของเธอยอมไมแลนไป ยอมไม
เลื่อมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอมไปในกามทั้งหลายแตเมื่อเธอมนสิการถึงเนกขัมมะ จิต
ของเธอยอมแลนไป ยอมเลือ่ มใส ยอมตั้งอยู ยอมนอมไปในเนกขัมมะ จิตของเธอนั้นชื่อวา
เปนจิตดําเนินไปแลว อบรมดีแลว ตั้งอยูดแี ลว หลุดพนดีแลว พรากออกดีแลว จากกาม
ทั้งหลาย อาสวะทุกขและความเรารอนเหลาใด ยอมเกิดเพราะกามเปนปจจัย เธอหลุดพนแลว
จากอาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานัน้ เธอยอมไมเสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้นนี้เรา
กลาววาเปนการพรากออกแหงกามทั้งหลาย ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการถึงพยาบาท จิตของเธอยอมไมแลนไป ยอมไม
เลื่อมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอมไปในพยาบาท แตเมื่อเธอมนสิการถึงความไมพยาบาท
จิตของเธอยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส ยอมตั้งอยู ยอมนอมไปในความไมพยาบาท จิตของเธอ
นั้นชื่อวาเปนจิตดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลวหลุดพนดีแลว พรากออกดีแลวจากพยาบาท
อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลาใด ยอมเกิดเพราะพยาบาทเปนปจจัย เธอหลุดพนแลวจาก
อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานั้น เธอยอมไมเสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้น นีเ้ รากลาววา
เปนการพรากออกแหงพยาบาท ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการถึงวิหิงสา จิตของเธอยอมไมแลนไป ยอมไม
เลื่อมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอมไปในวิหิงสา แตเมื่อเธอมนสิการถึงอวิหิงสา จิตของเธอ
ยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส ยอมตั้งอยู ยอมนอมไปในอวิหิงสา จิตของเธอนั้นชื่อวาเปนจิต
ดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ตั้งอยูดีแลวหลุดพนดีแลว พรากออกดีแลวจากวิหิงสา
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อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลาใด ยอมเกิดเพราะวิหงิ สาเปนปจจัย เธอหลุดพนแลวจาก
อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานั้น เธอยอมไมเสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้น นีเ้ รากลาว
วาเปนการพรากออกแหงวิหงิ สา ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการถึงรูปทั้งหลาย จิตของเธอยอมไมแลนไป ยอม
ไมเลื่อมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอมไปในรูปทั้งหลาย แตเมื่อเธอมนสิการถึงอรูป จิตของ
เธอยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส ยอมตั้งอยู ยอมนอมไปในอรูป จิตของเธอนั้นชื่อวาเปนจิต
ดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ตั้งอยูดีแลวหลุดพนดีแลว พรากออกดีแลวจากรูปทั้งหลาย
อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลาใด ยอมเกิดเพราะรูปเปนปจจัย เธอหลุดพนแลวจาก
อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานั้น เธอยอมไมเสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้น นีเ้ รากลาว
วาเปนการพรากออกแหงรูปทั้งหลาย ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการถึงสักกายะ จิตของเธอยอมไมแลนไป ยอมไม
เลื่อมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอมไปในสักกายะ แตเมื่อเธอมนสิการถึงความดับแหงสักกายะ
จิตของเธอยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส ยอมตั้งอยู ยอมนอมไปในความดับแหงสักกายะ จิต
ของเธอนั้นชื่อวาเปนจิตดําเนินไปดีแลวอบรมดีแลว ตั้งอยูดีแลว หลุดพนดีแลว พรากออก
ดีแลวจากสักกายะ อาสวะทุกขและความเรารอนเหลาใด ยอมเกิดเพราะสักกายะเปนปจจัย
เธอหลุดพนแลวจากอาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานัน้ เธอยอมไมเสวยเวทนาที่เกิด
เพราะเหตุนั้น นี้เรากลาววาเปนการพรากออกแหงสักกายะ ฯ
ความเพลินในกามก็ดี ความเพลินในพยาบาทก็ดี ความเพลินในวิหิงสา ก็ดี ความ
เพลินในรูปก็ดี ความเพลินในสักกายะก็ดี ยอมไมบังเกิดขึ้นแกเธอเพราะความเพลินในกาม
ก็ดี ความเพลินในพยาบาทก็ดี ความเพลินในวิหิงสาก็ดีความเพลินในรูปก็ดี ความเพลินใน
สักกายะก็ดี ไมบังเกิดขึ้น ภิกษุนี้เรากลาววาเปนผูไมมีอาลัย ตัดตัณหาไดแลว คลาย
สังโยชนไดแลว ทําที่สุดทุกขไดแลวเพราะละมานะไดโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่พึง
พรากได ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบพราหมณวรรคที่ ๕
จบจตุตถปณณาสก ฯ
__________________
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. โสณสูตร
๒. โทณสูตร
๓. สังคารวสูตร
๔. การณปาลีสูตร
๕. ปงคิยานีสตู ร
๖. สุปนสูตร
๗. วัสสสูตร
๘. วาจาสูตร
๙. กุลสูตร
๑๐. นิสสารณียสูตร ฯ
__________________
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ปญจมปณณาสก
กิมพิลวรรคที่ ๑
[๒๐๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั ใกล เมืองมิถลิ า
ครั้งนั้น ทานพระกิมพิละไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลว นัง่ ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทลู ถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุ เปนปจจัย
เครื่องใหพระสัทธรรมไมดํารงอยูนานในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้
เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในศาสดา เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงใน
ธรรม เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในสงฆ เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง
ในสิกขา เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงกันและกัน ดูกรกิมพิละ นี้แลเปนเหตุเปน
ปจจัยเครื่องใหพระสัทธรรมไมดํารงอยูนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ฯ
กิม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหพระสัทธรรมดํารงอยูได
นาน ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว ฯ
พ. ดูกรกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในศาสดา เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรง
ในธรรม เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในสงฆเปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในสิกขา
เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงกันและกัน ดูกรกิมพิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องให
พระสัทธรรมดํารงอยูไดนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ธัมมัสสวนสูตร
[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการฟงธรรม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ ผูฟงยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ๑ ยอมเขาใจชัดสิ่งที่ไดฟงแลว ๑ ยอมบรรเทาความสงสัย
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เสียได ๑ ยอมทําความเห็นใหตรง ๑ จิตของผูฟงยอมเลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส
ในการฟงธรรม ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อาชานิยสูตร
[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๕
ประการ ยอมควรแกพระราชา ควรเปนมาทรง ยอมถึงความนับวาเปนราชพาหนะ องค ๕
ประการเปนไฉน คือ ความซื่อตรง ๑ ความวิ่งเร็ว ๑ความออนนุม ๑ ความอดทน ๑
ความเสงี่ยม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๕
ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชาควรเปนมาทรง ยอมถึงการนับวา เปนราชพาหนะ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเปนผูควรแกของคํานับ
ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความซื่อตรง ๑ ความเร็ว ๑ความออนโยน ๑ ความอดทน ๑
ความเสงี่ยม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูค วรแกของ
คํานับ ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญ
อื่น ยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. พลสูตร
[๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ กําลัง
คือศรัทธา ๑ กําลังคือหิริ ๑ กําลังคือโอตตัปปะ ๑ กําลังคือวิริยะ ๑ กําลังคือปญญา ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
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๕. เจโตขีลสูตร
[๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในศาสดา ภิกษุใด
ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในศาสดาจิตของภิกษุนั้นยอมไมนอ มไป
เพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่ กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร นี้เปนตะปูตรึงใจ
ขอที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในธรรม
ภิกษุใด ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในธรรมจิตของภิกษุนั้นยอมไม
นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่ บําเพ็ญเพียร นี้เปน
ตะปูตรึงใจขอที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระสงฆ
ภิกษุใด ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระสงฆ จิตของภิกษุนั้นยอม
ไมนอมไปเพือ่ ความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆเพือ่ กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร นี้เปน
ตะปูตรึงใจขอที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในสิกขา
ภิกษุใด ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในสิกขาจิตของภิกษุนั้นยอมไม
นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่ บําเพ็ญเพียร นี้เปน
ตะปูตรึงใจขอที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมโกรธ มีใจไมแชมชื่น มีจิตอันโทสะกระทบแลว กระดาง
ในพวกเพื่อนพรหมจรรย จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ
เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร นี้เปนตะปูตรึงใจขอที่ ๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตะปูตรึงใจ ๕
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
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๖. วินิพนั ธสูตร
[๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูย งั ไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไมปราศจาก
ความรัก ยังไมปราศจากความระหาย ยังไมปราศจากความทะยานอยากในกาม ภิกษุใด เปนผู
ยังไมปราศจากความกําหนัด ...ยังไมปราศจากความทะยานอยากในกาม จิตของภิกษุนั้นยอมไม
นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่ บําเพ็ญเพียร นี้เปน
เครื่องผูกใจขอที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ... ยังไมปราศจากความทะยาน
อยากในกาย ภิกษุใด เปนผูยงั ไมปราศจากความกําหนัด ... ยังไม ปราศจากความทะยานอยากใน
กาย จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อ
บําเพ็ญเพียร นีเ้ ปนเครื่องผูกพันใจขอที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ... ยังไมปราศจากความทะยาน
อยากในรูป ภิกษุใด เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ...ยังไมปราศจากความทะยานอยากใน
รูป จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอ มไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อ
บําเพ็ญเพียร นีเ้ ปนเครื่องผูกพันใจขอที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุฉันอาหารจนอิ่มตามตองการแลว ประกอบความสุขในการนอน
ความสุขในการเอน ความสุขในการหลับอยู ภิกษุใด ฉันอาหารจนอิ่มตามความตองการแลว
ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอนความสุขในการหลับอยู จิตของภิกษุนั้นยอม
ไมนอมไปเพือ่ ความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่ กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร นี้เปน
เครื่องผูกพันใจขอที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุปรารถนาเทพนิกายหมูใดหมูห นึง่ ประพฤติพรหมจรรยดว ยตัง้ ใจวา
เราจักเปนเทวดา หรือเปนเทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล พรต ตบะหรือพรหมจรรยนี้ ภิกษุใด
ปรารถนาเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่ง ประพฤติพรหมจรรยดวยตั้งใจวา เราจักเปนเทวดา หรือเปน
เทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล พรต ตบะหรือพรหมจรรยนี้ จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไป
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เพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่ บําเพ็ญเพียร นี้เปนเครื่องผูกพันใจ
ขอที่ ๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ยาคุสูตร
[๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสของขาวยาคู ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ บรรเทาความหิว ๑ ระงับความระหาย ๑ ยังลมใหเดินคลอง ๑ชําระลําไส ๑ เผาอาหาร
เกาที่ยังไมยอย ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสของขาวยาคู ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ทันตกัฏฐสูตร
[๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษเพราะไมเคี้ยวไมสฟี น ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ตาฟาง ๑ ปากเหม็น ๑ ประสาทที่นํารสอาหารไมหมดจดดี ๑ เสมหะยอม
หุมหออาหาร ๑ อาหารยอมไมอรอยแกเขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษเพราะไมเคีย้ วไมสีฟน
๕ ประการนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสเพราะเคี้ยวไมสีฟน ๕ ประการนี้ ๕ ประการ เปนไฉน
คือ ตาสวาง ๑ ปากไมเหม็น ๑ ประสาทที่นาํ รสอาหารหมดจดดี ๑ เสมหะยอมไมหุมหอ
อาหาร ๑ อาหารยอมอรอยแกเขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายอานิสงสเพราะเคีย้ วไมสีฟน ๕ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. คีตสูตร
[๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผกู ลาวธรรมดวยเสียงขับที่ยาว ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ ตนเองยอมกําหนัดในเสียงนั้นบางผูอื่นยอมกําหนัดในเสียงนัน้ บาง
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พวกคฤหบดียอ มยกโทษวา พวกสมณศากยบุตรเหลานีย้ อ มขับเหมือนพวกเราขับบาง เมื่อภิกษุ
พอใจกระทําเสียง ความเสื่อมแหงสมาธิยอ มมีบาง ประชุมชนรุนหลังยอมถือเปนแบบอยางบาง
ดูกรภิกษุทั้งหลายโทษของภิกษุผูกลาวธรรมดวยเสียงขับที่ยาว ๕ ประการ นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. มุฎฐัสสติสูตร
[๒๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษแหงภิกษุผูลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะนอนหลับ
๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมหลับเปนทุกข ๑ ยอมตื่นเปนทุกข ๑ ยอมฝน
ลามก ๑ เทวดายอมไมรักษา ๑ น้ําอสุจิยอมเคลื่อน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษแหงภิกษุผูลืมสติ
ไมมีสัมปชัญญะ นอนหลับ ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสแหงภิกษุผมู ีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ นอนหลับ
๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมหลับเปนสุข ๑ ยอมตื่นเปนสุข ๑ ยอมไมฝน
ลามก ๑ เทวดายอมรักษา ๑ น้ําอสุจิยอมไมเคลื่อน ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสแหงภิกษุผูมี
สติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ นอนหลับ๕ ประการ นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบกิมพิลวรรคที่ ๑
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. กิมพิลสูตร
๒. ธัมมัสสวนสูตร
๓. อาชานิยสูตร
๔. พลสูตร
๕. เจโตขีลสูตร
๖. วินิพนั ธสูตร
๗. ยาคุสูตร
๘. ทันตกัฏฐสูตร
๙. คีตสูตร
๑๐. มุฏฐัสสติสูตร ฯ
__________________
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อักโกสกวรรคที่ ๒
๑. อักโกสกสูตร
[๒๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดชอบดา ชอบบริภาษเพื่อนพรหมจรรย ชอบติเตียน
พระอริยเจา ภิกษุนั้นพึงหวังไดโทษ ๕ ประการ๕ ประการเปนไฉน คือ เธอยอมตองอาบัติ
ปาราชิก ขาดทางบรรลุโลกุตรธรรม ๑ยอมตองอาบัติที่เศราหมองอยางอื่น ๑ ยอมไดรับโรค
เรื้อรังอยางหนัก ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดชอบดา ชอบบริภาษเพือ่ นพรหมจรรย ชอบติเตียนพระอริยเจา
ภิกษุนั้นพึงหวังไดโทษ ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ภัณทนสูตร
[๒๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดผูท ําความบาดหมาง ทําการทะเลาะ ทําการวิวาท
ทําการอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ภิกษุนนั้ พึงหวังไดโทษ ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน คือ
ยอมไมไดบรรลุคุณวิเศษทีย่ งั ไมไดบรรลุ ๑ ยอมเสื่อมจากคุณที่ไดบรรลุแลว ๑ กิติศพั ทท่ชี ั่วยอม
ฟุงไป ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดทําความบาดหมาง ทําการทะเลาะ ทําการวิวาท ทําการอื้อฉาว กอ
อธิกรณในสงฆ ภิกษุนั้นพึงหวังไดโทษ ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. สีลสูตร
[๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ผูท ุศีล มีศีลวิบัติ ในธรรมวินยั นี้ ยอมถึงความเสื่อมโภคทรัพยอยางมากอันมี
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ความประมาทเปนเหตุ นี้เปนโทษขอที่ ๑ ของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ อีกประการหนึ่ง กิติศัพท
ที่ชั่วของผูทุศีล มีศีลวิบัติยอมฟุงไป นี้เปนโทษขอที่ ๒ ของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ อีกประการ
หนึ่ง ผูทุศลี มีศีลวิบัติ จะเขาสูบริษัทใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท
สมณบริษัทยอมไมองอาจ เกอเขินเขาไปนี้เปนโทษขอที่ ๓ ของคนทุศีล เพราะศีลวิบตั ิอีก
ประการหนึ่งคนทุศีล มีศีลวิบัติ ยอมเปนผูห ลงกระทํากาละ นี้เปนโทษขอที่ ๔ ของคนทุศีล
เพราะศีลวิบัติ อีกประการหนึ่ง คนทุศีล มีศีลวิบัติ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก นี้เปนโทษ ขอที่ ๕ ของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของคนทุศีล
เพราะศีลวิบัติ ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ คนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ในธรรมวินัยนี้ยอมถึงกองโภคทรัพย
มากมาย อันมีความไมประมาทเปนเหตุ นี้เปนอานิสงสขอที่ ๑ ของคนมีศีล เพราะความถึง
พรอมดวยศีล อีกประการหนึ่ง กิติศัพทอนั งามของคนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมฟุง ไป นี้
เปนอานิสงสขอที่ ๒ ของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล อีกประการหนึ่ง คนมีศลี
ถึงพรอมดวยศีลจะเขาสูบริษทั ใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณ
บริษัทยอมองอาจ ไมเกอเขินเขาไป นี้เปนอานิสงสขอที่ ๓ ของคนมีศีล เพราะความถึงพรอม
ดวยศีล อีกประการหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมเปนผูไมหลงกระทํากาละ นี้เปน
อานิสงสขอที่ ๔ ของคนมีศลี เพราะความถึงพรอมดวยศีลอีกประการหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอม
ดวยศีล เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคนี้เปนอานิสงสขอที่ ๕ ของคนมีศีล เพราะความ
ถึงพรอมดวยศีล ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล ๕ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. พหุภาณีสตู ร
[๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูใ นบุคคลผูพูดมาก ๕ ประการ
เปนไฉน คือ พูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑พูดเพอเจอ ๑ เมื่อตายไปยอมเขา
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ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผูพูด
มาก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูพูดพอประมาณ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ไมพูดเท็จ ๑ ไมพูดสอเสียด ๑ ไมพูดคําหยาบ ๑ ไมพูดเพอเจอ ๑ เมื่อตาย
ไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผู
พูดพอประมาณ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อขันติสูตรที่ ๑
[๒๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ ผูไมอดทนยอมไมเปนที่รัก ไมเปนทีช่ อบใจของคนเปนอันมาก ๑ ยอมเปนผูมากดวยเวร ๑
ยอมเปนผูมากดวยโทษ ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสของความอดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
ผูอดทนยอมเปนที่รัก เปนทีช่ อบใจของคนเปนอันมาก ๑ ยอมเปนผูไมมากดวยเวร ๑ ยอมเปน
ผูไมมากดวยโทษ ๑ ยอมเปนผูไมหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลายอานิสงสของความอดทน ๕ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อขันติสูตรที่ ๒
[๒๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ ผูไมอดทนยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของคนเปนอันมาก ๑ ยอมเปนผูโหด
ราย ๑ ยอมเปนผูเดือดรอน ๑ ยอมเปนผูห ลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้แล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสของความอดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
ผูอดทนยอมเปนที่รัก เปนทีช่ อบใจของคนเปนอันมาก ๑ ยอมเปนผูไมโหดราย ๑ ยอมเปนผูไม
เดือดรอน ๑ ยอมเปนผูไมหลงกระทํากาละ ๑เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อานิสงสของความอดทน ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อปาสาทิกสูตรที่ ๑
[๒๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูใ นบุคคลผูถึงพรอมดวยกายกรรม
เปนตนอันไมนาเลื่อมใส ๕ ประการเปนไฉน คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชน
พิจารณาแลว ยอมติเตียน ๑ กิติศัพทที่ชั่วยอมฟุงไป ๑ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตาย
ไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยูใน
บุคคลผูถึงพรอมดวยกายกรรมเปนตนอันไมนาเลื่อมใส ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูมีความประพฤตินํามาซึ่ง
ความเลื่อมใส ๕ ประการเปนไฉน คือ แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณา
แลวยอมสรรเสริญ ๑ กิติศัพทอันงามยอมฟุงไป ๑ ยอมเปนผูไมหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตาย
ไปเขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนีแ้ ล มีอยูในบุคคลผูมี
ความประพฤตินํามาซึ่งความเลื่อมใส ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อปาสาทิกสูตร ๒
[๒๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูใ นบุคคลผูถึงพรอมดวยกายกรรม
เปนตนอันไมนาเลื่อมใส ๕ ประการเปนไฉน คือ คนพวกที่ยังไมเลื่อมใสยอมไมเลื่อมใส ๑
คนพวกที่เลื่อมใสแลวบางพวกยอมคลายความเลื่อมใส ๑ ชื่อวายอมไมกระทําตามคําสอนของ
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พระศาสดา ๑ ประชุมชนชั้นหลังยอมถือตาม ๑ จิตของเขายอมไมเลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โทษ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผูถึงพรอมดวยกายกรรมเปนตนอันไมนาเลื่อมใส ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูมีความประพฤตินํามาซึ่ง
ความเลื่อมใส ๕ ประการเปนไฉน คือ คนพวกทีย่ ังไมเลือ่ มใส ยอมเลื่อมใส ๑ คนพวกที่
เลื่อมใสแลวยอมเลื่อมใสยิ่งขึ้น ๑ ชื่อวายอมกระทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดา ๑ ประชุมชน
ชั้นหลังยอมถือตาม ๑ จิตของเขายอมเลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้แล
มีอยูในบุคคลผูมีความประพฤตินํามาซึ่งความเลื่อมใส ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อัคคิสูตร
[๒๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูเ พราะไฟ ๕ ประการเปนไฉน
คือ ทําใหตาฝาฟาง ๑ ทําใหผวิ เสีย ๑ ทําใหทุรพล ๑ยอมยังการคลุกคลีหมูคณะใหเจริญ ๑
ยอมยังติรัจฉานกถาใหเปนไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนีแ้ ล มีอยูเพราะไฟ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. มธุราสูตร
[๒๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูใ นนครมธุรา ๕ ประการเปน
ไฉน คือ นครมธุรามีพื้นดินไมราบเรียบ ๑ มีฝุนมาก ๑ มีสุนัขดุ ๑ มียักษราย ๑ หาอาหาร
ไดยาก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยูในนครมธุรา ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอักโกสกวรรคที่ ๒
__________________
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อักโกสกสูตร
๒. ภัณฑนสูตร
๓. สีลสูตร
๔. พหุภาณีสูตร
๕. อขันติสูตรที่ ๑
๖. อขันติสูตรที่ ๒
๗. อปาสาทิกสูตรที่ ๑ ๘. อปาสาทิกสูตรที่ ๒
๙. อัคคิสูตร
๑๐. มธุราสูตร ฯ
__________________
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ทีฆจาริกวรรคที่ ๓
๑. ทีฆจาริกสูตรที่ ๑
[๒๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผูประกอบการเที่ยวไปนาน การเทีย่ วไปไม
มีกําหนด ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือยอมไมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ๑ ยอมไมเขาใจ
ชัดสิ่งที่ไดฟงแลว ๑ ยอมไมแกลวกลาดวยสิ่งที่ไดฟงแลวบางประการ ๑ ยอมไดรับโรคเรื้อรัง
อยางหนัก ๑ ยอมไมมีมิตร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผูประกอบการ
เที่ยวไปนาน การเที่ยวไปไมมีกําหนด๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสในการเที่ยวไปมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้๕ ประ
การเปนไฉน คือ ยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ๑ ยอมเขาใจชัดสิ่งที่ไดฟง แลว ๑ ยอม
แกลวกลาดวยสิ่งที่ไดฟงแลวบางประการ ๑ ยอมไมไดรับโรคเรื้อรังอยางหนัก ๑ ยอมมีมิตร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการเที่ยวไปมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ทีฆจาริกสูตรที่ ๒
[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผูประกอบการเที่ยวไปนาน การเทีย่ วไปไม
มีกําหนด ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมไมไดบรรลุคุณวิเศษที่ยังไมไดบรรลุ ๑
ยอมเสื่อมจากคุณวิเศษที่ไดบรรลุแลว ๑ ยอมไมแกลวกลาดวยคุณวิเศษที่ไดบรรลุแลวบางประการ
๑ ยอมไดรับโรคเรื้อรังอยางหนัก ๑ ยอมไมมีมิตร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผูประกอบ
การเที่ยวไปนาน การเที่ยวไปไมมีกําหนด ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสในการเที่ยวไปมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้ ๕ ประ
การเปนไฉน คือ ยอมไดบรรลุคุณวิเศษทีย่ งั ไมไดบรรลุ ๑ ยอมไมเสื่อมจากคุณวิเศษที่ได
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บรรลุแลว ๑ ยอมแกลวกลาดวยคุณวิเศษที่ไดบรรลุแลวบางประการ ๑ ยอมไมไดรับโรคเรื้อรัง
อยางหนัก ๑ ยอมมีมิตร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการเที่ยวไปมีกําหนดพอสมควร ๕
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อภินิวาสสูตร
[๒๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในการอยูประจําที่ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุอยูประจําที่ยอมมีสงิ่ ของมาก มีการสะสมสิ่งของมาก ๑ มีเภสัชมาก มีการสะสมเภสัช
มาก ๑ มีกิจมาก มีกรณียมาก ไมฉลาดในกิจที่จะตองทํา ๑ ยอมอยูคลุกคลีดวยคฤหัสถและ
บรรพชิต ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร ๑ เมื่อจะหลีกไปจากอาวาสนั้น ยอมมีความ
หวงใยหลีกไป ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย โทษในการอยูประจําที่ ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสในการอยูมกี ําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุผูอยูมีกําหนดพอสมควร ยอมไมมีสิ่งของมากไมมีการสะสมสิ่งของมาก ๑
ไมมีเภสัชมาก ไมมีการสะสมเภสัชมาก ๑ ไมมีกิจมาก ไมมีกรณียมาก ฉลาดในกิจที่จะตองทํา ๑
ไมเปนผูคลุกคลีดวยคฤหัสถและบรรพชิต ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร ๑ เมื่อ
จะหลีกไปจากอาวาสนั้น ไมมีความหวงใยหลีกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการอยูมี
กําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. มัจฉรสูตร
[๒๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในการอยูประจําที่ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุผูอยูประจําที่เปนผูตระหนี่ที่อยู ๑ ตระหนี่สกุล ๑ตระหนี่ลาภ ๑ ตระหนีว่ รรณะ ๑
ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในการอยูประจําที่ ๕ ประการนี้แล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสในการอยูมกี ําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ ภิกษุผูอยูมีกําหนดพอสมควร เปนผูไมตระหนีท่ ี่อยู ๑ไมตระหนี่สกุล ๑ ไม
ตระหนี่ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไมตระหนี่ธรรม ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการอยู
มีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. กุลุปกสูตรที่ ๑
[๒๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูใ นภิกษุผูเขาสูสกุล ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุผูเขาไปสูสกุลยอมตองอาบัติเพราะเทีย่ วไปโดยไมบอกลา ๑ ยอมตองอาบัติ
เพราะนั่งในทีล่ ับหูกับมาตุคาม ๑ ยอมตองอาบัติเพราะนัง่ ในที่ลับตากับมาตุคาม ๑ เมื่อแสดง
ธรรมแกมาตุคามเกินกวา ๕---๖ คํายอมตองอาบัติ ๑ ยอมมากดวยความดําริในกามอยู ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย โทษ ๕ประการนีแ้ ล มีอยูในภิกษุผูเขาไปสูสกุล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. กุลุปกสูตรที่ ๒
[๒๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ ยอมมีแกภกิ ษุผูเขาไปสูสกุล คลุก
คลีอยูในสกุลเกินเวลา ๕ ประการเปนไฉน คือ การเห็นมาตุคามเนืองๆ ๑ เมื่อมีการเห็น
ยอมมีการเกีย่ วของ ๑ เมื่อมีการเกี่ยวของยอมมีการคุนเคย ๑ เมื่อมีการคุนเคยยอมมีจติ จดจอ ๑
เมื่อมีจิตจดจอแลวพึงหวังผลขอนี้คือ เธอยอมไมยินดีประพฤติพรหมจรรย จักตองอาบัติที่เศรา
หมอง หรือจักบอกคืนสิกขาลาเพศ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล ยอมมีแกภกิ ษุ
ผูเขาไปสูสกุล คลุกคลีอยูในสกุลเกินเวลา ฯ
จบสูตรที่ ๖
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๗. โภคสูตร
[๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ โภคทรัพยเปนของทั่วไปแกไฟ ๑ เปนของทั่วไปแกน้ํา ๑ เปนของทั่วไปแกพระราชา ๑
เปนของทั่วไปแกโจร ๑ เปนของทั่วไปแกทายาทผูไมเปนที่รัก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษใน
เพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ เพราะอาศัยโภคทรัพย บุคคลจึงเลี้ยงตนใหเปนสุข เอิบอิ่มบริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑
เลี้ยงมารดาบิดาใหเปนสุข เอิบอิ่ม บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑ เลีย้ งบุตรภรรยา คนใช
คนงาน และบริวารใหเปนสุขเอิบอิ่ม บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑ เลี้ยงมิตรและอํามาตย
ใหเปนสุขเอิบอิ่ม บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑ ยอมบําเพ็ญทักษิณาทานที่มีผลเลิศเปนทาง
สวรรค มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อานิสงสในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ภัตตสูตร
[๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูใ นสกุลที่หุงตมอาหารในเวลา
สาย ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมไมไดตอนรับแขกที่ควรตอนรับตามเวลา ๑ ไมไดบชู าเทวดา
ผูรับพลีตามเวลา ๑ ไมไดตอนรับสมณพราหมณผูฉันหนเดียว งดการฉันในเวลากลางคืน เวน
การฉันในเวลาวิกาลตามเวลา ๑พวกคนใช คนงาน และบริวารหลบหนาทําการงาน ๑ อาหาร
ที่บริโภคตามเวลาที่ไมควรเชนนั้นไมมีโอชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนีแ้ ล มีอยูใน
สกุลที่หุงตมอาหารในเวลาสาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในสกุลที่หุงตมอาหารตามเวลา ๕
ประการเปนไฉน คือ ยอมไดตอนรับแขกที่ควรตอนรับตามเวลา ๑ยอมไดบูชาเทวดาผูรับพลี
ตามเวลา ๑ ยอมไดตอนรับสมณพราหมณผูฉันหนเดียวงดการฉันในเวลากลางคืน เวนการฉัน
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ในเวลาวิกาลตามเวลา ๑ คนใช คนงานและบริวารยอมไมหลบหนาทําการงาน ๑ อาหารที่
บริโภคตามเวลาที่ควรเชนนัน้ ยอมมีโอชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้แล มีอยู
ในสกุลที่หุงตมอาหารตามเวลา ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. สัปปสูตรที่ ๑
[๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในงูเหา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ เปน
สัตวไมสะอาด ๑ มีกลิ่นเหม็น ๑ มีความนากลัวมาก ๑ มีภยั เฉพาะหนา ๑ มักประทุษราย
มิตร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในงูเหา ๕ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย โทษในมาตุคาม ๕ ประการฉันนัน้ เหมือนกัน ๕ ประการเปน
ไฉน คือ เปนผูไ มสะอาด ๑ มีกลิ่นเหม็น ๑ มีความนากลัวมาก ๑มีภยั เฉพาะหนา ๑
มักประทุษรายมิตร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในมาตุคาม ๕ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. สัปปสูตรที่ ๒
[๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในงูเหา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
เปนสัตวมักโกรธ ๑ มักผูกโกรธ ๑ มีพิษราย ๑ มีสองลิ้น ๑ มักประทุษรายมิตร ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย โทษในงูเหา ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย โทษในมาตุคาม ๕ ประการนี้ฉันนั้นเหมือนกัน ๕ ประการเปน
ไฉน คือ เปนผูม ักโกรธ ๑ มักผูกโกรธ ๑ มีพิษราย ๑ มีสองลิ้น ๑ มักประทุษรายมิตร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในโทษ ๕ ประการนั้นความที่มาตุคามเปนผูมีพิษราย คือ โดยมาก
มาตุคามมีราคะจัด ความที่มาตุคามเปนผูมีสองลิ้น คือ โดยมากมาตุคามมีวาจาสอเสียด ความ
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ที่มาตุคามเปนผูมักประทุษรายมิตร คือ โดยมากมาตุคามมักประพฤตินอกใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โทษในมาตุคาม ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบทีฆจาริกวรรคที่ ๓
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ทีฆจาริกสูตรที่ ๑
๒. ทีฆจาริกสูตรที่ ๒
๓. อภินวิ าสสูตร
๔. มัจฉรสูตร
๕. กุลุปกสูตรที่ ๑
๖. กุลุปกสูตรที่ ๒
๗. โภคสูตร
๘. ภัตตสูตร
๙. สัปปสูตรที่ ๑
๑๐. สัปปสูตรที่ ๒ ฯ
__________________
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อาวาสิกวรรคที่ ๔
๑. อาวาสิกสูตร
[๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปน
ผูไมควรยกยอง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุเจาอาวาสเปนผูไมถึงพรอมดวยมรรยาท
ไมถึงพรอมดวยวัตร ๑ ไมเปนพหูสูต ไมทรงจําสูตร ๑เปนผูไมประพฤติขัดเกลา ไมยินดี
ในการหลีกออกเรน ไมยินดีในกัลยาณธรรม ๑เปนผูไมมวี าจาไพเราะ ไมกระทําถอยคําให
ไพเราะ ๑ มีปญ
 ญาทราม โงเขลา ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล เปนผูไมควรยกยอง ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูควร
ยกยอง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุเจาอาวาสเปนผูถึงพรอมดวยมรรยาท ถึงพรอม
ดวยวัตร ๑ เปนผูพหูสูต ทรงไวซึ่งสุตะ ๑ เปนผูประพฤติขัดเกลา ยินดีในการหลีกออกเรน
ยินดีในกัลยาณธรรม ๑ มีวาจาไพเราะกระทําถอยคําใหไพเราะ ๑ มีปญญา เฉลียวฉลาด ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูควรยกยอง ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อัปปยสูตร
[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมเปนที่
รัก ที่ชอบใจ ที่เคารพ และเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยธรรม ๕ ประการเปนไฉน
คือ เปนผูมีศีล สํารวมดวยความสํารวมในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มี
ปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอยสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนผูพหูสูต ทรง
ไวซึ่งสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมาก จําทรงไว ขึ้นปาก คลองใจ แทงตลอดดวยดีดวย
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ทิฐิซึ่งธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูมีวาจาไพเราะ กระทําถอยคําใหไพเราะ
ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวยไมมีโทษ ใหทราบขอความไดชัด ๑ เปนผูไ ดตาม
ความปรารถนา ไดโดยไมยากไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุข
ในปจจุบนั ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้น
ไปดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก ที่ชอบใจ ที่เคารพ และเปนที่สรรเสริญของเพื่อน
พรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. โสภณสูตร
[๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมยัง
อาวาสใหงาม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีศีล สํารวมดวยความสํารวมในพระปาติโมกข
ฯลฯ ศึกษาอยูใ นสิกขาบททัง้ หลาย ๑ เปนผูพหูสูต ฯลฯบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูมี
วาจาไพเราะ ฯลฯ ใหทราบขอความไดชัด ๑เปนผูสามารถเพื่อใหผูเขาไปหาเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา ๑ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก
ซึ่งฌาน ๔อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบนั ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาส
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมยังอาวาสใหงาม ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. พหุปการสูตร
[๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผู
มีอุปการะมากแกอาวาส ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทาน ศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนผูพหูสูต ฯลฯบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ ปฏิสังขรณเสนาสนะที่หักพัง ๑
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ก็ภิกษุสงฆหมูใหญเขามาแลว มีภิกษุมาจากแควนตางๆ ยอมเขาไปบอกพวกคฤหัสถวา ดูกรทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย มีภกิ ษุสงฆหมูใหญเขามาแลว มีภกิ ษุมาจากแควนตางๆ ขอเชิญทานทั้งหลาย
ทําบุญ เปนสมัยทําบุญ ๑ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔
อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูมีอปุ การะมากแกอาวาส ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อนุกัมปกสูตร
[๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
อนุเคราะหคฤหัสถ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยังคฤหัสถใหสมาทานในอธิศีล ๑ ใหตั้งอยูใน
ธรรมทัศนะ ๑ เขาไปหาคฤหัสถผูปวยแลว ยอมใหสติวาทานทั้งหลายจงตั้งสติใหตรงตอพระ
รัตนตรัย ก็ภิกษุสงฆหมูใหญเขามาแลว มีภิกษุมาจากแควนตางๆ ยอมเขาไปบอกพวกคฤหัสถ
วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลายภิกษุหมูใหญเขามาแลว มีภกิ ษุมาจากแควนตางๆ ขอเชิญทาน
ทั้งหลายทําบุญเปนสมัยทําบุญ ๑ ยอมฉันโภชนะทีพ่ วกคฤหัสถถวาย จะเลวหรือประณีตก็ตาม
ดวยตนเอง ๑ ไมยังศรัทธาไทยใหเสียไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม
๕ ประการนีแ้ ล ยอมอนุเคราะหคฤหัสถ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ยถาภตอวรรณสูตร
[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูก
นํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญ
ผูควรตําหนิ ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญ
ไมพิจารณากอนแลวแสดงความเลื่อมใสใหปรากฏในทีอ่ ันไมควรเลื่อมใส ๑ ไมใครครวญ ไม
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พิจารณากอนแลวแสดงความไมเลื่อมใสใหปรากฏในทีอ่ ันควรเลื่อมใส ๑ ยอมยังศรัทธาไทยให
ตกไป ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามา
เก็บไวในนรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาอยู
ในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรตําหนิ ๑ ใคร
ครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ใครครวญพิจารณากอนแลว แสดง
ความไมเลื่อมใสใหปรากฏในที่อันไมควรเลื่อมใส ๑ ใครครวญพิจารณากอนแลวแสดงความ
เลื่อมใสใหปรากฏในที่อันควรเลื่อมใส ๑ ยอมไมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ยถาภตเคธสูตร
[๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูก
นํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญ
ผูควรตําหนิ ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูตระหนี่
อาวาส หวงแหนอาวาส ๑ เปนผูตระหนี่สกุลหวงแหนสกุล ๑ ยอมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาเก็บไวใน
นรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาอยู
ในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรตําหนิ ๑ ใคร
ครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑เปนผูไมตระหนี่อาวาส ไมหวงแหน
อาวาส ๑ เปนผูไมตระหนี่สกุล ไมหวงแหนสกุล ๑ ไมยงั ศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๗
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๘. ยถาภตมัจเฉรสูตรที่ ๑
[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูก
นํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญ
ผูควรตําหนิ ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูตระหนี่
อาวาส ๑ ตระหนี่สกุล ๑ ตระหนี่ลาภ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม
๕ ประการนีแ้ ลเหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน ถูกเชิญมาอยู
ในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือ ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรตําหนิ ๑ ใคร
ครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ไมเปนผูตระหนี่อาวาส ๑ ไมตระหนี่
สกุล ๑ ไมตระหนี่ลาภ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ยถาภตมัจเฉรสูตรที่ ๒
[๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูก
นํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูตระหนี่อาวาส ๑ตระหนี่สกุล ๑ ตระหนี่
ลาภ ๑ ตระหนี่วรรณะ ๑ ยอมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาส
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาอยู
ในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมเปนผูตระหนี่อาวาส ๑ ไมตระหนี่สกุล ๑ ไมตระหนี่
ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาส
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเหมือนถูกเชิญมาอยูใ นสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๙
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๑๐. ยถาภตมัจเฉรสูตรที่ ๓
[๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูก
นํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูตระหนี่อาวาส ๑ตระหนี่สกุล ๑ ตระหนี่
ลาภ ๑ ตระหนี่วรรณะ ๑ ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม
๕ ประการนีแ้ ล เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญมาไว
ในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมเปนผูตระหนี่อาวาส ๑ ไมตระหนี่สกุล ๑ ไมตระหนี่
ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไมตระหนี่ธรรม ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอาวาสิกวรรคที่ ๔
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อาวาสิกสูตร
๒. อัปปยสูตร
๓. โสภณสูตร
๔. พหุปการสูตร
๕. อนุปกัมปสูตร
๖. ยถาภตอวรรณสูตร
๗. ยถาภตเคธสูตร
๘. ยถาภตมัจเฉรสูตรที่ ๑
๙. ยถาภตมัจเฉรสูตรที่ ๒ ๑๐. ยถาภตมัจเฉรสูตรที่ ๓ ฯ
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ทุจริตวรรคที่ ๕
๑. ทุจริตสูตร
[๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมติเตียนได ๑ กิติศัพทอันชั่วยอมฟุงไป ๑
ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โทษในเพราะทุจริต ๕ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมสรรเสริญ ๑ กิติศัพทอันงามยอม
ฟุงไป ๑ ยอมไมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. กายทุจริตสูตร
[๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะกายทุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อานิสงสในเพราะกายสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. วจีทุจริตสูตร
[๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะวจีทจุ ริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อานิสงสในเพราะวจีสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๓
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๔. มโนทุจริตสูตร
[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะมโนทุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมติเตียน ๑ กิติศัพทที่ชั่วยอมฟุง
ไป ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะมโนทุจริต ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสในเพราะมโนสุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมสรรเสริญ ๑ กิติศัพทอันงามยอมฟุง
ไป ๑ ยอมไมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมือ่ ตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อานิสงสในเพราะมโนสุจริต ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อปรทุจริตสูตร
[๒๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมติเตียน ๑กิติศัพทที่ชั่วยอมฟุง
ไป ๑ ยอมเสื่อมจากสัทธรรม ๑ ยอมตั้งอยูใ นอสัทธรรม ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะ
ทุจริต ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมสรรเสริญ ๑กิติศัพทอันงามยอม
ฟุงไป ๑ ยอมเสื่อมจากอสัทธรรม ๑ ยอมตั้งอยูในสัทธรรม ๑ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสใน
เพราะสุจริต ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๕
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๖. อปรกายทุจริตสูตร
[๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อปรวจีทุจริตสูตร
[๒๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะวจีทจุ ริต ๕ ประการนี้ ฯลฯดูกรภิกษุทั้งหลาย
อานิสงสในเพราะวจีสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อปรมโนทุจริตสูตร
[๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะมโนทุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมติเตียน ๑ กิติศัพทที่ชั่วยอมฟุง
ไป ๑ ยอมเสื่อมจากสัทธรรม ๑ ยอมตั้งอยูใ นอสัทธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะ
มโนทุจริต ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อานิสงสในเพราะมโนสุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมสรรเสริญ ๑ กิติศัพทอนั งาม
ยอมฟุงไป ๑ ยอมเสื่อมจากอสัทธรรม ๑ ยอมตั้งอยูในสัทธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส
ในเพราะมโนสุจริต ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
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๙. สีวถิกาสูตร
[๒๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในปาชา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
เปนที่ไมสะอาด ๑ มีกลิ่นเหม็น ๑ มีภยั เฉพาะหนา ๑ เปนที่อยูของพวกมนุษยราย ๑ เปนที่
รําพันทุกขของชนหมูมาก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในปาชา ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย โทษในบุคคลผูเปรียบดวยปาชา ๕ ประการนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน
๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมประกอบดวยกายกรรมอันไมสะอาด ดวย
วจีกรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอันไมสะอาด เรากลาวขอนี้เพราะเขาเปนผูไมสะอาด ปาชา
นั้นเปนทีไ่ มสะอาด แมฉนั ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ฯ
กิติศัพทที่ชวั่ ของเขาผูประกอบดวยกายกรรม อันไมสะอาด ดวยวจีกรรม อันไมสะอาด
ดวยมโนกรรมอันไมสะอาด ยอมฟุงไป เรากลาวขอนี้เพราะเขาเปนผูมีกลิ่นเหม็น ปาชามีกลิ่น
เหม็นแมฉนั ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ฯ
เพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รกั ยอมเวนไกลซึ่งบุคคลนั้นผูประกอบดวยกายกรรมอัน
ไมสะอาด ดวยวจีกรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอันไมสะอาดเรากลาวขอนี้เพราะเขามีภยั
เฉพาะหนา ปาชามีภัยเฉพาะหนา แมฉนั ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ฯ
เขาประกอบดวยกายกรรมอันไมสะอาด ดวยวจีกรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอัน
ไมสะอาด ยอมอยูรวมกับบุคคลผูเสมอกัน เรากลาวขอนี้เพราะเขาเปนที่อยูของสิ่งราย ปาชาเปนที่
อยูของอมนุษยราย แมฉนั ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ฯ
เพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รัก เห็นเขาผูประกอบดวยกายกรรมอันไมสะอาด ดวย
วจีกรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอันไมสะอาด แลวยอมรําพันทุกขวา โอ เปนทุกขของพวก
เราผูอยูรวมกับบุคคลเห็นปานนี้ เรากลาวขอนี้เพราะเขาเปนที่รําพันทุกข ปาชาเปนที่รําพันทุกข
ของชนหมูมาก แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในบุคคล
ผูเปรียบดวยปาชา ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
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๑๐. ปุคคลปสาทสูตร
[๒๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคล ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นตองอาบัติอันเปนเหตุให
สงฆยกวัตร เขาจึงคิดอยางนีว้ า บุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรานี้ ถูกสงฆยกวัตรเสียแลว
เขาจึงเปนผูไมมีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุ เมื่อไมมคี วามเลื่อมใสมากในพวกภิกษุ จึงไมคบ
หาภิกษุเหลาอื่น เมื่อไมคบหาภิกษุเหลาอื่น จึงไมฟงสัทธรรม เมื่อไมฟงสัทธรรม จึงเสื่อมจาก
สัทธรรมนี้เปนโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลขอที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นตองอาบัติ อันเปนเหตุ
ใหสงฆบังคับใหเขานั่งที่สุดสงฆ เขาจึงคิดอยางนี้วา บุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรานี้ ถูกสงฆ
บังคับใหนั่งในที่สุดสงฆเสียแลว เขาจึงเปนผูไมมีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุ ... จึงเสื่อมจาก
สัทธรรม นี้เปนโทษในความ เลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลขอที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นหลีกไปสูทิศเสีย เขาจึง
คิดอยางนีว้ า บุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรานี้ หลีกไปสูทิศเสียแลว เขาจึงเปนผูไมมีความ
เลื่อมใสมากในพวกภิกษุ ... จึงเสื่อมจากสัทธรรมนี้เปนโทษในความเลือ่ มใสที่เกิดขึ้นในบุคคล
ขอที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นลาสิกขา เขาจึงคิดอยางนี้วา
บุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรานี้ ลาสิกขาเสียแลว เขาจึงไมคบหาภิกษุเหลาอื่น ... จึงเสื่อม
จากสัทธรรม นี้เปนโทษในความเสื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลขอที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นกระทํากาละเสีย เขาจึง
คิดอยางนีว้ า บุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรานี้ กระทํากาละเสียแลวเขาจึงไมคบหาภิกษุ
เหลาอื่น เมื่อไมคบหาภิกษุเหลาอื่น จึงไมฟงสัทธรรม เมื่อไมฟงสัทธรรม จึงเสื่อมจากสัทธรรม
นี้เปนโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลขอที่ ๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในความเลื่อมใสที่
เกิดในบุคคล ๕ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบทุจริตวรรคที่ ๕
__________________

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 249
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ทุจริตสูตร
๒. กายทุจริตสูตร
๓. วจีทุจริตสูตร
๔. มโนทุจริตสูตร
๕. อปรทุจริตสูตร
๖. อปรกายทุจริตสูตร
๗. อปรวจีทุจริตสูตร ๘. อปรมโนทุจริตสูตร
๙. สีวถิกาสูตร
๑๐. ปุคคลปสาทสูตร ฯ
จบปณณาสกที่ ๕
__________________
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ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย
พระสูตรที่ไมไดสงเคราะหเขาในวรรค
[๒๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ พึงให กุลบุตร
อุปสมบทได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ประกอบดวยศีลขันธอัน
เปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยสมาธิขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยปญญา
ขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยวิมุติขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวย
วิมุติญาณทัศนขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล พึงใหกุลบุตรอุปสมบทได ฯ
[๒๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ พึงใหนิสยั ได
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยศีลขันธอันเปนของพระ
อเสขะ ฯลฯ ประกอบดวยวิมตุ ิญาณทัศนขันธอันเปนของพระอเสขะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล พึงใหนิสัยได ฯ
[๒๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ พึงใหสามเณร
อุปฏฐากได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ประกอบดวยศีลขันธอัน
เปนของพระอเสขะ ฯลฯ ประกอบดวยวิมตุ ิญาณทัศนขันธอันเปนของพระอเสขะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล พึงใหสามเณรอุปฏ ฐากได ฯ
[๒๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตระหนี่ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
ความตระหนีท่ ี่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล (อุปฏฐาก) ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนี่
วรรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตระหนี่ ๕ ประการนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาความตระหนี่ ๕ ประการนี้ความตระหนี่ที่นาเกลียดยิง่ คือ ความตระหนี่
ธรรม ฯ
[๒๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัดขาดความ
ตระหนี่ ๕ ประการ ความตระหนี่ ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ
เพื่อตัดขาดความตระหนี่ที่อยู ๑ เพื่อละ เพือ่ ตัดขาดความตระหนี่สกุล ๑ เพื่อละ เพื่อตัดขาด
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ความตระหนีล่ าภ ๑ เพื่อละ เพื่อตัดขาดความตระหนีว่ รรณะ ๑ เพื่อละ เพื่อตัดขาดความ
ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยูป ระพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัดขาดความตระหนี่
๕ ประการนีแ้ ล ฯ
[๒๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑
ความตระหนีว่ รรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ
นี้แล ไมควรบรรลุปฐมฌานดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อบรรลุ
ปฐมฌาน ธรรม ๕ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่ทอี่ ยู ๑ ความตระหนี่สกุล ๑ ความ
ตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนีว่ รรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม
๕ ประการนีแ้ ล ควรบรรลุปฐมฌาน ฯ
[๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควรเพื่อบรรลุทุติยฌาน ...
ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... ไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ... อนาคามิผล ... อรหัตผล
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล ๑ ความตระหนี่ลาภ
๑ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ
นี้แล ไมควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม ๕ ประการ ควร
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่ที่อยู ฯลฯ ความ
ตระหนี่ธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม ๕ ประการนี้แล ควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่ง
อรหัตผล ฯ
[๒๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑
ความตระหนีว่ รรณะ ๑ ความเปนคนอกตัญูกตเวที ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕
ประการนี้แล ไมควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อบรรลุปฐมฌานธรรม ๕
ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนีส่ กุล ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ ความ
ตระหนีว่ รรณะ ๑ ความเปนคนอกตัญูกตเวที ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการ
นี้แล ควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน ฯ
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[๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควรเพื่อบรรลุทุติยฌาน ...
ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... ไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคา
มิผล ... อรหัตผล ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล ๑
ความตระหนีล่ าภ ๑ ความตระหนีว่ รรณะ ๑ ความเปนคนอกตัญูกตเวที ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละ
ธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่
ที่อยู ฯลฯ ความเปนคนอกตัญูกตเวที ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม ๕ ประการนีแ้ ล
ควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ฯ
[๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติให
เปนภัตตุเทสก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ลําเอียงเพราะรัก ๑ลําเอียงเพราะชัง ๑
ลําเอียงเพราะหลง ๑ ลําเอียงเพราะกลัว ๑ ยอมไมรูภัตทีไ่ ดนิมนตแลว และยังไมไดนมิ นต ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม๕ ประการนีแ้ ล สงฆไมพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนภัตตุ
เทสก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมลําเอียงเพราะรัก ๑ ไมลําเอียงเพราะชัง ๑ ไม
ลําเอียงเพราะหลง ๑ ไมลําเอียงเพราะกลัว ๑ ยอมรูภัตทีไ่ ดนิมนต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ประกอบดวยธรรม๕ ประการนี้แล สงฆพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก ฯ
[๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติ
ใหเปนภัตตุเทสก แมสมมติแลวก็ไมพึงใชใหทําการ ฯลฯ ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
สงฆพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก สมมติแลวก็พึงใชใหทําการ ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการ พึงทราบวาเปนพาล ฯลฯ ภิกษุภตั ตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมบริหารตนให
ถูกขจัด ถูกทําลาย ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมบริหารตนไมให
ถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม๕ ประการ ยอมเกิดในนรก
เหมือนนํามาโยนลง ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในสวรรค
เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ประการเปนไฉน คือ ไมลําเอียงเพราะรัก ๑ ไม
ลําเอียงเพราะชัง ๑ ไมลําเอียงเพราะหลง ๑ ไมลําเอียงเพราะกลัว ๑ ยอมรูภัตที่ไดนิมนตแลว
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และยังไมไดนมิ นต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุภัตตุเทสกผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมเกิดในสวรรค เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ
[๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติ
ใหเปนเสนาสนปญญาปกะ ผูปูลาดเสนาสนะ ... ไมรูเสนาสนะที่ไดปูลาดแลวและยังไมไดปู
ลาด ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนเสนาสนะ
ปญญาปกะ ... ยอมรูเสนาสนะที่ไดปูลาดแลวและยังไมไดปูลาด ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปน
เสนาสนคาหาปกะ ผูใหภกิ ษุถือเสนาสนะ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕
ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนเสนาสนคาหาปกะ ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปน
ภัณฑาคาริก ผูรักษาเรือนคลัง ... ยอมไมรูภณ
ั ฑะทีเ่ ก็บแลวและยังไมไดเก็บ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนภัณฑาคาริก ... ยอมรูภณ
ั ฑะที่ไดเก็บ
แลวและยังไมไดเก็บ ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปนจีวร
ปฏิคคาหกะ ผูร ับจีวร ... ยอมไมรูจีวรที่รับแลวและยังไมไดรับ ...ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนจีวรปฏิคคาหกะ ... ยอมรูจีวรทีร่ ับแลวและ
ยังไมไดรับ ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปนจีวร
ภาชกะ ผูแจกจีวร ... ไมรูจวี รที่ไดแจกแลวและยังไมไดแจก ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนจีวรภาชกะ ... ยอมรูจีวรที่แจกแลวและยัง
ไมไดแจก ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปนยาคุ
ภาชกะ ผูแจกขาวยาคู ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึง
สมมติใหเปนยาคุภาชกะ ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปนผล
ภาชกะ ผูแจกผลไม ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติให
เปนผลภาชกะ ... ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปน
ขัชชกภาชกะ ผูแจกของขบเคี้ยว ... ยอมไมรูของขบเคี้ยวที่แจกแลวและยังไมไดแจก ... ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนขัชชกภาชกะ ... ยอมรู
ของขบเคี้ยวทีแ่ จกแลวและยังไมไดแจก ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปน
อัปปมัตตกวิสชั ชกะ ผูจายของเล็กนอย ... ยอมไมรูของเล็กนอยที่ไดจายแลวและยังไมไดจาย ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนอัปปมัตตกวิสัชชกะ ..
รูของเล็กนอยที่ไดจายแลวและยังไมไดจาย ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปน
สาฏิยคาหาปกะ ผูแจกผาสาฎก ... ยอมไมรูผาสาฎกที่ไดรับแลวและยังไมไดรับ ... ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนสาฏิยคาหาปกะ ... ยอมรูผา
สาฎกที่ไดรับแลวและยังไมไดรับ ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปนปตต
คาหาปกะ ผูแ จกบาตร ... ยอมไมรูบาตรที่รับแลวและไมไดรับ ...ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนปตตคาหาปกะ ... ยอมไมรูบาตรที่รับแลวและ
ยังไมไดรับ ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปน
อารามิกเปสกะ ผูใชคนวัด ... ยอมไมรูคนที่ไดใชแลวและยังไมไดใช ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนอารามิกเปสกะ ... ยอมรูคนที่ไดใชแลว
และยังไมไดใช ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปน
สามเณรเปสกะ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการสงฆพึงสมมติใหเปน
สามเณรเปสกะ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติให
เปนสามเณรเปสกะ แมสมมติแลว ก็ไมพงึ ใชใหทําการ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนสามเณรเปสกะ สงฆสมมติแลว พึงใชใหทําการ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามเณรเปสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการ พึงทราบวาเปนพาล ...
พึงทราบวาเปนบัณฑิต ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามเณรเปสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 255
ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลาย ... ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุสามเณรเปสกะประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
สามเณรเปสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ... ดูกร
ภิกษุทั้งหลายภิกษุสามเณรเปสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือน
เชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมลําเอียงเพราะรัก ๑ ไมลําเอียง
เพราะชัง ๑ ไมลําเอียงเพราะกลัว ๑ ยอมรูสามเณรที่ใชแลวและยังไมไดใช ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุสามเณรเปสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมา
ประดิษฐานไว ฯ
[๒๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในนรก
เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑
ประพฤติผิดพรหมจรรย ๑ กลาวเท็จ ๑ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือน
ถูกนํามาโยนลง ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือน
เชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ งดเวน
จากการลักทรัพย ๑ งดเวนจากการประพฤติผิดพรหมจรรย ๑ งดเวนจากการพูดเท็จ ๑ งดเวน
จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนทีต่ ั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ประกอบดวยธรรม ๕ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ
[๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี ... สิกขมานา ... สามเณร ...สามเณรี ...
อุบาสก ... อุบาสิกา ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑
ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาประกอบ
ดวยธรรม ๕ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุบาสิกาประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือน
ถูกเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ งด
เวนจากการลักทรัพย ๑ งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ งดเวนจากการพูดเท็จ ๑ งดเวน
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จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกา
ประกอบดวยธรรม ๕ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ
[๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาชีวกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในนรก
เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑
ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาชีวกประกอบดวยธรรม ๕ประการนีแ้ ล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามา
โยนลง ฯ
[๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิครนถ ... สาวกนิครนถ ... ชฎิล ...ปริพาชก ...
เดียรถียพ วกมาคัณฑิกะ ... พวกเตทัณฑิกะ ... พวกอารุทธกะ ... พวกโคตมกะ ... พวกเทวธัมมิกะ ...
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปน
ไฉน คือ เปนผูฆ าสัตว ๑ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ดืม่ น้ําเมาคือ
สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เดียรถียพวกเทวธัมมิกะ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ฯ
[๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาทีนวสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโล
เกอนภิรตสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ประการนี้แล ควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ
[๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑
วิราคสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ
[๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ควรเจริญเพื่อรูยิ่ง ราคะ ฯ
[๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ๕ ประการเปน
ไฉน คือ กําลังคือสัทธา ๑ กําลังคือวิริยะ ๑ กําลังคือสติ ๑กําลังคือสมาธิ ๑ กําลังคือ
ปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แลควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ
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[๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ ควรเจริญเพื่อกําหนดรูราคะ ฯลฯ
เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อสิ้นไป เพือ่ เสื่อมไป เพื่อคลายเพื่อดับ เพื่อสละ เพื่อ
ปลอยวางราคะ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรูยิ่ง ฯลฯ เพื่อกําหนด
รู เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อสิ้นไป เพื่อเสื่อมไป เพื่อคลาย เพื่อดับ เพื่อสละ
เพื่อปลอยวางโทสะ โมหะ โกธะอุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ
ถัมภะ สารัมภะมานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯ
จบปญจกนิบาต ฯ
__________________
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ปฐมปณณาสก
อาหุเนยยวรรคที่ ๑
๑. อาหุเนยยสูตรที่ ๑
[๒๗๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของ
ทําบุญ ควรกระทําอัญชลีเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
อยู ฟงเสียงดวยหู ... สูดกลิ่นดวยจมูก ... ลิม้ รสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจง
ธรรมารมณดวยใจแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แลยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของ
ทําบุญ ควรกระทําอัญชลีเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา พระผูมีพระภาคไดตรัส
ไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้นดีใจ ชื่นชมภาษิตของพระผูม ีพระภาค ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อาหุเนยยสูตรที่ ๒
[๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการยอมเปนผูควรของ
ตอนรับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายประการคือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปน
คนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ไดทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปใน
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ที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดิน
ก็ไดเหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซงึ่ มีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวย
ฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมไดยนิ เสียงสองชนิด คือ เสียงทิพย
และเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย เธอยอม
กําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจคือ จิตมีราคะก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก
ราคะก็รูวา จิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รวู า จิต
ปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รวู า จิตปราศจากโมหะ
จิตหดหูก็รวู า จิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวา จิตเปนมหรคต
หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือ
จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวา จิตไมมีจิตอื่นยิง่ กวา จิตเปนสมาธิก็รูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปน
สมาธิก็รูวา จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รวู า จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รวู า จิตไม
หลุดพน เธอยอมระลึกชาติกอ นไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สาม
ชาติบางสี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด
วิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตร
อยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุ
เพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆมีกําหนดอายุ
เพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตาย
ไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก สวนสัตวเหลานีป้ ระกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อ
ตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอยอมเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอม
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รูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เธอยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูค วรของคํานับ ฯลฯ เปน
นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อินทริยสูตร
[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรของ
คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ประกอบดวยอินทรียคือสัทธา ๑อินทรียค ือวิริยะ ๑ อินทรียคือสติ ๑ อินทรีย
คือสมาธิ ๑ อินทรียคือปญญา ๑และกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไม
มีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. พลสูตร
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการยอมเปนผูควรของ
คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ประกอบดวยกําลังคือสัทธา ๑ กําลังคือวิรยิ ะ ๑กําลังคือสติ ๑ กําลังคือสมาธิ ๑ กําลังคือ
ปญญา ๑ และกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม
๖ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๔
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๕. อาชานิยสูตรที่ ๑
[๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๖
ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะองค ๖ ประการเปนไฉน คือ
มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอ
กลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ และถึงพรอมดวยวรรณะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๖ ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชา เปน
มาตน นับวาเปนราชพาหนะ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอม
เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวาธรรม ๖ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอ
รส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ อดทนตอธรรมารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวย
ธรรม ๖ ประการนี้แลยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อาชานิยสูตรที่ ๒
[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๖
ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะองค ๖ ประการเปนไฉน คือ
มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอ
กลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ยอมถึงพรอมดวยกําลังกาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชาเปน
มาตน นับวาเปนราชพาหนะ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปน
ผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิง่ กวา ธรรม๖ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอ
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รส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ อดทนตอธรรมารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวย
ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อาชานิยสูตรที่ ๓
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๖
ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะองค ๖ ประการเปนไฉน คือ
มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอ
กลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ถึงพรอมดวยฝเทา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มา
อาชาไนยตัวเจริญของพระราชาประกอบดวยองค ๖ ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชา เปนมา
ตนนับวาเปนราชพาหนะ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผู
ควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม๖ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑
อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ อดทนตอธรรมารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖
ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อนุตตริยสูตร
[๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุตตริยะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน คือ
ทัสสนานุตตริยะ ๑ สวนานุตตริยะ ๑ ลาภานุตตริยะ ๑ สิกขานุตตริยะ ๑ อนุสสตานุตตริยะ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลายอนุตตริยะ ๖ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๘
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๙. อนุสสติสูตร
[๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุสสติฐานะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน คือ
พุทธานุสสติ ๑ ธรรมานุสสติ ๑ สังฆานุสสติ ๑ สีลานุสสติ ๑จาคานุสสติ ๑ เทวตานุสสติ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุสสติฐานะ ๖ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. มหานามสูตร
[๒๘๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกลกรุงกบิลพัสดุ
แควนสักกะ ครั้งนั้นแล เจาศากยะ พระนามวามหานามะไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขา
แตพระองคผูเจริญ อริยสาวกผูไดบรรลุผล ทราบชัดพระศาสนาแลว ยอมอยูดว ยวิหารธรรม
ชนิดไหนเปนสวนมาก พระเจาขา พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรมหานามะ อริยสาวกผูไดบรรลุ
ผลทราบชัดพระศาสนาแลว ยอมอยูดว ยวิหารธรรมนี้เปนสวนมาก คือ อริยสาวกในพระศาสนา
นี้ ยอมระลึกถึงพระตถาคตเนืองๆ วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปน
พระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจง
โลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิง่ กวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปน
ผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรมหานามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงพระตถาคต
เนืองๆสมัยนัน้ จิตของอริยสาวกนั้น ยอมไมถูกราคะกลุม รุม ไมถูกโทสะกลุมรุมไมถูกโมหะ
กลุมรุม ยอมเปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว ก็อริยสาวกผูมีจติ ดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระตถาคต
ยอมไดความทราบซึ้งอรรถ ยอมไดความทราบซึ้งธรรมยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวย
ธรรม เมื่อปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบแลวยอมเสวยสุข เมื่อมีสุข
จิตยอมตั้งมั่น ดูกรมหานามะ นี้อาตมภาพกลาววา อริยสาวกเปนผูถึงความสงบเรียบรอยอยู
ในเมื่อหมูสัตวยังไมสงบเรียบรอย เปนผูไมมีความพยาบาทอยู ในเมื่อหมูสัตวยังมีความพยาบาท
เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม ยอมเจริญพุทธานุสสติ ฯ
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ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรมเนืองๆวา พระ
ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหดู
ควรนอมเขามา อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ดูกรมหานามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึง
พระธรรมเนืองๆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น ยอมไมถกู ราคะกลุมรุม ... ก็อริยสาวกผูมีจิต
ดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระธรรม ยอมไดความทราบซึ้งอรรถ ... เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม
ยอมเจริญธรรมานุสสติ ฯ
ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระสงฆเนืองๆวา พระสงฆ
สาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรงแลวเปนผูปฏิบัติเพื่อญายธรรม
เปนผูปฏิบัติชอบ นี้คือคูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นั่นคือสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผู
ควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งไปกวาสมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงพระสงฆเนืองๆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวก
นั้นยอมไมถกู ราคะกลุมรุม ... ก็อริยสาวกผูม ีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระสงฆยอ มได
ความทราบซึ้งอรรถ ... เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม ยอมเจริญสังฆานุสสติ ฯ
ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลของตนเนืองๆที่ไมขาด
ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาทิฐิไมยึดถือ เปนไป
พรอมเพื่อสมาธิ ดูกรมหานามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลของตนเนืองๆ สมัยนั้น
จิตของอริยสาวกนัน้ ยอมไมถูกราคะกลุมรุม... ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภศีล ...
ยอมไดความทราบซึ้งอรรถ ...เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม ยอมเจริญสีลานุสสติ ฯ
ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงการบริจาคของตนเนืองๆ วา
เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ คือ เมื่อหมูสัตวถกู มลทินคือความตระหนีก่ ลุมรุม เรา
มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่อยูครองเรือนเปนผูมีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม
(คอยหยิบของบริจาค) ยินดีในการเสียสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรมหา
นามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงการบริจาคเนืองๆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ ยอม
ไมถูกราคะกลุม รุม ... ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภจาคะ ยอมไดความทราบซึ้ง
อรรถ ... เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม ยอมเจริญจาคานุสสติ ฯ
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ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมเจริญเทวตานุสสติ (ความระลึกถึง
เทวดาเนืองๆ) วา เทวดาเหลาจาตุมหาราชมีอยู เทวดาเหลาดาวดึงสมีอยู เทวดาเหลายามามีอยู
เทวดาเหลาดุสติ มีอยู เทวดาเหลานิมมานรดีมีอยูเทวดาเหลาปรนิมมิตวสวัสดีมีอยู เทวดาเหลา
พรหมกายิกามีอยู เทวดาที่สูงกวาเหลาพรหมนั้นมีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศรัทธาเชนใด
จุติจากโลกนีแ้ ลวอุบัติในเทวดาชั้นนั้น ศรัทธาเชนนั้นแมของเราก็มีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบ
ดวยศีลเชนใด จุติจากโลกนีแ้ ลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ศีลเชนนั้นแมของเราก็มีอยู เทวดา
เหลานั้นประกอบดวยสุตะเชนใด จุตจิ ากโลกนี้แลว อุบัตใิ นเทวดาชั้นนัน้ สุตะเชนนั้นแมของเราก็
มีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยจาคะเชนใด จุตจิ ากโลกนี้แลว อุบัตใิ นเทวดาชั้นนัน้ จาคะ
เชนนั้นแมของเราก็มีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยปญญาเชนใด จุติจากโลกนี้แลว อุบัติใน
เทวดาชัน้ นั้น ปญญาเชนนั้นแมของเราก็มอี ยู ดูกรมหานามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึง
ศรัทธา ศีลสุตะ จาคะ และปญญา ของตนและของเทวดาเหลานั้นเนืองๆ สมัยนั้น จิต
ของอริยสาวกนั้น ยอมไมถกู ราคะกลุมรุม ยอมไมถูกโทสะกลุมรุม ยอมไมถูกโมหะกลุมรุม
ยอมเปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภเทวดา ยอมไดความ
ทราบซึ้งอรรถ ยอมไดความทราบซึ้งธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม เมื่อได
ความปราโมทยแลว ยอมเกิดปติเมื่อมีใจประกอบดวยปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบแลว
ยอมเสวยสุข เมื่อมีสุขจิตยอมตั้งมั่น ดูกรมหานามะ นี้อาตมภาพกลาววา อริยสาวกเปนผูถึง
ความสงบเรียบรอยอยู ในเมือ่ หมูสัตวไมสงบเรียบรอย เปนผูไมมีความพยาบาทอยู ในเมื่อหมู
สัตวยังมีความพยาบาทกันอยู เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรม ยอมเจริญเทวตานุสสติ ดูกร
มหานามะ อริยสาวกผูไดบรรลุผล ทราบชัดพระศาสนาแลวยอมอยูด วยวิหารธรรมนี้เปนสวน
มาก ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอาหุเนยยวรรคที่ ๑
__________________
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อาหุเนยยสูตรที่ ๑
๒. อาหุเนยยสูตรที่ ๒
๓. อินทริยสูตร
๔. พลสูตร
๕. อาชานิยสูตรที่ ๑
๖. อาชานิยสูตรที่ ๒
๗. อาชานิยสูตรที่ ๓
๘. อนุตตริยสูตร
๙. อนุสสติสูตร
๑๐. มหานามสูตร ฯ
__________________
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สาราณิยาทิวรรคที่ ๒
๑. สาราณิยสูตรที่ ๑
[๒๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาราณิยธรรม ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปตัง้ กายกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้ง
ตอหนาและลับหลัง แมขอนี้ก็เปนสาราณิยธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมขอนี้กเ็ ปนสาราณิยธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งมโนกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพือ่ นพรหมจรรย
ทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมขอนี้กเ็ ปนสาราณิยธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุแบงปนลาภทั้งหลายที่ประกอบดวยธรรมไดมาโดยธรรม แม
โดยที่สุดบิณฑบาต ยอมบริโภครวมกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ผูมีศีล แมขอนี้ก็เปน
สาราณิยธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีลไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อัน
วิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาทิฐิไมยึดถือเปนไปพรอมเพื่อสมาธิ เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมขอนี้กเ็ ปนสาราณิยธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีทฐิ ิอันเปนอริยะ เปนเครื่องนําออก นําออกไปเพื่อความ
สิ้นทุกขโดยชอบแกผูกระทําตาม เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายทั้งตอหนาและลับหลัง
แมขอนี้ก็เปนสาราณิยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาราณิยธรรม ๖ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. สาราณิยสูตรที่ ๒
[๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ เปนที่ตั้งแหงการใหระลึกถึง กระทํา
ใหเปนที่รกั เปนที่เคารพ ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหเพื่อความไมววิ าทกัน เพื่อความ
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พรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เขาไปตั้งกายกรรมประกอบดวยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทัง้ ตอหนาและลับหลัง แม
ธรรมขอนี้ก็เปนที่ตั้งแหงการระลึกถึงกัน กระทําใหเปนทีร่ ัก เปนที่เคารพ ยอมเปนไปเพื่อความ
สงเคราะหกัน เพื่อความไมววิ าทกัน เพื่อความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งมโนกรรมที่ประกอบดวยเมตตาในเพือ่ นพรหมจรรย
ทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุแบงปนลาภทั้งหลายที่ประกอบดวยธรรมไดมาโดยธรรม แม
โดยที่สุดบิณฑบาต ยอมบริโภครวมกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูมีศีล ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูมศี ีลไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญู
ชนสรรเสริญ อันตัณหาทิฐิไมยึดถือ เปนไปเพื่อสมาธิ เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ทั้งตอหนาและลับหลัง ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีทฐิ ิอันเปนอริยะ เปนเครื่องนําออก นําออกไปเพื่อความ
สิ้นทุกขโดยชอบแกผูกระทําตาม เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายทั้งตอหนาและลับหลัง
แมธรรมขอนี้ก็เปนที่ตั้งแหงการระลึกถึงกัน กระทําใหเปนที่รัก เปนทีเ่ คารพ ยอมเปนไปเพื่อ
ความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกันเพื่อความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล เปนทีต่ ั้งแหงการระลึกถึงกัน กระทําใหเปนที่รกั เปนที่
เคารพ ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมววิ าทกัน เพื่อความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. เมตตาสูตร
[๒๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุเปนเครื่องสลัดออก ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปน
ไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พึงกลาวอยางนี้วา เมตตาเจโตวิมุติขาพเจาเจริญแลว ทําให
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มากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนทีต่ ั้ง ตั้งมั่นแลวอบรมแลว ปรารภดีแลว ก็แตวา
พยาบาทยังครอบงําจิตของขาพเจาอยู เธออันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาได
กลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดี เพราะพระ
ผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกรอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ เมื่อเมตตาเจโต
วิมุติ อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนทีต่ งั้ ตั้งมั่นแลว อบรม
แลว ปรารภดีแลว ก็แตวา พยาบาทจักครอบงําจิตของเธออยู เพราะฉะนั้น ขอนั้นจึงไมเปน
ฐานะที่จะมีได เพราะเมตตาเจโตวิมุตินี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาท ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา กรุณาเจโตวิมุติ ขาพเจา
เจริญแลว ... ปรารภดีแลว ก็แตวาวิหิงสายังครอบงําจิตของขาพเจาอยูเธออันภิกษุทั้งหลาย
พึงกลาวตักเตือนวา ทานผูมอี ายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพ ระผูมีพระภาค เพราะการกลาว
ตูพระผูมีพระภาคไมดี เพราะพระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกรอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ
มิใชโอกาส คือ เมื่อกรุณาเจโตวิมุติ อันภิกษุเจริญแลว ... ปรารภดีแลว ก็แตวาวิหิงสาจัก
ครอบงําจิตของเธออยู เพราะฉะนั้น ขอนัน้ จึงไมเปนฐานะที่จะมีได เพราะกรุณาเจโตวิมุตินี้เปน
เครื่องสลัดออกซึ่งวิหิงสา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา มุทิตาเจโตวิมุติ ขาพเจา
เจริญแลว ... ปรารภดีแลว ก็แตวาอรติ (ความไมยินดีดวย) ยังครอบงําจิตของขาพเจาอยู เธอ
อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพ ระผูมี
พระภาค เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดี เพราะพระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกร
อาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะมิใชโอกาส คือ เมื่อมุทิตาเจโตวิมุติ อันภิกษุเจริญแลว ... ปรารภดี
แลว ก็แตวาอรติจักครอบงําจิตของเธออยู เพราะฉะนั้น ขอนั้นจึงไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได
เพราะมุทิตาเจโตวิมุตินี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งอรติ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา อุเบกขาเจโตวิมุติ ขาพเจา
เจริญแลว ... ปรารภดีแลว ก็แตวาราคะยังครอบงําจิตของขาพเจาอยู เธออันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว
ตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพ ระผูมีพระภาค เพราะการกลาวตูพระผู
มีพระภาคไมดี เพราะพระผูม ีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกรอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มิใช
โอกาส คือ เมื่ออุเบกขาเจโตวิมุติ อันภิกษุเจริญแลว ... ปรารภดีแลว ก็แตวา ราคะจัก
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ครอบงําจิตของเธออยู เพราะฉะนั้น ขอนัน้ จึงไมเปนฐานะที่จะมีได เพราะอุเบกขาเจโตวิมุตินี้
เปนเครื่องสลัดออกซึ่งราคะ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา อนิมิตตาเจโตวิมุติ (เจโต
วิมุติไมมีนิมิต) ขาพเจาเจริญแลว ... ปรารภดีแลว ก็แตวาวิญญาณของขาพเจายังแสหานิมิตอยู
เธออันภิกษุทงั้ หลายพึงวากลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมี
พระภาค เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดี เพราะพระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกร
อาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ เมื่ออนิมิตตาเจโตวิมุติ อันภิกษุเจริญแลว ... ปรารภ
ดีแลวก็แตวาวิญญาณของเธอจักแสหานิมติ อยู เพราะฉะนั้น ขอนั้นจึงไมเปนฐานะที่จะมีได
เพราะอนิมิตตาเจโตวิมุตินี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งนิมิตทั้งปวง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา อัสมิมานะของขาพเจาหมด
ไปแลว และขาพเจายอมไมตามเห็นวานี้เปนเรา ก็แตวาลูกศรคือความสงสัยเคลือบแคลงยัง
ครอบงําจิตของขาพเจาอยู เธออันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาไดกลาว
อยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมพี ระภาคเพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดี เพราะพระผูมี
พระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกรอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ เมื่ออัสมิมานะของ
ภิกษุหมดไปแลวและเมื่อภิกษุไมตามเห็นอยูวา นีเ้ ปนเรา ก็แตวา ลูกศรคือความสงสัย
เคลือบแคลงจักครอบงําจิตของเธออยู เพราะฉะนัน้ ขอนัน้ จึงไมเปนฐานะที่จะมีได เพราะ
อรหัตมัคที่ถอนอัสมิมานะไดแลวนี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งลูกศรคือความสงสัยเคลือบแคลง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุเปนเครื่องสลัดออก ๖ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ภัททกสูตร
[๒๘๕] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู ยอมไมมีความตายที่เจริญ ตายแลว
ก็ไมเจริญ ก็ภกิ ษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู ยอมไมมีความตาย
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ที่เจริญ ตายแลวก็ไมเจริญ เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูชอบการงาน
(นวกรรม)ยินดีการงาน ขวนขวายความเปนผูชอบการงาน ชอบการคุย ยินดีการคุย
ขวนขวายความเปนผูชอบการคุย ชอบความหลับ ยินดีความหลับ ขวนขวายความชอบความ
หลับ ชอบความคลุกคลีหมูคณะ ยินดีความคลุกคลีหมูคณะขวนขวายความเปนผูชอบคลุก
คลีหมูคณะ ชอบความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ยินดีความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ขวนขวายความ
ชอบความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ยินดีธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา
ขวนขวายความชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดย
ประการที่เมื่อสําเร็จการอยู ยอมไมมีความตายที่เจริญ ตายแลวก็ไมเจริญ อยางนี้แล ภิกษุนี้
เรียกวา ผูยินดีสักกายะ (เตภูมิกวัฎ) ไมละสักกายะเพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบ ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู
ยอมมีความตายที่เจริญ ตายแลวก็เจริญ ก็ภกิ ษุยอมสําเร็จการอยูโดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จ
การอยู ยอมมีความตายที่เจริญ ตายแลวก็เจริญเปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม
ชอบการงาน ไมยินดีการงาน ไมขวนขวายความชอบการงาน ไมชอบการคุย ไมยนิ ดีการคุย
ไมขวนขวายความชอบการคุย ไมชอบความหลับ ไมยินดีความหลับ ไมขวนขวายความชอบ
ความหลับ ไมชอบความคลุกคลีดวยหมูคณะ ไมยินดีความคลุกคลีหมูคณะ ไมขวนขวายความ
ชอบความคลุกคลีหมูคณะ ไมชอบความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ไมยินดีความคลุกคลีดวยคฤหัสถ
ไมขวนขวายความชอบคลุกคลีดวยคฤหัสถ ไมชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ไมยินดีธรรมที่
เปนเหตุใหเนิน่ ชา ไมขวนขวายความชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิน่ ชา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
ยอมสําเร็จการอยูโดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู ยอมมีความตายที่เจริญ ตายแลวก็เจริญ
อยางนี้แล ภิกษุนี้เรียกวา ผูย นิ ดีนิพพาน ละสักกายะเพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบ ฯ
ครั้นทานพระสารีบุตรไดกลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดกลาวคาถาประพันธ
ตอไปอีกวา ฯ
ผูใดประกอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิน่ ชา ยินดีธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา
เชนดังเนื้อ ผูนนั้ ยอมไมไดชมนิพพานที่เกษมจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่ง
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กวามิได สวนผูใดละธรรมที่เปนเหตุใหเนิน่ ชา ยินดีในบทคือธรรมที่ไม
เปนเหตุใหเนิน่ ชาผูนั้นยอมไดชมนิพพานที่เกษมจากโยคะ หาธรรมอื่น
ยิ่งกวามิได ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อนุตัปปยสูตร
[๒๘๖] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการอยูตายแลวยอมเดือดรอน
ก็ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู ตายแลวยอมเดือดรอนเปนอยางไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบการงานยินดีการงาน ขวนขวายความชอบการงาน ชอบการคุย ...
ชอบความหลับ ... ชอบความคลุกคลีดวยหมูคณะ ... ชอบความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ... ชอบ
ธรรมที่เปนเหตุใหเนิน่ ชา ยินดีธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ขวนขวายความชอบธรรมที่เปนเหตุ
ใหเนิน่ ชา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมือ่ เธอสําเร็จการอยู
ตายแลวยอมเดือดรอนอยางนี้แล ภิกษุนี้เรียกวา ผูยินดีสักกายะไมละสักกายะเพื่อทําที่สุด
ทุกขโดยชอบ ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู
ตายแลวยอมไมเดือดรอน ก็ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู ตาย
แลวยอมไมเดือดรอน เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ไมชอบการงาน ไมยินดีการ
งาน ไมขวนขวายความชอบการงาน ไมชอบการคุย ... ไมชอบความหลับ ... ไมชอบความคลุกคลี
ดวยหมูคณะ ... ไมชอบความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ไมชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ไมยินดี
ธรรมที่เปนเหตุใหเนิน่ ชา ไมขวนขวายความชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู ตายแลวยอมไมเดือดรอนอยางนี้แล
ภิกษุนี้เรียกวา ผูยินดีนพิ พาน ละสักกายะเพือ่ ทําที่สุดทุกขโดยชอบ ฯ
ครั้นทานพระสารีบุตรไดกลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดกลาวคาถาประพันธ
ตอไปอีกวา ฯ
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ผูใดประกอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิน่ ชา ยินดีธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา
เชนดังเนื้อ ผูนนั้ ยอมไมไดชมนิพพานที่เกษมจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่ง
กวามิได สวนผูใดละธรรมที่เปนเหตุใหเนิน่ ชา ยินดีในบทคือธรรมที่ไม
เปนเหตุใหเนิน่ ชา ผูนั้นยอมไดชมนิพพานที่เกษมจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่ง
กวามิได ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. นกุลสูตร
[๒๘๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาเภสกาลามิคทายวัน ใกลนคร
สุงสุมารคีระ แควนภัคคะ สมัยนั้น นกุลบิดาคฤหบดีอาพาธมีทุกขเปนไขหนัก ครั้งนั้น นกุล
มารดาคฤหปตานีไดกลาวเตือนนกุลบิดาคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ทานอยาเปนผูมีความหวงใย
กระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคก็
ทรงติเตียน ดูกรคฤหบดี ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนีว้ า เมื่อเราลวงไปแลว นกุลมารดา
คฤหปตานี จักไมสามารถเลี้ยงทารกดํารงการอยูครองเรือนไวได แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้
เพราะดิฉันเปนคนฉลาดปนฝาย ทําขนสัตว เมื่อทานลวงไปแลวดิฉนั ยอมสามารถเลี้ยงทารก
ดํารงการอยูครองเรือนไวได เพราะฉะนัน้ ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะ
การกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคก็ทรงติเตียน ฯ
ดูกรทานคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา เมื่อเราลวงไปแลว นกุล
มารดาคฤหปตานี จักไดคนอื่นเปนสามี แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้ ทั้งทานทั้งดิฉันยอมรู
วา ไดอยูรวมกันมาอยางเครงครัดตอระเบียบประเพณีตลอด ๑๖ ปเพราะฉะนัน้ ทานอยาเปน
ผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผู
มีพระภาคก็ทรงติเตียน ฯ
ดูกรคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา เมื่อเราลวงไปแลว นกุลมารดา
คฤหปตานี จักไมตองการเห็นพระผูมีพระภาค ไมตองการเห็นพระภิกษุสงฆ แตขอนั้นทานไม
พึงเห็นอยางนีเ้ พราะดิฉันตองการเห็นพระผูมีพระภาคอยางยิ่งและตองการเห็นพระภิกษุสงฆ
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อยางยิ่ง เพราะฉะนั้น ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละของ
ผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคก็ทรงติเตียน ฯ
ดูกรคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา เมื่อเราลวงไปแลว นกุลมารดา
คฤหปตานี จักไมเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล แตขอนัน้ ทานไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะบรรดา
สาวิกาของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทีย่ ังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว กระทําใหบริบูรณในศีล
มีประมาณเทาใด ดิฉันก็เปนคนหนึ่งในจํานวนสาวิกาเหลานั้น ก็ผูใดพึงมีความสงสัยหรือ
เคลือบแคลง ขอผูนั้นจงเขาไปเฝาทูลพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองคนั้น ซึ่งกําลัง
ประทับอยูที่ปา เภสกาลามิคทายวัน ใกลนครสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ แลวจงทูลถามเถิด
เพราะฉะนั้น ทานอยาเปนผูม ีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละของผูมีความ
หวงใยเปนทุกข และพระผูมพี ระภาคก็ทรงติเตียน ฯ
ดูกรคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา นกุลมารดาคฤหปตานี จักไมได
ความสงบใจ ณ ภายใน แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนีว้ า เพราะพวกสาวิกาของพระผูมีพระ
ภาคพระองคนนั้ ที่ยังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว ไดความสงบใจ ณ ภายใน มีประมาณเทาใด
ดิฉันเปนคนหนึ่งในจํานวนสาวิกานั้น ก็ผใู ดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง ขอผูนั้นจงเขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองคนั้น ซึ่งกําลังประทับอยูที่ปาเภสกาลามิคทายวัน
ใกลนครสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ แลวจงทูลถามเถิด เพราะฉะนัน้ ทานอยาเปนผูมคี วาม
หวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกขและพระผูมีพระภาค
ก็ทรงติเตียน ฯ
ดูกรคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา นกุลมารดาคฤหปตานี ยังไมถึง
การหยั่งลง ยังไมถึงที่พึ่ง ยังไมถึงความเบาใจ ยังไมขามพนความสงสัยยังไมปราศจากความ
เคลือบแคลง ยังไมถึงความแกลวกลา ในธรรมวินัยนี้ ยังไมหมดความเชื่อถือตอผูอื่นในศาสนา
ของพระศาสดา แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้เพราะพวกสาวิกาของพระผูมีพระภาคพระองค
นั้น ที่ยังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาวไดถึงการหยั่งลง ไดถึงที่พึ่ง ถึงความเบาใจ ขามพนความ
สงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา ในธรรมวินัยนี้ ไมมีความเชื่อถือตอผู
อื่นในศาสนาของพระศาสดา มีประมาณเทาใด ดิฉันก็เปนคนหนึ่งในจํานวนสาวิกาเหลานั้น
ก็ผูใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง ขอผูนั้นจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระองคนั้น ซึ่งประทับอยูที่ปาเภสกาลามิคทายวันใกลนครสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ
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แลวจงทูลถามเถิด เพราะฉะนั้น ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการ
กระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกขและพระผูมีพระภาคก็ทรงติเตียน ฯ
ครั้งนั้นแล เมื่อนกุลบิดาคฤหบดีอันนกุลมารดาคฤหปตานีกลาวเตือนนี้ ความเจ็บ
ปวยนัน้ ไดสงบระงับโดยพลัน และนกุลบิดาคฤหบดีไดหายจากการเจ็บปวยนั้น ก็และการเจ็บ
ปวยนัน้ อันนกุลบิดาคฤหบดีละไดแลวโดยประการนัน้ ครั้งนั้นนกุลบิดาคฤหบดีพอหายจากการ
เจ็บปวยไมนาน ถือไมเทาเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะนกุลบิดาคฤหบดีวาดูกรคฤหบดี เปนลาภ
ของทาน ทานไดดีแลว ที่นกุลมารดาคฤหปตานีเปนผูอนุเคราะห หวังประโยชน กลาวเตือน
พร่ําสอนทาน ดูกรคฤหบดี พวกสาวิกาของเราที่ยังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว กระทําใหบริบูรณ
ในศีล มีประมาณเทาใด นกุลมารดาคฤหปตานีก็เปนคนหนึ่งในจํานวนสาวิกาเหลานั้น พวก
สาวิกาของเราที่ยังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว ไดความสงบใจณ ภายใน มีประมาณเทาใด นกุล
มารดาคฤหปตานีก็เปนคนหนึ่งในจํานวนสาวิกาเหลานั้น พวกสาวิกาของเราที่ยังเปนคฤหัสถนุงหม
ผาขาว ไดถึงการหยั่งลงถึงที่พึ่ง ถึงความเบาใจ ขามพนความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง
ถึงความแกลวกลาในธรรมวินัยนี้ ไมมีความเชื่อถือตอผูอื่นในศาสนาของพระศาสดา มีประมาณ
เทาใด นกุลมารดาคฤหปตานีก็เปนคนหนึง่ ในจํานวนสาวิกาเหลานั้น ดูกรคฤหบดี เปนลาภของทาน
ทานไดดแี ลว ที่นกุลมารดาคฤหปตานีเปนผูอนุเคราะหหวังประโยชน กลาวเตือนสั่งสอนทาน ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. กุสลสูตร
[๒๘๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคเสด็จออกจากทีเ่ รนในเวลาเย็น
เสด็จเขาไปยังศาลาที่บํารุง ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไวแลว แมทานพระสารีบุตรก็ออก
จากที่เรนในเวลาเย็นเขาไปยังศาลาที่บํารุง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง แมทา นพระมหาโมคคัลลานะ แมทานพระมหากัสสปะ แมทา นพระมหากัจจายนะ
แมทานพระมหาโกฏฐิกะ แมทานพระมหาจุนทะ แมทานพระมหากัปปนะ แมทานพระอนุรุทธะ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 276
แมทานพระเรวตะ แมทานพระอานนท ก็ออกจากที่เรนในเวลาเย็นเขาไปยังศาลาที่บํารุง ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคทรงยับยั้งอยูดว ย
การประทับนัง่ สิ้นราตรีเปนอันมาก แลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไปยังพระวิหาร แมทานเหลานัน้
เมื่อพระผูมีพระภาคเสร็จไปไมนาน ตางก็ลุกจากอาสนะไดไปยังวิหารของตนๆ แตพวกภิกษุใหม
บวชไมนาน มาสูธรรมวินัยนีไ้ มนานตางก็นอนหลับกัดฟนอยู ณ ศาลาที่บํารุงนั้นจนพระอาทิตยขนึ้
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นภิกษุเหลานั้น ซึง่ ตางก็นอนหลับกัดฟนอยูจนพระอาทิตยขึ้น ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย แลวเสด็จเขาไปยังศาลาที่บํารุง ประทับนั่งบนอาสนะ
ที่ไดปูลาดไวแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวาดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรไปไหน พระโมค
คัลลานะไปไหน พระมหากัสสปะไปไหน พระมาหากัจจานะไปไหน พระมหาโกฏฐิตะไปไหน
พระมหาจุนทะไปไหน พระมหากัปปนะไปไหน พระอนุรุทธะไปไหน พระเรวตะไปไหนพระ
อานนทไปไหน พระสาวกชัน้ เถระเหลานัน้ ไปไหน ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ทานเหลานั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จไปไมนาน ตางก็ลุกจากอาสนะแลวไดไปยังวิหาร
ของตนๆ ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเปนพระเถระหรือหนอ เธอทั้งหลายเปนภิกษุใหม
นอนหลับกัดฟนอยูจนพระอาทิตยขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉน เธอทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา พระราชาผูกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลว ทรง
ประกอบการนอนสบาย เอนขางสบายบรรทมหลับสบาย ตามพระประสงคอยู เสวยราชสมบัติ
อยูตลอดพระชนม ยอมเปนที่รักเปนที่พอใจของชาวชนบท ฯ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา หามิไดพระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟงมาแลววา พระราชา
ผูกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลว ทรงประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย บรรทมหลับสบาย
ตามพระประสงค เสวยราชสมบัติอยูตลอดพระชนม ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจของชาวชนบท
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมา
บางไหมวาทานผูครองรัฐ ทานผูเปนทายาทแหงตระกูล ทานผูเปนเสนาบดี ทานผูปกครองบาน
ทานผูปกครองหมูคณะ ประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย นอนหลับสบาย ตามประสงค
ปกครองหมูคณะอยูตลอดชีวิต ยอมเปนทีร่ ัก เปนที่พอใจของหมูคณะ ฯ
ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ
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พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟงมาแลววา ทาน
ผูปรกครองหมูคณะ ประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย นอนหลับสบายตามประสงค
ปกครองหมูคณะอยูตลอดชีวิต ยอมเปนทีร่ ัก เปนที่พอใจของหมูคณะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา สมณะหรือ
พราหมณประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย นอนหลับสบาย ตามประสงค ไมคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลาย ไมรูประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร ไมเห็นแจงกุศลธรรม
ทั้งหลาย ไมประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรม ทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายแหงวันคืน แลวกระทํา
ใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟงมาแลววา สมณะ
หรือพราหมณ ประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย นอนหลับสบาย ตามประสงค ไมคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลายไมรูประมาณในโภชนะ ไมประกอบ ความเพียรไมเห็นแจงกุศลธรรม
ทั้งหลาย ไมประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรมทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายแหงวันคืน แลวกระทํา
ใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอัน
ยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยาง
นี้วาเราทั้งหลายจักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย จักเปนผูรูประมาณในโภชนะจักเปน
ผูประกอบความเพียร จักเปนผูเห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย จักประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรม
ทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายแหงวันคืนอยู ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. มัจฉสูตร
[๒๘๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศลพรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญ พระผูมีพระภาคทรงดําเนินไปตามหนทางไกล ไดทอดพระเนตรเห็นชาวประมงผูกปลา
ฆาปลาขายอยู ณ ทองถิ่นแหงหนึ่ง ไดเสด็จแวะลงจากทาง แลวประทับนั่งลงบนอาสนะที่ได
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ปูลาดไว ณ โคนตนไมแหงหนึ่งแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลาย
เห็นชาวประมงผูกปลาฆาปลาขายอยูที่แหงโนนหรือ ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอทั้งหลายไดเห็น
หรือไดฟงมาบางไหมวา ชาวประมงผูกปลา ฆาปลาขายอยู ขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน เปน
เจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู เพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพนั้น ฯ
ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟงมาวา ชาวประมงผูกปลา
ฆาปลาขายอยู ขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน เปนเจาของโภคะหรือครอบครองกองโภคสมบัติ
เปนอันมากอยู เพราะกรรมนัน้ เพราะอาชีพนั้นขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาเขายอมเพงดู
ปลาเหลานั้นทีพ่ ึงฆา ที่นํามาเพื่อฆาดวยใจทีเ่ ปนบาป ฉะนัน้ เขาจึงไมไดขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ
ขึ้นยาน ไมไดเปนเจาของโภคะ ไมไดครอบครองโภคสมบัติเปนอันมาก ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอ
ทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา คนฆาโค
ฆาโคขายอยู ยอมขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน เปนเจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภค
สมบัติเปนอันมากอยู เพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพนั้น ฯ
ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟงมาวา คนฆาโค ฆา
โคขายอยู ยอมขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน เปนเจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติ
เปนอันมากอยูเ พราะกรรมนัน้ เพราะอาชีพนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาเขายอมเพงดูโค
เหลานั้นที่พึงฆา ที่นํามาเพือ่ ฆา ดวยใจที่เปนบาปฉะนั้น เขาจึงไมไดขชี่ าง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน
ไมไดเปนเจาของโภคะไมไดครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา คนฆาแพะ
ฯลฯ คนฆาสุกร พรานนก พรานเนื้อ ฆาเนือ้ ขายอยู ยอมขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน เปนเจา
ของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู เพราะกรรมนัน้ เพราะอาชีพนั้น ฯ
ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็นไมไดฟงมาวา พรานเนื้อ ฆาเนือ้
ขายอยู ยอมขีช่ าง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน เปนเจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปน
อันมากอยู เพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพนัน้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาเขายอมเพงดูเนื้อ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 279
เหลานั้นที่พึงฆา ที่นํามาเพือ่ ฆา ดวยใจที่เปนบาป ฉะนัน้ เขาจึงไมไดขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน
ไมไดเปนเจาของโภคะ ไมไดครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยูก ็เขายอมเพงดูสัตว
ดิรัจฉานเหลานั้นที่พึงฆา ทีน่ ํามาเพื่อฆา ดวยใจที่เปนบาป ฉะนั้น เขาจึงไมไดขี่ชาง ขีม่ า
ขี่รถ ขึ้นยานไมไดเปนเจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู จะกลาว
อะไร ถึงบุคคลผูเพงดูมนุษยที่พึงฆา ที่นํามาเพื่อฆา ดวยใจที่เปนบาปเลา เพราะผลขอนั้น
ยอมเปนไปเพือ่ สิ่งที่ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขตลอดกาลนานแกเขา เมื่อตายไปแลวยอม
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯลฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. มรณัสสติสูตรที่ ๑
[๒๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทสรางดวยอิฐใกลบานนาทิก
คาม ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย มรณัสสติอันภิกษุเจริญ
แลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายยอมเจริญมรณัสสติหรือ เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้ ภิกษุรูป
หนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณัสสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนีว้ า โอหนอเราพึงเปนอยูไดตลอดคืน
หนึ่งวันหนึ่ง เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุอกี รูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณัสสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนีว้ า โอหนอเราพึงเปนอยูไดตลอดวัน
หนึ่ง เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติอยางนี้แล ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 280
ภิกษุอกี รูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณัสสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนีว้ า โอหนอเราพึงเปนอยูช่วั ขณะที่ฉนั
บิณฑบาตมื้อหนึ่ง เราพึงมนสิกาคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุอกี รูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณัสสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคคิดอยางนีว้ า โอหนอเราพึงเปนอยูชั่วขณะที่
เคี้ยวคําขาวสี่คํากลืนกิน เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเราพึงกระทํากิจใหมากหนอ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติอยางนีแ้ ล ฯ
ภิกษุอกี รูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณัสสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนีว้ า โอหนอเราพึงเปนอยูชั่วขณะที่
เคี้ยวขาวคําหนึ่งกลืนกิน เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเราพึงกระทํากิจใหมาก
หนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุอกี รูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณัสสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนีว้ า โอหนอ เราพึงเปนอยูไดชวั่ ขณะ
ที่หายใจเขาแลวหายใจออก หรือหายใจออกแลวหายใจเขา เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผู
มีพระภาค เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติ
อยางนี้แล ฯ
เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ภิกษุใดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูไดตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่ง เราพึง
มนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ก็ภิกษุใดยอมเจริญมรณัสสติ
อยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูไดตลอดวันหนึ่ง เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค
เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ก็ภิกษุใดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วาโอหนอ เราพึงเปนอยูไดชวั่
ขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่ง เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเราพึงกระทํากิจใหมาก
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หนอและภิกษุใดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วา โอหนอเราพึงเปนอยูไ ดชั่วขณะที่เคี้ยวคําขาวสี่คํา
กลืนกิน เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานี้เรากลาววา เปนผูประมาท เจริญมรณัสสติเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายชา สวนภิกษุใดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูไดชวั่ ขณะที่เคีย้ ว
ขาวคําหนึ่งกลืนกิน เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ
และภิกษุใดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูไดชั่วขณะที่หายใจเขาแลวหายใจ
ออก หรือหายใจออกแลวหายใจเขา เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํา
กิจใหมากหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานี้ เรากลาววาเปนผูไมประมาท ยอมเจริญมรณัสสติ
เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายแรงกลา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลาย จักเปนผูไมประมาท จักเจริญมรณัสสติเพื่อความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลายอยางแรงกลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
๑๐. มรณัสสติสูตรที่ ๒
[๒๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทสรางดวยอิฐ ใกลบาน
นาทิกคาม ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรณัสสติอัน
ภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด
ก็มรณัสสติอันภิกษุเจริญแลวอยางไร ทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก
หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เมื่อกลางวันผานไป
กลางคืนยางเขามา ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า เหตุแหงความตายของเรามีมากหนอ คือ งูพึงกัดเรา
แมลงปองพึงตอยเรา หรือตะขาบพึงกัดเรา เราพึงตายเพราะเหตุนนั้ อันตรายนั้นพึงมีแกเรา
เราพึงพลาดลมลง อาหารที่เราฉันแลวไมพึงยอย ดีของเราพึงกําเริบ เสมหะของเราพึงกําเริบ
หรือลมที่มีพิษเพียงดังศัสตราของเราพึงกําเริบ เราพึงตายเพราะเหตุนั้น อันตรายนั้น
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พึงมีแกเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนนั้ พึงพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมอันเปนบาป อกุศลที่
เรายังละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละในกลางคืน มีอยูหรือหนอ ถา
ภิกษุพิจารณาอยู ยอมทราบอยางนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เรายังไมไดละ อันจะพึงเปน
อันตรายแกเราผูกระทํากาละในกลางคืน ยังมีอยู ภิกษุนนั้ พึงทําฉันทะความพยายาม ความ
อุตสาหะ ความเพียร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมอัน
เปนบาปอกุศลเหลานั้น เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาโพกศีรษะถูกไฟไหม หรือมีศีรษะถูกไฟไหม
พึงทําฉันทะ ความพยายามความอุตสาหะ ความเพียร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ
ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับผาโพกศีรษะหรือศีรษะนั้น ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพิจารณา
อยูยอมทราบอยางนีว้ า ธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เรายังละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแกเราผู
กระทํากาละในกลางคืนไมมี ภิกษุนั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทย ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลาย
ทั้งกลางวันกลางคืนอยูเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมือ่ กลางคืนผานไป กลางวัน
ยางเขามา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เหตุแหงความตายของเรามีมากหนอ คือ งูพึงกัดเรา แมลง
ปองพึงตอยเรา หรือตะขาบพึงกัดเรา เราพึงตายเพราะเหตุนั้น อันตรายนั้นพึงมีแกเรา เราพึง
พลาดลมลง อาหารที่เราฉันแลวไมพึงยอย ดีของเราพึงกําเริบเสมหะของเราพึงกําเริบ หรือลม
ที่มีพิษเพียงศาตราของเราพึงกําเริบ เราพึงตายเพราะเหตุนนั้ อันตรายนัน้ พึงมีแกเรา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมอันเปนบาป อกุศลที่เรายังละไมได อันจะพึง
เปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละในกลางวัน มีอยูหรือหนอ ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมทราบอยาง
นี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เรายังละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละในกลางวัน
ยังมีอยู ภิกษุนั้นพึงทําฉันทะ ความพยายาม ความอุตสาหะความเพียร ความไมทอถอย
สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลานั้น เปรียบเหมือน
บุคคลผูมีผาโพกศีรษะถูกไฟไหมหรือมีศรี ษะถูกไฟไหม พึงทําฉันทะ ความพยายาม ความ
อุตสาหะ ความเพียรความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับผาโพก
ศีรษะหรือศีรษะนัน้ ฉะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพิจารณาอยูยอมทราบอยางนีว้ าธรรมอัน
เปนบาปอกุศลที่เรายังละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละในกลางวันไมมี ภิกษุ
นั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทย ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนอยูเถิด
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มรณัสสติอันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสาราณิยาทิวรรคที่ ๒
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สาราณิยสูตรที่ ๑
๒. สาราณิยสูตรที่ ๒
๓. เมตตสูตร
๔. ภัททกสูตร
๕. อนุตัปปยสูตร
๖. นกุลสูตร
๗. กุสลสูตร
๘. มัจฉสูตร
๙. มรณัสสติสูตรที่ ๑
๑๐. มรณัสสติสูตรที่ ๒ ฯ
__________________
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อนุตตริยวรรคที่ ๓
๑. สามกสูตร
[๒๙๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ วิหาร ชื่อโปกขรณีย ใกลหมูบา น
สามคาม แควนสักกะ ครั้งนัน้ เทวดาตนหนึ่ง เมื่อปฐมยามผานไป มีวรรณะงามยิ่งนัก ยัง
โปกขรณียว หิ ารทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว
ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม
๓ ประการนี้ ยอมเปนไปเพือ่ ความเสื่อมแกภิกษุ ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผู
ชอบการงาน ๑ ความเปนผูช อบคุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๓
ประการนี้แล ยอมเปนไปเพือ่ ความเสื่อมแกภิกษุ เทวดาตนนั้นไดกลาวคํานี้แลว พระศาสดา
ทรงพอพระทัย ครั้งนั้น เทวดาตนนั้นทราบวา พระศาสดาของเราทรงพอพระทัย จึงถวายบังคม
พระผูมีพระภาคทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้น ฯ
ครั้งนั้น เมือ่ ราตรีนั้นลวงไป พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เทวดาตนหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงไปแลว มีวรรณะงามยิ่งนัก ยังโปกขรณีย
วิหารทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงที่อยูอภิวาทแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๓ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุ
ธรรม๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูช อบการงาน ๑ ความเปนผูช อบคุย ๑ ความเปน
ผูชอบหลับ ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุ
ครั้นเทวดาตนนั้นไดกลาวคํานี้แลว อภิวาทเราทําประทักษิณแลวไดหายไป ณ ที่นนั้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มิใชลาภของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายไดดวยยาก ที่เธอทั้งหลายเสื่อมจากกุศลธรรม แม
เทวดาก็รู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม ๓ ประการแมเหลาอื่น
เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระ
ภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม ๓ ประการเปนไฉน คือ ความ
เปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรชั่ว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๓ ประการนี้แล เปนที่ตั้งแหงความเสื่อม ชนเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาลเสื่อมจากกุศลธรรม
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ชนเหลานั้นทัง้ ปวง ก็เสื่อมแลวจากกุศลธรรม เพราะธรรม ๖ ประการนีแ้ ล ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในอนาคตกาล จักเสื่อมจากกุศลธรรมชนเหลานั้นทั้งปวง ก็จักเสื่อมจากกุศลธรรม เพราะธรรม
๖ ประการนีแ้ ล และชนเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบนั กาล ยอมเสื่อมจากกุศลธรรม ชนเหลานั้น
ทั้งปวงก็ยอมเสื่อมจากกุศลธรรมเพราะธรรม ๖ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อปริหานิยสูตร
[๒๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๖ ประการนี้ ทานทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ กราบทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาค
ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมชอบการ
งาน ๑ ความเปนผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบหลับ ๑ ความเปนผูไ มชอบคลุกคลีดวยหมู
คณะ ๑ความเปนผูวางาย ๑ ความเปนผูมีมติ รดี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๖ ประ
การนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชนเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ไมเสื่อมแลวจากกุศลธรรม
ชนเหลานั้นทัง้ ปวง ก็ไมเสื่อมแลวจากกุศลธรรม เพราะธรรม ๖ ประการนี้แล ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในอนาคตกาล จักไมเสื่อมจากกุศลธรรม ชนเหลานั้นทั้งปวง ก็จกั ไมเสือ่ มจากกุศลธรรมเพราะ
ธรรม ๖ ประการนี้แลชนเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบนั ยอมไมเสื่อมจากกุศลธรรม ชนเหลานั้น
ทั้งปวงก็ยอมไมเสื่อมจากกุศลธรรมเพราะธรรม ๖ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ภยสูตร
[๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา ภัย นี้ เปนชื่อของกาม คําวา ทุกข นี้ เปน
ชื่อของกาม คําวา โรค นี้เปนชื่อของกาม คําวา ฝ นี้เปนชื่อของกาม คําวา เครื่องขัด

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 286
ของ นี้ เปนชื่อของกาม คําวา เปอกตม นี้เปนชื่อของกาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุไร คําวา
ภัย นี้ จึงเปนชือ่ ของกามเพราะสัตวโลกผูยนิ ดีดว ยความกําหนัดในกาม ถูกความกําหนัดเพราะ
ความชอบพอเกี่ยวพันไว จึงไมพน จากภัยแมที่มีในปจจุบัน ไมพนจากภัยแมในสัมปรายภพ
ฉะนั้น คําวาภัยนี้ จึงเปนชื่อของกาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุไร คําวาทุกข ... โรค ... ฝ ...
เครื่องขัดของ ... เปอกตมนี้ จึงเปนชื่อของกาม เพราะสัตวโลกผูยินดีดวยความกําหนัดในกามนี้
ถูกความกําหนัดเพราะความชอบพอเกี่ยวพันไว จึงไมพน จากเปอกตมแมในปจจุบัน ไมพนจาก
เปอกตมแมในสัมปรายภพ ฉะนั้น คําวา เปอกตม นี้ จึงเปนชื่อของกาม ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
เราเรียก ภัย ทุกข โรค และสิ่งทั้ง ๒ คือ เครื่องขัดของ เปอกตม
วาเปนกาม เปนที่ของของปุถุชน เพราะเห็นภัยในการยึดถือ ซึ่งเปน
แดนเกิดของชาติและมรณะ ชนทั้งหลายจึงหลุดพนเพราะไมถือมั่น ดําเนิน
ไปในนิพพาน อันเปนที่สิ้นชาติและมรณะ ชนเหลานั้น ถึงแดนเกษม
มีสุข ดับสนิทในปจจุบนั ผานพนเวรและภัย ลวงทุกขทั้งปวง ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. หิมวันตสูตร
[๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ พึงทําลายขุนเขา
หิมวันตได จะปวยกลาวไปไยถึงอวิชชาอันลามก ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ ๑เปนผูฉลาดในการตัง้ อยูแหงสมาธิ ๑ เปนผู
ฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในความพรอมมูลแหงสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในอารมณ
แหงสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในอภินิหารแหงสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖
ประการนี้แล พึงทําลายขุนเขาหิมวันตได จะปวยการกลาวไปไยถึงอวิชชาอันลามกเลา ฯ
จบสูตรที่ ๔
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๕. อนุสสติฏฐานสูตร
[๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุสสติ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึงพระตถาคตวาแมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระ
ภาคพระองคนนั้ ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริย
สาวกยอมระลึกถึงพระตถาคตสมัยนั้น จิตของพระอริยสาวกนัน้ เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ไม
ถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม ยอมเปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว เปนจิตออกไป พนไป
หลุดไปจากความอยาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวาความอยากนี้ เปนชื่อของเบญจกามคุณ สัตว
บางพวกในโลกนี้ ทําพุทธานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัส
ดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ดูกรภิกษุทั้งหลายสมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึง
พระธรรม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ... สัตวบางพวกในโลกนี้
ทําธรรมานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณยอมบริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค
เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด
อริยสาวก ยอมระลึกถึงพระสงฆ สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนัน้ เปนจิตไมถูกราคะกลุม รุม ...
สัตวบางพวกในโลกนี้ ทําสังฆานุสสติแมนใี้ หเปนอารมณ ยอมบริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลของตน อันไมขาด ฯลฯเปนไปเพื่อสมาธิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลสมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ เปนจิต
ไมถูกราคะกลุม รุม ... สัตวบางพวกในโลกนี้ ทําสีลานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธิ์ได
ดวยประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงจาคะของตนวา เปนลาภของเราหนอ เราไดดี
แลวหนอ ฯลฯ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวก
ยอมระลึกถึงจาคะ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ เปนจิตไมถูกราคะกลุม รุม ... สัตวบางพวก
ในโลกนี้ ทําจาคานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้ ฯ
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อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงเทวดาวา เทวดาเหลาจาตุมหาราชมีอยู เทวดา
เหลาดาวดึงสมีอยู เทวดาเหลายามามีอยู เทวดาเหลาดุสิตมีอยูเทวดาเหลานิมมานรดีมีอยู
เทวดาเหลาปรนิมมิตวสวัดดีมีอยู เทวดาเหลาพรหมมีอยู เทวดาที่สูงกวานั้นมีอยู เทวดาเหลานั้น
ประกอบดวยศรัทธาเชนใด จุติจากโลกนีแ้ ลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ศรัทธาเชนนั้นแมของเรา
มีอยู เทวดาเหลานั้น ประกอบดวยศีลเชนใด ดวยสุตะเชนใด ดวยจาคะเชนใด ดวยปญญา
เชนใด จุติจากโลกนี้แลว อุบตั ิในเทวดาชั้นนั้น ปญญาเชนนั้นแมของเราก็มีอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะจาคะ และปญญา ของตนและ
ของเทวดาเหลานั้น สมัยนัน้ จิตของอริยสาวกนัน้ เปนจิตไมถูกราคะกลุม รุม ไมถูก
โทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม เปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว เปนจิตออกไป พนไป หลุด
ไปจากความอยาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา ความอยาก นี้ เปนชื่อของเบญจกามคุณ สัตว
บางพวกในโลกนี้ ทําเทวตานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อนุสสติ ๖ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. กัจจานสูตร
[๒๙๗] ณ ที่นั้นแล ทานพระมหากัจจานะ เรียกภิกษุทั้งหลายวาดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจานะแลว ทานพระมหากัจจานะไดกลาวดังนีว้ า ดูกรทานผูมี
อายุทั้งหลาย นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว คือ ขอที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูถึงโอกาสไดในที่คับแคบ เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย
เพื่อกาวลวงโสกปริเทวะ เพือ่ ดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงซึ่งนิพพาน
การถึงโอกาสนี้ คือ อนุสสติ ๖ ประการ ๖ ประการเปนไฉน ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย อริย
สาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึงพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอม
ระลึกถึงพระตถาคต สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ เปนจิตไมถูกราคะกลุม รุม ไมถูกโทสะ
กลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม เปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว เปนจิตออกไปพนไป หลุดไปจาก
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ความอยาก ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย คําวาความอยากนี้ เปนชื่อของเบจญกามคุณ อริยสาวกนั้นแล
ยอมมีใจเสมอดวยอากาศ ไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน
โดยประการทั้งปวงอยูสัตวบางพวกในโลกนี้ ทําพุทธานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมี
ความบริสุทธิ์เปนธรรมดา ดวยประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาค
ตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอม
ระลึกถึงพระธรรม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ เปนจิตไมถูกราคะกลุม รุม ... สัตวบางพวกใน
โลกนี้ ทําธรรมานุสสติแมนใี้ หเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธิ์เปนธรรมดา ดวยประการ
ฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค
ปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวาดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยใด
อริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ... สัตว
บางพวกในโลกนี้ ทําสังฆานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธิ์เปนธรรมดา
ดวยประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลของตน อันไมขาด ฯลฯเปนไปเพื่อสมาธิ
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลสมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้
เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ฯลฯ สัตวบางพวกในโลกนี้ ทําสีลานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอม
เปนผูมีความบริสุทธิ์เปนธรรมดาดวยประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงจาคะของตนวา เปนลาภของเราหนอ เราได
ดีแลวหนอ ฯลฯ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลายสมัยใด อริยสาวกยอม
ระลึกถึงจาคะ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ฯลฯ สัตวบางพวก
ในโลกนี้ ทําจาคานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณยอมเปนผูมีความบริสุทธิ์เปนธรรมดา ดวยประ
การฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงเทวดาวา เทวดาเหลาจาตุมหาราชมีอยู ฯลฯ
เทวดาที่สูงกวานั้นมีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศรัทธาเชนใด จุตจิ ากโลกนี้แลว อุบัติใน
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เทวดาชัน้ นั้น ศรัทธาเชนนั้นแมของเราก็มอี ยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีลเชนใด ฯลฯ สุตะ
จาคะ ดวยปญญาเชนใด จุติจากโลกนี้แลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ปญญาเชนนั้น แมของเรา
ก็มีอยู ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลสุตะ จาคะ และปญญา
ของตนและของเทวดาเหลานั้น สมัยนัน้ จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ไม
ถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุมเปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว เปนจิตออกไป พนไป หลุด
ไปจากความอยากดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย คําวาความอยากนี้ เปนชื่อของเบญจกามคุณ อริย
สาวกผูนั้นแล ยอมมีใจเสมอดวยอากาศ ไพบูลย เปนมหรคต ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมี
ความเบียดเบียน โดยประการทั้งปวงอยู สัตวบางพวกในโลกนี้ทําเทวตานุสสติแมนี้ใหเปน
อารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธิ์เปนธรรมดา ดวยประการฉะนี้ ฯ
ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว คือ ขอที่พระผูมีพระภาคพระ
องคนั้น ทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูการถึงโอกาสได ในที่คับแคบ
เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทงั้ หลายเพื่อกาวลวงโสกปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส เพื่อ
บรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงซึ่งนิพพาน การถึงโอกาสนี้ คือ อนุสสติ ๖ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สมยสูตรที่ ๑
[๒๙๘] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถาม พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยที่
ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ มีเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
สมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ มี ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
สมัยใด ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจถูกกามราคะกลุมรุม ถูกกามราคะครอบงําอยู และเธอยอมไม
ทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครือ่ งสลัดออกแหงกามราคะทีเ่ กิดขึ้นแลว สมัยนั้นภิกษุ
นั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ผมมีใจถูกกามราคะ
กลุมรุม ถูกกามราคะครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครือ่ งสลัดออก
แหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพื่อละกามราคะแกผม ภิกษุผู
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เจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพื่อละกามราคะแกเธอดูกรภิกษุ นี้เปนสมัยที่ ๑ ทีค่ วรเขา
ไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมใี จถูกพยาบาทกลุมรุม ถูกพยาบาทครอบงําอยู และ
เธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว
สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจแลวกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ผม
มีใจถูกพยาบาทกลุมรุมถูกพยาบาทครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปน
เครื่องสลัดออกแหงพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพื่อละพยาบาท
แกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพื่อละพยาบาทแกเธอดูกรภิกษุ นี้
เปนสมัยที่ ๒ ที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมใี จถูกถีนมิทธะกลุมรุม ถูกถีนมิทธะครอบงําอยู และ
เธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว
สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ผม
มีใจถูกถีนมิทธะกลุมรุมถูกถีนมิทธะครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบาย
เปนเครื่องสลัดออกแหงถีนมิทธะที่เกิดขึน้ แลว ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพื่อละ
ถีนมิทธะแกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจยอมแสดงธรรมเพื่อละถีนมิทธะแกเธอ ดูกรภิกษุ นี้
เปนสมัยที่ ๓ ที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมใี จถูกอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุมอุทธัจจกุกกุจจะ
ครอบงําอยู และเธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครือ่ งสลัดออกแหงอุทธัจจ
กุกกุจจะทีเ่ กิดขึ้นแลว สมัยนัน้ ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้
วา ดูกรทานผูมีอายุ ผมมีใจถูกอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุม ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงําอยู และไม
ทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครือ่ งสลัดออกแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลวดีแลว
ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะแกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดง
ธรรมเพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะแกเธอ ดูกรภิกษุ นี้เปนสมัยที่ ๔ ที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญ
ภาวนาทางใจ ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมใี จถูกวิจกิ ิจฉากลุมรุม ถูกวิจิกจิ ฉาครอบงําอยู และ
เธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงวิจิกจิ ฉาที่เกิดขึ้นแลว
สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ
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ผมมีใจถูกวิจิกจิ ฉากลุมรุม ถูกวิจกิ ิจฉาครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบาย
เปนเครื่องสลัดออกแหงวิจกิ ิจฉาที่เกิดขึ้นแลว ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพื่อละวิจกิ ิจฉา
แกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพื่อละวิจิกิจฉาแกเธอดูกรภิกษุ นีเ้ ปนสมัยที่
๕ ที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุไมรู ไมเห็น ซึ่งนิมิตเปนที่สิ้นอาสวะโดยลําดับ ใน
เมื่อตนอาศัยกระทําไวในใจนั้น สมัยนัน้ ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลว
กลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูมอี ายุ ผมไมรู ไมเห็นซึ่งนิมิตเปนที่สิ้นอาสวะโดยลําดับ ในเมื่อ
ผมอาศัยกระทําไวในใจนั้น ดีแลวขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพื่อความสิ้นอาสวะแกผม ภิกษุ
ผูเจริญภาวนาทางใจยอมแสดงธรรมเพื่อความสิ้นอาสวะแกเธอ ดูกรภิกษุ นี้เปนสมัยที่ ๖ ที่
ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สมยสูตรที่ ๒
[๒๙๙] สมัยหนึ่ง ภิกษุชั้นเถระหลายรูป อยูที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน ใกลเมือง
พาราณสี ครั้งนั้นแล เมื่อภิกษุชั้นเถระเหลานั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมกันที่
โรงฉัน ไดเกิดการสนทนากันขึ้นในระหวางดังนี้ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยไหนหนอแล
ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ
เมื่อกลาวกันอยางนัน้ แลว ภิกษุรูปหนึ่งจึงไดกลาวกะภิกษุชนั้ เถระทัง้ หลายวา ดูกร
ทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจกลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต ลางเทา
แลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนั้น ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญ
ภาวนาทางใจ ฯ
เมื่อภิกษุนนั้ กลาวอยางนีแ้ ลว ภิกษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภิกษุรูปนั้นวาดูกรทานผูมีอายุ
สมัยนั้น ไมใชสมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจสมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนา
ทางใจ กลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต ลางเทาแลวนั่งคูบลั ลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไว
เฉพาะหนา สมัยนั้น แมความเหน็ดเหนื่อยเพราะการเทีย่ วไปเพื่อบิณฑบาต แมความเหน็ด
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เหนื่อยเพราะฉันอาหารของภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจนั้น ก็ยังไมสงบระงับ ฉะนัน้ สมัยนั้น
ไมใชสมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ สมัยใด ภิกษุผเู จริญภาวนาทางใจ
ออกจากที่เรนในเวลาเย็น นัง่ ที่เงาวิหารดานหลัง คูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา
สมัยนั้น เปนสมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ
เมื่อภิกษุนนั้ กลาวอยางนัน้ แลว ภิกษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา ดูกรทานผูมอี ายุ
สมัยนั้น ไมใชสมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจสมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนา
ทางใจ ออกจากที่เรนในเวลาเย็น นั่งทีเ่ งาวิหารดานหลัง คูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไว
เฉพาะหนา สมัยนั้น สมาธินมิ ิตใดที่ภกิ ษุผูเจริญภาวนาทางใจนั้นไดทําไวในใจในกลางวัน
สมาธินิมิตนั้นก็ยังฟุงซานอยู ฉะนัน้ สมัยนั้น ไมใชสมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนา
ทางใจสมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจลุกขึ้นในเวลาเชามืดแลว นั่งคูบลั ลังก ตั้งกายตรง
ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนั้น เปนสมัยทีค่ วรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ
เมื่อภิกษุนนั้ กลาวอยางนัน้ แลว ภิกษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภิกษุรูปนั้นวาดูกรทานผูมีอายุ
สมัยนั้น ไมใชสมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจสมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนา
ทางใจลุกขึ้นในเวลาเชามืดแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนั้น
กายของภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจนั้นก็ยังตั้งอยูในโอชา (มีโอชารสแหงอาหารแผซานไปทั่วตัว)
ความสบายยอมมีแกภกิ ษุผูเจริญภาวนาทางใจนั้น เพื่อทําไวในใจซึ่งคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลายฉะนัน้ สมัยนั้น เปนสมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ
เมื่อภิกษุนนั้ กลาวอยางนีแ้ ลว ทานพระมหากัจจานะไดกลาวกะภิกษุชั้นเถระทั้งหลายวา
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ขอนั้นผมไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาควา ดูกร
ภิกษุ สมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน ดูกร
ภิกษุ สมัยใด ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจถูกกามราคะกลุมรุม ถูกกามราคะครอบงําอยู และเธอ
ยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดขึน้ แลวสมัย
นั้น ภิกษุนนั้ พึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนีว้ าดูกรทานผูมีอายุ ผมมี
ใจถูกกามราคะกลุมรุม ถูกกามราคะครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปน
เครื่องสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดขึน้ แลวดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพื่อละกามราคะ
แกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพื่อละกามราคะแกเธอ ดูกรภิกษุ นีเ้ ปน
สมัยที่ ๑ที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯลฯ ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลายขอนั้น
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ผมไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมพี ระภาควา ดูกรภิกษุ สมัยทีค่ วรเพื่อเขาไปพบภิกษุผู
เจริญภาวนาทางใจ มี ๖ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อุทายีสูตร
[๓๐๐] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอุทายีมาถามวา ดูกรอุทายี
อนุสสติมีเทาไรหนอแล เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้แลวทานพระอุทายีไดนิ่งอยู พระ
ผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระอุทายีแมครั้งที่ ๒ วาดูกรอุทายี อนุสสติมีเทาไรหนอแล เมื่อ
พระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้แลวทานพระอุทายีไดนิ่งอยู พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทาน
พระอุทายีแมครั้งที่ ๓ วาดูกรอุทายี อนุสสติมีเทาไรหนอแล แมครั้งที่ ๓ ทานพระอุทายีก็ได
นิ่งอยูลําดับนัน้ ทานพระอานนทจึงกลาวกะทานพระอุทายีวา ดูกรทานอุทายี พระศาสดา
ตรัสถามทาน ทานพระอุทายีไดกลาววา ดูกรทานอานนท ผมไดยินพระดํารัสของพระผูมีพระ
ภาคอยู แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคตอไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอม
ระลึกถึงชาติกอ นไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ขา
แตพระองคผูเจริญ นี้เปนอนุสสติ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เราไดรู
แลววา อุทายีภกิ ษุนี้เปนโมฆบุรุษ ไมเปนผูป ระกอบอธิจติ อยู แลวตรัสถามทานพระอานนท
ตอไปวา ดูกรอานนท อนุสสติมีเทาไรหนอแล ทานพระอานนทไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ อนุสสติมี ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม
ฯลฯ บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขามีสติอยูเปน
สุขขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนอนุสสติซึ่งภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนีย้ อมเปนไป
เพื่ออยูเปนสุขในปจจุบนั ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมทําอาโลกสัญญาไวในใจ ยอมตั้งสัญญาวาเปนกลางวันอยู
เธอกระทําอาโลกสัญญาวากลางวันไวในใจ ฉันใด กลางคืนก็ฉันนัน้ กลางคืนฉันใด กลางวัน
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ก็ฉันนั้น เธอมีใจปลอดโปรง อันนิวรณไมพัวพัน ยอมเจริญจิตที่มีความสวางดวยประการฉะนี้
ขาแตพระองคผูเจริญนี้เปนอนุสสติซึ่งภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ไดญาณทัสสนะ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนี้ เบื้องบนตั้งแตพื้นเทาขึน้ ไป เบื้องต่ํา
ตั้งแตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมเต็มดวยสิง่ ไมสะอาดมีประการตางๆ วา ในกายนี้ มีผม ขน
เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกเยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ ผังผืด ไต ปอด
ไสใหญ ไสนอ ยอาหารใหม อาหารเกา ดี เสมหะ หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา
มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ดังนี้ ขาแตพระองคผเู จริญ นี้เปนอนุสสติซึ่งภิกษุ
เจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อละกามราคะ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงเห็นสรีระเหมือนถูกทิ้งไวในปาชาตายแลว วันหนึ่ง สองวัน
หรือสามวัน พองขึ้น มีสีเขียวพราว มีหนองไหลออกเธอยอมนอมซึ่งกายนี้เขาไปเปรียบ
อยางนี้วา กายแมนี้แลยอมมีอยางนั้นเปนธรรมดา ยอมเปนอยางนัน้ ไมลวงพนความเปนอยาง
นั้นไปได อนึ่ง พึงเห็นสรีระเหมือนถูกทิ้งไวในปาชา ฝูงกา นกตะกรุม แรง สุนัข
สุนัขจิ้งจอกหรือสัตวปาณชาติตางๆ กําลังกัดกิน เธอยอมนอมกายนี้เขาไปเปรียบอยางนี้วา
กายแมนี้แล ยอมมีอยางนั้นเปนธรรมดา ยอมเปนอยางนัน้ ไมลวงพนความเปนอยางนั้นไปได
อนึ่ง พึงเห็นสรีระเหมือนถูกทิ้งไวในปาชา มีโครงกระดูกมีเนื้อและเลือด มีเอ็นเปนเครื่องผูก
มีโครงกระดูก ไมมีเนื้อ และเลือดมีเอ็นเปนเครื่องผูก มีโครงกระดูก ปราศจากเนื้อและ
เลือด มีเอ็นเปนเครื่องผูกเปนทอนกระดูก ปราศจากเครื่องผูก เรี่ยรายไปตามทิศตางๆ คือ
กระดูกมือทางหนึ่ง กระดูกเทาทางหนึ่ง กระดูกแขงทางหนึ่ง กระดูกขาทางหนึ่ง กระดูกเอว
ทางหนึ่ง กระดูกสันหลังทางหนึ่ง กระโหลกศีรษะทางหนึ่ง เธอยอมนอมกายนี้แลเขาไปเปรียบ
อยางนี้วา กายแมนี้แล ยอมมีอยางนั้นเปนธรรมดา ยอมเปนอยางนัน้ ไมลวงพนความเปน
อยางนั้นไปได อนึ่ง พึงเห็นสรีระเหมือนถูกเขาทิ้งไวในปาชา เปนกระดูกมีสีขาวเหมือนสีสังข
เปนทอนกระดูก เรี่ยราด
เปนกองเกินหนึ่งป เปนทอนกระดูกผุ เปนจุรณ เธอยอมนอมกายนี้
เขาไปเปรียบอยางนีว้ า กายแมนี้แล ยอมมีอยางนั้นเปนธรรมดา ยอมเปนอยางนัน้ ไมลวง
พนความเปนอยางนั้นไปได ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนอนุสสติซึ่งภิกษุเจริญแลว ทําใหมาก
แลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อถอนอัสมิมานะ ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุขละทุกขและ
ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหบริสุทธิ์อยูขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปน
อนุสสติซึ่งภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ยอมเปนไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธาตุหลายประการ
ขาแตพระองคผูเจริญ อนุสสติ๕ ประการนี้แล ฯ
พ. ดีละ ดีละ อานนท ถาเชนนั้น เธอจงจําอนุสสติขอที่ ๖ แมนี้คือ ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ มีสติกาวไป มีสติถอยกลับ มีสติยืนอยู มีสตินั่งอยู มีสตินอน มีสติประ
กอบการงาน ดูกรอานนท นีเ้ ปนอนุสสติซึ่งภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไป
เพื่อสติสัมปชัญญะ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. อนุตตริยสูตร
[๓๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุตตริยะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน คือ
ทัสสนานุตตริยะ ๑ สวนานุตตริยะ ๑ ลาภานุตตริยะ ๑ สิกขานุตตริยะ ๑ ปาริจริยานุตตริยะ ๑ อนุสสตา
นุตตริยะ ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ทัสสนานุตตริยะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ยอมไปเพื่อดูชางแกวบาง มาแกวบาง แกวมณีบา ง ของใหญของเล็ก หรือสมณะ
หรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิด ดูกรภิกษุทั้งหลายทัสสนะนั้นมีอยู เราไมกลาววา ไมมี
ก็แตวาทัสสนะนี้นนั้ แลเปนกิจเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมประเสริฐ ไมประกอบ
ดวยประโยชน ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อสงบระงับ
เพื่อรูยิ่งเพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตัง้ มั่น
มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมไปเห็นพระตถาคต หรือสาวกพระตถาคต การ
เห็นนีย้ อดเยี่ยมกวาการเห็นทั้งหลาย ยอมเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย เพื่อกาว
ลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อ
ทําใหแจงซึ่งนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธา
ไมหวัน่ ไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ไปเห็นพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตนี้ เราเรียกวา
ทัสสนานุตตริยะ ทัสสนานุตตริยะเปนดังนี้ ฯ
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ก็สวนานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมไปเพื่อฟง
เสียงกลองบาง เสียงพิณบาง เสียงเพลงขับบาง หรือเสียงสูงๆต่ําๆ ยอมไปเพื่อฟงธรรม
ของสมณะ หรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิดดูกรภิกษุทั้งหลาย การฟงนี้มีอยู เราไมกลาว
วา ไมมี ก็แตวา การฟงนี้นนั้ เปนกิจเลว ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความ
รักตั้งมั่น มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมไปฟงธรรมของพระตถาคตหรือสาวก
ของพระตถาคต การฟงนี้ยอดเยีย่ มกวาการฟงทั้งหลาย ยอมเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตว
ทั้งหลาย ... เพือ่ ทําใหแจงซึ่งนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีศรัทธาตั้งมั่น มีความ
รักตั้งมั่น มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ไปเพื่อฟงธรรมของพระตถาคตหรือสาวก
ของพระตถาคตนี้ เราเรียกวา สวนานุตตริยะ ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ เปนดังนี้ ฯ
ก็ลาภานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไดลาภ
คือบุตรบาง ภรรยาบาง ทรัพยบาง หรือลาภมากบาง นอยบาง หรือไดศรัทธาในสมณะหรือ
พราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิด ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลาภนีม้ ีอยู เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวา
ลาภนี้นั้นเปนของเลว ... ดูกรภิกษุทั้งหลายสวนผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธา
ไมหวัน่ ไหว มีความเลื่อมใสยิ่งยอมไดศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การได
นี้ยอดเยี่ยมกวาการไดทั้งหลาย ยอมเปนไปพรอมเพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย ... เพื่อทํา
ใหแจงซึ่งนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีบ่ ุคคลผูมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธา
ไมหวัน่ ไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมไดศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้ เรา
เรียกวา ลาภานุตตริยะ ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตริยะลาภานุตตริยะ เปนดังนี้ ฯ
ก็สิกขานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมศึกษา
ศิลปะเกี่ยวกับชางบาง มาบาง รถบาง ธนูบาง ดาบบาง หรือศึกษาศิลปชั้นสูงชั้นต่ํา ยอม
ศึกษาตอสมณะ หรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิดดูกรภิกษุทั้งหลาย การศึกษานี้มอี ยู เรา
ไมกลาววา ไมมี ก็แตวาการศึกษานั้นเปนการศึกษาที่เลว ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดมี
ศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมัน่ มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมศึกษาอธิศลี บาง
อธิจิตบาง อธิปญญาบาง ในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว การศึกษานีย้ อดเยี่ยมกวาการ
ศึกษาทั้งหลาย ยอมเปนไปพรอมเพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย ... เพื่อทําใหแจงซึ่งนิพพาน
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีศรัทธาตั้งหมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความ
เลื่อมใสยิ่ง ยอมศึกษาอธิศีลบาง อธิจิตบาง อธิปญญาบาง ในธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศ
แลวนี้เราเรียกวา สิกขานุตตริยะ ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ ลาภานุตตริยะ สิกขา
นุตตริอะ เปนดังนี้ ฯ
ก็ปาริจริยานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
บํารุงกษัตริยบา ง พราหมณบา ง คฤหบดีบาง บํารุงคนชั้นสูงชั้นต่ําบํารุงสมณะหรือพราหมณ
ผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบํารุงนี้นั้นมีอยู เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวา
การบํารุงนี้นั้นเปนการบํารุงที่เลว ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น
มีศรัทธาไมหวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมบํารุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การ
บํารุงนี้ยอดเยีย่ มกวาการบํารุงทั้งหลาย ยอมเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย ...เพื่อทํา
ใหแจงซึ่งนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีบ่ ุคคลผูมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธา
ไมหวัน่ ไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมบํารุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้ เราเรียกวา
ปาริจริยานุตตริยะ ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ ลาภานุตตริยะ สิกขานุตตริยะ ปาริจริยา
นุตตริยะ เปนดังนี้ ฯ
ก็อนุสสตานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
ระลึกถึงการไดบุตรบาง ภริยาบาง ทรัพยบาง หรือการไดมากนอย ระลึกถึงสมณะหรือพราหมณ
ผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย การระลึกนี้มีอยูเราไมกลาววา ไมมี ก็แตวาการ
ระลึกนี้นั้นเปนกิจเลว ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธา
ไมหวัน่ ไหว มีความเลื่อมใสยิ่งยอมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การระลึก
ถึงนี้ยอดเยี่ยมกวาการระลึกถึงทั้งหลาย ยอมเปนไปพรอมเพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย
เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม
เพื่อทําใหแจงซึ่งนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตัง้ มั่น มี
ศรัทธาไมหวัน่ ไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้
เราเรียกวา อนุสสตานุตตริยะดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนุตตริยะ ๖ ประการนี้แล ฯ
ภิกษุเหลาใดไดทัสสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ ลาภานุตตริยะ ยินดีใน
สิกขานุตตริยะ เขาไปตั้งการบํารุงเจริญอนุสสติที่ประกอบดวยวิเวก
เปนแดนเกษม ใหถึงอมตธรรม ผูบันเทิงในความไมประมาท มีปญญา
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รักษาตน สํารวมในศีล ภิกษุเหลานั้นแล ยอมรูชัดซึ่งที่เปนที่ดับทุกข
โดยกาลอันควร ฯ
จบอนุตตริยวรรคที่ ๓
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สามกสูตร
๒. อปริหานิยสูตร
๓. ภยสูตร
๔. หิมวันตสูตร
๕. อนุสสติฏฐานสูตร ๖. กัจจานสูตร
๗. สมยสูตรที่ ๑
๘. สมยสูตรที่ ๒
๙. อุทายีสูตร
๑๐. อนุตตริยสูตร ฯ
__________________
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เสขปริหานิยวรรคที่ ๔
๑. เสกขสูตร
[๓๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุ
ผูเสขะ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ความเปนผูชอบคุย ๑
ความเปนผูชอบหลับ ๑ ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูค ณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวาร
ในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ
นี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ ยอม
เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมชอบ
การงาน ๑ ความเปนผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบความหลับ ๑ความเปนผูไมชอบการ
คลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูคุมครองทวารอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณใน
โภชนะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุผู
เสขะ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อปริหานิยสูตรที่ ๑
[๓๐๓] ครั้งนั้น เทวดาตนหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีงามยิ่งนัก ยัง
พระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว
ยืนอยู ณ ที่อันควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ
ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในพระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพใน
พระสงฆ ๑ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในความไมประมาท ๑ ความเปน
ผูเคารพในปฏิสันถาร ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความ
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ไมเสื่อมแกภิกษุ เทวดานั้นไดกลาวดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย ลําดับนั้น เทวดาตน
นั้นทราบวา พระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแลว จึงถวายบังคมพระผูม ีพระภาค ทําประทักษิณ
แลว หายไป ณ ที่นั้น ฯ
ครั้นพอลวงราตรีนั้นไป พระผูมีพระภาคจึงตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อคืนนี้ เทวดาตนหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีงามยิ่งยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นให
สวางไสว แลวเขามาหาเราถึงที่อยู อภิวาทแลว ยืนอยูณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุ
ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในพระธรรม
๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในความไม
ประมาท ๑ ความเปนผูเคารพในปฏิสันถาร ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ประการนีแ้ ล ยอม
เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาตนนั้นไดกลาวดังนีแ้ ลว อภิวาทเรา
ทําประทักษิณแลว ไดหายไป ณ ที่นั้น ฯ
ภิกษุผูเคารพในพระศาสดา เคารพในพระธรรม เคารพอยางแรงกลาใน
พระสงฆ เคารพในความไมประมาท เคารพในปฏิสันถาร ยอมเปนผูไม
ควรเพื่อเสื่อม ยอมมี ณ ทีใ่ กลนิพพานทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อปริหานิยสูตรที่ ๒
[๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เทวดาตนหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงไปแลว มี
รัศมีงามยิ่งนัก ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงที่อยู อภิวาทแลวยืนอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกลาวกะเราวาขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้
ยอมเปนไปเพือ่ ความไมเสื่อมแกภกิ ษุธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพใน
พระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในพระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผู
เคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในหิริ ๑ ความเปนผูเคารพในโอตตัปปะ ๑ ขาแตพระองค
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ผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนีแ้ ล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสือ่ มแกภกิ ษุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดา
นั้น ครั้นไดกลาวดังนีแ้ ลว อภิวาทเราทําประทักษิณแลวหายไป ณ ทีน่ ั้นแล ฯ
ภิกษุผูเคารพในพระศาสดา เคารพในพระธรรม เคารพอยางแรงกลาใน
พระสงฆ ถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ มีความยําเกรง มีความเคารพ
ยอมเปนผูไมควรเพื่อเสื่อมยอมมีในที่ใกลนิพพานทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. โมคคัลลานสูตร
[๓๐๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะหลีกออกเรนอยู
ในที่ลับ เกิดความปริวิตกแหงใจอยางนีว้ า เทวดาเหลาไหนหนอ ยอมมีญาณอยางนีว้ า เราเปน
พระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงทีจ่ ะตรัสรูเปนเบื้องหนา ก็สมัยนั้น
ภิกษุชื่อวาติสสะทํากาละไมนาน ไดเขาถึงพรหมโลกชั้นหนึ่ง ณ พรหมโลกแมชั้นนั้น เทวดา
ทั้งหลายยอมรูจักพรหมผูนนั้ อยางนีว้ า ติสสพรหม เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ครั้งนั้น
ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดหายจากพระวิหารเชตวันไปปรากฏในพรหมโลก เปรียบเหมือน
บุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยียด ฉะนั้นติสสพรหมไดเห็นทานพระ
โมคคัลลานะมาแตไกล ครัน้ แลว ไดกลาวกะทานวาขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข
นิมนตมาเถิด ทานมาดีแลว ทานไดทําปริยายในการมา ณ ที่นี้นานนักแล นิมนตนั่งเถิดขอรับ
นี้อาสนะปูลาดไวแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดนั่งบนอาสนะที่ปลู าดไว แมติสสพรหมอภิวาท
ทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ
ไดถามวา ดูกรทานติสสพรหม เทวดาชัน้ ไหนหนอ ยอมมีญาณอยางนีว้ าเราเปนโสดาบัน มี
ความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา ติสสพรหมไดตอบวา ขาแตทาน
พระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นจาตุมหาราชแล ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงทีจ่ ะตรัสรูเปนเบื้องหนา ฯ
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ม. ดูกรติสสพรหม เทวดาชั้นจาตุมหาราชทั้งปวงทีเดียวหรือหนอ ยอมมีญาณอยางนี้
วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา ฯ
ติ. ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นจาตุมหาราชมิใชทั้งปวง ยอมมีญาณ
อยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา
ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นจาตุมหาราชเหลาใด ไมประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาไมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระธรรม ไม
ประกอบดวยความ เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ ไมประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาพอใจ
เทวดาชัน้ จาตุมหาราชเหลานั้น ยอมไมมญ
ี าณอยางนีว้ า เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา สวนเทวดาชั้นจาตุมหาราชเหลาใด ประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจา ...ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ประกอบดวย
ศีลที่พระอริยเจาพอใจ เทวดาชั้นจาตุมหาราชเหลานั้น ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงทีจ่ ะตรัสรูเปนเบื้องหนา ฯ
ม. ดูกรทานติสสพรหม เทวดาชั้นจาตุมหาราชเทานั้นหรือหนอ ยอมมีญาณอยางนี้
วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา หรือ
วาแมเทวดาชัน้ ดาวดึงส ฯลฯ แมเทวดาชัน้ ยามาฯลฯ แมเทวดาชัน้ ดุสติ ฯลฯ แมเทวดาชั้น
นิมมานรดี ฯลฯ แมเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัสดี ก็มีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความ
ไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรู เปนเบื้องหนา ฯ
ติ. ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข แมเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัสดี ก็ยอมมีญาณ
อยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา ฯ
ม. ดูกรทานติสสพรหม เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีทงั้ ปวงทีเดียวหรือหนอ ยอมมี
ญาณอยางนีว้ า เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดาเปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปน
เบื้องหนา ฯ
ติ. ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีมิใชทั้งปวง
ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงทีจ่ ะตรัสรูเปน
เบื้องหนา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกขเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัสดีเหลาใด ไมประกอบ
ดวยความเลื่อมใส อันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ไมประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาพอใจ เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีเหลานั้น ยอมไมมีญาณอยางนี้วา เราเปน
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พระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงทีจ่ ะตรัสรูเปนเบื้องหนา สวนเทวดาชัน้
ปรนิมมิตวสวัสดีเหลาใด ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ใน
พระธรรม ... ในพระสงฆ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาพอใจ เทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัสดีเหลานัน้
ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงทีจ่ ะตรัสรู
เปนเบื้องหนา ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะชื่นชม อนุโมทนาภาษิตของติสสพรหมแลว
หายจากพรหมโลก ไปปรากฏ ณ พระวิหารเชตวัน เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู
หรือพึงคูแขนที่เหยียด ฉะนัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. วิชชาภาคิยสูตร
[๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปในสวนแหงวิชชา ธรรม
๖ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหาน
สัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนีแ้ ล ยอมเปน
ไปในสวนแหงวิชชา ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. วิวาทมูลสูตร
[๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มูลเหตุแหงการวิวาท ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมักโกรธ ผูกโกรธไวดกู รภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดยอมเปนผู
มักโกรธ ผูกโกรธไว ภิกษุนนั้ ยอมเปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงแมในพระศาสดา ...
แมในพระธรรม ... แมในพระสงฆ เปนผูไมทําใหบริบูรณแมในสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูไมเคารพไมยําเกรงในพระศาสดา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ไมกระทําใหบริบูรณใน
สิกขา ยอมกอการวิวาทใหเกิดขึ้นในสงฆ ซึ่งเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก
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เพื่อสิ่งไมเปนสุขแกชนหมูมาก เพื่อความฉิบหาย เพื่อสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก
เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นซึ่งมูล
เหตุแหงการวิวาทเห็นปานนั้นในภายในหรือภายนอกไซร เธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุ
แหงการวิวาทที่เปนบาปนั้นเสีย ถาเธอทั้งหลายไมพึงพิจารณาเห็นซึ่งมูลเหตุแหงการวิวาทเห็นปานนั้น
ในภายในหรือภายนอกไซร เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อไมใหมูลเหตุแหงการวิวาทเห็นปานนั้น
ครอบงําตอไป การละมูลเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาปนั้น(และ) มูลเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาป
นั้น ไมครอบงําตอไป ยอมมีไดดว ยประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูลบหลู ตีเสมอ ฯลฯ เปนผูริษยา มีความตระหนี่ เปน
ผูโออวด มีมารยา เปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิดเปนผูมีความถือมั่นทิฐขิ องตน
มีความถือรั้น สละความเห็นของตนไดยาก ภิกษุใดเปนผูถือมั่นทิฐิของตน ถือรั้น สละความ
เห็นของตนไดยาก ภิกษุนั้น เปนผูไมมีความเคารพ ไมยําเกรงแมในพระศาสดา ... แมใน
พระธรรม ... แมในพระสงฆไมกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมเคารพ
ไมยําเกรงในพระศาสดา ฯลฯ ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมกอการวิวาทใหเกิดขึ้นในสงฆ
ซึ่งเปนไปเพื่อสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อสิ่งที่ไมเปนสุขแกชนหมูมาก เพื่อ
ความฉิบหาย เพื่อสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกือ้ กูลแกชนหมูม าก เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงการวิวาทเห็นปานนั้น ใน
ภายในหรือภายนอกไซร เธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาปนั้นเสีย ถา
เธอทั้งหลายไมพึงพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงการวิวาทเห็นปานนั้น ในภายในหรือภายนอกไซร เธอ
ทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อไมใหมูลเหตุแหงการวิวาททีเ่ ปนบาปนั้นครอบงําตอไป การละมูลเหตุแหง
การวิวาททีเ่ ปนบาปนั้น (และ) มูลเหตุแหงการวิวาททีเ่ ปนบาปนั้นไมครอบงําตอไป ยอมมีได
ดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มูลเหตุแหงการวิวาท ๖ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
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๗. ทานสูตร
[๓๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อนันทมารดา ชาวเมืองเวฬุ
กัณฑกะ ถวายทักษิณาทานอันประกอบดวยองค ๖ประการ ในภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานะเปนประมุข พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นอุบาสิกาชื่อนันทมารดา ชาวเมืองเวฬุ
กัณฑกะถวายทักษิณาทานอันประกอบดวยองค ๖ ประการ ในภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระ
โมคคัลลานะเปนประมุข ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย แลวตรัสกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาชือ่ นันทมารดาชาวเมืองเวฬุกณ
ั ฑกะนัน้ ถวายทักษิณาทาน
อันประกอบดวยองค ๖ ประการ ในภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนประมุข
ก็ทักษิณาทานอันประกอบดวยองค ๖ ประการเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย องค ๓ ของทายก
องค ๓ ของปฏิคาหก องค ๓ของทายกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทายกในศาสนานีก้ อน
ใหทาน เปนผูด ีใจ ๑ กําลังใหทานอยูย อมยังจิตใหเลื่อมใส ๑ ครั้นใหทานแลวยอมปลื้มใจ ๑
นี้องค ๓ ของทายก องค ๓ ของปฏิคาหกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิคาหกในศาสนานี้
เปนผูปราศจากราคะ หรือปฏิบัติเพื่อกําจักราคะ ๑ เปนผูป ราศจากโทสะ หรือปฏิบัติเพื่อกําจัด
โทสะ ๑ เปนผูป ราศจากโมหะ หรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะ ๑นี้องค ๓ ของปฏิคาหก องค ๓
ของทายก องค ๓ ของปฏิคาหก ยอมมีดวยประการดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทักษิณาทานที่
ประกอบดวยองค ๖ ประการยอมมีดวยประการอยางนี้แล การถือประมาณบุญแหงทักษิณาทานที่
ประกอบดวยองค ๖ ประการอยางนี้วา หวงบุญหวงกุศลมีประมาณเทานี้นําสุขมาใหมีอารมณเลิศ
มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ยอมเปนไปเพื่อสิ่งนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อสุข ดังนี้ ไมใชทําไดงาย โดยที่แทบุญแหงทักษิณาทานนั้น ยอมถึงการนับวา
เปนหวงบุญหวงกุศลที่จะนับไมไดประมาณไมได เปนกองบุญใหญทีเดียว เปรียบเหมือนการ
ถือเอาประมาณแหงน้ําในมหาสมุทรวา เทานี้อาฬหกะ เทานี้รอยอาฬหกะ เทานี้พนั อาฬหกะ
หรือเทานี้แสนอาฬหกะ ไมใชทําไดงาย โดยที่แท น้ําในมหาสมุทรยอมถึงการนับวา เปนหวง
น้ําที่จะนับไมได ประมาณไมได เปนหวงน้ําใหญทีเดียวฉะนั้น ฯ
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ทายกกอนแตจะใหทานเปนผูดีใจ กําลังใหทานอยูยอมยังจิตใหเลื่อมใส
ครั้นใหทานแลวยอมปลื้มใจ นี้เปนยัญสมบัติปฏิคาหกผูสํารวมประพฤติ
พรหมจรรยทงั้ หลาย คือ ทานผูปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจาก
โมหะ ไมมีอาสวะยอมเปนเขตถึงพรอมแหงยัญ ทายกตอนรับปฏิคาหก
ดวยตนเอง ถวายทานดวยมือตนเอง ยัญนัน้ ยอมมีผลมากเพราะตน
(ทายกผูใ หทาน) และเพราะผูอื่น (ปฏิคาหก) ทายกผูมีปญญา มีศรัทธา
เปนบัณฑิต มีใจพนจากความตระหนี่ครั้นบําเพ็ญทานอยางนี้แลว ยอม
เขาถึงโลกที่เปนสุขไมมีความเบียดเบียน ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อัตตการีสูตร
[๓๐๙] ครั้งนั้นแล พราหมณคนหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ก็ขาพระองคมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า การทําเพื่อตนไมมี การทําเพือ่ ผูอื่นไมมี พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เราอยาไดเห็นหรือไดฟงคําของบุคคลผูกลาววา เรามีวาทะอยางนี้
มีทิฐิอยางนี้ ก็บุคคลเมื่อกาวไปเองได ถอยกลับเองได ไฉนเลาจักกลาวอยางนี้วา การทําเพื่อ
ตนไมมีการทําเพื่อผูอื่นไมมี ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อารัพภธาตุ
(ความเพียรเปนเหตุปรารภ) มีอยูหรือ ฯ
อ. อยางนั้น ทานพระโคดม ฯ
พ. เมื่ออารัพภธาตุมีอยู สัตวทั้งหลายผูมคี วามปรารภยอมปรากฏหรือ ฯ
อ. อยางนั้น ทานพระโคดม ฯ
พ. ดูกรพราหมณ การที่เมื่ออารัพภธาตุมีอยู สัตวทั้งหลายผูมีความปรารภ ยอม
ปรากฏ นี้แหละเปนการทําเพือ่ ตน นี้แหละเปนการทําเพื่อผูอื่น ของสัตวทั้งหลาย ดูกรพราหมณ
ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน นิกกมธาตุ (ความเพียรเปนเครื่องกาวออก) มีอยูหรือ
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ฯลฯ ปรักกมธาตุ (ความเพียรเปนเครื่องกาวไปขางหนา) มีอยูหรือ ถามธาตุ (ความเพียร
เปนกําลัง) มีอยูหรือ ธิติธาติ (ความเพียรเปนเครื่องทรงไว) มีอยูห รือ อุปกกมธาตุ
(ความพยายาม) มีอยูหรือ ฯ
อ. อยางนั้น ทานพระโคดม ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เมื่ออุปก กมธาตุมีอยู สัตวทั้งหลายผูมีความพยายามยอมปรากฏ
หรือ ฯ
อ. อยางนั้น ทานพระโคดม ฯ
พ. ดูกรพราหมณ การที่เมื่ออุปกกมธาตุมีอยู สัตวทั้งหลายผูมีความพยายามยอม
ปรากฏ นี้แหละเปนการกระทําเพื่อตน นีแ้ หละเปนการทําเพื่อผูอื่นของสัตวทั้งหลาย ดูกร
พราหมณ เราอยาไดเห็นหรือไดฟงคําของบุคคลผูกลาววาเรามีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้ ก็
บุคคลเมื่อกาวไปเองได ถอยกลับเองได ไฉนเลาจักกลาวอยางนี้วา การทําเพื่อตนไมมี การทํา
เพื่อผูอื่นไมมี ฯ
อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงยิง่ นัก ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในทีม่ ืด ดวย
หวังวา คนมีจกั ษุจกั เห็นรูปไดฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ ขอถึงพระโคดม
ผูเจริญ กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระ
องควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตัง้ แตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. นิทานสูตร
[๓๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อเกิดกรรม (อกุศลกรรม) ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อโลภะยอมไมเกิดขึ้นเพราะ
โลภะ โดยทีแ่ ท โลภะยอมเกิดขึ้นเพราะโลภะ อโทสะยอมไมเกิดขึ้นเพราะโทสะ โดยที่แท
โทสะยอมเกิดขึ้นเพราะโทสะ อโมหะยอมไมเกิดขึ้นเพราะโมหะ โดยที่แท โมหะยอมเกิดขึ้น
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เพราะโมหะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดา มนุษย หรือแมสุคติอยางใดอยางหนึ่ง ยอมไมปรากฏ
เพราะกรรมที่เกิดแตโลภะ แตโทสะ แตโมหะ โดยที่แท นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติ
วิสัย หรือ แมทุคติอยางใดอยางหนึ่ง ยอมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดแตโลภะแตโทสะ แตโมหะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อเกิดกรรม ๓ ประการนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เหตุเพือ่ เกิดกรรม (กุศลกรรม) ๓ ประการนี้๓ ประการเปนไฉน
คือ อโลภะ ๑ อโทสะ ๑ อโมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายโลภะยอมไมเกิดขึ้นเพราะอโลภะ
โดยที่แท อโลภะยอมเกิดขึ้นเพราะอโลภะโทสะยอมไมเกิดเพราะอโทสะ โดยที่แท อโทสะ
ยอมเกิดขึน้ เพราะอโทสะ โมหะยอมไมเกิดขึ้นเพราะอโมหะ โดยที่แท อโมหะยอมเกิดขึ้น
เพราะอโมหะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นรก กําเนิดสัตวดิรจั ฉาน ปตติวิสัย หรือแมทุคติอยางใด
อยางหนึ่งยอมไมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดแตอโลภะ แตอโทสะ แตอโมหะ โดยที่แท เทวดา
มนุษย หรือแมสุคติอยางใดอยางหนึ่ง ยอมปรากฏเพราะกรรมที่เกิด แตอโลภะ แตอโทสะ
แตอโมหะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อเกิดกรรม ๓ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. กิมมิลสูตร
[๓๑๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เวฬุวัน ใกลพระนครกิมมิลา ครั้งนั้น
ทานพระกิมมิละไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องให
พระสัทธรรมไมดํารงอยูนาน ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร
กิมมิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินยั นี้ เปน
ผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขา ในความไมประมาท
ในปฏิสันถาร ดูกรกิมมิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหพระสัทธรรมไมดํารงอยูนาน ใน
เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว
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กิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไร เปนเหตุเปนปจจัยเครือ่ งใหพระสัทธรรมดํารงอยู
ไดนาน ในเมือ่ พระตถาคตปรินิพพานแลว ฯ
พ. ดูกรกิมมิละ พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมี
ความเคารพ มีความยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขา ในความไม
ประมาท ในการปฏิสันถาร ดูกรกิมมิละ นีแ้ ลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหพระสัทธรรมดํารงอยู
ไดนาน ในเมือ่ ตถาคตปรินิพพานแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. ทารุกขันธสูตร
[๓๑๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
เปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวรลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พรอมดวยภิกษุ
หลายรูป เห็นกองไมกองใหญ ณ ที่แหงหนึ่งแลว ถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
ทานทั้งหลายยอมเห็นกองไมกองใหญโนนหรือไม ภิกษุเหลานั้นตอบวา อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ
สา. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีฤทธิ์ ถึงความชํานาญทางใจ เมื่อจํานง พึงนอม
ใจถึงกองไมกองโนนใหเปนดินได ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะที่กองไมโนนมีปฐวีธาตุ ซึ่งภิกษุ
ผูมีฤทธิ์ ถึงความชํานาญทางใจ พึงอาศัยนอมใจถึงใหเปนดินได ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูมีฤทธิ์ ถึงความชํานาญทางใจเมื่อจํานง พึงนอมใจถึงกองไมโนนใหเปนน้ําได ฯลฯ ใหเปนไฟ
ได ฯลฯ ใหเปนลมได ฯลฯ ใหเปนของงามได ฯลฯ ใหเปนของไมงามได ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะที่กองไมโนนมีอสุภธาตุ ซึ่งภิกษุผูมีฤทธิ์ ถึงความชํานาญทางใจพึงอาศัยนอมใจถึง
ใหเปนของไมงามได ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
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๑๒. นาคิตสูตร
[๓๑๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศล พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ไดเสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลชื่ออิจฉานังคละ ไดยินวาณ ที่นนั้ พระผูมีพระภาคประทับ
ณ ไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ ใกลอิจฉานังคลคามพราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละได
สดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรเสด็จออกบวชจากศากยสกุล เสด็จถึงบานอิจฉานังคละ
ประทับอยู ณ ไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ ใกลอิจฉานังคลคาม ก็เกียรติศัพทอันงามของทาน
พระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนีว้ า เพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปน
พระอรหันต ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน ไพเราะในทาม
กลาง ไพเราะในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิงก็การไดเห็นพระอรหันตทงั้ หลายเห็นปานนั้น ยอมเปนการดี ดังนี้ ครัง้ นั้น
พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ เมื่อลวงราตรีนั้นไปแลว ถือขาทนียโภชนียาหาร
เปนอันมาก ไปยังไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ แลวไดยนื อยูที่ซุมประตูภายนอก สงเสียงอื้ออึง ฯ
ก็สมัยนั้น ทานพระนาคิตะเปนอุปฏฐากของพระผูมพี ระภาค ครั้งนั้น พระผูมีพระภาค
ไดตรัสถามทานพระนาคิตะวา ดูกรนาคิตะ พวกใครนัน่ สงเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแยง
ปลากัน ฯ
ทานพระนาคิตะไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชนเหลานั้น คือ พราหมณและ
คฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ ถือขาทนียโภชนียาหารเปนอันมากมาจะถวายพระผูมีพระภาคและ
ภิกษุสงฆ ยืนอยูที่ซุมประตูภายนอก พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรนาคิตะ ขอเรา (ตถาคต) อยาติดยศ และยศอยาไดติดเราดูกรนาคิตะ
ผูใดเปนผูไมไดตามความปรารถนา ไมไดโดยไมยาก ไมไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแต
เนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวเิ วก สุขอันเกิดแตความสงบสุขอันเกิดแตความตรัสรู ซึ่งเราได
ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ผูนั้นพึงยินดีสุขที่เกิดแตของไมสะอาด
สุขที่เกิดเพราะการหลับ สุขที่เกิดเพราะลาภ สักการะและการสรรเสริญ ฯ
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นา. ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูม ีพระภาคจงรับ ขอพระสุคต จงรับ เวลา
นี้เปนเวลาที่พระสุคต (พระผูมีพระภาค) ควรรับ บัดนี้ พราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและ
ชาวชนบท จักพากันหลั่งไหลไปทางที่พระผูมีพระภาคเสด็จไป เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญตก
น้ํายอมไหลไปตามที่ลุม ฉะนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระผูมีพระภาคทรงมีศีลและปญญาณะ ฯ
พ. ดูกรนาคิตะ เราอยาไดติดยศ และยศอยาติดเรา ดูกรนาคิตะ ผูใดเปนผูไม
ไดตามความปรารถนา ไมไดโดยไมยาก ไมไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุข
อันเกิดแตวเิ วก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตความตรัสรู ซึ่งเราไดตามความปรารถนา
ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ผูนั้นพึงยินดีสุขอันเกิดแตของไมสะอาด สุขที่เกิดเพราะการ
หลับ สุขที่เกิดเพราะลาภสักการะและการสรรเสริญ ดูกรนาคิตะ เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูอยู
ใกลบานผูนั่งเขาสมาธิอยูใกลบาน เรายอมมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ ไฉนคนวัดจักยังทานผูมี
อายุรูปนี้ใหสืบตอสมาธินั้นได หรือสามเณรจักยังทานผูมีอายุนั้นได หรือสามเณรจักยังทานผูมี
อายุนั้นใหเลื่อนจากสมาธิ ฉะนั้น เราจึงไมพอใจดวยการอยูใกลบานของภิกษุนั้น อนึ่ง เราเห็น
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถืออยูป าเปนวัตรนั่งโงกงวงอยูใ นปา เรายอมมีความคิดอยางนีว้ า บัดนี้
ทานผูมีอายุรูปนี้ จักบรรเทาความเหน็ดเหนือ่ ยเพราะการนอนนี้ แลวกระทําอรัญญสัญญาไวในใจ
เปนเอกัคคตา ฉะนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษุรูปนั้น อนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินัย
นี้ ผูถืออยูปาเปนวัตร ไมมีจติ เปนสมาธินั่งอยูในปา เรามีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ ทานผูมีอายุ
รูปนี้ จักตั้งจิตที่ไมเปนสมาธิใหเปนสมาธิ หรือจักตามรักษาจิตที่เปนสมาธิไว ฉะนัน้ เราจึง
พอใจดวยการอยูในปาของภิกษุนั้นอนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถอื อยูปาเปนวัตร มีจิต
เปนสมาธินั่งอยูในปาเรามีความคิดอยางนีว้ า บัดนี้ ทานผูม ีอายุรูปนี้ จักเปลื้องจิตที่ยังไมหลุด
พนใหหลุดพนหรือจักตามรักษาจิตทีห่ ลุดพนแลวไว ฉะนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูป าของภิกษุ
นั้น อนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใ กลบาน ไดจวี ร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลาน
ปจจัยเภสัชบริขาร เธอพอใจลาภ สักการะและการสรรเสริญนั้นยอมละทิ้งการหลีกออกเรน ยอม
ละทิ้งเสนาสนะสงัดอันตั้งอยูใ นราวปา มารวมกันอยูยังบาน นิคม และราชธานี ฉะนั้น เราจึง
ไมพอใจดวยการอยูใกลบานของภิกษุนั้น อนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินยั นี้ ผูถืออยูปาเปนวัตร
ไดจวี ร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจัย เภสัชบริขาร เธอละลาภ สักการะและการสรรเสริญ
นั้น ยอมไมละทิ้งการหลีกออกเรน ยอมไมละทิ้งเสนาสนะสงัดอันตั้งอยูใ นราวปา ฉะนั้น เราจึง
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พอใจดวยการอยูปาของภิกษุนั้น อนึ่งสมัยใด เราเดินทางไกล ยอมไมเห็นใครขางหนาหรือขาง
หลัง สมัยนั้น เรายอมมีความสบายโดยที่สดุ ดวยการถายอุจจาระ ปสสาวะ ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
จบเสกขปริหานิยวรรคที่ ๔
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. เสกขสูตร
๒. อปริหานิยสูตรที่ ๑
๓. อปริหานิยสูตรที่ ๒ ๔. โมคคัลลานสูตร
๕. วิชชาภาคิยสูตร
๖. วิวาทมูลสูตร
๗. ทานสูตร
๘. อัตตการีสูตร
๙. นิทานสูตร
๑๐. กิมมิลสูตร
๑๑. ทารุกขันธสูตร
๑๒. นาคิตสูตร ฯ
__________________
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ธรรมิกวรรคที่ ๕
๑. นาคสูตร
[๓๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เวลาเชาพระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรง
ถือบาตรจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ครั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว
ตรัสเรียกทานพระอานนทวา ดูกรอานนท มาเถิด เราจักเขาไปยังปราสาทของมิคารมารดา ที่บุพพา
รามวิหาร เพื่อพักผอนกลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น พระผูมี
พระภาคพรอมกับทานพระอานนทไดเสด็จเขาไปยังปราสาทของมิคารมารดา ที่บุพพารามวิหาร ครั้ง
นั้น เวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทวา ดูกรอานนท
มาเถิด เราจักไปยังทาน้ําชื่อบุพพโกฏฐกะ เพื่อสรงน้ํา ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาค
แลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมกับทานพระอานนท ไดเสด็จเขาไปยังทาน้ําชื่อบุพพโกฏฐกะ
เพื่อสรงน้ํา ครั้นสรงแลว เสด็จขึ้นมา ทรงนุงอันตรวาสกไดยืนผึ่งพระวรกายอยู ฯ
ก็สมัยนั้น พระเสวตกุญชรของพระเจาปเสนทิโกศล ขึ้นมาจากทาน้าํ ชื่อบุพพโกฏฐกะ
เพราะเสียงดนตรีใหญที่เขาตีประโคม ก็มหาชนเห็นชางนัน้ แลวกลาวชมอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ
ชางของพระราชางามยิ่งนัก ชางของพระราชานาดูนัก ชางของพระราชานาเลื่อมใสนัก ชางของ
พระราชามีอวัยวะสมบูรณ ฯ
เมื่อมหาชนกลาวชมอยางนี้แลว ทานพระกาลุทายีไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ มหาชนเห็นชางเชือกใหญ สูง มีอวัยวะสมบูรณเทานั้นหรือหนอ จึงไดกลาว
อยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ ชางเปนสัตวประเสริฐหนอ หรือวามหาชนเห็นสัตวบางอยางแมอื่น
ที่ใหญ สูง มีอวัยวะสมบูรณ จึงไดกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ สัตวนั้นประเสริฐหนอ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกาลุทายี มหาชนเห็นชางเชือกใหญ สูงมีอวัยวะสมบูรณ
บาง จึงไดกลาวชมอยางนีว้ า ดูกรทานผูเจริญ ชางเปนสัตวประเสริฐหนอ มหาชนเห็นมาตัว
ใหญ สูงบาง โคตัวใหญ สูงบาง งูตัวใหญ ยาวบางตนไมใหญ สูงบาง มนุษยผูมีรางกายใหญ
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สูง มีอวัยวะสมบูรณบาง จึงไดกลาวชมอยางนี้วา ประเสริฐหนอ ดูกรกาลุทายี อนึ่ง บุคคลใด
ไมทําความชั่วดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ในโลกนี้กับทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู
สัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เราเรียกบุคคลนั้นวาผูประเสริฐ ฯ
กา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว คือ พระดํารัส ที่พระผูมี
พระภาคตรัสไวดว ยดีดังนีว้ า ดูกรกาลุทายี อนึ่ง บุคคลใดไมทําความชั่วดวยกาย ดวยวาจา ดวย
ใจ ในโลกนี้กบั ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสตั ว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา
และมนุษย เราเรียกบุคคลนั้นวาผูประเสริฐ ฯ
ทานพระกาลุทายีกราบทูลตอไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ขาพระองคขออนุโมทนา
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสดีแลวนี้ดว ยคาถาเหลานีว้ า
ขาพระองคไดสดับจากพระองคผูเปนพระอรหันต ดังนีว้ า มนุษยทั้งหลาย
ยอมนอบนอมพระสัมพุทธเจาพระองคใด ผูเปนมนุษยทรงฝกฝนพระองค
แลว มีจิตตั้งมัน่ ดําเนินไปในทางประเสริฐ ทรงยินดีในธรรมที่ยังจิต
ใหเขาไปสงบ ทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง แมเทวดาทั้งหลายก็ยอม
นอบนอมพระสัมพุทธเจาพระองคนั้น ผูกาวลวงสังโยชนทั้งปวง ทรงออก
จากกิเลสเครื่องรอยรัด ทรงบรรลุธรรมที่ไมมีกิเลสเครื่องรอยรัด ทรงยินดี
ในธรรมอันเปนที่ออกไปจากกามทั้งหลาย คลายทองคําที่ถลุงจากหิน ฉะนั้น
พระองคเปนผูประเสริฐ รุงเรืองลวงสรรพสัตว คลายขุนเขาหิมวัน สูง
กวาภูเขาศิลาลูกอื่น ฉะนัน้ พระองคผูทรงนามวานาคะอันเปนจริงนี้เปนผู
ยิ่งกวาเทวดาทัง้ ปวงผูมีนามวานาคะ ขาพระองคจักชี้แจงซึง่ ความที่พระองค
เปนผูเปรียบดวยชางเพราะพระองคไมทรงทําความชั่วโสรัจจะและอวิ
หิงสา เปนเทาหนาทั้งสองของพระองคผูเปนเพียงดังชางตัวประเสริฐ
ตบะ และ พรหมจรรยเปนเทาหลังทั้งสองของพระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ
พระองคผูเปนชางตัวประเสริฐอยางยอดเยีย่ ม มีศรัทธาเปนงวง มี
อุเบกขาเปนงาอันขาว มีสติเปนคอ มีปญญาเปนเศียร มีการสอดสอง
ธรรมเปนปลายงวง มีธรรมเครื่องเผากิเลสเปนทอง มีวิเวกเปนหาง พระ
องคทรงมีฌาน ทรงยินดีในผลสมาบัติเปนลมหายใจ ทรงมีจิตเขาไปตั้ง
มั่นภายใน ทรงดําเนินไปก็มจี ิตตั้งมั่น ทรงยืนอยูก ็มีจิตตั้งมั่น ทรงบรรทม
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ก็มีจิตตั้งมั่น แมประทับนั่งก็มีจิตตั้งมั่น ทรงสํารวมแลวในทวารทั้งปวง
นี้เปนสมบัติของพระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ พระองคผูเปนชางตัว
ประเสริฐยอมเสวยสิ่งที่ไมมโี ทษ ไมเสวยสิ่งที่มีโทษ ไดอาหารและ
เครื่องนุงหมแลว ทรงเวนการสะสม ทรงตัดสังโยชนนอยใหญ ทรงตัด
เครื่องผูกพันทัง้ ปวง จะเสด็จไปทางใดๆ ก็ไมมีหวงใยเสด็จไป ดอกบัว
ชื่อบุณฑริก มีกลิ่นหอม นารืน่ รมยใจ เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ไมแปด
เปอนดวยน้ําแมฉันใด พระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ ก็ฉนั นั้น ทรง
อุบัติขึ้นมาดีแลวในโลก ก็ทรงเบิกบานอยูใ นโลก อันตัณหา มานะทิฐิ
ไมฉาบทาพระองคใหติดอยูกบั โลก เหมือนดอกประทุมไมเปยกน้าํ ฉะนั้น
ไฟกองใหญลุกรุงโรจน ยอมดับเพราะหมดเชื้อ ฉันใด พระองคผูเปน
ชางตัวประเสริฐก็ฉันนั้น คือเมื่อสังขารทั้งหลายสงบแลว ก็เรียกกันวา
เสด็จนิพพานขออุปมาที่ใหรูเนื้อความแจงชัดนี้ อันวิญูชนทั้งหลาย
แสดงไวแลว พระอรหันตผูเปนชางตัวประเสริฐอยางยอดเยี่ยมทั้งหลาย
ยอมรูแจงชัดซึง่ พระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ ซึ่งพระกาลุทายีผูเปนชาง
ตัวประเสริฐ แสดงไวแลวพระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ ทรงปราศจาก
ราคะ ทรงปราศจากโทสะ ทรงปราศจากโมหะ ทรงหาอาสวกิเลสมิได
เมื่อทรงละสรีระ ก็ทรงหาอาสวกิเลสมิได จักเสด็จปรินพิ พาน ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. มิคสาลาสูตร
[๓๑๕] ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรจีวรเขาไปยังนิเวศนของ
อุบาสิกาชื่อมิคสาลา แลวนั่งบนอาสนะทีไ่ ดปูไว ครั้งนัน้ อุบาสิกาชื่อมิคสาลาเขาไปหาทานพระ
อานนทถึงที่อยู กราบไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดถามทานพระอานนทวา
ขาแตทานพระอานนท ธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวนี้ ที่เปนเหตุใหคน ๒ คน คือคน
หนึ่งประพฤติพรหมจรรยและคนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกันใน

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 317
สัมปรายภพ อันวิญูชนจะพึงรูทั่วถึงไดอยางไร คือ บิดาของดิฉันชื่อปุราณะ เปนผูประพฤติ
พรหมจรรยประพฤติหางไกล งดเวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ทานทํากาละแลว พระ
ผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงหมูเทวดาชัน้ ดุสติ บุรษุ ชื่ออิสิทัตตะผูเปน
ที่รักของบิดาของดิฉัน เปนผูไ มประพฤติพรหมจรรย (แต)ยินดีดว ยภรรยาของตน แมเขา
กระทํากาละแลว พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสิต
ขาแตทานพระอานนท ธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวนี้ ที่เปนเหตุใหคน ๒ คน คือ
คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย และคนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกันใน
สัมปรายภพ อันวิญูชนจะพึงรูทั่วถึงไดอยางไร ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรนองหญิง ก็ขอนี้พระผูมพี ระภาคทรงพยากรณไวอยาง
นั้นแล ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอานนทรับบิณฑบาตที่นิเวศนของอุบาสิกา ชื่อมิคสาลาแลว ลุก
จากอาสนะกลับไป ครั้งนั้น ทานพระอานนทกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ เวลาเชา ขาพระองคนุงแลวถือบาตรจีวรเขาไปยังนิเวศนของอุบาสิกาชื่อมิคสาลา แลว
นั่งบนอาสนะที่ไดปูไว ลําดับนั้น อุบาสิกาชื่อมิคสาลาเขาไปหาขาพระองคถึงที่อยู กราบไหว
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามขาพระองควา ขาแตทานพระอานนท ธรรมที่
พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวนี้ ที่เปนเหตุใหคน ๒ คนคือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย และ
คนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมคี ติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนพึงรูทั่วถึงได
อยางไร คือ บิดาของดิฉันชือ่ ปุราณะ เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล งดเวน
จากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ทานกระทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา
เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงหมูเทวดาชัน้ ดุสติ บุรุษชื่ออิสิทัตตะผูเปนทีร่ ักของบิดาของดิฉัน เปนผู
ไมประพฤติพรหมจรรย (แต) ยินดีดว ยภรรยาของตน แมเขากระทํากาละแลว พระผูมพี ระภาคก็
ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสิต ขาแตทานพระอานนท ธรรมที่พระ
ผูมีพระภาคทรงแสดงแลวนีท้ ี่เปนเหตุใหคน ๒ คน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย และคน
หนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกัน อันวิญูชนพึงรูทวั่ ถึงไดอยางไร เมื่อ
อุบาสิกาชื่อมิคสาลากลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกะอุบาสกชือ่ มิคสาลาดังนี้วา ดูกรนอง
หญิง ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไวอยางนัน้ แล ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ก็อุบาสิกาชื่อมิคสาลาเปนพาล ไมฉลาด
เปนสตรี รูตัววาเปนสตรี เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธะเปนอะไร ในญาณเครื่องกําหนดรู
ความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของบุคคล ดูกรอานนท บุคคล ๖ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก
๖ จําพวกเปนไฉน ดูกรอานนทบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากบาป มีการอยูรวม
เปนสุข พวกชนที่ประพฤติพรหมจรรยรวมกัน ยอมยินดียงิ่ ดวยการอยูรว มกัน เขาไมไดกระทํา
กิจแมดวยการฟง ไมไดกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสตู ไมไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ไมได
วิมุตติแมที่เกิดในสมัย เขาตายไปแลวยอมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ เปนผูถึงทางเสื่อม
ไมเปนผูถึงทางเจริญ ฯ
ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากบาป มีการอยูรวมเปน
สุข พวกคนทีป่ ระพฤติพรหมจรรยรวมกัน ยอมยินดียิ่งดวยการอยูรวมกัน เขาไดกระทํากิจแม
ดวยการฟง ไดกระทํากิจแมดว ยความเปนพหูสูตไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ไดวิมตุ ติแมที่เกิด
ในสมัย เขาตายไปแลวยอมไปทางเจริญไมไปทางเสื่อม เปนผูถึงทางเจริญ ไมเปนผูถึงทาง
เสื่อม ดูกรอานนท พวกชนผูถือประมาณยอมประมาณในเรื่องนั้นวา ธรรมของชนแมนี้ก็เหลา
นั้นและธรรมของชนแมอื่นก็เหลานั้นแหละ เหตุไฉน บรรดาคน ๒ คนนั้น คนหนึ่งเลว
คนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผูถือประมาณเหลานัน้ เปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล
เพื่อทุกขตลอดกาลนาน ดูกรอานนท ใน ๒ คนนั้น บุคคลใดเปนผูงดเวนจากบาป มีการอยูรวม
เปนสุข พวกคนที่ประพฤติพรหมจรรยรวมกันยอมยินดีดว ยการอยูรวมกัน เขาไดกระทํากิจ
แมดวยการฟง ไดกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุตติ
แมที่เกิดในสมัย ดูกรอานนท บุคคลนี้ดีกวา และประณีตกวาบุคคลที่กลาวขางตนโนน ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูกตองบุคคลนี้ ใครเลานอกจากตถาคตจะพึงรูเหตุนั้น
เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอยาไดเปนผูชอบประมาณในบุคคล และอยาไดถือประมาณใน
บุคคล ยอมทําลายคุณวิเศษของตน เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได ฯ
ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความโกรธและความถือตัว บางครั้งบาง
คราว โลกธรรมยอมเกิดแกเขา เขาไมไดกระทํากิจแมดว ยการฟง ไมไดกระทํากิจแมดว ยความ
เปนพหูสูต ไมไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไมไดวมิ ุตติแมที่เกิดในสมัย เมื่อตายไปแลว
เขายอมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ เปนผูถึงทางเสื่อม ไมเปนผูถึงทางเจริญ ฯ
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ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความโกรธและความถือตัว บางครั้งบาง
คราว โลภธรรมยอมเกิดแกเขา เขาไดกระทํากิจแมดวยการฟงไดกระทํากิจแมดวยความเปน
พหูสูต ไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมตุ ติแมที่เกิดในสมัย เมื่อตายไปแลว เขายอมไป
ทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม เปนผูถึงทางเจริญ ไมเปนผูถึงทางเสื่อม ฯลฯ
ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความโกรธและความถือตัว บางครั้ง
บางคราว วจีสงั ขารยอมเกิดแกเขา เขาไมไดกระทํากิจแมดว ยการฟง ไมไดกระทํากิจแมดวย
ความเปนพหูสูต ไมไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไมไดวิมุตติแมที่เกิดในสมัย เมื่อตายไป
แลว เขายอมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ เปนผูถึงทางเสื่อม ไมเปนผูถึงทางเจริญ ฯ
ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความโกรธและความถือตัว บางครั้งบาง
คราว วจีสังขารยอมเกิดแกเขา เขาไดทํากิจแมดวยการฟง ไดทํากิจแมดว ยความเปนพหูสูต
ไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุตติแมที่เกิดในสมัยเมื่อตายไปแลว เขายอมไปทางเจริญ
ไมไปทางเสื่อม เปนผูถึงทางเจริญ ไมเปนผูถ ึงทางเสื่อม ดูกรอานนท พวกคนที่ถือประมาณ
ยอมประมาณเรื่องนั้นวาธรรมของคนนี้ก็เหลานั้นแหละ ธรรมของคนแมอื่นก็เหลานัน้ แหละ
เหตุไฉนบรรดาคน ๒ คนนัน้ คนหนึ่งเลว คนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผูถือประมาณ
เหลานั้น ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกือ้ กูล เพื่อทุกขตลอดกาลนาน ดูกรอานนท ใน
๒ คนนั้น บุคคลใดมีความโกรธและความถือตัว และบางครั้งบางคราว วจีสังขารยอมเกิดแก
เขา เขาไดทํากิจแมดว ยการฟง ไดทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ
ยอมไดวิมุตติแมที่เกิดในสมัย บุคคลนี้เปนผูดีกวาและประณีตกวาบุคคลที่กลาวขางตนโนน ขอ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูกตองบุคคลนี้ ใครเลานอกจากตถาคตจะพึงรูเหตุ
นั้น เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เธอทั้งหลายอยาเปนผูชอบประมาณในบุคคล และอยาได
ถือประมาณในบุคคล เพราะผูถือประมาณในบุคคล ยอมทําลายคุณวิเศษของตน เราหรือผูที่
เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได ดูกรอานนท ก็อุบาสิกาชื่อมิคสาลาเปนพาล ไมฉลาด
เปนสตรี รูตัววาเปนสตรี เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธะเปนอะไร ในญาณเครื่องกําหนด
รูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของบุคคล ดูกรอานนท บุคคล ๖ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยู
ในโลก ดูกรอานนท บุรุษชือ่ ปุราณะเปนผูป ระกอบดวยศีลเชนใด บุรษุ ชื่ออิสิทัตตะก็เปนผู
ประกอบดวยศีลเชนนั้นบุรษุ ชื่อปุราณะไดรูแมคติของบุรุษชื่ออิสิทัตตะก็หามิได อนึ่ง บุรุษ
ชื่ออิสิทัตตะ เปนผูประกอบดวยปญญาเชนใด บุรุษชื่อปุราณะก็ไดเปนผูประกอบดวยปญญา
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เชนนั้น บุรุษชือ่ อิสิทัตตะไดรูแมคติของบุรุษชื่อปุราณะก็หามิได ดูกรอานนท คนทั้ง ๒ เลวกวา
กันดวยองคคุณคนละอยางดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อิณสูตร
[๓๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนคนจน เปนทุกข
ของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวาอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร ยอมกูย ืม แมการกูยืม ก็เปนทุกขของ
บุคคลผูบริโภคกามในโลก ฯ
ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร กูยืมแลวยอมรับใชดอกเบี้ย แมการรับ
ใชดอกเบีย้ ก็เปนทุกขของผูบริโภคกามในโลก ฯ
ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร รับใชดอกเบี้ยแลว ไมใชดอกเบี้ยตาม
กําหนดเวลา เจาหนี้ทั้งหลายยอมทวงเขา แมการทวงก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ฯ
ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร ถูกเจาหนี้ทวงไมให เจาหนี้ทั้งหลายยอม
ติดตามเขา แมการติดตามก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ฯ
ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร ถูกเจาหนี้ตดิ ตามทันไมใหทรัพย เจาหนี้ทั้งหลายยอม
จองจําเขา แมการจองจําก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ฯ
ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมความเปนคนจนก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก
แมการกูย ืมก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก แมการรับใชดอกเบี้ยก็เปนทุกขของบุคคล
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ผูบริโภคกามในโลก แมการทวงก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก แมการติดตามก็เปน
ทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลกแมการจองจําก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ดวย
ประการฉะนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนไมมีศรัทธาในกุศลธรรม ไมมีหิริ ในกุศลธรรม
ไมมีโอตตัปปะในกุศลธรรม ไมมีวิริยะในกุศลธรรม ไมมีปญญาในกุศลธรรม บุคคลนี้เรียกวา
เปนจนเข็ญใจยากไรในวินัยของพระอริยเจาฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจ
ยากไรนนั้ แล เมื่อไมมีศรัทธาในกุศลธรรม ไมมีหิริในกุศลธรรม ไมมีโอตตัปปะในกุศลธรรม
ไมมีวิริยะในกุศลธรรม ไมมีปญญาในกุศลธรรม ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เรากลาว
การประพฤติทุจริตของเขาวา เปนการกูยมื เขายอมตั้งความปรารถนาลามก เพราะเหตุแหงการ
ปกปดกายทุจริตนั้น ยอมปรารถนาวา ชนเหลาอื่นอยารูจกั เรา ยอมดําริ ยอมกลาววาจา ยอม
พยายามดวยกายวา ชนเหลาอื่นอยารูจักเรา เขายอมตั้งความปรารถนาลามก เพราะเหตุแหงการ
ปกปดวจีทุจริตนั้น ฯลฯเขายอมตั้งความปรารถนาลามก เพราะเหตุแหงการปกปดมโนทุจริตนั้น
ยอมปรารถนาวา ชนเหลาอื่นอยารูจักเรา ยอมพยายามดวยกายวา ชนเหลาอื่นอยารูจักเรา
เรากลาวเหตุการปกปดทุจริตของเขานั้นวา เปนการรับใชดอกเบี้ยเพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลเปน
ที่รักไดกลาวกะเขาอยางนีว้ า ก็ทานผูมีอายุรปู นี้ เปนผูกระทําอยางนี้ เปนผูประพฤติอยางนี้
เรากลาวการถูกวากลาวของเขาวา เปนการทวงดอกเบี้ย อกุศลวิตกที่เปนบาปประกอบดวยความ
เดือดรอน ยอมครอบงําเขาผูอยูปา ผูอยูโคนไม หรือผูอยูในเรือนวาง เรากลาวการถูก
อกุศลวิตกครอบงํานี้ของเขาวา เจาหนี้ติดตามเขา คนจนเข็ญใจยากไรนั้นแล ครั้นประพฤติ
ทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เมื่อตายไปแลว ยอมถูกจองจํา ในเรือนจํา คือ นรก หรือใน
เรือนจํา คือ กําเนิดดิรัจฉาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมพิจารณาเห็นเรือนจําอื่นเพียงแหง
เดียว ซึ่งรายกาจ เปนทุกข กระทําอันตรายแกการบรรลุนิพพานซึ่งเปนธรรมเกษมจากโยคะ
หาธรรมอื่นยิง่ กวามิได อยางนี้ เหมือนเรือนจํา คือ นรก หรือเรือนจํา คือ กําเนิดดิรัจฉาน
เลย ฯ
ความเปนคนจน และการกูยมื เรียกวาเปนทุกขในโลก คนจนกูย ืมเลี้ยง
ชีวิตยอมเดือดรอน เจาหนี้ทงั้ หลายยอมติดตามเขา เพราะไมใชหนีน้ ั้น
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เขายอมเขาถึงแมการจองจําก็การจองจํานัน้ เปนทุกขของชนทั้งหลายผู
ปรารถนาการไดกาม ในวินยั ของพระอริยเจา ผูใดไมมีศรัทธา ไมมีหิริ
ไมมีโอตตัปปะ พอกพูนบาปกรรม กระทํากายทุจริต วจีทุจริต และ
มโนทุจริต ยอมปรารถนา ยอมดําริวา คนเหลาอื่นอยารูจกั เรา พอกพูน
บาปกรรมในที่นั้นๆ อยู บอยๆ ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เราตถาคต
ยอมกลาววา เปนทุกขเหมือนอยางนัน้ เขาผูมีบาปกรรม มีปญญาทราม
ทราบความชั่วของตนอยู เปนคนจน มีหนีส้ ิน เลี้ยงชีวิตอยูยอมเดือด
รอน ลําดับนั้น ความดําริที่มีในใจ เปนทุกขเกิดขึ้นเพราะความเดือด
รอนของเขา ยอมติดตามเขาที่บาน หรือทีป่ า เขาผูมีบาปกรรม มีปญญา
ทราม ทราบความชั่วของตนอยูยอมเขาถึงกําเนิดดิรัจฉานบางอยาง หรือ
ถูกจองจําในนรกก็การจองจํานั้นเปนทุกข ที่นักปราชญหลุดพนไปได
บุคคลผูยังใจใหเลื่อมใส ใหทานดวยโภคทรัพยทั้งหลาย ที่ไดมาโดย
ชอบธรรม ยอมเปนผูยึดถือชัยชนะไวไดในโลกทั้งสองของผูมีศรัทธาอยู
ครองเรือน คือ เพื่อประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน และเพื่อความสุขใน
สัมปรายภพ การบริจาคของคฤหัสถดังกลาวมานั้น ยอมเจริญบุญ ผูใด
มีศรัทธาตั้งมั่นมีใจประกอบดวยหิริ มีโอตตัปปะ มีปญญา และ
สํารวมในศีล ในวินัยของพระอริยเจา ผูนนั้ แลเราเรียกวามีชีวิตเปนสุข
ในวินัยของพระอริยเจา ฉันนัน้ เหมือนกัน เขาไดความสุขที่ไมมีอามิส
ยังอุเบกขา (ในจตุตถฌาน) ใหดํารงมั่นละนิวรณ ๕ ประการ เปนผู
ปรารภความเพียรเปนนิตย บรรลุฌานทั้งหลาย มีเอกัคคตาจิตปรากฏ
มีปญญารักษาตัว มีสติจิตของเขายอมหลุดพนโดยชอบ เพราะทราบเหตุ
ในนิพพานเปนที่สิ้นสังโยชนทั้งปวง ตามความเปนจริง เพราะไมถือ
มั่นโดยประการทั้งปวง หากวาเขาผูมีจิตหลุดพนโดยชอบ คงที่อยูใน
นิพพาน เปนทีส่ ิ้นไปแหงกิเลสเปนเครื่องประกอบสัตวไวในภพ ยอมมี
ญาณหยั่งรูว า ความหลุดพนของเราไมกําเริบไซร ญาณนั้นแลเปนญาณ
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ชั้นเยีย่ ม ญาณนั้นเปนสุขไมมีสุขอื่นยิ่งกวา ญาณนั้นไมมโี ศก หมดมัว
หมองเปนญาณเกษมสูงสุดกวาความไมมหี นี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. มหาจุนทสูตร
[๓๑๗] สมัยหนึ่ง ทานพระมหาจุนทะอยูที่นิคมชื่อสัญชาติในแควนเจดีย ครั้งนัน้
ทานพระมหาจุนทะเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลายภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระ
มหาจุนทะแลว ทานพระมหาจุนทะไดกลาวดังนีว้ าดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ธรรมในธรรมวินัยนี้ ยอมรุกรานภิกษุผูเพงฌานวา ก็ภิกษุผูเพงฌานเหลานี้ ยอมเพงฌาน ยึด
หนวงฌานวา เราเพงฌานๆ ดังนี้ ก็ภกิ ษุเหลานี้ เพงฌานทําไม เพงฌานเพื่ออะไร เพง
ฌานเพราะเหตุไร ภิกษุผูประกอบธรรมยอมไมเลื่อมใสในการเพงฌานนั้น และภิกษุผูเพงฌาน
ยอมไมเลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้น ทั้งไมปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อ
ความสุขแกชนหมูมาก เพื่อประโยชน เพือ่ เกื้อกูลแกชนหมูมากเพื่อความสุขแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ฯ
ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเพงฌานในธรรมวินัยนี้ ยอมรุกรานพวกภิกษุ
ผูประกอบธรรมวา ก็ภกิ ษุผปู ระกอบธรรมเหลานี้ ยอมเปนผูฟุงเฟอ เยอหยิ่ง วางทา ปากจัด
พูดพลาม มีสติหลงใหล ไมมีสัมปชัญญะ มีใจไมตั้งมั่น มีจิตฟุงซาน มีอินทรียปรากฏวา เรา
ประกอบธรรมๆ ดังนี้ ก็ภกิ ษุเหลานี้ประกอบธรรมทําไม ประกอบธรรมเพื่ออะไร ประกอบ
ธรรมเพราะเหตุไร ภิกษุผูเพงฌานยอมไมเลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้น และภิกษุผูประกอบ
ธรรมยอมไมเลื่อมใสในการเพงฌานนัน้ ทัง้ ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก ... ฯ
ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูประกอบธรรมในธรรมวินัยนี้ ยอมสรรเสริญ
ภิกษุผูประกอบธรรมเทานั้น ไมสรรเสริญภิกษุผูเพงฌาน ภิกษุผูประกอบธรรมยอมไมเลื่อมใสใน
การเพงฌานนัน้ และภิกษุผูเพงฌานยอมไมเลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้น ทั้งไมเปนผูปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก ... ฯ
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ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเพงฌานในธรรมวินัยนี้ ยอมสรรเสริญภิกษุผู
เพงฌานเทานัน้ ไมสรรเสริญภิกษุผูประกอบธรรม ภิกษุผูเพงฌานยอมไมเลื่อมใสในการ
ประกอบธรรมนั้น และภิกษุผูประกอบธรรมยอมไมเลื่อมใสในการเพงฌานนั้น ทัง้ ไมปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อความสุขแกชนหมูมาก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลแกชน
หมูมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายเปนผูประกอบธรรม
จักสรรเสริญภิกษุผูเพงฌาน ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะวา บุคคลผูที่ถูกตองอมตธาตุดวยกาย เปนอัจฉริยบุคคล หาไดยากในโลก ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายเปนผูเพงฌาน
จักสรรเสริญภิกษุผูประกอบธรรม ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา บุคคลผูที่แทงทะลุเห็นขออรรถอันลึกซึ้งดวยปญญานัน้ เปน
อัจฉริยบุคคล หาไดยากในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๑
[๓๑๘] ครั้งนั้นแล โมฬิยสิวกปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา ธรรม
อันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ดังนี้ ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง
ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ยอมมีดวย
เหตุเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสิวกะ ถาเชนนั้นเราจักยอนถามทานในขอนี้
ทานพึงพยากรณขอนั้นตามทีค่ วรแกทาน ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือทานยอม
ทราบชัดโลภะที่มีอยูในภายในวา โลภะมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดโลภะทีไ่ มมีอยูใน
ภายในวา โลภะไมมีอยูใ นภายใน ฯ
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สิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสิวกะ การที่ทานทราบชัดโลภะที่มีอยูในภายในวา โลภะมีอยูในภายใน
ของเรา หรือทราบชัดโลภะที่ไมมีอยูในภายในวา โลภะไมมีอยูในภายในของเรา อยางนี้แล เปน
ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯลฯ ดูกรสิวกะทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือ
ทานทราบชัดโทสะที่มีอยูในภายใน ฯลฯโมหะที่มีอยูใ นภายใน ฯลฯ ธรรมที่ประกอบดวยโลภะ
ที่มีอยูในภายใน ฯลฯธรรมที่ประกอบดวยโทสะที่มีอยูในภายใน ฯลฯ ธรรมที่ประกอบดวยโมหะ
ที่มีอยูในภายในวา ธรรมที่ประกอบดวยโมหะมีอยูใ นภายในของเรา หรือทราบชัดธรรมที่
ประกอบดวยโมหะที่ไมมีอยูใ นภายในวา ธรรมที่ประกอบดวยโมหะไมมีอยูในภายในของเรา ฯ
สิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสิวกะ การที่ทานทราบชัดธรรมที่ประกอบดวยโมหะที่มีอยูใ นภายในวา
ธรรมที่ประกอบดวยโมหะมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดธรรมที่ประกอบดวยโมหะที่ไมมีอยู
ในภายในวา ธรรมที่ประกอบดวยโมหะไมมีอยูในภายในของเรา อยางนี้แล เปนธรรมอันผู
บรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาลควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรู
เฉพาะตน ฯ
สิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค
กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควา
เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๒
[๓๑๙] ครั้งนั้นแล พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคตรัสวา
ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ดังนี้ ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง
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ไมประกอบดวยกาลควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ยอมมีดวย
เหตุเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาเชนนัน้ เราจักยอนถาม
ทานในขอนี้ ทานพึงพยากรณขอนั้นตามทีค่ วรแกทาน ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือ
ทานทราบชัดราคะที่มีอยูในภายในวา ราคะมีอยูในภายในของเราหรือทราบชัดราคะที่ไมมีอยูใน
ภายในวา ราคะไมมีอยูใ นภายในของเรา ฯ
อัญญะ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรพราหมณ การที่ทานทราบชัดราคะที่มีอยูในภายในวา ราคะมีอยูในภายใน
ของเรา หรือทราบชัดราคะที่ไมมีอยูในภายในวา ราคะไมมีอยูในภายในของเรา อยางนี้แล เปน
ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯลฯ ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือ ทาน
ทราบชัดโทสะที่มีอยูในภายใน ฯลฯโมหะมีอยูในภายใน ฯลฯ เหตุเครือ่ งประทุษรายกายที่มีอยู
ในภายใน ฯลฯ เหตุเครื่องประทุษรายวาจามีอยูในภายใน ฯลฯ เหตุเครื่องประทุษรายใจที่มีอยูใน
ภายในวา เหตุเครื่องประทุษรายใจมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดเหตุเครื่องประทุษรายใจที่
ไมมีอยูในภายในวา เหตุเครือ่ งประทุษรายใจไมมีอยูในภายในของเรา ฯ
อัญญะ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรพราหมณ การที่ทานทราบชัดเหตุเครื่องประทุษรายใจที่มีอยูใ นภายในวา เหตุ
เครื่องประทุษรายใจมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดเหตุเครื่องประทุษรายใจที่ไมมีอยูในภายใน
วา เหตุเครื่องประทุษรายในไมมีอยูในภายในของเรา อยางนี้แล เปนธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็น
เอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฯ
อัญญะ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. เขมสุมนสูตร
[๓๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระเขมะและทานพระสุมนะไดเขา
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ไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทาน
พระเขมะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูเปนพระอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนของตนแลว
หมดสิ้นสังโยชนในภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นยอมไมมีความคิดอยางนีว้ า
คนที่ดีกวาเรามีอยู คนที่เสมอเรามีอยู หรือคนที่เลวกวาเรามีอยู ทานพระเขมะไดกราบทูลดังนี้
แลว พระศาสดาทรงพอพระทัยครั้งนั้นแล ทานพระเขมะทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา
จึงลุกจากอาสนะถวายบังคม ทําประทักษิณพระผูมีพระภาคแลวหลีกไป ครั้นเมื่อทานเขมะ
หลีกไปแลวไมนาน ทานพระสุมนะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผู
เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลวปลงภาระลงแลว
บรรลุประโยชนของตนแลว หมดสิ้นสังโยชนในภพแลวหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุ
นั้นยอมไมมีความคิดอยางนีว้ า คนที่ดกี วาเราไมมี คนที่เสมอเราไมมี หรือคนที่เลวกวาเราไมมี
ทานพระสุมนะไดกราบทูลดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย ครั้งนัน้ แล ทานพระสุมนะ
ทราบวาพระศาสดาทรงพอพระทัยเรา จึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคม ทําประทักษิณพระผูมีพระภาค
แลว หลีกไป ครั้นเมื่อทานเขมะและทานพระสุมนะหลีกไปแลวไมนานพระผูมีพระภาคได
ตรัสกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรทั้งหลายยอมพยากรณอรหัตผลอยางนี้แล
กลาวแตเนื้อความ และไมนอ มตนเขาไป สวนวาโมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ เหมือนจะ
ราเริงพยากรณอรหัตผล เขาเหลานั้นยอมถึงความทุกขในภายหลัง ฯ
พระขีณาสพทัง้ หลาย ไมนอมตนเขาไปเปรียบบุคคลที่ดีกวาไมนอมตน
เขาไปเปรียบบุคคลที่เลวกวา ไมนอมตนเขาไปเปรียบบุคคลที่เสมอกัน
มีชาติสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ประพฤติเปนผูหลุดพนจากสังโยชน ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อินทรียสังวรสูตร
[๓๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออินทรียสังวรไมมี ศีลของภิกษุผูมอี ินทรียสังวรวิบัติ
ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อศีลไมมี สัมมาสมาธิของภิกษุผมู ีศีลวิบัติยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อ
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สัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสนะของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อ
ยถาภูตญาณทัสนะไมมี นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมยี ถาภูตญาณทัสนะวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด
เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสนะของภิกษุผูมีนพิ พิทาวิราคะวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด
เปรียบเหมือนตนไมที่มีกิ่งและใบวิบัติ แมสะเก็ดของตนไมนั้น ก็ไมถึงความบริบูรณ แมเปลือก
ก็ไมถึงความบริบูรณ แมกะพี้ก็ไมถึงความบริบูรณ แมแกนก็ไมถึงความบริบูรณ ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่ออินทรียสังวรมีอยู ศีลของภิกษุผมู ีอินทรียสังวรสมบูรณ ยอม
มีอุปนิสัยสมบูรณ เมื่อศีลมีอยู สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศลี สมบูรณ ยอมมีอุปนิสัยสมบูรณ
เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสนะของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิสมบูรณ ยอมมีอุปนิสัยสมบูรณ
เมื่อยถาภูตญาณทัสนะมีอยูน ิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมยี ถาภูตญาณทัสนะสมบูรณ ยอมมีอุปนิสัย
สมบูรณ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสนะของภิกษุ ผูมีนิพพิทาวิราคะสมบูรณ ยอมมี
อุปนิสัยสมบูรณ เปรียบเหมือนตนไมที่มีกงิ่ และใบสมบูรณ แมสะเก็ดของตนไมนั้นก็ถึงความ
บริบูรณ แมเปลือกก็ถึงความบริบูรณ แมกะพี้ก็ถึงความบริบูรณแมแกนก็ถึงความบริบูรณ ฉะนัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๗. อานันทสูตร
[๓๒๒] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดปราศรัย
กับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานสารีบุตร ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ภิกษุจึงได
ฟงธรรมที่ยังไมเคยฟงธรรมทั้งหลายที่เธอไดฟงแลวยอมไมถึงความหลงลืม ธรรมทั้งหลายที่เธอ
ไดเคยถูกตองดวยใจในกาลกอน ยอมขึ้นใจ และเธอยอมทราบชัดธรรมที่ยังไมทราบชัด ทาน
พระสารีบุตรไดกลาววา ทานพระอานนทแลเปนพหูสูต ขอเนื้อความแหงธรรมขอนั้นจงแจมแจง
กะทานพระอานนทเถิด ฯ
อา. ดูกรทานสารีบุตร ถาอยางนั้นทานจงฟงธรรม จงทําไวในใจใหดี เราจักกลาว
ทานพระสารีบุตรรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกรทานสารีบุตร ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือสุตตะ เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน
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อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละเธอยอมแสดงธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาแกผูอื่น
โดยพิสดาร ยอมบอกสอนธรรมที่ไดฟงมาไดเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร ยอมทําการสาธยายธรรม
ตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาโดยพิสดาร ยอมตรึกตรอง เพงดวยใจ ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียน
มา ยอมจําพรรษาอยูในอาวาสที่มีภิกษุผูเถระเปนพหูสูตชํานาญคัมภีรทรงธรรม ทรงวินัย
ทรงมาติกา อยู ยอมเขาไปหาภิกษุผูเถระเหลานั้นโดยกาลอันควร แลวไตถามสอบสวนวา ขาแตทาน
ผูเจริญ ภาษิตนี้เปนอยางไรเนื้อความของภาษิตนี้อยางไร ภิกษุผูเถระเหลานั้นยอมเปดเผยภาษิต
ที่ยังไมแจมแจง ยอมทําภาษิตที่ยากใหงายแกเธอ และยอมบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลาย
อันเปนที่ตั้งแหงความสงสัยมีประการตางๆ ดูกรทานสารีบุตร ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุจึงได
ฟงธรรมที่ยังไมเคยฟง ธรรมทั้งหลายที่เธอไดฟงแลวยอมไมถึงความหลงลืม ธรรมทั้งหลายที่
เธอไดเคยถูกตองดวยใจในกาลกอน ยอมขึน้ ใจ และเธอยอมทราบชัดธรรมที่ยังไมทราบชัด ฯ
สา. ดูกรทานอานนท นาอัศจรรย เรื่องไมเคยมีไดมแี ลว เรื่องนี้ทานอานนทไดกลาว
ดีแลว และพวกผมจะทรงจําทานพระอานนทวาเปนผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้ เพราะวา
ทานอานนทยอ มเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะเวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ
ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ทานอานนท ยอมแสดงธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาแกผูอื่นโดย
พิสดาร ทานอานนทยอมบอกสอนธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมา แกผอู ื่นโดยพิสดาร ทาน
อานนทยอมทําการสาธยายธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาโดยพิสดาร ทานอานนทยอ มตรึกตรอง
เพงดวยใจ ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมา ทานอานนทยอมจําพรรษาอยูในอาวาสที่มีภิกษุผูเถระ
ผูเปนพหูสูต ชํานาญคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา อยู ทานอานนทยอมเขาไปหา
ภิกษุผูเถระเหลานั้นโดยกาลอันควร แลวไตถามสอบสวนวา ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตนี้เปน
อยางไร เนื้อความของภาษิตนี้เปนอยางไร ภิกษุผูเถระเหลานั้นยอมเปดเผยภาษิตที่ยังไมแจมแจง
ยอมทําภาษิตที่ยากใหงายแกทานอานนท และยอมบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลาย อันเปนที่
ตั้งแหงความสงสัยมีประการตางๆ ฯ
จบสูตรที่ ๙
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๑๐. ขัตติยาธิปปายสูตร
[๓๒๓] ครั้งนั้นแล ชานุสโสนิพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระโคดมผูเจริญ กษัตริยทั้งหลาย ยอม
มีความประสงคอะไร นิยมอะไรมั่นใจอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรพราหมณ ธรรมดากษัตริยทั้งหลาย ยอมประสงคโภคทรัพย นิยมปญญา มั่นใจ
ในกําลังทหาร ตองการในการไดแผนดิน มีความเปนใหญเปนที่สุด ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พราหมณทั้งหลาย ยอมมีความประสงคอะไร นิยม
อะไร มั่นใจอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาพราหมณทั้งหลาย ยอมประสงคโภคทรัพยนยิ มปญญา
มั่นใจในมนต ตองการบูชายัญ มีพรหมโลกเปนที่สุด ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็คฤหบดีทงั้ หลาย ยอมมีความประสงคอะไร นิยมอะไร
มั่นใจในอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาคฤหบดีทั้งหลาย ยอมประสงคโภคทรัพยนิยมปญญา
มั่นใจในศิลป ตองการการงาน มีการงานที่สําเร็จแลวเปนที่สุด ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็สตรีทั้งหลาย ยอมประสงคอะไร นิยมอะไร มั่นใจ
ในอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาสตรีทั้งหลาย ยอมประสงคบุรุษ นิยมเครือ่ งแตงตัว
มั่นใจในบุตร ตองการไมใหมีสตรีอื่นรวมสามี มีความเปนใหญในบานเปนที่สุด ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็โจรทั้งหลาย ยอมประสงคอะไร นิยมอะไร มั่นใจอะไร
ตองการอะไร มีอะไรเปนทีส่ ุด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาโจรทั้งหลาย ยอมประสงคลักทรัพยของผูอื่น นิยมที่ลบั
เรน มั่นใจในศาตรา ตองการที่มืด มีการที่ผูอื่นไมเห็นเขาเปนที่สุด ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็สมณะทั้งหลาย ยอมประสงคอะไรนิยมอะไร มั่นใจ
อะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด ฯ
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พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาสมณะทั้งหลาย ยอมประสงคขันติโสรัจจะนิยมปญญา
มั่นใจในศีล ตองการความไมมีหวงใย มีพระนิพพานเปนที่สุด ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย เรื่องไมเคยมีไดมีแลว คือทานพระโคดม
ยอมทรงทราบความประสงค ความนิยม ความมั่นใจ ความตองการและสิ่งที่เปนที่สุด แมแหง
กษัตริยทั้งหลาย ฯลฯ แมแหงพราหมณทั้งหลาย ฯลฯแมแหงคฤหบดีทั้งหลาย ฯลฯ แมแหง
สตรีทั้งหลาย ฯลฯ แมแหงโจรทั้งหลาย ฯลฯ ยอมทรงทราบความประสงค ความนิยม ความ
มั่นใจ ความตองการและสิ่งที่เปนที่สุด แมแหงสมณะทั้งหลาย ขาแตทา นพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ
ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. อัปปมาทสูตร
[๓๒๔] ครั้งนั้น พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมยึดถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือประโยชนในปจจุบัน และประโยชนในสัมปรายภพ มีอยู
หรือหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมยึดถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนในสัมปรายภพมีอยู ฯ
อัญญ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึด
ถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนในสัมปรายภพ เปนไฉน
พ. ดูกรพราหมณ ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึดถือประโยชน
ทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนในสัมปรายภพคือ ความไมประมาท
ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนรอยเทาชนิดใดชนิดหนึ่งของสัตวทั้งหลาย ผูสัญจรไปบนแผนดิน
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รอยเทาเหลานั้นทั้งปวงยอมรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชางชาวโลกกลาววาเปนเยี่ยมกวารอยเทา
เหลานั้น เพราะรอยเทาชางเปนรอยเทาใหญ ฉันใด ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมยึดถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนในสัมปรายภพ คือ
ความไมประมาท ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนกลอนชนิดใดชนิดหนึง่ แหง
เรือนยอด กลอนเหลานั้นทัง้ ปวงยอมโนมนอมรวมเขาหายอดเรือน ยอดเรือนชาวโลกกลาววา
เปนเยีย่ ม (ที่รวม) แหงกลอนเหลานั้น ฉันใด ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว ...
ฉันนั้นเหมือนกันดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษผูเกี่ยวหญา เกี่ยวหญาแลว จับที่ยอด ถือ
คว่ําลงสลัดฟาดที่ตนไม ฉันใด ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว ... ฉันนั้นเหมือนกัน
ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนเมื่อพวงผลมะมวงถูกตัดที่ตน ขั้ว ผลมะมวงลูกใดลูกหนึง่ ที่ติดอยูกับ
ตนขั้ว ผลมะมวงเหลานัน้ ทั้งปวง ยอมเปนของติดไปกับตนขั้ว ฉันใด ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญ
แลว ทําใหมากแลว ... ฉันนัน้ เหมือนกัน ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนพระราชาผูครองประเทศ
เล็ก พระองคใดพระองคหนึง่ พระราชาเหลานั้นทั้งปวง ยอมเปนผูขึ้นตรงตอพระเจาจักรพรรดิ
พระเจาจักรพรรดิ ชาวโลกกลาววาเปนเยีย่ มกวาพระราชาเหลานั้น ฉันใด ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญ
แลว ทําใหมากแลว ... ฉันนัน้ เหมือนกัน ดูกรพราหมณเปรียบเหมือนแสงสวางชนิดใดชนิดหนึ่ง
แหงดาวทั้งหลาย แสงสวางเหลานั้นทั้งปวงยอมไมถึงสวนที่สิบหกแหงแสงสวางพระจันทร
แสงสวางพระจันทรชาวโลกกลาววาเปนเยีย่ มกวาแสงสวางแหงดาวเหลานั้น ฉันใด ธรรมขอ
หนึ่งซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึดถือประโยชนทงั้ ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และ
ประโยชนในสัมปรายภพ คือ ความไมประมาท ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรพราหมณ ธรรมขอหนึ่ง
ซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึดถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือประโยชนในปจจุบัน และ
ประโยชนในสัมปรายภพ คือ ความไมประมาทนี้แล ฯ
พราหมณไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขา
แตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองค
วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
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๑๒. ธรรมิกสูตร
[๓๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ภเู ขาคิชฌกูฏ ใกลกรุงราชคฤห ก็
สมัยนั้น ทานพระธรรมิกะเปนเจาอาวาสอยูในอาวาส ๗ แหง ที่มีอยูใ นชาติภูมิชนบททั้งหมด
ทราบขาววา ทานพระธรรมิกะยอมดา บริภาษ เบียดเบียนทิ่มแทง เสียดสีซึ่งภิกษุทงั้ หลายที่จร
มาอาศัยดวยวาจา และภิกษุผูจรมาอาศัยเหลานั้น ถูกทานพระธรรมิกะดา บริภาษ เบียดเบียน
ทิ่มแทง เสียดสีดวยวาจายอมหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไป ครั้งนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมิ
ชนบทคิดกันวาพวกเราไดบํารุงภิกษุสงฆดว ยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช
บริขาร ก็แตวา พวกภิกษุที่จรมาอาศัยยอมหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไป อะไรหนอเปนเหตุ
เปนปจจัยใหพวกภิกษุผจู รมาอาศัยหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไปครั้งนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมิ
ชนบทคิดกันวา ทานพระธรรมิกะนีแ้ ลยอมดาบริภาษ เบียดเบียน ทิ่มแทง เสียดสีพวกภิกษุ
ผูจรมาอาศัยดวยวาจา และพวกภิกษุทจี่ รมาอาศัยเหลานัน้ ถูกทานพระธรรมิกะดา บริภาษ
เบียดเบียน ทิ่มแทงเสียดสีดว ยวาจา ยอมหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไป ผิฉะนั้น พวกเรา
พึงขับไลทานพระธรรมิกะใหหนีไป ครั้งนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมชิ นบท ไดพากันไปหา
ทานพระธรรมิกะถึงที่อยู แลวไดกลาวกะทานพระธรรมิกะวา ขาแตทานผูเจริญขอทานพระธรรมิกะ
จงหลีกไปจากอาวาสนี้ ทานไมควรอยูในอาวาสนี้ตอไป ฯ
ครั้งนั้น ทานพระธรรมิกะไดจากอาวาสนั้นไปสูอาวาสอื่น ทราบขาววาแมที่อาวาสนั้น
ทานพระธรรมิกะก็ดา บริภาษ ... ครั้งนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทไดพากันไปหาทาน
พระธรรมิกะถึงที่อยู แลวไดกลาวกะทานพระธรรมิกะวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระธรรมิกะ
จงหลีกไปจากอาวาสแมนี้ ทานไมควรอยูใ นอาวาสนี้ ฯ
ครั้งนั้น ทานพระธรรมิกะไดจากอาวาสแมนั้นไปสูอาวาสอื่น ทราบขาววา แมใน
อาวาสนั้น ทานพระธรรมิกะก็ดา บริภาษ ... ผิฉะนั้น พวกเราพึงขับไลทานพระธรรมิกะใหหลีก
ไปจากอาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบททั้งหมดครั้งนัน้ พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทไดพา
กันไปหาทานพระธรรมิกะถึงที่อยูและไดกลาวกะทานพระธรรมิกะวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทาน
พระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมชิ นบททั้งหมด ฯ
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ครั้งนั้น ทานพระธรรมิกะไดคิดวา เราถูกพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทขับไลออกจาก
อาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมชิ นบททั้งหมด บัดนี้ เราจะไปที่ไหนหนอ ครั้งนั้น ทานพระธรรมิกะ
ไดคิดวา ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ลําดับนั้น ทานพระธรรมิกะถือ
บาตรและจีวรหลีกไปทางกรุงราชคฤหไปถึงกรุงราชคฤหและภูเขาคิชฌกูฏโดยลําดับ เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาค
ไดตรัสถามวา ดูกรพราหมณธรรมิกะ เออ เธอมาจากที่ไหนหนอ ทานพระธรรมิกะกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคถูกพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทขับไลออกจากอาวาสทั้ง ๗
แหง ในชาติภมู ิชนบททั้งหมด ฯ
พ. ดูกรพราหมณธรรมิกะ ควรแลว จะมีประโยชนอะไรแกเธอดวยการอยูใ นชาติ
ภูมิชนบทนี้ เธอถูกขับไลใหออกจากอาวาสนั้นๆ แลวมาในสํานักของเรา ฯ
ดูกรพราหมณธรรมิกะ เรื่องเคยมีมาแลว พวกพอคาทางสมุทร จับนกที่คนหาฝง
แลวนําเรือออกเดินทางไปในสมุทร เมื่อเดินเรือไปยังไมเห็นฝง พอคาเหลานั้นจึงปลอยนกที่คน
หาฝง มันบินไปทางทิศตะวันออก บินไปทางทิศตะวันตกบินไปทางทิศเหนือ บินไปทางทิศใต
บินขึ้นสูง บินไปตามทิศนอย ถามันเห็นฝงอยูใกล ก็บนิ เขาหาฝงไปเลยทีเดียว แตถามันไม
เห็นฝงอยูใ กล ก็กลับมาที่เรือนั้น ฉันใด ดูกรพราหมณธรรมิกะ เธอถูกขับไลใหออกจากอาวาส
นั้นๆ แลวมาในสํานักของเรา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรพราหมณธรรมิกะ เรื่องเคยมีมาแลว ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะของพระเจาโกรัพยะ
มี ๕ กิ่ง รมเย็น นารื่นรมยใจ ก็ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะมีปริมณฑลใหญสิบสองโยชน มี
รากแผไป ๕ โยชน มีผลใหญ เหมือนกะทะหุงขาวสารไดหนึ่งอาฬหกะ ฉะนัน้ มีผลอรอย
เหมือนรวงผึ้งเล็กซึ่งไมมีโทษ ฉะนัน้ ก็พระราชากับพวกสนมยอมทรงเสวยและบริโภคผลไทร
ชื่อสุปติฏฐะเฉพาะกิ่งหนึ่ง เหลาทหารยอมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่ง ชาวนิคมชนบทยอมบริโภค
เฉพาะกิ่งหนึ่ง สมณพราหมณทั้งหลายยอมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่ง เนื้อแหละนกยอมกินกิ่งหนึ่ง
ก็ใครๆ ยอมไมรักษาผลแหงตนไทรใหญชอื่ สุปติฏฐะ และไมมีใครๆทําอันตรายผลของกัน
และกัน ครั้งนัน้ บุรุษคนหนึง่ บริโภคผลแหงตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะ พอแกความตองการ
แลวหักกิ่งหลีกไป ครั้งนั้น เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะไดคดิ วา ทานผูเจริญ
นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ มนุษยใจบาปคนนี้ บริโภคผลของตนไทรใหญ ชื่อ
สุปติฏฐะพอแกความตองการแลวหักกิ่งหลีกไป ไฉนหนอ ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะไมไดออก
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ผลตอไปพระเจาโกรัพยะ เสด็จเขาไปเฝาทาวสักกะจอมเทพถึงที่ประทับ แลวทูลถามวา
ขอเดชะ ทานผูนิรทุกข พระองคพึงทรงทราบเถิดวา ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะไมออกผล
ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหมีลมฝนที่แรงกลาพัดโคนตนไทรใหญ
ชื่อสุปติฏฐะลมลง ทําใหมีรากอยูขางบน ลําดับนั้นเทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะมีทุกข
เสียใจ มีหนานองดวยน้ําตายืนรองไหอยู ณ ที่สวนหนึ่ง ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพได
เสด็จเขาไปหาเทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะ แลวตรัสถามวา ดูกรเทวดา เหตุ
ไรหนอทานจึงมีทุกข เสียใจ มีหนานองดวยน้ําตา ยืนรองไหอยู ณ ที่สวนหนึ่ง เทวดานั้น
ทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ลมฝนที่แรงกลาไดพัดมาโคนที่อยู (ภพ) ของขาพระองคลมลง
ทําใหมีรากอยูขางบน ดังที่เห็นอยูน ี้ พระเจาขา ฯ
ส. ดูกรเทวดา ก็เมื่อทานดํารงอยูในรุกขธรรมแลว (ธรรมที่เทวดาผูสิงสถิตอยูที่
ตนไมจะตองประพฤติ) ลมฝนที่แรงกลา ไดพัดมาโคนที่อยูของทานลมลง ทําใหมีรากอยูขางบน
ไดอยางไร ฯ
ท. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็เทวดาผูส ิงสถิตอยูที่ตนไม ยอมเปนผูดํารงอยูใน
รุกขธรรมอยางไร ฯ
ส. ดูกรเทวดา พวกชนที่ตอ งการราก ยอมนํารากตนไมไป พวกชนผูตอ งการ
เปลือก ยอมนําเปลือกไป พวกชนผูตองการใบยอมนําใบไป พวกชนผูตอ งการดอกยอมนํา
ดอกไป พวกชนผูตองการผลยอมนําผลไป ก็แตเทวดาไมพึงกระทําความเสียใจหรือความดีใจ
เพราะการกระทํานั้นๆ ดูกรเทวดา เทวดาผูส ิงสถิตอยูที่ตนไม ยอมเปนผูดํารงอยูในรุกขธรรม
อยางนี้แล ฯ
ท. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคไมดํารงอยูในรุกขธรรมเปนแนเทียว ลมฝน
ที่แรงกลาจึงไดพัดมาโคนทีอ่ ยูใหลมลง ทําใหมีรากอยูขางบน ฯ
ส. ดูกรเทวดา ถาวาทานพึงดํารงอยูในรุกขธรรมไซร ที่อยูของทานก็พึงมิเหมือน
กาลกอน ฯ
ท. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคจะพึงดํารงอยูในรุกขธรรม ขอใหที่อยูของ
ขาพระองคพึงมีเหมือนกาลกอนเถิด ฯ
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพไดทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหมีลมฝนที่แรงกลาพัด
ตนไทรใหญชอื่ สุปติฏฐะ ใหกลับตั้งขึ้นดังเดิม ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะไดมีรากตั้งอยูด ังเดิม
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ฉันใด ดูกรพราหมณธรรมิกะ เออก็ พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบท ไดขับไลเธอผูดํารงอยูใน
สมณธรรมออกจากอาวาสทั้ง ๗ แหงในชาติภูมิชนบททั้งหมด ฉันนัน้ เหมือนกัน ทาน
พระธรรมิกะทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สมณะยอมเปนผูดํารงอยูในสมณธรรมอยางไร ฯ
พ. ดูกรพราหมณธรรมิกะ สมณะในธรรมวินัยนี้ ยอมไมดาตอบบุคคลผูดา ไม
เสียดสีตอบบุคคลผูเสียดสี ไมประหารตอบบุคคลผูประหาร ดูกรพราหมณธรรมิกะ สมณะ
ยอมเปนผูดํารงอยูในสมณธรรมอยางนี้แล ฯ
ธ. ขาแตพระองคผูเจริญ พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบท ไดขับไลขาพระองคผูไม
ดํารงอยูในสมณธรรมออกจากอาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบททั้งหมด พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรพราหมณธรรมิกะ เรื่องเคยมีมาแลว มีศาสดาจารยชื่อสุเนตตะ ผูเปนเจา
ลัทธิ ผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย มีสาวกหลายรอยคน ไดแสดงธรรมแกสาวก
ทั้งหลาย เพื่อความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ก็สาวกเหลาใดเมื่อทานศาสดาจารยชอื่ สุเนตตะ
แสดงธรรมเพื่อความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ไมยังจิตใหเลื่อมใส สาวกเหลานัน้ เมื่อตาย
ไปแลว ไดเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก สวนสาวกเหลาใด เมื่อทานศาสดาจารยชื่อ
สุเนตตะแสดงธรรมเพื่อความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ไดยังจิตใหเลื่อมใส สาวกเหลานั้น
เมื่อตายไปแลว ไดเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ฯ
ดูกรพราหมณธรรมิกะ เรื่องเคยมีมาแลว มีศาสดาจารยชื่อมูคปกขะ ฯลฯ มี
ศาสดาจารยชอื่ อรเนมิ ฯลฯ มีศาสดาจารยชื่อกุททาลกะ ฯลฯ มีศาสดาจารยชื่อโชติปาละ ผู
เปนเจาลัทธิ ผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย มีสาวกหลายรอยคน ไดแสดงธรรมแก
สาวกทั้งหลายเพื่อความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ก็สาวกเหลาใด เมื่อทานศาสดาจารยชื่อ
โชติปาละแสดงธรรมเพื่อความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ไมยังจิตใหเลื่อมใสสาวกเหลานั้น
เมื่อตายไปแลว ไดเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสาวกเหลาใด เมือ่ ทานศาสดาจารย
ชื่อโชติปาละแสดงธรรมเพื่อความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ไดยังจิตใหเลื่อมใส สาวกเหลานั้น
เมื่อตายไปแลว ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ดูกรพราหมณธรรมิกะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ผูใดมีจติ ประทุษราย พึงดา
บริภาษ ทานศาสดาจารยทงั้ ๖ นี้ ผูเปนเจาลัทธิ ผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย มี
บริวารหลายรอยคน พรอมทัง้ หมูสาวก ผูนนั้ พึงประสบสิ่งที่ไมเปนบุญมากหรือ ฯ
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ธ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรพราหมณธรรมิกะ ผูใดมีจิตประทุษราย พึงดา บริภาษ ทานศาสดาจารย
ทั้ง ๖ นั้น ผูเปนเจาลัทธิ ผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลายมีบริวารหลายรอยคน
พรอมทั้งหมูส าวก ผูนั้นพึงประสพสิ่งที่ไมเปนบุญมากผูใดมีจิตประทุษราย ยอมดา บริภาษ
บุคคลผูมีทิฐิสมบูรณคนเดียว ผูนี้ยอมประสพสิ่งที่ไมเปนบุญมากกวาผูดาวาบริภาษทานศาสดา
จารยทั้ง ๖ นัน้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราหากลาวการขุดโคนคุณความดีของตนภายนอก
ศาสนานี้เหมือนการดาวาบริภาษในทานผูป ระพฤติพรหมจรรยรวมกันนี้ไม ดูกรพราหมณ
ธรรมิกะ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไมประทุษรายในทานผู
ประพฤติพรหมจรรยรวมกันของตน ดูกรพราหมณธรรมิกะ เธอพึงศึกษาอยางนีแ้ ล ฯ
ไดมีทานศาสดาจารยชื่อสุเนตตะ ชื่อมูคปกขะ ชื่ออรเนมิชื่อกุททาลกะ
ชื่อหัตถิปาละ และไดมพี ราหมณปุโรหิตของพระราชาถึง ๗ พระองค เปน
เจาแหงโค เปนศาสดาจารยชื่อโชติปาละ ทานศาสดาจารยผูมียศเปน
ผูไดรับยกยองวาเปนเจาลัทธิในอดีต ทานเหลานั้นไดเปนผูหมดกลิ่นสาป
คือ ความโกรธ มุงมั่นในกรุณา ผานพนกามสังโยชนคลายกามราคะ
เสียได เปนผูเขาถึงพรหมโลก สาวกของทานเหลานั้นแมหลายรอย
ไดเปนผูหมดกลิ่นสาป คือความโกรธ มุงมั่นในกรุณา ผานพนกาม
สังโยชน คลายกามราคะเสียได ก็เปนผูเขาถึงพรหมโลก นรชนใดมี
ความดําริทางใจประทุษราย ยอมดาบริภาษทานเหลานั้น ผูเปนฤาษี
ผูเปนนักบวชนอกศาสนา ปราศจากความกําหนัด มีจิตตัง้ มั่นก็นรชน
เชนนั้นยอมประสพสิ่งที่ไมเปนบุญมาก สวนนรชนใดมีความดําริทางใจ
ประทุษราย ยอมดา บริภาษภิกษุผูเปนสาวกของพระพุทธเจา ผูมีทิฐิ
สมบูรณรูปเดียว นรชนผูนี้ยอ มประสพสิ่งที่ไมเปนบุญมากกวาผูด าวา
บริภาษทานศาสดาจารยเหลานั้น นรชนไมพึงเสียดสีทานผูมีความดี ผูละ
ทิฐิบุคคลใดเปนผูมีอินทรีย ๕ คือ ศรัทธา สติ วิริยะ สมถะ
และ วิปสสนาออน บุคคลผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม เรา

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 338
เรียกวาเปนบุคคลที่เจ็ด แหงพระอริยสงฆ นรชนใดเบียดเบียน ทําราย
บุคคลเชนนั้นผูเปนภิกษุ ในกาลกอน นรชนนั้นชื่อวาทํารายตนเอง ยอม
บั่นรอนอรหัตผลในภายหลัง สวนนรชนใดยอมรักษาตน นรชนนั้นชื่อวา
เปนผูรักษาตนที่เปนสวนภายนอก เพราะเหตุนั้น บัณฑิตไมขุดโคนคุณ
ความดีของตน ชื่อวาพึงรักษาตนทุกเมื่อ ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
จบธรรมิกวรรคที่ ๕
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. นาคสูตร
๒. มิคสาลาสูตร
๓. อิณสูตร
๔. มหาจุนทสูตร
๕. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๑ ๖. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๒
๗. เขมสุมนสูตร
๘. อินทรียสังวรสูตร
๙. อานันทสูตร
๑๐. ขัตติยาธิปปายสูตร
๑๑. อัปปมาทสูตร
๑๒. ธรรมิกสูตร ฯ
จบปฐมปณณาสก
__________________
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ทุติยปณณาสก
มหาวรรคที่ ๑
๑. โสณสูตร
[๓๒๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลกรุงราชคฤห
ก็สมัยนั้น ทานพระโสณะอยูที่ปาชื่อ สีตะวัน ใกลกรุงราชคฤหครั้งนั้น ทานพระโสณะหลีก
ออกเรนอยูใ นที่ลับ เกิดปริวติ กแหงใจอยางนี้วาสาวกของพระผูมีพระภาคเหลาใดเหลาหนึ่ง
เปนผูปรารภความเพียรอยู เราก็เปนผูหนึง่ ในจํานวนสาวกเหลานั้น ก็แตวาจิตของเรายังไมหลุด
พนจากอาสวะเพราะไมถือมัน่ ก็โภคทรัพยยอมมีอยูในสกุลของเรา เราอาจเพื่อใชสอยโภคทรัพย
และทําบุญได ผิฉะนั้น เราพึงบอกคืนสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถใชสอยโภคทรัพยและพึงทําบุญ
เถิด ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบปริวิตกแหงใจของทานพระโสณะดวยพระทัย แลวทรงหาย
จากภูเขาคิชฌกูฏ ไปปรากฏตรงหนาทานพระโสณะที่ปา สีตะวัน เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังพึง
เหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยียดฉะนัน้ ทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ไดปูแลว แมทาน
พระโสณะถวายบังคมพระผูม ีพระภาค แลวไดนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมี
พระภาคไดตรัสถามทานพระโสณะวา ดูกรโสณะ เธอหลีกออกเรนอยูใ นที่ลับ เกิดปริวิตก
แหงใจอยางนีม้ ิใชหรือวา สาวกของพระผูม ีพระภาคเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูปรารภความเพียร
อยู เราก็เปนผูห นึ่งในจํานวนสาวกเหลานัน้ ก็แตวาจิตของเรายังไมหลุดพนจากอาสวะ เพราะ
ไมถือมั่น ก็โภคทรัพยยอมมีอยูในสกุลของเราเราอาจเพือ่ ใชสอยโภคทรัพยและทําบุญได
มิฉะนั้น เราพึงบอกคืนสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถใชสอยโภคทรัพย และพึงทําบุญเถิด
ทานพระโสณะทูลวา อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอเมื่อกอนยังอยูค รองเรือน
เปนผูฉลาดในการดีดพิณมิใชหรือ ฯ
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ส. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ก็สมัยใดสายพิณของเธอตึงเกิน
ไป สมัยนั้น พิณของเธอยอมมีเสียงไพเราะหรือ ยอมควรแกการใชหรือไม ฯ
ส. ไมเปนเชนนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมัยใดสายพิณของเธอหยอนเกิน
ไป สมัยนั้น พิณของเธอยอมมีเสียงไพเราะ หรือยอมควรแกการใชหรือไม ฯ
ส. ไมเปนเชนนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรโสณะ ก็สมัยใด สายพิณของเธอไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป ตั้งอยู
ในขนาดกลาง สมัยนั้น พิณของเธอยอมมีเสียงไพเราะ หรือยอมควรแกการใชหรือไม ฯ
ส. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรโสณะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ความเพียรที่ปรารภมากเกินไปยอมเปนไป
เพื่อความฟุงซาน ความเพียรที่หยอนเกินไป ยอมเปนไปเพื่อความเกียจคราน ดูกรโสณะ
เพราะเหตุนั้นแหละ เธอจงตัง้ ความเพียรใหสม่ําเสมอจงตั้งอินทรียใหสม่ําเสมอ และจงถือ
นิมิตในความสม่ําเสมอนั้น ทานพระโสณะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ครั้งนั้น พระผูมีพระภาค
ทรงกลาวสอนทานพระโสณะดวยพระโอวาทนี้ แลวทรงหายจากปาสีตวันไปปรากฏที่ภูเขาคิชฌ
กูฏ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ฯ
ครั้นสมัยตอมา ทานพระโสณะไดตั้งความเพียรใหสม่ําเสมอ ไดตั้งอินทรียใหสม่ําเสมอ
และไดถือนิมติ ในความสม่ําเสมอนั้นตอมา ทานพระโสณะหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท
มีความเพียร ตั้งใจแนวแนอยู ไดทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตรทั้งหลาย
ผูออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ในปจจุบนั เขาถึงอยูตอกาลไมนานเลย ไดทราบ
ชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ก็แลทานพระโสณะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ครั้งนั้น
ทานพระโสณะบรรลุอรหัตแลว ไดคดิ อยางนีว้ าไฉนหนอ เราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ แลวพึงพยากรณอรหัตผลในสํานักพระผูมีพระภาคเถิด ลําดับนั้น ทานพระโสณะไดเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย
ไดทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว บรรลุประโยชนของตนแลว หมดสิน้ กิเลสเครื่อง
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ประกอบในภพ หลุดพนเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นยอมเปนผูนอมไปยังเหตุ ๖ ประการ คือ
เปนผูนอมไปยังเนกขัมมะ ๑ เปนผูนอมไปยังความสงัด ๑ เปนผูนอมไปยังความไมเบียดเบียน ๑
เปนผูนอมไปยังความสิ้นตัณหา ๑ เปนผูน อ มไปยังความสิ้นอุปาทาน ๑ เปนผูนอมไปยังความ
ไมหลงใหล ๑ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พงึ มีความคิดเห็นอยางนี้วา
ทานผูมีอายุรูปนี้ อาศัยคุณเพียงศรัทธาอยางเดียวเปนแน เปนผูนอมไปยังเนกขัมมะ แตขอนั้น
ไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะวาภิกษุขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ไดทํากิจทีค่ วรทํา ทําเสร็จแลว
ไมพิจารณาเห็นกิจที่ตนจะตองทําหรือไมพิจารณาเห็นการเพิ่มพูนกิจทีท่ ําแลวอยู ยอมเปนผู
นอมไปยังเนกขัมมะเพราะสิน้ ราคะ เพราะเปนผูปราศจากราคะ เพราะสิน้ โทสะ เพราะเปนผู
ปราศจากโทสะ เพราะสิ้นโมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พงึ มีความคิดเห็นอยางนี้วา
ทานผูมีอายุรูปนี้ มุงหวังลาภ สักการะและการสรรเสริญเปนแนจงึ นอมไปยังความสงัด แตขอ
นั้นไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะวาภิกษุขณ
ี าสพ อยูพรหมจรรยไดทํากิจที่ควรเสร็จแลว ไมพิจารณา
เห็นกิจที่ตนจะตองทํา หรือไมพิจารณาเห็นการเพิ่มพูนกิจที่ทําแลวอยู ยอมเปนผูนอมไปยังความ
สงัด เพราะสิ้นราคะ เพราะเปนผูปราศจากราคะ เพราะสิ้นโทสะ เพราะเปนผูปราศจากโทสะ
เพราะสิ้นโมหะเพราะเปนผูป ราศจากโมหะ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา
ทานผูมีอายุรูปนี้ ละสีลัพพัตตปรามาส กลับใหเปนแกนสารเปนแนจึงเปนผูนอมไปยัง
ความไมเบียดเบียน แตขอนัน้ ไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะวาภิกษุขณ
ี าสพ ฯลฯ เปนผูนอมไป
ยังความไมเบียดเบียน เพราะสิ้นโมหะเพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯลฯ ยอมเปนผูนอ มไป
ยังความสิ้นตัณหา เพราะสิน้ โมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯลฯ ยอมเปนผูนอมไปยัง
ความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นโมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พงึ มีความคิดเห็นอยางนี้วา
ทานผูมีอายุรูปนี้ ละสีลัพพัตตปรามาสกลับใหเปนแกนสารเปนแนจึงเปนผูนอมไปยังความไม
หลงใหล แตขอ นั้นไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะวาภิกษุขีณาสพอยูจบพรหมจรรย ไดทํากิจที่ควรทํา
เสร็จแลว ไมพจิ ารณาเห็นในกิจที่ตนจะตองทํา หรือไมพจิ ารณาเห็นการเพิ่มพูนกิจทีท่ ําแลวอยู
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ยอมเปนผูนอมไปยังความไมหลงใหล เพราะสิ้นราคะ เพราะเปนผูปราศจากราคะ เพราะสิ้น
โทสะ เพราะเปนผูปราศจากโทสะ เพราะสิน้ โมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ถารูปที่พึงเห็นแจงดวยจักษุแมดีเยีย่ มมาสูคลองจักษุของภิกษุผู
มีจิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ไซร รูปนั้นไมครอบงําจิตของทานไดจติ ของทานยอมเปนจิต
ไมเจือดวยกิเลส เปนจิตตั้งมัน่ ถึงความไมหวั่นไหวและทานยอมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไปแหงจิตนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเสียงที่พึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นที่พงึ รูแจง
ดวยจมูก ฯลฯ รสที่พึงรูแจงดวยลิ้น ฯลฯ โผฏฐัพพะที่พงึ รูแ จงดวยกาย ฯลฯ ธรรมารมณ
ที่พึงรูแจงดวยใจ แมดีเยีย่ ม มาสูคลองจักษุแหงภิกษุ ผูมจี ิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ไซร
ธรรมารมณนั้นยอมไมครอบงําจิตของทานได จิตของทานยอมเปนจิตไมเจือดวยกิเลส เปนจิต
ตั้งมั่นถึงความไมหวัน่ ไหว และทานพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปแหงจิตนั้น เปรียบ
เหมือนภูเขาศิลาที่ไมมีชอง ไมมีโพรงเปนแทงทึบ ถึงแมลมฝนอันแรงกลาพึงพัดมาจากทิศ
บูรพาไซร ก็ไมพึงยังภูเขาศิลานั้นใหหวัน่ ไหว ใหสะเทือนสะทานได ถึงแมลมฝนอันแรงกลา
พึงพัดมาจากทิศประจิมฯลฯ พึงพัดมาจากทิศอุดร ฯลฯ พึงพัดมาจากทิศทักษิณไซร ก็ไมพึง
ยังภูเขาศิลานัน้ ใหหวัน่ ไหว ใหสะเทือนสะทานได ฉะนัน้ ฯ
ทานพระโสณะครั้นกลาวดังนีแ้ ลว จึงไดกลาวคาถาประพันธดงั ตอไปอีกวา
จิตของภิกษุผูนอมไปยังเนกขัมมะ ผูนอมไปยังความสงัดแหงใจ ผูนอม
ไปยังความไมเบียดเบียน ผูนอ มไปยังความสิ้นตัณหา ผูนอ มไปยังความ
สิ้นอุปาทาน และผูนอมไปยังความไมหลงใหลแหงใจ ยอมหลุดพนโดย
ชอบเพราะเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงอายตนะทั้งหลาย กิจที่
ควรทําและการเพิ่มพูนกิจทีท่ ําแลว ยอมไมมีแกภกิ ษุนั้นผูหลุดพนแลวโดย
ชอบมีจิตสงบ ภูเขาศิลาเปนแทงทึบ ยอมไมหวั่นไหวดวยลม ฉันใด
รูปเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณทั้งสิ้น ทั้งที่เปน
อิฏฐารมณ และอนิฏฐารมณยอมยังจิตอันตัง้ มั่นหลุดพนวิเศษแลว
ของภิกษุผูคงที่ใหหวั่นไหวไมไดฉันนัน้ และภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็น
ความเกิดขึน้ และความเสื่อมไปแหงจิตนั้น ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
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๒. ผัคคุณสูตร
[๓๒๗] ก็สมัยนั้น ทานพระผัคคุณะอาพาธ มีทุกขเปนไขหนัก ครั้งนั้น ทานพระ
อานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระผัคคุณะอาพาธมีทุกขเปนไขหนัก ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห เสด็จเขาไปเยี่ยม
ทานพระผัคคุณะเถิด พระผูม ีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ ครั้งนั้นเปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาค
เสด็จออกจากที่เรน เสด็จเขาไปเยีย่ มทานพระผัคคุณะถึงที่อยู ทานพระผัคคุณะไดเห็นพระผูมี
พระภาคกําลังเสด็จมาแตไกล แลวจะลุกจากเตียง ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาน
พระผัคคุณะวา อยาเลยผัคคุณะ เธออยาลุกขึ้นจากเตียง อาสนะเหลานี้ทผี่ ูอื่นไดปูไวมอี ยู เราจัก
นั่งบนอาสนะนั้น พระผูมีพระภาคไดประทับนั่งบนอาสนะที่ไดปูไวแลว ครั้นแลว ไดตรัสถาม
ทานพระผัคคุณะวา ดูกรผัคคุณะเธอพออดทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนา
ยอมบรรเทาไมกําเริบหรือปรากฏวาบรรเทา ไมกําเริบขึน้ หรือ ทานพระผัคคุณะกราบทูลวาขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมไดทุกขเวทนาของขาพระองค
กําเริบหนักไมบรรเทา ปรากฏวากําเริบนั้นไมบรรเทาเลยขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือน
บุรุษ มีกําลังพึงเฉือนศีรษะดวยมีดโกนที่คมฉันใด ลมกลาเสียดแทงศีรษะของขาพระองค ฉันนั้น
ขาแตพระองคผูเจริญขาพระองคอดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขา
พระองคกําเริบหนัก ไมบรรเทา ปรากฏวากําเริบขึ้น ไมบรรเทาเลยเปรียบเหมือนบุรษุ ผูมีกําลัง
พึงเอาเชือกที่เหนียวแนนพันศีรษะ ฉันใด ความเจ็บปวดที่ศีรษะของขาพระองคก็มีประมาณยิ่ง
ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมไดเปรียบเหมือนบุรษุ ฆาโค หรือลูกมือของ
บุรุษฆาโค เปนคนขยันพึงใชมีดสําหรับชําแหละโคที่คม ชําแหละทองโค ฉันใด ลมกลามี
ประมาณยิ่งยอมเสียดแทงทองของขาพระองค ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทน
ไมได ...เปรียบบุรุษผูมีกําลังสองคน จับบุรุษผูออนกําลังคนเดียวที่แขนคนละขาง แลวพึงลน
ยางบนหลุมถานไฟ ฉันใด ความเรารอนทีก่ ายของขาพระองคก็ประมาณยิ่งฉันนั้น ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมไดทุกขเวทนาของขาพระองคกําเริบหนัก
ไมบรรเทา ปรากฏวากําเริบขึน้ ไมบรรเทาเลย ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงดวยธรรมี
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กถาใหทานพระผัคคุณะเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง แลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป
ครั้นเมื่อพระผูม ีพระภาคเสด็จไปแลวไมนาน ทานพระผัคคุณะไดกระทํากาละและในเวลาตาย
อินทรียของทานพระผัคคุณะนั้น ผองใสยิ่งนัก ฯ
ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จ
จากมาไมนาน ทานพระผัคคุณะก็กระทํากาละ และในเวลาตายอินทรียของทานพระผัคคุณะผองใส
ยิ่งนัก พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรอานนทก็อินทรียของผัคคุณภิกษุจักไมผองใสไดอยางไร
จิตของผัคคุณภิกษุยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่าํ ๕ จิตของผัคคุณภิกษุ
นั้น ก็หลุดพนแลวจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่าํ ๕ เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น ดูกร
อานนทอานิสงสในการฟงธรรมโดยกาลอันควร ในการใครครวญเนื้อความแหงธรรมโดยกาล
อันควร ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน ดูกรอานนท จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมหลุดพน
จากสังโยชนอนั เปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ในเวลาใกลตายเธอไดเห็นตถาคต ตถาคตยอมแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องตน อันงามในทามกลางอันงามในทีส่ ุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิงแกเธอ จิตของเธอยอมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปใน
สวนเบื้องต่ํา ๕เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท นี้เปนอานิสงสขอที่ ๑ ในการฟงธรรม
โดยกาลอันควร ฯ
อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕
ในเวลาใกลตาย เธอไมไดเห็นตถาคตเลย แตไดเห็นสาวกของพระตถาคต สาวกของพระตถาคต
ยอมแสดงธรรมอันงามในเบือ้ งตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอม
ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง แกเธอ จิตของเธอยอมหลุดพนจากสังโยชน
อันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท นี้เปนอานิสงสขอที่ ๒
ในการฟงธรรมโดยกาลอันควร ฯ
อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕
ในเวลาใกลตาย เธอไมไดเห็นตถาคต และไมไดเห็นสาวกของตถาคตเลย แตยอมตรึกตรองเพง
ดวยใจ ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพงดวยใจ ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงมา
ไดเรียนมาอยู จิตของเธอยอมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดูกรอานนท นี้
เปนอานิสงสขอที่ ๓ ในการใครครวญเนื้อความแหงธรรมโดยกาลอันควร ฯ
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ดูกรอานนท จิตของมนุษยในธรรมวินัยนี้ ไดหลุดพนจากสังโยชนอนั เปนไปในสวน
เบื้องต่ํา ๕ แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนิพพานอันเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่น
ยิ่งกวามิได ในเวลาใกลตาย เธอยอมไดเห็นพระตถาคต พระตถาคตยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้อง
ตน ... แกเธอ จิตของเธอยอมนอมไปในนิพพานอันเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่น
ยิ่งกวามิได เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท นี้เปนอานิสงสขอที่ ๔ ในการฟงธรรม
โดยกาลอันควร ฯ
อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุหลุดพนแลวจากสังโยชน อันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕
แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนิพพานอันเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได
ในเวลาใกลตาย เธอยอมไมไดเห็นพระตถาคตแตเธอยอมไดเห็นสาวกของพระตถาคต สาวก
ของพระตถาคตยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน ... แกเธอ จิตของเธอยอมนอมไปในนิพพาน
เปนที่สิ้นไปแหงอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท
นี้เปนอานิสงสขอที่ ๕ ในการฟงธรรมโดยกาลอันควร ฯ
อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุหลุดพนแลวจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕
แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนิพพาน อันเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได
ในเวลาใกลตาย เธอยอมไมไดเห็นพระตถาคตและยอมไมไดเห็นสาวกของพระตถาคตเลย แต
เธอยอมตรึกตรองเพงดวยใจซึ่งธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพงดวยใจซึ่งธรรม
ตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาอยู จิตของเธอยอมนอมไปในนิพพานอันเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิกิเลสอัน
หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได ดูกรอานนท นี้เปนอานิสงสขอ ๖ ในการใครครวญเนื้อความแหงธรรม
โดยกาลอันควร ดูกรอานนท อานิสงสในการฟงธรรม ในการใครครวญเนื้อความโดยกาลอันควร
๖ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ฉฬาภิชาติยสูตร
[๓๒๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลกรุงราชคฤห
ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
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ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ปูรณกัสสป บัญญัติชาติ ๖ ประการ
คือ บัญญัติชาติดํา ๑ ชาติเขียว ๑ชาติแดง ๑ ชาติเหลือง ๑ ชาติขาว ๑ ชาติขาวจัด ๑
ขาแตพระองคผูเจริญปูรณกัสสปบัญญัติคนฆาแพะ คนฆาสุกร คนฆานก พรานเนื้อ ชาว
ประมงโจร เพชฌฆาต เจาหนาที่เรือนจํา ก็หรือคนที่ทํางานหยาบชาอืน่ ใด วาเปนชาติดํา
บัญญัติพวกภิกษุ พวกผูเชื่อไปในฝายดํา หรือพวกกรรมวาท กิริยาวาทอื่นใด วาเปนชาติเขียว
บัญญัติพวกนิครนถใชผาผืนเดียววาเปนชาติแดง บัญญัตคิ ฤหัสถนุงหมผาขาว สาวกของอเจลก
(นักบวชเปลือยกาย) วาเปนชาติเหลืองบัญญัติอาชีวก อาชีวิกา วาเปนชาติขาว บัญญัติเจาลัทธิ
ชื่อนันทวัจฉโคตร ชื่อกัจจสังกิจจโคตร มักขลิโคสาล วาเปนชาติขาวจัด ขาแตพระองคผูเจริญ
ปูรณกัสสปบัญญัติชาติ ๖ เหลานี้ พระผูมพี ระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท การที่ปูรณกัสสป
บัญญัติชาติ ๖ นี้นั้น โลกทั้งปวงเห็นดวยหรือ ฯ
อา. หามิได พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เปรียบเหมือนคนทั้งหลายบังคับใหบุรุษผูยากจนขัดสน เข็ญใจ
ผูไมปรารถนา ใหรับสวนเนื้อวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานพึงกินเนื้อนี้และตองใชราคาเนื้อ
ฉันใด ปูรณกัสสปก็ฉันนั้นเหมือนกัน บัญญัติชาติ ๖แหงสมณพราหมณเหลานัน้ โดยที่โลก
ไมรับรอง เหมือนดังคนพาลไมเฉียบแหลม ไมรูเขตบัญญัติ ไมฉลาด ดูกรอานนท ก็เราแลจะ
บัญญัติชาติ ๖ ประการเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระ
ภาคแลวพระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนท ก็ชาติ ๖ เปนไฉน คือ บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูมชี าติดํา ประพฤติธรรมดํา ๑ บางคนมีชาติดาํ ประพฤติธรรมขาว ๑ บางคนมี
ชาติดํา บรรลุนิพพานทีไ่ มดาํ ไมขาว ๑ บางคนมีชาติขาวประพฤติธรรมดํา ๑ บางคนมีชาติขาว
ประพฤติธรรมขาว ๑ บางคนมีชาติขาวบรรลุนิพพานที่ไมดําไมขาว ๑ ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติดํา ประพฤติธรรมดําเปนอยางไร คือ บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เกิดในสกุลต่ํา คือ สกุลจัณฑาล สกุลพรานปา สกุลชางจักสาน สกุลทํารถ สกุล
เทหยักเยื่อ ซึ่งยากจน มีขาวน้ําโภชนะนอย เปนอยูฝดเคือง ไดอาหารและเครื่องนุงหมโดยยาก
และเขาผูนั้นเปนผูมีผิวพรรณทราม ไมนาดู เปนคนแคระ ขี้โรค ตาบอด งอย กระจอก เปน
อัมพาตไมไดขาวน้ําเครื่องนุงหม ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยู
เครื่องประทีป เขายังประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย
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ดวยวาจา ดวยใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรอานนท บุคคล
มีชาติดํา ประพฤติธรรมดําอยางนี้แล ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติดํา ประพฤติธรรมขาวเปนอยางไร คือ บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูเกิดในสกุลต่ํา คือ สกุลจัณฑาล สกุลพรานปาสกุลชางจักสาน สกุลทํารถ
สกุลเทหยักเยือ่ ซึ่งยากจน มีขาวน้ําโภชนะนอยเปนผูฝดเคือง ไดอาหารและเครื่องนุงหม
โดยยาก และเขาผูนั้นเปนผูม ีผิวพรรณทราม ไมนาดู เปนคนแคระ ขี้โรค ตาบอด งอย
กระจอก เปนอัมพาตไมไดขาว น้ํา เครื่องนุงหม ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม เครื่อง
ลูบไลที่นอน ที่อยู เครื่องประทีป แตเขาประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ครั้น
ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกร
อานนท บุคคลมีชาติดํา ประพฤติธรรมขาว อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติดํา บรรลุนิพพานทีไ่ มดาํ ไมขาวเปนอยางไรคือ บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดในสกุลต่ํา ฯลฯ มีผิวพรรณทราม ไมนาดู เปนคนแคระ เขาปลง
ผมและหนวด นุงหมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตเขาบวชแลวอยางนี้ ละนิวรณ ๕ ประการ
อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทําปญญาใหทรุ พล เปนผูมีจิตตั้งอยูดว ยดีในสติปฏฐานทั้ง ๔ เจริญ
โพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง แลวไดบรรลุนิพพานอันไมดาํ ไมขาว ดูกรอานนท บุคคลมีชาติ
ดําบรรลุนิพพานอันไมดําไมขาว อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติขาว ประพฤติธรรมดําเปนอยางไร คือ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ยอมเกิดในสกุลสูง คือ สกุลกษัตริยมหาศาล สกุลพราหมณมหาศาล สกุลคฤหบดี
มหาศาล ซึ่งมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมากมีทองและเงินมาก มีอุปกรณเครื่องปลื้มใจมาก
มีทรัพย คือ ขาวเปลือกมากและเขาผูนั้นเปนผูมีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิว
พรรณงามยิ่ง ไดขาว น้ํา เครื่องนุงหม ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน
ที่อยู เครื่องประทีป เขาประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก ดูกรอานนท บุคคล
มีชาติขาว ประพฤติธรรมดํา อยางนี้แล ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติขาว ประพฤติธรรมขาว เปนอยางไร คือ บุคคล
บางคนในโลกนี้ เกิดในสกุลสูง ฯลฯ เขาประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ครั้น
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ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค
ดูกรอานนท บุคคลมีชาติขาว ประพฤติธรรมขาวอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติขาว บรรลุนิพพานอันไมดําไมขาว เปนอยางไร คือ
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดในสกุลสูง ฯลฯ เขาปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออก
บวชเปนบรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้ ละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทํา
ปญญาใหทุรพล เปนผูมีจิตตั้งอยูดวยดีในสติปฏฐานทั้ง ๔ เจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง
แลวไดบรรลุนิพพานทีไ่ มดาํ ไมขาว ดูกรอานนท บุคคลมีชาติขาว บรรลุนิพพานอันไมดํา ไมขาว
อยางนี้แล ดูกรอานนท ชาติ ๖ นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. อาสวสูตร
[๓๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรของ
คํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ อาสวะเหลาใด อันภิกษุในธรรมวินัยนี้
พึงละดวยการสํารวมอาสวะเหลานั้นเปนอันภิกษุละไดแลวดวยการสํารวม ๑ อาสวะเหลาใดอัน
ภิกษุพึงละดวยการซองเสพ อาสวะเหลานัน้ เปนอันภิกษุละไดแลวดวยการซองเสพ ๑ อาสวะ
เหลาใดอันภิกษุพึงละดวยการอดทน อาสวะเหลานัน้ เปนอันภิกษุละไดแลวดวยการอดทน ๑
อาสวะเหลาใดอันภิกษุพึงละดวยการหลีกเลี่ยงอาสวะเหลานั้นเปนอันภิกษุละไดแลวดวยการ
หลีกเลี่ยง ๑ อาสวะเหลาใดอันภิกษุพึงละดวยการบรรเทา อาสวะเหลานั้นเปนอันภิกษุละไดแลว
ดวยการบรรเทา ๑อาสวะเหลาใด อันภิกษุพึงละดวยภาวนา อาสวะเหลานั้นเปนอันภิกษุละได
แลวดวยภาวนา ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละดวยการสํารวม ที่เปนอันภิกษุละไดแลวดวย
การสํารวมเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว เปนผูสํารวมดวยการ
สํารวมจักขุนทรีย ซึ่งเมื่อเธอไมสํารวม พึงเปนเหตุใหอาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอน
เกิดขึ้น เมื่อเธอสํารวมอยูอาสวะเหลานั้นทีท่ ําความคับแคนและความเรารอนยอมไมมแี กเธอ ดวย
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ประการอยางนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลวเปนผูสํารวมโสตินทรีย ... ฆานินทรีย ...ชิวหินทรีย
... กายินทรีย ... ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว เปนผูสํารวมดวยการสํารวมมนินทรีย ซึ่งเมื่อเธอ
ไมสํารวม พึงเปนเหตุใหอาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอนเกิดขึ้น เมื่อเธอสํารวมอยู
อาสวะเหลานัน้ ที่ทําความคับแคนและความเรารอนยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกร
ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไมสํารวมอยู อาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอนพึงเกิดขึ้น เมื่อ
เธอสํารวมอยู อาสวะเหลานัน้ ที่ทําความคับแคนและความเรารอนยอมไมมีแกเธอดวยประการ
อยางนี้ อาสวะเหลานี้ เรากลาววาอันภิกษุพงึ ละดวยการสํารวม ที่เปนอันภิกษุละไดแลวดวย
การสํารวม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละดวยการซองเสพ ที่เปนอันภิกษุละไดแลว
ดวยการซองเสพเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเสพจีวรเพียง
เพื่อปองกันหนาว รอน เหลือบ ยุง ลม แดดและสัมผัสแหงสัตวเลื้อยคลาน เพียงเพื่อปกปด
อวัยวะทีน่ าละอาย พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเสพบิณฑบาต มิใชเพือ่ เลน มิใชเพื่อมัวเมา
มิใชเพื่อประดับ มิใชเพื่อตบแตง เพียงเพือ่ ความดํารงอยู เพื่อความเปนไปแหงกายนี้เพื่อบรรเทา
ความหิว เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดวา เราจะบรรเทาเวทนาเกาเสีย จักไมใหเวทนา
ใหมเกิดขึ้น ความเปนไปแหงรางกายจักมีแกเรา ความไมมีโทษ และความอยูสบายจักมีแกเรา
ดวยการเสพบิณฑบาตนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเสพเสนาสนะ เพียงเพื่อปองกันหนาว
รอน เหลือบ ยุงลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเลื้อยคลาน เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิด
จากฤดู และยินดีในการหลีกออกเรน พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเสพคิลานปจจัยเภสัช
บริขาร เพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นแลวเพื่อไมมีความเจ็บไขเปนที่
สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมเสพอยู อาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอนพึงเกิดขึ้น
เมื่อเธอเสพอยู อาสวะเหลานัน้ ที่ทําความคับแคนและความเรารอน ยอมไมมีแกเธอ ดวยประการ
อยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา อันภิกษุพึงละดวยการซองเสพ ที่เปน
อันภิกษุละไดแลวดวยการซองเสพ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละดวยความอดกลั้นที่เปนอันภิกษุละไดแลว
ดวยความอดกลั้นเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเปนผู
อดทนตอหนาว รอน หิว ระหาย เหลือบ ยุง ลมแดด และสัมผัสแหงสัตวเลื้อยคลาน
ยอมเปนผูอดทนตอถอยคําหยาบ คําเสียดสี ยอมเปนผูอดกลั้นตอทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแลว
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กลาแข็ง เผ็ดรอนดี ไมเปนทีพ่ อใจ สามารถปลิดชีพไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมอดทน
อยู อาสวะที่ทาํ ความคับแคนและความเรารอนพึงเกิดขึ้น เมื่อเธออดทนอยู อาสวะเหลานั้นที่
ทําความคับแคนและความเรารอน ยอมไมมแี กเธอดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อาสวะเหลานี้ เรากลาววา อันภิกษุพึงละดวยการอดทนที่เปนอันภิกษุละไดแลวดวยการอดทน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อาสวะทีภ่ ิกษุพึงละดวยการหลีกเลี่ยงที่เปนอันภิกษุละไดแลวดวย
การหลีกเลี่ยงเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมหลีกเลี่ยง
ชางดุ มาดุ โคดุ สุนัขดุ งู หลักตอ ที่มีหนามหลุม ตลิ่งชัน บอโสโครก ทอโสโครก พวกวิญูชน
ที่เปนพรหมจารี พึงลงความเห็นเธอผูนั่งในที่ไมควรนั่ง เที่ยวไปในทีไ่ มควรเที่ยวไป คบปาปมิตร
เชนใด ในฐานะที่เปนบาป เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมหลีกเลี่ยงทีไ่ มควรนั่ง ที่ไม
ควรเที่ยวไป และปาปมิตรเชนนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ เธอไมหลีกเลี่ยงฐานะดังกลาวแลวอยู
อาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอนพึงเกิดขึ้น เมื่อเธอหลีกเลี่ยงอยู อาสวะเหลานั้น ที่ทํา
ความคับแคนและความเรารอนพึงเกิดขึ้น เมื่อเธอหลีกเลี่ยงอยู อาสวะเหลานั้น ที่ทําความคับ
แคนและความเรารอนยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้
เรากลาววา อันภิกษุพึงละดวยการหลีกเลีย่ ง ที่เปนอันภิกษุละไดดว ยการหลีกเลี่ยง ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อาสวะอันภิกษุพึงละดวยการบรรเทา ที่เปนอันภิกษุละไดแลว
ดวยการบรรเทาเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมไม
รับไว ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหสิ้นไป ยอมทําใหหมดไป ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้น
แลว ภิกษุพจิ ารณาโดยแยบคายแลว ยอมไมรับไวยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหสิ้นไป
ยอมทําใหหมดไป ซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึน้ แลว ... ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแลว ... ซึง่ ธรรมที่
เปนบาป อกุศลที่เกิดขึ้นแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอไมบรรเทาอยู อาสวะที่ทําความคับแคน
และความเรารอน พึงเกิดขึ้น เมื่อเธอบรรเทาอยู อาสวะเหลานั้นที่ทําความคับแคนและความ
เรารอนยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา
อันภิกษุพึงละดวยการบรรเทา ที่เปนอันภิกษุละไดแลวดวยการบรรเทา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละไดดว ยภาวนา ที่เปนอันภิกษุละไดแลวดวย
ภาวนาเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอมไปเพื่อความสละ ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว
ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ... วิริยสัมโพชฌงค ... ปติสัมโพชฌงค ... ปสสัทธิสัมโพชฌงค...
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สมาธิสัมโพชฌงค ... อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ นอมไป
เพื่อความสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมเจริญโพชฌงคอยู อาสวะที่ทําความคับแคนและ
ความเรารอนพึงเกิดขึ้น เมื่อเธอเจริญโพชฌงคอยู อาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอน
ยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา อันภิกษุพึง
ละดวยภาวนาที่เปนอันภิกษุละไดแลวดวยภาวนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม๖
ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควร
กระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตร ๔
๕. ทารุกัมมิกสูตร
[๓๓๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปราสาทสรางดวยอิฐใกลนาทิกคาม
ครั้งนั้น คฤหบดีชื่อทารุกัมมิกะ (พอคาฟน) เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรคฤหบดี ทานใน
สกุล ทานยังใหอยูหรือคฤหบดีชื่อทารุกัมมิกะไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยัง
ใหอยูแ ละทานนั้นแล ขาพระองคใหในภิกษุผูเปนอรหันต หรือผูบรรลุอรหัตมรรค ผูถืออยูปา
เปนวัตร ผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร ฯ
พ. ดูกรคฤหบดี ทานผูเปนคฤหัสถ บริโภคกาม อยูครองเรือน นอนเบียดเสียด
บุตร บริโภคจันทนแควนกาสี ทัดทรงดอกไม ของหอมและเครื่องลูบไล ยินดีทองและเงินอยู
พึงรูขอนี้ไดยากวา ภิกษุเหลานี้เปนพระอรหันตหรือเปนผูบรรลุอรหัตมรรค ดูกรคฤหบดี ถา
แมภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร เปนผูฟุงซาน ถือตัว เหอ ปากกลา พูดพลาม มีสติเลอะเลือน
ไมมีสัมปชัญญะมีใจไมตั้งมั่น มีจิตพลุงพลาน ไมสํารวมอินทรีย เมือ่ เปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึง
ถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูถืออยูปา เปนวัตร เปนผูไมฟุงซาน ไมถือตัว ไมเหอ ไม
ปากกลา ไมพดู พลาม มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีใจตั้งมัน่ มีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง สํารวม
อินทรีย เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูอยูใกลบาน เปน
ผูฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูอยูใกลบาน
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เปนผูไมฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูถือเทีย่ ว
บิณฑบาตเปนวัตร เปนผูฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนดวยเหตุน้นั ถา
แมภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เปนผูไมฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ภิกษุนั้นพึงไดรับ
สรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูรับนิมนต เปนผูฟุงซาน ฯลฯเมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึง
ถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูรับนิมนต เปนผูไมฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้น
พึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภกิ ษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปน
อยางนี้ ภิกษุนนั้ พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูไมฟุงซาน
ฯลฯเมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภกิ ษุผูทรงคฤหบดีจีวร เปน
ผูฟุงซาน ถือตัว เหอ ปากกลา พูดพลาม มีสติเลอะเลือน ไมมีสัมปชัญญะ มีใจไมตั้งมั่น
มีจิตพลุงพลาน ไมสํารวมอินทรีย เมื่อเปนอยางนี้ภกิ ษุนนั้ พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแม
ภิกษุผูทรงคฤหบดีจวี ร เปนผูไมฟุงซานไมถือตัว ไมเหอ ไมปากกลา ไมพูดพลาม มีสติตั้ง
มั่น มีสัมปชัญญะ มีใจตั้งมัน่ มีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง สํารวมอินทรีย เมือ่ เปนอยางนี้ ภิกษุ
นั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ดูกรคฤหบดี เชิญทานใหสังฆทานเถิด เมื่อทานใหสังฆทาน
อยู จิตจักเลื่อมใส ทานนั้นเปนผูมีจิตเลื่อมใส เมื่อตายไป จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค คฤหบดีชื่อ
ทารุกัมมิกะ ทูลสนองวา ขาแตพระองคผูเจริญขาพระองคนี้จักใหสังฆทานตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. จิตตหัตถิสาริปุตตสูตร
[๓๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนะมฤคทายวัน ใกลเมือง
พาราณสี ก็สมัยนั้น ภิกษุผูเถระหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมสนทนา
อภิธรรมกถากันอยูที่โรงกลม ไดทราบวา ในที่ประชุมนัน้ ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร เมื่อพวก
ภิกษุผูเถระกําลังสนทนาอภิธรรมกถากันอยู พูดสอดขึ้นในระหวาง ลําดับนั้น ทานพระมหา
โกฏฐิตะไดกลาวกะทานพระจิตตหัตถิสารีบุตรวา ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร เมื่อภิกษุผูเถระกลาว
สนทนาอภิธรรมกถากันอยู พูดสอดขึ้นในระหวาง ขอทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร จงรอคอยจนกวา
ภิกษุผูเถระสนทนากันใหจบเสียกอน ฯ
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เมื่อทานพระมหาโกฏฐิตะกลาวอยางนี้แล พวกภิกษุผูเปนสหายของทานพระจิตตหัตถิ
สารีบุตร ไดกลาวกับทานมหาโกฏฐิตะวา แมทานพระมหาโกฏฐิตะยอมรุกรานทานพระจิตต
หัตถิสารีบุตร (เพราะวา) ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตรเปนบัณฑิต ยอมสามารถกลาวสนทนา
อภิธรรมกถากับพวกภิกษุผูเถระได ทานพระมหาโกฏฐิตะไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคล
ผูไมทราบวาระจิตของผูอื่นพึงรูขอนี้ไดยาก ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนดุจสงบเสงี่ยม เปนดุจออนนอม
เปนดุจสงบเรียบรอย ตลอดเวลาที่อาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย ผูดํารงอยูในฐานะเปน
ครูรูปใดรูปหนึ่งอยู แตวาเมือ่ ใด เขาหลีกออกไปจากพระศาสดา หลีกออกไปจากเพื่อนพรหมจรรย
ผูดํารงอยูในฐานะเปนครู เมือ่ นั้น เขายอมคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
พระราชามหาอมาตยของพระราชา พวกเดียรถีย พวกสาวกเดียรถียอยู เมื่อเขาคลุกคลีอยูดวยหมู
ปลอยจิต ไมสาํ รวมอินทรีย ชอบคุย ราคะยอมรบกวนจิตเขา เขามีจิตถูกราคะรบกวน ยอม
ลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนโคที่เคยกินขาวกลา ถูกเขาผูกไว
ดวยเชือกหรือขังไวในคอก ผูใดพึงกลาวอยางนีว้ า โคที่เคยกินขาวกลาตัวนี้จกั ไมลงกินขาวกลาอีก
ณ บัดนี้ ผูนนั้ พึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ภิกษุเหลานั้นกลาวตอบวา ดูกรอาวุโส ขอนี้ไมเปน
เชนนั้นขอนีย้ อ มเปนฐานะทีม่ ีได คือโคที่เคยกินขาวกลาตัวนั้น พึงดึงเชือกขาดหรือแหกคอก
แลว ลงไปกินขาวกลาอีกทีเดียว ฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เปนดุจสงบเสงี่ยม เปนดุจออนนอม เปนดุจสงบเรียบรอย ตลอดเวลาที่อาศัย
พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย ผูดํารงอยูในฐานะเปนครูรูปใดรูปหนึ่งอยู แตวาเมือ่ ใด เขา
หลีกไปจากพระศาสดา หรือหลีกออกไปจากเพื่อนพรหมจรรยผูดํารงอยูในฐานะเปนครู เมื่อนั้น
เขายอมคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอมาตยของพระราชา
เดียรถีย พวกสาวกเดียรถียอยู เมื่อเขาคลุกคลีอยูดวยหมู ปลอยจิตไมสํารวมอินทรีย ชอบคุย
ราคะยอมรบกวนจิตเขา เขามีจิตถูกราคะรบกวนยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู เขากลาววา เราไดปฐมฌาน (แต)
คลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือน
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ฝนเม็ดใหญ (ลูกเห็บ) ตกลงที่ทางใหญสี่แพรง พึงยังฝุนใหหายไป ปรากฏเปนทางลื่น ผูใด
พึงกลาวอยางนี้วาบัดนี้ ฝุนจักไมปรากฏทีท่ างใหญสี่แพรงโนนอีก ผูนนั้ พึงกลาวโดยชอบหรือ
หนอดูกรอาวุโส ขอนี้ไมเปนเชนนั้น ขอนีย้ อ มเปนฐานะทีม่ ีได คือ มนุษยหรือโคและสัตว
เลี้ยง พึงเหยียบย่ําที่ทางใหญสี่แพรงแหงโนน หรือลมและแดดพึงแผดเผาใหแหง เมื่อเปน
เชนนั้น ฝุนพึงปรากฏอีกทีเดียว ฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉนั นั้น
เหมือนกัน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปน
คฤหัสถ ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใส
แหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมวี ิตก ไมมวี ิจารเพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและ
สุขเกิดแตสมาธิอยู เขายอมกลาววา เราเปนผูไดทุติยฌาน (แต) ยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ
ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ ตกลงที่สระ
ใหญใกลบานหรือนิคม พึงยังทั้งหอยกาบและหอยโขง ทัง้ กอนกรวดและกระเบื้องใหหายไป
ผูใดพึงกลาวอยางนีว้ า บัดนี้ หอยกาบ หอยโขง กอนกรวดและกระเบื้อง จักไมปรากฏในสระ
โนนอีก ผูนั้นพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ดูกรอาวุโส ขอนี้ไมเปนเชนนั้น ขอนี้ยอมเปนฐานะ
ที่มีได คือ มนุษยหรือโคและสัตวเลี้ยงพึงดื่มที่สระแหงโนน หรือลมและแดดพึงแผดเผาใหแหง
เมื่อเปนเชนนัน้ ทั้งหอยกาบและหอยโขง ทั้งกอนกรวดและกระเบื้อง พึงปรากฏไดอกี ทีเดียว
ฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ
ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เขายอมกลาววา เราไดตติยฌาน (แต) ยังคลุกคลีดวยพวก
ภิกษุ ฯลฯ ลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนอาหารคางคืน ไมพึง
ชอบใจแกบุรุษผูบริโภคอาหารประณีต ผูใ ดพึงกลาวอยางนี้วา บัดนี้อาหารจักไมชอบใจแกบุรุษชือ่
โนนอีก ผูนั้นพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ดูกรอาวุโส ขอนี้ไมเปนเชนนั้นอาหารอื่นจักไม
ชอบใจแกบุรุษผูโนนผูบริโภคอาหารประณีต ตลอดเวลาที่โอชารสแหงอาหารนั้นจักดํารงอยูใน
รางกายของเขา แตเมื่อใด โอชารสแหงอาหารนั้นจักหมดไป เมื่อนั้น อาหารนั้นพึงเปนที่
ชอบใจเขาอีก ดูกรอาวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมีอุเบกขา
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เปนผูมีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ฯลฯ ยอมลาสิกขา
สึกมาเปนคฤหัสถ ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เขา
กลาววาเราไดจตุตถฌาน (แตวา) ยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนหวงน้ําในที่ไมถูกลม ปราศจากคลื่น ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา
บัดนี้ คลื่นจักไมมีปรากฏที่หวงน้ําแหงโนนอีก ผูนั้นพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ดูกรอาวุโส
ขอนี้ไมเปนเชนนั้น ขอนีย้ อมเปนฐานะทีม่ ีได คือ ลมฝนที่แรงกลาพึงพัดมาจากทิศตะวันออกก็
พึงพัดใหเกิดคลื่นขึ้นที่หวงน้าํ แหงนัน้ ลมฝนที่แรงกลาพึงพัดมาจากทิศตะวันตก ... จากทิศเหนือ ...
จากทิศใต ก็พงึ พัดใหเกิดคลืน่ ขึ้นที่หว งน้ําแหงนัน้ ฉันใด ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ก็ฉนั นั้นเหมือนกันบรรลุจตุตตฌานไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับ
โสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เขากลาววาเราไดจตุตถฌาน
(แตวา) ยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต
เพราะไมใสใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู เขายอมกลาววา เราไดเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต แตยังคลุกคลี
ดวยพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชามหาอมาตยของพระราชา พวกเดียรถีย
พวกสาวกเดียรถีย เมื่อเขาคลุกคลีดวยหมูป ลอยจิต ไมสาํ รวมอินทรีย ชอบคุยอยู ราคะยอม
รบกวนจิตเขา เขามีจิตถูกราคะรบกวนแลว ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
เปรียบเหมือนพระราชาหรือมหาอมาตยของพระราชา มีจตุรงคเสนาเดินทางไกล ไปพักแรมคืน
อยูที่ปาทึบแหงหนึ่ง ในปาทึบแหงนัน้ เสียงจักจั่นเรไร พึงหายไปเพราะเสียงชาง เสียงมา
เสียงรถ เสียงพลเดินเทา เสียงกึกกองแหงกลอง บัณเฑาะว สังขและพิณ ผูใดพึงกลาวอยาง
นี้วา บัดนี้ ที่ปา ทึบแหงโนน เสียงจักจั่นเรไร จักไมมีปรากฏอีก ผูนั้นพึงกลาวโดยชอบหรือ
หนอ ดูกรอาวุโส ขอนี้ไมเปนเชนนัน้ ขอนีย้ อมเปนฐานะที่มีได คือ เมื่อใด พระราชาหรือ
มหาอมาตยของพระราชา พนไปจากปาทึบแหงนัน้ เมือ่ นั้น เสียงจักจั่นเรไร พึงปรากฏไดอีก
ฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉนั นั้นเหมือนกันบรรลุเจโตสมาธิอันไม
มีนิมิต เพราะไมใสใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู เขากลาววา เราไดเจโตสมาธิอันไมมีนิมิตแลว แตยัง
คลุกคลีดวยพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา พระราชา มหาอมาตยของพระราชา พวกเดียรถีย
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พวกสาวกเดียรถียอยู เมื่อเขาคลุกคลีดวยหมู ปลอยจิต ไมสํารวมอินทรีย ชอบคุยอยู ราคะ
ยอมรบกวนจิตเขา เขามีจิตถูกราคะรบกวนแลว ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ฯ
สมัยตอมา ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร ลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ครั้งนั้น พวก
ภิกษุผูเปนสหายของบุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตร ไดเขาไปหาทานพระมหาโกฏฐิตะถึงที่อยู แลวถาม
วา ทานพระมหาโกฏฐิตะไดกําหนดรูใจบุรษุ ชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรดวยใจวา บุรุษชื่อจิตตหัตถิ
สารีบุตรเปนผูไดวหิ ารสมาบัติเหลานี้ๆ และจักลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ หรือเทวดาทั้งหลายได
แจงเนื้อความนี้วา ขาแตทานผูเจริญ บุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรเปนผูไดวิหารสมาบัติเหลานี้ๆและ
จักลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ทานพระมหาโกฏฐิตะกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ขาพเจาได
กําหนดรูใจบุรษุ ชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรดวยใจวา เปนผูไดวหิ ารสมาบัติเหลานี้ๆ และจักลาสิกขา
สึกมาเปนคฤหัสถ แมเทวดาก็บอกเนื้อความนี้แกขาพเจา ลําดับนั้น พวกภิกษุผูเปนสหายของ
บุรษุ ชื่อจิตตหัตถิสารีบุตร ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่งณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตร
เปนผูไดวิหารสมาบัติเหลานี้ๆ และไดลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ไมนานนัก บุรษุ ชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรจักระลึกถึงคุณแหงเนกขัมมะได ฯ
ครั้งนั้น ไมนานเทาไร บุรษุ ชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรก็ปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะ
ออกบวชเปนบรรพชิต ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตรหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความ
เพียร มีจิตแนวแน ไมนานนัก ก็ไดทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอนั ยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตร
ทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ เอง ในปจจุบนั เทียว
เขาถึงอยู ไดทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมีอีก ก็แหละทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร ไดเปนพระอรหันตรูปหนึง่
ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ปรายนสูตร
[๓๓๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนะมฤคทายวัน ใกลเมือง
พาราณสี ก็สมัยนั้น เมื่อภิกษุผูเถระหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมกันอยูที่
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โรงกลม ไดเกิดการสนทนากันขึ้นในระหวางวาดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคไดตรัสไว
ในปญหาของเมตเตยยมาณพ ในปรายนสูตรวา
ผูใดทราบสวนสุดทั้งสองดวยปญญาแลว ไมติดอยูใ นสวนทามกลาง เรา
กลาวผูนั้นวาเปนมหาบุรุษ ผูนั้นกาวลวงเครื่องรอยรัดในโลกนี้ไดแลว ดังนี้ ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สวนสุดที่ ๑ เปนไฉนหนอ สวนสุดที่ ๒ เปนไฉน อะไร
เปนสวนทามกลาง อะไรเปนเครื่องรอยรัด ฯ
เมื่อสนทนากันอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ผัสสะเปนสวนสุดที่ ๑ เหตุเกิดขึน้ แหงผัสสะเปนสวนสุดที่ ๒ ความดับแหงผัสสะ
เปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเครื่องรอยรัด เพราะวาตัณหายอมรอยรัดผัสสะและเหตุเกิดขึน้
แหงผัสสะนั้น เพราะเปนทีเ่ กิดขึ้นแหงภพนั้นๆ ดวยเหตุเทานี้แล ภิกษุชอื่ วายอมรูยิ่งธรรมที่
ควรรูยิ่ง ยอมกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู
ยอมเปนผูทําทีส่ ุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียว ฯ
เมื่อภิกษุนนั้ กลาวอยางนีแ้ ลว ภิกษุอกี รูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย อดีตเปนสวนสุดที่ ๑ อนาคตเปนสวนสุดที่ ๒ ปจจุบันเปนสวนทามกลาง
ตัณหาเปนเครือ่ งรอยรัด เพราะวาตัณหายอมรอยรัดอดีตอนาคต และปจจุบันนั้นไว เพราะเปน
ที่เกิดขึ้นแหงภพนัน้ ๆ ดวยเหตุเทานีแ้ ลภิกษุชื่อวายอมรูยงิ่ ธรรมที่ควรรูยิ่ง ยอมกําหนดรูธรรม
ที่ควรกําหนดรู เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําทีส่ ุดแหง
ทุกขไดในปจจุบันเทียว ฯ
เมื่อภิกษุนนั้ กลาวอยางนีแ้ ลว ภิกษุอกี รูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย สุขเวทนาเปนสวนสุดที่ ๑ ทุกขเวทนาเปนสวนสุดที่ ๒ อทุกขมสุขเวทนาเปน
สวนทามกลาง ตัณหาเปนเครือ่ งรอยรัด เพราะวาตัณหายอมรอยรัดสุขเวทนา ทุกขเวทนา และ
อทุกขมสุขเวทนานั้นไว เพราะเปนที่เกิดขึ้นแหงภพนัน้ ๆ ดวยเหตุเทานี้แล ภิกษุชื่อวายอมรูยิ่ง
ธรรมที่ควรรูยิ่ง ยอมกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อรูยงิ่ ธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควร
กําหนดรู ยอมเปนผูทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียว ฯ
เมื่อภิกษุนนั้ กลาวอยางนีแ้ ลว ภิกษุอกี รูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย นามเปนสวนสุดที่ ๑ รูปเปนสวนสุดที่ ๒วิญญาณเปนสวนทามกลาง ตัณหา
เปนเครื่องรอยรัด เพราะวาตัณหายอมรอยรัดนาม รูป และวิญญาณนั้นไว เพราะเปนที่เกิดขึ้น
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แหงภพนัน้ ๆ ดวยเหตุเทานีแ้ ลภิกษุชื่อวายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู
เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําทีส่ ุดแหงทุกขไดในปจจุบัน
เทียว ฯ
เมื่อภิกษุนนั้ กลาวอยางนีแ้ ลว ภิกษุอกี รูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย อายตนะภายใน ๖ เปนสวนสุดที่ ๑ อายตนะภายนอก ๖ เปนสวนสุดที่ ๒
วิญญาณเปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเครือ่ งรอยรัดเพราะวาตัณหายอมรอยรัดอายตนะภายใน ๖
อายตนะภายนอก ๖ และวิญญาณนั้นไว เพราะเปนที่เกิดขึ้นแหงภพนัน้ ๆ ดวยเหตุเทานี้แล
ภิกษุชื่อวายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนด
รูธรรมที่ควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียว ฯ
เมื่อภิกษุนนั้ กลาวอยางนีแ้ ลว ภิกษุอกี รูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย สักกายะเปนสวนสุดที่ ๑ เหตุเกิดสักกายะเปนสวนสุดที่ ๒ ความดับสักกายะ
เปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเครื่องรอยรัด เพราะวาตัณหาเปนเครื่องรอยรัดสักกายะ เหตุเกิด
สักกายะ และความดับสักกายะนัน้ ไวเพราะเปนที่เกิดขึ้นแหงภพนัน้ ๆ ดวยเหตุเทานีแ้ ล ภิกษุ
ชื่อวายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรม
ที่ควรกําหนดรู ยอมเปนผูทาํ ที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบนั เทียว ฯ
เมื่อภิกษุนนั้ กลาวอยางนีแ้ ลว ภิกษุอกี รูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย พวกเราทั้งปวงเทียวไดพยากรณตามปฏิภาณของตนๆมาเถิด เราทั้งหลายจักพา
กันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวจักกราบทูลเนื้อความนัน้ ใหทรงทราบ พระผูมีพระ
ภาคจักทรงพยากรณแกพวกเรา โดยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําขอที่ทรงพยากรณนั้นไว
โดยประการนัน้ ภิกษุผูเถระทั้งหลายรับคําของภิกษุนั้นแลว ครั้งนั้น ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดพา
กันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลการที่สนทนาปราศรัยทั้งหมดนั้นแดพระผูมีพระภาค แลวทูลถามวาขาแตพระองคผูเจริญ
คําของใครหนอเปนสุภาษิต พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําของเธอทั้งปวงเปน
สุภาษิตโดยปริยาย อนึ่ง เราหมายเอาขอความที่กลาวไวในปญหาของเมตเตยยมาณพ ในปรายน
สูตรวา
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ผูใดทราบสวนสุดทั้ง ๒ ดวยปญญา แลวไมติดอยูในสวนทามกลาง เรา
กลาวผูนั้นวา เปนมหาบุรุษ ผูนั้นกาวลวงเครื่องรอยรัดในโลกนี้ไดแลว
ดังนี้ ฯ
เธอทั้งหลายจงฟงขอความนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับ
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผัสสะเปนสวนสุดที่ ๑ เหตุ
เกิดผัสสะเปนสวนสุดที่ ๒ ความดับผัสสะเปนสวนทามกลางตัณหาเปนเครื่องรอยรัด เพราะ
วาตัณหายอมรอยรัดผัสสะ เหตุเกิดผัสสะ และความดับผัสสะนั้นไว เพราะเปนที่เกิดขึ้นแหง
ภพนัน้ ๆ ดวยเหตุเทานีแ้ ล ภิกษุจึงชื่อวายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู
เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําทีส่ ุดแหงทุกขไดในปจจุบัน
เทียว ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อุทกสูตร
[๓๓๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุ
สงฆหมูใหญ เสด็จถึงนิคมของชาวโกศลชื่อทัณฑกัปปกะ ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคไดทรงแวะลง
จากหนทาง ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไวแลว ณโคนไมตนหนึ่ง ภิกษุเหลานั้นไดพากัน
เขาไปสูนิคมชื่อทัณฑกัปปกะ เพื่อแสวงหาที่พัก ครั้งนั้น ทานพระอานนทพรอมดวยภิกษุหลาย
รูป ไดไปที่แมน้ําอจิรวดีเพื่อสรงน้ํา ครั้นสรงน้ําในแมน้ําอจิรวดีเสร็จแลว ก็ขึ้นมานุงอันตร
วาสกผืนเดียวยืนผึ่งตัวอยูครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไดเขาไปหาทานพระอานนท แลวถามวา ดูกร
อาวุโสอานนทพระผูมีพระภาคทรงกําหนดรูเหตุทั้งปวงดวยพระหฤทัยแลวหรือหนอ จึงพยากรณ
พระเทวทัตวา พระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยียวยาไมได หรือวา
พระผูมีพระภาคทรงกําหนดรูโดยปริยายบางประการเทานั้น จึงไดทรงพยากรณพระเทวทัตดังนี้
ทานพระอานนทตอบวา ดูกรอาวุโส ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคไดทรงพยากรณอยางนั้นแล ครั้งนั้น
ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคกบั ภิกษุหลายรูป
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ไดไปยังแมน้ําอจิรวดีเพื่อสรงน้ํา ครั้นสรงเสร็จแลว ก็ขึ้นมานุงอันตรวาสกผืนเดียวยืนผึ่งตัวอยู
ครั้งนั้น ภิกษุรปู หนึ่งไดเขาไปหาขาพระองค แลวถามวา ดูกรอาวุโสอานนท พระผูมพี ระภาคทรง
กําหนดรูเหตุทงั้ ปวงดวยพระหฤทัยแลวหรือหนอ จึงไดทรงพยากรณพระเทวทัตวา พระเทวทัต
จะตองเกิดในอบาย ตกนรกตั้งอยูตลอดกัป เยียวยาไมได หรือวาพระผูมีพระภาคทรงกําหนดรู
โดยปริยายบางประการเทานั้น จึงไดทรงพยากรณพระเทวทัตดังนี้ เมือ่ ภิกษุนั้นกลาวอยางนีแ้ ลว
ขาพระองคไดกลาวกับภิกษุนั้นวา ดูกรอาวุโส ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคไดทรงพยากรณอยางนัน้ แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนท ก็ภิกษุรูปนั้นจักเปนภิกษุใหม บวชไมนาน
หรือวาเปนภิกษุเถระ แตเปนคนโงเขลา ไมฉลาด เพราะวาขอที่เราพยากรณแลวโดยสวนเดียว
จักเปนสองไดอยางไร ดูกรอานนท เรายอมไมพิจารณาเห็นบุคคลอื่นแมคนหนึ่ง ที่เราได
กําหนดรูเหตุทงั้ ปวงดวยใจแลวพยากรณอยางนี้ เหมือนพระเทวทัตเลย ก็เราไดเห็นธรรมขาว
ของพระเทวทัต (สวนดี)แมประมาณเทาน้าํ ที่สลัดออกจากปลายขนทรายเพียงใด เราก็ยังไม
พยากรณพระเทวทัตเพียงนัน้ วา พระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป
เยียวยาไมได แตวาเมื่อใด เราไมไดเห็นธรรมขาวของพระเทวทัต แมประมาณเทาน้ําที่สลัดออก
จากปลายขนทราย เมื่อนั้น เราจึงไดพยากรณพระเทวทัตนั้นวาพระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย
ตกนรก ตั้งอยูต ลอดกัป เยียวยาไมได ดูกรอานนทเปรียบเหมือนหลุมคูถเปนที่ถายอุจจาระ
ลึกชั่วบุรุษ เต็มดวยคูถเสมอขอบปากหลุมบุรุษพึงตกลงไปที่หลุมคูถนั้นจมมิดศีรษะ บุรุษ
บางคนผูใครประโยชน ใครความเกื้อกูล ปรารถนาความเกษมจากการตกหลุมคูถของบุรุษนั้น
ใครจะยกเขาขึ้นจากหลุมคูถนั้น พึงมา เขาเดินรอบหลุมคูถนั้นอยู ก็ไมพึงเห็นอวัยวะที่ไมเปอน
คูถซึ่งพอจะจับเขายกขึ้นมาได แมประมาณเทาน้ําที่สลัดออกจากปลายขนทรายของบุรุษนั้น
ฉันใด เราก็ไมไดเห็นธรรมขาวของพระเทวทัตแมประมาณเทาน้ําที่สลัดออกจากปลายขนทราย
ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อนัน้ เราจึงไดพยากรณพระเทวทัตวา พระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย
ตกนรก ตั้งอยูต ลอดกัป เยียวยาไมได ถาวาเธอทั้งหลายจะพึงฟงตถาคตจําแนกญาณเครือ่ ง
กําหนดรูอินทรียของบุรุษไซร ฯ
อา. ขาแตพระผูมีพระภาค บัดนี้เปนกาลควร ขาแตพระสุคต บัดนี้เปนกาลควร
ที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรงจําแนกญาณเครื่องกําหนดรูอนิ ทรียของบุรุษ ภิกษุทั้งหลายไดสดับจาก
พระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ
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พ. ดูกรอานนท ถาเชนนัน้ เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทานพระอานนท
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนทเรายอมกําหนดรูใจบุคคล
บางคนในโลกนี้ดวยใจอยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา
เรากําหนดรูใจบุคคลนี้ดวยใจอยางนีว้ า กุศลธรรมของบุคคลนี้แลหายไป อกุศลธรรมปรากฏขึ้น
เฉพาะหนา กุศลมูลที่บุคคลนั้นยังตัดไมขาดมีอยู เพราะกุศลมูลนั้น กุศลอยางอื่นของเขาจัก
ปรากฏดวยประการฉะนี้ บุคคลนี้จักเปนผูไมเสื่อมตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่
ไมหัก ไมเนา ไมถูกลมและแดดเผา เกิดในตนฤดูหนาว เก็บไวดีแลวอันบุคคลปลูก ณ
ที่ดินอันพรวนดีแลวในที่นาดี เธอพึงทราบไหมวา เมล็ดพืชเหลานี้จกั ถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย ฯ
อา. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดว ยใจอยางนี้วา กุศล
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้อยูมี สมัยตอมา เรากําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้
วา กุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป อกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตกุศลมูลที่เขายังตัดไม
ขาดมีอยู เพราะกุศลมูลนั้น กุศลอื่นของเขาจักปรากฏ ดวยประการฉะนี้ บุคคลนี้จักเปนผูไม
เสื่อมตอไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคลดวยใจแม
อยางนี้ กําหนดญาณเปนเครื่องทราบอินทรียของบุรุษดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูธรรมที่อาศัยกัน
เกิดขึ้นตอไปดวยใจ แมดวยประการฉะนี้ ฯ
ดูกรอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดว ยใจอยางนีว้ า กุศล
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ
อยางนี้ วาอกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป กุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตอกุศลมูลที่เขา
ยังตัดไมขาดมีอยู เพราะอกุศลมูลนั้น อกุศลอื่นของเขาจักปรากฏ ดวยประการอยางนี้ บุคคล
นี้จักเปนผูเสื่อมตอไปเปนธรรมดาเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไมหัก ไมเนา ไมถูกลมและแดด
เผา เกิดในตนฤดูหนาวเก็บไวดีแลว อันบุคคลปลูก ณ ที่ศิลาแทงทึบ เธอพึงทราบไหมวา
เมล็ดพืชเหลานี้จักไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ฯ
อา. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
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พ. ดูกรอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดว ยใจ อยางนี้วา กุศล
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ
อยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป กุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตอกุศลมูลที่เขา
ยังตัดไมขาดมีอยู เพราะอกุศลมูลนั้นอกุศลอื่นของเขาจักปรากฏ ดวยประการอยางนี้ บุคคล
นี้จักเปนผูเสื่อมตอไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคล
ดวยใจกําหนดรูญาณเปนเครือ่ งทราบอินทรียของบุรุษ กําหนดรูธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นตอไป
ดวยใจ แมดว ยประการฉะนี้ ฯ
ดูกรอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดว ยใจ อยางนีว้ า กุศล
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ
อยางนี้วา ธรรมขาวของบุคคลนี้ แมประมาณเทาน้ําที่สลัดออกจากปรายขนทรายไมมี บุคคลนี้
ประกอบดวยอกุศลธรรมฝายดําอยางเดียว เมื่อตายไปจักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่หักเนา ถูกลมและแดดแผดเผา อันบุคคลปลูก ณ ที่ดินซึ่งพรวนดี
แลวในนาดี เธอพึงทราบไหมวา เมล็ดพืชนี้จักไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ฯ
อา. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดว ยใจอยางนี้วา กุศล
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ
อยางนี้วา ธรรมขาวของบุคคลนี้ แมประมาณเทาน้ําที่สลัดออกจากปรายขนทรายไมมี บุคคลนี้
ประกอบดวยอกุศลธรรมฝายดําอยางเดียว เมื่อตายไป จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ฉันนั้นเหมือนกันดูกรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคลดวยใจ กําหนดรูญาณเปนเครื่องทราบ
อินทรียของบุรุษ กําหนดรูธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นตอไปดวยใจ แมดวยประการอยางนี้ ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนททูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระผูมีพระภาคทรงสามารถบัญญัติบุคคล ๓ จําพวกนี้ออกเปนสวนละ ๓ อีกหรือพระเจาขา พระ
ผูมีพระภาคตรัสวา สามารถ อานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดว ยใจอยาง
นี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรากําหนดรูใจบุคคลนั้น
ดวยใจอยางนีว้ า กุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป อกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตกุศลมูลที่
เขายังตัดไมขาดมีอยู กุศลมูลนั้นก็ถึงความถอนขึ้นโดยประการทั้งปวง ดวยประการอยางนี้
บุคคลนี้จักเปนผูเสื่อมตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนถานไฟที่ไฟติดทั่วแลวลุกโพลงสวางไสว
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อันบุคคลเก็บไวบนศิลาทึบ เธอพึงทราบไหมวา ถานไฟเหลานี้จักไมถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย ฯ
อา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตยตกไปในเวลาเย็น เธอพึงทราบ
ไหมวา แสงสวางจักหายไป ความมืดจักปรากฏ ฯ
อา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระกระยาหารของราชสกูลใน
เวลาเที่ยงคืน เธอพึงทราบไหมวา แสงสวางหายไปหมดแลว ความมืดไดปรากฏแลว ฯ
อา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดว ยใจอยางนี้วา กุศล
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ
อยางนี้วา กุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป อกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตกุศลมูลที่เขายัง
ตัดไมขาดมีอยู กุศลมูลแมนนั้ ก็ถึงความถอนขึ้นโดยประการทั้งปวง ดวยประการอยางนี้ บุคคล
นี้จักเปนผูเสื่อมตอไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคล
ดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูญาณเปนเครื่องทราบอินทรียของบุรุษดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูธรรม
ที่อาศัยกันเกิดขึ้นตอไปดวยใจ แมดวยประการอยางนี้ ฯ
ดูกรอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดว ยใจอยางนีว้ า กุศล
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ
อยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป กุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตอกุศลมูลที่เขา
ยังตัดไมขาดมีอยู อกุศลมูลแมนั้นก็ถึงความเพิกถอนขึ้นโดยประการทัง้ ปวง ดวยประการอยางนี้
บุคคลนี้จักไมเสื่อมตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนถานไฟที่ไฟติดทัว่ แลว ลุกโพลงสวางไสว
อันบุคคลเก็บไวบนกองหญาแหง หรือบนกองไมแหง เธอพึงทราบไหมวา ถานไฟเหลานี้จักถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลย
อา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตยกําลังขึ้นมาในเวลารุงอรุณ เธอ
พึงทราบไหมวา ความมืดจักหายไป แสงสวางจักปรากฏ ฯ
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อา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระกระยาหารของราชสกูลในเวลา
เที่ยงวัน เธอพึงทราบไหมวา ความมืดหายไปหมดแลวแสงสวางไดปรากฏแลว ฯ
อา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดว ยใจอยางนี้วา กุศล
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรากําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้
วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป กุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตอกุศลมูลที่เขายังตัดไม
ขาดมีอยู อกุศลมูลแมนั้นก็ถงึ ความเพิกถอนขึ้นโดยประการทั้งปวง ดวยประการอยางนี้ บุคคล
นี้จักเปนผูไมเสื่อมตอไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคล
ดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูญาณเปนเครื่องทราบอินทรียของบุรุษดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูธรรม
ที่อาศัยกันเกิดขึ้นตอไปดวยใจ แมดวยประการฉะนี้ ฯ
ดูกรอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดว ยใจอยางนีว้ า กุศล
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ
อยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้ แมประมาณเทาน้ําที่สลัดออกจากปลายขนทรายไมมี บุคคล
นี้ประกอบดวยธรรมที่ไมมีโทษ เปนธรรมฝายขาวอยางเดียว จักปรินพิ พานในปจจุบนั ทีเดียว
เปรียบเหมือนถานไฟที่เย็น มีไฟดับแลว อันบุคคลเก็บไวบนกองหญาแหง หรือบนกองไมแหง
เธอพึงทราบไหมวา ถานไฟเหลานี้จักไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ฯ
อา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดว ยใจอยางนี้วา กุศล
ธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจ
อยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้ แมประมาณเทาน้ําที่สลัดออกจากปลายขนทรายไมมี บุคคล
นี้ประกอบดวยธรรมที่ไมมีโทษ เปนธรรมฝายขาวอยางเดียว จักปรินพิ พานในปจจุบนั ทีเดียว
ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรอานนทตถาคตกําหนดรูใจบุคคลดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูญ
 าณเปน
เครื่องทราบอินทรียของบุรุษดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูธ รรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นตอไปดวยใจ แม
ดวยประการฉะนี้ ดูกรอานนท บุคคล ๖ จําพวกนั้น บุคคล ๓ จําพวกขางตน คนหนึ่งเปนผู
ไมเสื่อมเปนธรรมดา คนหนึง่ เปนผูเสื่อมเปนธรรมดา คนหนึ่งเปนผูเกิดในอบาย ตกนรก
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ในบุคคล ๖ จําพวกนั้น บุคคล ๓ จําพวกขางหลังคนหนึ่งเปนผูไมเสื่อมเปนธรรมดา คนหนึ่ง
เปนผูเสื่อมเปนธรรมดา คนหนึ่งเปนผูจะปรินิพพานเปนธรรมดา ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. นิพเพธิกสูตร
[๓๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายที่เปนปริยายเปนไปในสวนแหง
การชําแรกกิเลส แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูล
รับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมปริยายที่เปนปริยาย
เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลสนั้นเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกาม
เหตุเกิดแหงกามความตางแหงกาม วิบากแหงกาม ความดับแหงกาม ปฏิปทาที่ใหถึงความ
ดับกามเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนา เหตุเกิดแหงเวทนา ความตางแหงเวทนา วิบากแหง
เวทนา ความดับแหงเวทนา ปฏิปทาที่ใหถึงความดับเวทนา เธอทั้งหลายพึงทราบสัญญา เหตุ
เกิดแหงสัญญา ความตางแหงสัญญา วิบากแหงสัญญา ความดับแหงสัญญา ปฏิปทาที่ใหถึง
ความดับสัญญา เธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะ เหตุเกิดแหงอาสวะ ความตางแหงอาสวะ วิบาก
แหงอาสวะ ความดับแหงอาสวะปฏิปทาทีใ่ หถึงความดับอาสวะ เธอทั้งหลายพึงทราบกรรม
เหตุเกิดแหงกรรมความตางแหงกรรม วิบากแหงกรรม ความดับแหงกรรม ปฏิปทาที่ใหถึง
ความดับกรรม เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข เหตุแหงทุกข ความตางแหงทุกข วิบากแหงทุกข
ความดับแหงทุกข ปฏิปทาที่ใหถึงความดับทุกข ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ขอที่เรากลาวนีว้ า เธอทั้งหลายพึงทราบกาม เหตุเกิดแหงกาม
ความตางแหงกาม วิบากแหงกาม ความดับแหงกาม ปฏิปทาที่ใหถึงความดับกาม นัน้ เรา
อาศัยอะไรกลาว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กามคุณ ๕ ประการนี้คือ รูปที่พึงรูแจงดวยจักษุ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ยัว่ ยวนชวนใหกําหนัด เสียงที่พึงรูแจงดวยหู ... กลิ่น
ที่พึงรูแจงดวยจมูก ... รสที่พงึ รูแจงดวยลิ้น ... โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจเปนที่รกั ยัว่ ยวน ชวนใหกาํ หนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แตวาสิ่งเหลานีไ้ มชื่อ
วากาม สิ่งเหลานี้เรียกวากามคุณในวินยั ของพระอริยะเจา ฯ
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พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลวจึงไดตรัส
คาถาประพันธนี้ตอไปอีกวา
ความกําหนัดที่เกิดดวยสามารถแหงความดําริของบุรุษ ชื่อวากาม
อารมณอันวิจติ รทั้งหลายในโลกไมชื่อวากาม ความกําหนัดที่เกิดขึ้นดวย
สามารถแหงความดําริของบุรุษ ชื่อวากาม อารมณอันวิจติ รทั้งหลายในโลก
ยอมตั้งอยูตามสภาพของตน สวนวา ธีรชนทั้งหลายยอมกําจัดความ
พอใจ ในอารมณอันวิจิตรเหลานั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เหตุเกิดแหงกามเปนไฉน คือ ผัสสะเปนเหตุเกิดแหงกาม
ทั้งหลาย ก็ความตางกันแหงกามเปนไฉน คือกามในรูปเปนอยางหนึ่งกามในเสียงเปน
อยางหนึ่ง กามในกลิ่นเปนอยางหนึ่ง กามในรสเปนอยางหนึ่งกามในโผฏฐัพพะเปนอยางหนึ่ง
นี้เรียกวาความตางกันแหงกาม วิบากแหงกามเปนไฉน คือ การที่บุคคลผูใครอยู ยอมยัง
อัตภาพที่เกิดขึน้ จากความใครนั้นๆใหเกิดขึน้ เปนสวนบุญหรือเปนสวนมิใชบุญ นี้เรียกวา
วิบากแหงกาม ความดับแหงกามเปนไฉน คือ ความดับแหงกามเพราะผัสสะดับ อริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมา
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาใหถึงความดับ
แหงกาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใด อริยสาวกยอมทราบชัดกามเหตุเกิดแหงกาม ความ
ตางแหงกาม วิบากแหงกาม ความดับแหงกาม ปฏิปทาใหถึงความดับแหงกาม อยางนี้ๆ
เมื่อนั้น อริยสาวกนัน้ ยอมทราบชัดพรหมจรรยอันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส เปน
ที่ดับแหงกาม ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกาม ฯลฯ ปฏิปทาให
ถึงความดับแหงกาม ดังนี้นนั้ เราอาศัยขอนี้กลาว ฯ
ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลาย พึงทราบเวทนา ฯลฯ ปฏิปทาให
ถึงความดับแหงเวทนา ดังนี้น้นั เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรภิกษุทั้งหลายเวทนา ๓ ประการนี้ คือ
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ก็เหตุเกิดแหงเวทนาเปนไฉน คือ ผัสสะเปนเหตุ
เกิดแหงเวทนา ก็ความตางกันแหงเวทนาเปนไฉน คือ สุขเวทนาที่เจือดวยอามิสมีอยู สุขเวทนา
ที่ไมเจือดวยอามิสมีอยูทุกขเวทนาที่เจือดวยอามิสมีอยู ทุกขเวทนาทีไ่ มเจือดวยอามิสมีอยู อทุก
ขมสุขเวทนาทีเ่ จือดวยอามิสมีอยู อทุกขมสุขเวทนาที่ไมเจือดวยอามิสมีอยู นี้เรียกวาความตางแหง
เวทนา วิบากแหงเวทนาเปนไฉน คือ การทีบ่ ุคคลผูเสวยเวทนาอยูย อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจาก
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เวทนานั้นๆ ใหเกิดขึน้ เปนสวนบุญหรือเปนสวนมิใชบญ
ุ นี้เรียกวาวิบากแหงเวทนา ก็ความ
ดับแหงเวทนาเปนไฉน คือ ความดับแหงเวทนายอมเกิดขึน้ เพราะความดับแหงผัสสะ อริย
มรรคอันประกอบดวยองค ๘ ประการนีแ้ ล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนขอปฏิบัติ
ที่ใหถึงความดับแหงเวทนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดอริยสาวกยอมทราบชัดเวทนา เหตุเกิด
แหงเวทนา ความตางกันแหงเวทนา วิบากแหงเวทนา ความดับแหงเวทนาปฏิปทาที่ใหถึง
ความดับแหงเวทนา ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงเวทนาอยางนี้ๆ เมื่อนัน้ อริยสาวกนัน้ ยอม
ทราบชัด พรหมจรรยอันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส เปนที่ดับเวทนานี้ขอที่เรากลาว
วา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงทราบเวทนา ฯลฯ ปฏิปทาที่ใหถึงความดับเวทนา ดังนี้
นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ฯ
ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงทราบสัญญา ฯลฯปฏิปทาที่ให
ถึงความดับแหงสัญญา ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๖ ประการนี้ คือ
รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญารสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา เหตุเกิดแหง
สัญญาเปนไฉน คือผัสสะเปนเหตุเกิดแหงสัญญา ก็ความตางแหงสัญญาเปนไฉน คือ
สัญญาในรูปเปนอยางหนึ่ง สัญญาในเสียงเปนอยางหนึ่ง สัญญาในกลิ่นเปนอยางหนึ่งสัญญา
ในรสเปนอยางหนึ่ง สัญญาในโผฏฐัพพะเปนอยางหนึ่ง สัญญาในธรรมารมณเปนอยางหนึ่ง นี้เรียกวา
ความตางแหงสัญญา ก็วิบากแหงสัญญาเปนไฉน คือ เรายอมกลาวสัญญาวามีคําพูดเปนผล
(เพราะวา) บุคคลยอมรูสึกโดยประการใดๆ ก็ยอมพูดโดยประการนั้นๆ วา เราเปนผูม ีความ
รูสึกอยางนั้นนี้เรียกวาวิบากแหงสัญญา ก็ความดับแหงสัญญาเปนไฉน คือ ความดับแหง
สัญญายอมเกิดขึ้นเพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล
คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงสัญญาดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็เมื่อใด อริยสาวกยอมทราบชัดสัญญา เหตุเกิดแหงสัญญาความตางแหงสัญญา วิบากแหง
สัญญา ความดับแหงสัญญา ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงสัญญาอยางนี้ๆ เมื่อนั้น อริยสาวกนั้น
ยอมทราบชัดพรหมจรรยอนั เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงทราบสัญญา ฯลฯ ปฏิปทาที่ใหถึงความดับสัญญา ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ฯ
ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงทราบอาสวะ ฯลฯ ปฏิปทาที่ใหถึง
ความดับแหงอาสวะ ดังนีน้ นั้ เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรภิกษุทั้งหลายอาสวะ ๓ ประการ คือ
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กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ก็เหตุเกิดแหงอาสวะเปนไฉน คือ อวิชชาเปนเหตุเกิดอาสวะ
ก็ความตางแหงอาสวะเปนไฉน คืออาสวะที่เปนเหตุใหไปสูนรกก็มี ที่เปนเหตุใหไปสูกําเนิด
สัตวดิรัจฉานก็มี ที่เปนเหตุใหไปสูเปรตวิสัยก็มี ที่เปนเหตุใหไปสูมนุษยโลกก็มี ที่เปนเหตุให
ไปสูเทวโลกก็มี นี้เรียกวาความตางแหงอาสวะ ก็วิบากแหงอาสวะเปนไฉน คือ การทีบ่ ุคคล
มีอวิชชา ยอมยังอัตภาพทีเ่ กิดจากอวิชชานัน้ ๆ ใหเกิดขึ้น เปนสวนบุญหรือเปนสวนมิใชบุญ
นี้เรียกวาวิบากแหงอาสวะ ก็ความดับแหงอาสวะเปนไฉน คือความดับแหงอาสวะยอมเกิด
เพราะความดับแหงอวิชชา อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงอาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดอริยสาวกยอม
ทราบชัดอาสวะเหตุเกิดแหงอาสวะ ความตางแหงอาสวะ วิบากแหงอาสวะ ความดับแหงอาสวะ
ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงอาสวะอยางนีๆ้ เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นยอมทราบชัด พรหมจรรย
อันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส เปนที่ดับอาสวะนี้ ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายพึงทราบอาสวะ ฯลฯ ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงอาสวะ ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ฯ
ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงทราบกรรม ฯลฯ ปฏิปทาที่ใหถึง
ความดับแหงกรรม ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรภิกษุทั้งหลายเรากลาวเจตนาวาเปนกรรม
บุคคลคิดแลวจึงกระทํากรรมดวยกาย ดวยวาจาดวยใจ ก็เหตุเกิดแหงกรรมเปนไฉน คือ
ผัสสะเปนเหตุเกิดแหงกรรม ก็ความตางแหงกรรมเปนไฉน คือ กรรมที่ใหวิบากในนรกก็มี
ที่ใหวิบากในกําเนิดสัตวดิรจั ฉานก็มี ที่ใหวิบากในเปรตวิสัยก็มี ทีใ่ หวบิ ากในมนุษยโลกก็มี
ที่ใหวิบากในเทวโลกก็มี นี้เรียกวาความตางแหงกรรม ก็วิบากแหงกรรมเปนไฉน คือ เรา
ยอมกลาววิบากแหงกรรมวามี ๓ ประการ คือ กรรมที่ใหผลในปจจุบัน ๑ กรรมที่ใหผลในภพที่
เกิด ๑ กรรมที่ใหผลในภพตอๆ ไป ๑ นี้เรียกวาวิบากแหงกรรมความดับแหงกรรมเปนไฉน
คือ ความดับแหงกรรมยอมเกิดขึ้นเพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯสัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาใหถึงความดับแหงกรรม ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดอริยสาวกยอมทราบชัดกรรม เหตุเกิดแหงกรรม ความตางแหงกรรม
วิบากแหงกรรม ความดับแหงกรรม ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงกรรมอยางนี้ๆ เมื่อนัน้ อริยสาวก
นั้นยอมทราบชัดพรหมจรรยอันเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลสเปนที่ดับกรรมนี้ ขอที่เรา
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กลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกรรม ฯลฯ ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงกรรม
ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ฯ
ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงทราบทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความ
ตางแหงทุกข วิบากแหงทุกข ความดับแหงทุกข ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงทุกข ดังนี้นั้น
เราอาศัยอะไรกลาว แมชาติก็เปนทุกข แมชราก็เปนทุกข แมพยาธิกเ็ ปนทุกข แมมรณะก็เปนทุกข
แมโสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุปายาสก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้นก็เปนทุกข
โดยยออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ก็เหตุเกิดแหงทุกขเปนไฉน คือ ตัณหาเปนเหตุเกิด
แหงทุกข ก็ความตางแหงทุกขเปนไฉน คือ ทุกขมากก็มี ทุกขนอยก็มี ทุกขที่คลายชาก็มี
ทุกขที่คลายเร็วก็มี นีเ้ รียกวาความตางแหงทุกข ก็วิบากแหงทุกขเปนไฉน คือ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ถูกทุกขอยางใดครอบงํา มีจิตอันทุกขอยางใดกลุมรุม ยอมเศราโศก ลําบาก รําพัน
ทุบอก คร่ําครวญ ถึงความหลง ก็หรือบางคนถูกทุกขใดครอบงําแลว มีจิตอันทุกขใดกลุมรุมแลว
ยอมแสวงหาเหตุปลดเปลื้องทุกขในภายนอกวาใครจะรูท างเดียวหรือสองทางเพื่อดับทุกขนี้ได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวทุกขวามีความหลงใหลเปนผล หรือวามีการแสวงหาเหตุปลดเปลื้อง
ทุกขภายนอกเปนผล นี้เรียกวาวิบากแหงทุกข ก็ความดับแหงทุกขเปนไฉน คือ ความดับแหง
ทุกขยอมเกิดขึน้ เพราะความดับแหงตัณหา อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล คือ
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาใหถึงความดับแหงทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใด
อริยสาวกยอมทราบชัดทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความตางแหงทุกข วิบากแหงทุกข ความดับ
แหงทุกขปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงทุกข อยางนี้ๆ เมื่อนัน้ อริยสาวกนัน้ ยอมทราบชัด
พรหมจรรยอนั เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส เปนที่ดับทุกข ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงทราบทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความตางแหงทุกข วิบากแหงทุกข
ความดับแหงทุกข ปฏิปทาใหถึงความดับแหงทุกข ดังนีน้ ั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้แลเปนธรรมปริยายที่เปนปริยายเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส ฯ
จบสูตรที่ ๙
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๑๐. พลสูตร
[๓๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของตถาคต ๖ ประการนี้ ที่พระตถาคตประกอบแลว
เปนเหตุใหปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัทประกาศพรหมจักร กําลัง ๖ ประ
การเปนไฉน คือ ตถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง ซึ่งฐานะโดยความเปนฐานะ และเหตุที่
มิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะในโลกนี้ แมการทีต่ ถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง ซึ่งฐานะ
โดยความเปนฐานะ และเหตุที่มิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะ นีย้ อมเปนกําลังของตถาคต
ซึ่งตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัทประกาศพรหมจักร ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง ซึ่งวิบากแหง
กรรมสมาทานที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยปจจัย โดยเหตุ แมการที่ตถาคตยอมทราบ
ชัดตามเปนจริง ซึ่งวิบากแหงกรรมสมาทานที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยปจจัย โดยเหตุ
นี้ยอมเปนกําลังของตถาคตซึ่งตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทใน
บริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง ซึ่งความเศรา
หมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ แมการที่ตถาคตยอม
ทราบชัดตามเปนจริง ซึ่งความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ
และสมาบัติ นีย้ อมเปนกําลังของตถาคต ซึ่งตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือ
สีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ
ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้ง
อาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ แมการที่ตถาคตยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ
ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอม
ทั้งอุเทศดวยประการฉะนี้ นีย้ อมเปนกําลังของตถาคต ซึ่งตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของ
ผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมพิจารณาเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลัง
อุบัติ ฯลฯ ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม
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ฯลฯ แมการทีต่ ถาคตยอมพิจารณาเห็นหมูส ัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ ฯลฯ ดวยทิพจักษุอัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ นี้ยอมเปนกําลังของตถา
คต ซึ่งตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู แม
การที่ตถาคตยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทัง้ หลายสิ้น
ไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยูนี้ยอมเปนกําลังของตถาคต ซึ่งตถาคตไดอาศัย
ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจกบันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง
ของตถาคต๖ ประการนี้แล ที่ตถาคตประกอบแลวเปนเหตุใหปฏิญาณฐานะของผูโจก บันลือ
สีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในกําลังของตถาคต ๖ ประการเหลานั้น หากวาชนเหลาอื่นยอมเขา
มาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปนจริง ซึ่งฐานะโดยความเปนฐานะ และเหตุที่มิใช
ฐานะโดยความเปนเหตุมใิ ชฐานะไซร ความรูตามเปนจริง ซึ่งฐานะโดยความเปนฐานะ และเหตุ
ที่มิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะ อันตถาคตทราบชัดดวยประการใดๆ ตถาคตถูกถาม
ปญหาแลว ยอมพยากรณดว ยความรูตามเปนจริง ซึ่งฐานะโดยความเปนฐานะ และเหตุที่มิใช
ฐานะโดยความเปนเหตุมใิ ชฐานะ แกชนเหลานั้น ดวยประการนั้นๆ ฯ
หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปนจริง ซึ่งวิบาก
แหงกรรมสมาทาน ที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยปจจัยโดยเหตุไซร ความรูตาม
ความเปนจริง ซึ่งวิบากแหงกรรมสมาทานที่เปนอดีตอนาคต และปจจุบันอันตถาคตทราบชัด
ดวยประการใดๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลวยอมพยากรณ ดวยความรูตามเปนจริง ซึ่งวิบากแหง
กรรมสมาทานที่เปนอดีตอนาคต และปจจุบัน แกชนเหลานั้น ดวยประการนั้นๆ ฯ
หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปนจริง ซึ่งความ
เศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิและสมาบัติไซร ความรูตาม
เปนจริงซึ่งความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ
อันตถาคตทราบชัดดวยประการใดๆตถาคตถูกถามปญหาแลว ยอมพยากรณดว ยความรูตามเปน
จริง ซึ่งความเศราหมองความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ แกชน
เหลานั้นดวยประการนั้นๆ ฯ
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หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปนจริง ซึ่งความ
ระลึกชาติกอนไดไซร ความรูต ามเปนจริง ซึ่งความระลึกชาติกอนไดอนั ตถาคตทราบชัดดวย
ประการใดๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลว ยอมพยากรณดว ยความรูตามเปนจริง ซึ่งความระลึกชาติ
กอนได แกชนเหลานั้น ดวยประการนั้นๆ ฯ
หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปนจริงซึ่งจุติและ
อุบัติของสัตวทั้งหลายไซร ความรูตามเปนจริง ซึ่งจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลาย อันตถาคต
ทราบชัดดวยประการใดๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลว ยอมพยากรณดว ยความรูตามเปนจริง ซึ่ง
จุติและอุบัติของสัตวทั้งหลาย แกชนเหลานั้นดวยประการนั้นๆ ฯ
หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปนจริง ซึ่งความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไซร ความรูตามเปนจริง ซึ่งความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย อันตถาคต
ทราบชัดดวยประการใดๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลวยอมพยากรณดว ยความรูตามเปนจริง ซึ่ง
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย แกชนเหลานั้น ดวยประการนั้นๆ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรายอมกลาวแมซึ่งความรูตามเปนจริงซึ่งฐานะ โดยความเปนฐานะ
และเหตุที่มใิ ชฐานะโดยความเปนเหตุมใิ ชฐานะนัน้ วา เปนของบุคคลผูมีใจตั้งมั่น ยอมไมกลาววา
เปนของบุคคลผูมีใจไมตั้งมั่น เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริงซึ่งวิบากแหงกรรมสมาทาน ที่
เปนอดีต อนาคต และปจจุบนั โดยปจจัยโดยเหตุนั้นวา เปนของบุคคลผูมีใจตั้งมั่น ยอมไม
กลาววา เปนของบุคคลผูมีใจไมตั้งมั่น เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริง ซึ่งความเศราหมอง
ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัตินั้นวา เปนของบุคคลผูมีใจ
ตั้งมั่น ยอมไมกลาววา เปนของบุคคลผูมีใจไมตั้งมั่น เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริง ซึ่ง
ความระลึกชาติกอนไดนั้นวาเปนของบุคคลผูมีใจตั้งมั่นยอมไมกลาววา เปนของบุคคลผูมีใจไม
ตั้งมั่น เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริงซึ่งจุติและอุบตั ิของสัตวทั้งหลายนั้นวา เปนของบุคคล
ผูมีใจตั้งมั่น ยอมไมกลาววาเปนของบุคคลผูมีใจไมตั้งมั่น เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริง
ซึ่งความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายนั้นวาเปนของบุคคลผูมีใจตั้งมั่น ยอมไมกลาววาเปนของ
บุคคลผูมีใจไมตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจมัน่ เปนทางถูก ความไมตั้งใจมั่นเปนทางผิด
ดวยประการฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรคที่ ๑
__________________
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. โสณสูตร
๒. ผัคคุณสูตร
๓. ฉฬาภิชาติยสูตร
๔. อาสวสูตร
๕. ทารุกัมมิกสูตร
๖. จิตตหัตถิสาริปุตตสูตร
๗. ปรายนสูตร
๘. อุทกสูตร
๙. นิพเพธิกสูตร
๑๐. พลสูตร ฯ
__________________
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เทวตาวรรคที่ ๒
อนาคามิสูตร
[๓๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไมไดแลว ยอมเปนผูไมควร
เพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ ความ
เปนผูไมมีหิริ ๑ ความเปนผูไ มมีโอตตัปปะ ๑ ความเปนผูเกียจคราน ๑ ความเปนผูมสี ติเลอะ
เลือน ๑ ความเปนผูมีปญญาทราม ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการนี้ไมไดแลว
ยอมเปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการไดแลว ยอมเปนผูควรเพือ่ ทําใหแจงซึ่ง
อนาคามิผล ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ความเปนผูไมมีหริ ิ ๑
ความเปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ ความเปนผูเกียจคราน ๑ความเปนผูมีสติเลอะเลือน ๑ ความ
เปนผูมีปญญาทราม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้ไดแลว ยอมเปนผูค วร
เพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ฯ
จบสูตรที่ ๑
อรหัตตสูตร
[๓๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไมไดแลว ยอมเปนผูไมควร
เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ถีนะ ๑มิทธะ ๑ อุทธัจจะ ๑
กุกกุจจะ ๑ ความไมมีศรัทธา ๑ ความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประ
การนี้ไมไดแลว ยอมเปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการไดแลว ยอมเปนผูควรเพือ่ ทําใหแจงซึ่ง
อรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ถีนะ ๑ มิทธะ ๑ อุทธัจจะ ๑กุกกุจจะ ๑ ความ
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ไมมีศรัทธา ๑ ความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้ไดแลว ยอมเปน
ผูควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ฯ
จบสูตรที่ ๒
มิตตสูตร
[๓๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผมู ีมิตรลามก มีสหายลามก มีเพื่อนฝูงลามก เสพ
คบ เขาไปนั่งใกลมิตรลามกและประพฤติตามมิตรลามกเหลานั้นอยูจ ักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมา
จาริกวัตรใหบริบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีไดภิกษุไมบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรให
บริบูรณแลว จักบําเพ็ญเสขธรรมใหบริบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ไมบําเพ็ญเสขธรรมให
บริบูรณแลว จักบําเพ็ญศีลทั้งหลายใหบริบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ไมบําเพ็ญศีล
ทั้งหลายใหบริบูรณแลว จักละกามราคะ รูปราคะ หรืออรูปราคะ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผมู ีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนฝูงดี เสพ คบ เขาไปนั่งใกล
มิตรดี และประพฤติตามมิตรเหลานั้นอยู จักบําเพ็ญธรรม คืออภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณ ขอนี้
ยอมเปนฐานะที่จะมีได บําเพ็ญธรรม คืออภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญเสขธรรม
ใหบริบูรณ ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได บําเพ็ญเสขธรรมใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญศีลทั้งหลาย
ใหบริบูรณขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได บําเพ็ญศีลใหบริบูรณแลว จักละกามราคะ รูปราคะ
หรืออรูปราคะ ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบสูตรที่ ๓
ฐานสูตร (อารามสูตร)
[๓๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชอบคลุกคลีดวยหมู ยินดีในการคลุกคลีดวยหมู
ประกอบความยินดีในการคลุกคลีดวยหมู ชอบคณะ ยินดีคณะประกอบความยินดีในคณะ จัก
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เปนผูอยูรูปเดียว ยินดียิ่งในวิเวก ขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได เมื่อไมอยูร ูปเดียว ยินดียงิ่ ใน
วิเวก จักถือนิมิตแหงจิต ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อไมถือนิมิตแหงจิต จักบําเพ็ญสัมมา
ทิฐิใหสมบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ไมบําเพ็ญสัมมาทิฐิใหสมบูรณแลว จักบําเพ็ญ
สัมมาสมาธิใหสมบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ไมบาํ เพ็ญสัมมาสมาธิใหสมบูรณแลว จัก
ละสังโยชน ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ไมละสังโยชนแลว จักกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน ขอนี้
ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไมชอบคลุกคลีดวยหมู ไมยินดีในการคลุกคลีดวยหมู ไม
ประกอบความยินดีในการคลุกคลีดวยหมู ไมชอบคณะ ไมยินดีคณะไมประกอบความยินดีคณะ
จักเปนผูอยูรูปเดียวยินดียิ่งในวิเวก ขอนีย้ อ มเปนฐานะทีจ่ ะมีได เมื่อเปนผูอยูรูปเดียวยินดียิ่งใน
วิเวก จักถือนิมิตแหงจิต ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อถือนิมิตแหงจิต จักบําเพ็ญสัมมา
ทิฐิใหสมบูรณขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได บําเพ็ญสัมมาทิฐิใหสมบูรณแลว จักบําเพ็ญ
สัมมาสมาธิใหสมบูรณ ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได บําเพ็ญสัมมาสมาธิใหสมบูรณแลว จักละ
สังโยชน ขอนีย้ อมเปนฐานะที่จะมีได ละสังโยชนไดแลว จักกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน ขอนี้
ยอมเปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบสูตรที่ ๔
เทวตาสูตร
[๓๔๐] ครั้งนั้น เทวดาตนหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงไป มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังพระวิหาร
เชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสวแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลวยืนอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไป
เพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความ
เปนผูเคารพในพระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑
ความเปนผูวางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนีแ้ ล ยอม
เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ เทวดาตนนั้นกลาวดังนี้แลวพระศาสดาทรงพอพระทัย
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ครั้งนั้น เทวดาตนนั้นไดทราบวา พระศาสดาไดทรงพอพระทัยตนแลว จึงถวายบังคมพระผูมี
พระภาค กระทําประทักษิณแลวหายไปณ ที่นั้น ฯ
ครั้นเมื่อราตรีนั้นลวงไป พระผูมีพระภาคจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เทวดาตนหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงไป มีรศั มีงามยิ่งนัก ยังวิหารเชตวัน
ทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงที่อยู อภิวาทแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกลาวกับเราวา ขาแตพระองคผูเจริญธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพือ่ ความไมเสื่อมแก
ภิกษุ ๖ ประการเปนไฉนคือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพใน
พระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูว างาย ๑
ความเปนผูมีมติ รดี ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไม
เสื่อมแกภกิ ษุ เทวดาตนนั้นไดกลาวดังนี้แลว อภิวาท กระทําประทักษิณเราแลว ไดหายไป
ณ ที่นั้น ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรถวายบังคมพระผูมีพระภาค
แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมทราบชัดเนื้อความแหงพระดํารัสที่
พระผูมีพระภาคไดตรัสโดยยอนี้ โดยพิศดารอยางนี้วาภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยอมเปนผูเคารพ
ในพระศาสดาดวยตนเอง กลาวสรรเสริญความเปนผูเคารพในพระศาสดา ยอมชักชวนภิกษุ
เหลาอื่นผูไมเคารพในพระศาสดาใหเคารพในพระศาสดา และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอื่นผูเคารพ
ในพระศาสดาตามเปนจริง โดยกาลอันควร เปนผูเคารพในพระธรรมดวยตนเอง ฯลฯ เปนผู
เคารพในพระสงฆดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูเคารพในสิกขาดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูวางายดวยตนเอง
ฯลฯ เปนผูมีมติ รดีดวยตนเอง กลาวสรรเสริญความเปนผูมีมิตรดีชักชวนภิกษุเหลาอืน่ ผูไมมี
มิตรดีใหเปนผูมีมิตรดี และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอื่นผูม ีมิตรดีตามเปนจริง โดยกาลอันควร
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมทราบชัดเนื้อความแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคไดตรัส
โดยยอนี้ โดยพิศดารอยางนีแ้ ลพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ดีละ ดีละ เธอยอมทราบ
เนื้อความแหงคําที่เรากลาวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้เปนการดีแล ดูกรสารีบุตร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูเคารพในพระศาสดาดวยตนเอง กลาวสรรเสริญความเปนผูเคารพใน
พระศาสดา ชักชวนภิกษุเหลาอื่นผูไมเคารพในพระศาสดาใหเคารพในพระศาสดา และกลาว
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สรรเสริญภิกษุเหลาอื่นผูเคารพในพระศาสดาตามเปนจริงโดยกาลอันควร เปนผูเคารพในพระ
ธรรมดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูเ คารพในพระสงฆดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูเคารพในสิกขาดวยตน
เอง ฯลฯ เปนผูวางายดวยตนเอง ฯลฯเปนผูมีมิตรดีดวยตนเอง กลาวสรรเสริญความเปน
ผูมีมิตรดี ชักชวนภิกษุเหลาอืน่ ผูไมมีมิตรดีใหเปนผูมีมิตรดี และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอื่น
ผูมีมิตรดีตามเปนจริง โดยกาลอันควร ดูกรสารีบุตร เนื้อความแหงคําทีเ่ ราไดกลาวโดยยอนี้
บัณฑิตพึงเห็นโดยพิสดารอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
สติสูตร
[๓๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมมสี มาธิอันสงบ ไมมีสมาธิอันประณีต ไมมสี มาธิ
ที่ไดดว ยความสงบ ไมมีสมาธิที่ถึงความเปนผูมีอารมณเปนหนึ่งจักแสดงฤทธิ์ไดหลายๆ อยาง
คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอด
พรหมโลกก็ได ขอนี้ยอมไมเปนฐานะที่จะมีได เธอจักฟงเสียงสองชนิด คือ เสียงทิพและ
เสียงมนุษย ทัง้ ที่อยูไกลและใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ขอนีย้ อมไมเปน
ฐานะที่จะมีได จักกําหนดรูใ จของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจวาจิตมีราคะจักรูวา จิตมีราคะ
ฯลฯ หรือจิตยังไมหลุดพนจักรูวา จิตยังไมหลุดพน ขอนีย้ อมไมเปนฐานะที่จะมีได จักระลึกชาติ
กอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบางสองชาติบาง ฯลฯ จักระลึกถึงชาติกอนไดเปน
อันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศดวยประการฉะนี้ ขอนี้ยอมไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได จัก
เห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติกําลังอุบัติ ฯลฯ ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย จักรูชัดซึ่ง
หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ขอนี้ยอมไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได จักกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญา
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึง
อยู ขอนี้ยอมไมเปนฐานะที่จะมีได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุมสี มาธิอันสงบ มีสมาธิอันประณีต มีสมาธิที่ไดดว ยความ
สงบ มีสมาธิที่ถึงความเปนผูมีอารมณเปนหนึ่ง จักแสดงฤทธิ์ไดหลายๆ อยาง คือ คนเดียว
เปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯจักใชอาํ นาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได
ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได จักฟงเสียงสองชนิด คือ เสียงทิพและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไ กล
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และใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได จักกําหนด
รูใจของสัตวอนื่ ของบุคคลอื่นดวยใจวา จิตมีราคะก็จักรูว า จิตมีราคะ ฯลฯ หรือจิตยังไมหลุด
พนก็จกั รูวา จิตยังไมหลุดพน ขอนี้ยอมเปนฐานะทีจ่ ะมีได จักระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก
คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ จักระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้ง
อาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได จักเห็นหมูสัตวที่กําลัง
จุติ กําลังอุบัติ ฯลฯ จักรูชัดซึง่ หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ขอนี้ยอมเปนฐานะทีจ่ ะมีได จัก
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบสูตรที่ ๖
สักขิสูตร
[๓๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมไมเปนผูควร
เพื่อถึงความเปนผูควรเปนพยานในคุณวิเศษนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยูธรรม ๖ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมทราบชัดตามเปนจริงวาธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความ
เสื่อม ๑ ยอมไมทราบชัดตามเปนจริงวาธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความดํารงอยู ๑ ยอมไม
ทราบชัดตามเปนจริงวาธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงคุณวิเศษ ๑ ยอมไมทราบชัดตามเปน
จริงวา ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส ๑ เปนผูไมกระทําความเอื้อเฟอ ๑
ไมกระทําความสบาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผู
ไมควรเพื่อถึงความเปนผูควรเปนพยานในคุณวิเศษนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อถึงความ
เปนผูควรเปนพยานในคุณวิเศษนั้นๆ ในเมือ่ เหตุมีอยู ธรรม ๖ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ยอมทราบชัดตามเปนจริงวา ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความเสื่อม ๑
ยอมทราบชัดตามเปนจริงวา ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความดํารงอยู ๑ ยอมทราบชัดตาม
เปนจริงวา ธรรมเหลานี้ เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส ๑ เปนผูกระทําความเอื้อเฟอ ๑
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เปนผูกระทําความสบาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ ล ยอมเปน
ผูควรเพื่อถึงความเปนผูควรเปนพยานในคุณวิเศษนัน้ ๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ฯ
จบสูตรที่ ๗
พลสูตร
[๓๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไมควร
เพื่อบรรลุพลภาพในสมาธิ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไม
ฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ เปนผูไมฉลาดในการตั้งอยูแ หงสมาธิ ๑ เปนผูไมฉลาดในการออกแหง
สมาธิ ๑ เปนผูไมกระทําความเอื้อเฟอ ๑ไมกระทําติดตอ ๑ ไมกระทําความสบาย ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพื่อบรรลุพลภาพใน
สมาธิ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุพล
ภาพในสมาธิ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมเปนผูฉลาดในการเขา
สมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในการตัง้ อยูแหงสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ เปนผู
กระทําความเอื้อเฟอ ๑ เปนผูกระทําติดตอ ๑เปนผูกระทําความสบาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุพลภาพในสมาธิ ฯ
จบสูตรที่ ๘
ฌานสูตรที่ ๑
[๓๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไ มควรเพื่อบรรลุ
ปฐมฌาน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ถีนมิทธะ ๑ อุทธัจจ
กุกกุจจะ ๑ วิจกิ ิจฉา ๑ เธอยอมไมเห็นโทษในกามทั้งหลายดวยปญญาโดยชอบ ตามความ
เปนจริง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพื่อบรรลุ
ปฐมฌาน ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูค วรเพื่อบรรลุปฐมฌาน
ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑อุทธัจจกุกกุจจะ ๑
วิจิกจิ ฉา ๑ เธอยอมเห็นโทษในกามทั้งหลายดวยปญญาโดยชอบ ตามความเปนจริง ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนีแ้ ลยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน ฯ
จบสูตรที่ ๙
ฌานสูตรที่ ๒
[๓๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไ มควรเพื่อบรรลุ
ปฐมฌาน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือกามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑
กามสัญญา ๑ พยาบาทสัญญา ๑ วิหิงสาสัญญา ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประ
การนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพือ่ บรรลุปฐมฌาน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูค วรเพื่อบรรลุปฐมฌาน
ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วิหงิ สาวิตก ๑ กามสัญญา ๑
พยาบาทสัญญา ๑ วิหิงสาสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปน
ผูควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบเทวตาวรรคที่ ๒
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อนาคามิสูตร
๒. อรหัตตสูตร
๓. มิตตสูตร
๔. ฐานสูตร
๕. เทวตาสูตร
๖. สติสูตร
๗. สักขิสูตร
๘. พลสูตร
๙. ฌานสูตรที่ ๑
๑๐. ฌานสูตรที่ ๒ ฯ
__________________
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อรหันตวรรคที่ ๓
๑. ทุกขสูตร
[๓๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมอยูเปนทุกข
มีความเดือดรอน คับแคน เรารอน ในปจจุบันเทียว เมื่อตายไปพึงหวังไดทุคติ ธรรม ๖
ประการเปนไฉน คือ กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑วิหิงสาวิตก ๑ กามสัญญา ๑
พยาบาทสัญญา ๑ วิหิงสาสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล
ยอมอยูเปนทุกข มีความเดือดรอน คับแคน เรารอน ในปจจุบันเทียว เมื่อตายไป พึงหวัง
ไดทุคติ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมอยูเปนสุข ไมเดือดรอน
ไมคับแคน ไมเรารอน ในปจจุบันเทียว เมื่อตายไป พึงหวังไดสุคติ ธรรม ๖ ประการเปน
ไฉน คือ เนกขัมมวิตก ๑ อัพยาบาทวิตก ๑ อวิหิงสาวิตก ๑ เนกขัมมสัญญา ๑ อัพยาบาท
สัญญา ๑ อวิหงิ สาสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ ล
ยอมอยูเปนสุข ไมเดือดรอนไมคับแคน ไมเรารอน ในปจจุบันเทียว เมือ่ ตายไป พึง
หวังไดสุคติ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อรหัตตสูตร
[๓๔๗] ดูกรภิกษุท้งั หลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไ มควรเพื่อทํา
ใหแจงซึ่งอรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ มานะ ความถือตัว ๑ โอมานะ ความสําคัญ
วาเลวกวาเขา ๑ อติมานะ ความเยอหยิ่ง ๑อธิมานะ ความเขาใจผิด ๑ ถัมภะความหัวดือ้ ๑
อตินิปาตะ ความดูหมิ่นตนเองวาเปนคนเลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ
นี้แลยอมเปนผูไมควร เพื่อกระทําใหแจงซึง่ อรหัต ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูค วรเพื่อกระทําใหแจงซึ่ง
อรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความถือตัว ๑ ความสําคัญวาเลวกวาเขา ๑ ความ
เยอหยิ่ง ๑ ความเขาใจผิด ๑ ความหัวดื้อ ๑ ความดูหมิน่ ตัวเองวาเปนคนเลว ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูควรเพือ่ กระทําใหแจงซึ่งอรหัต ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อุตตริมนุสสธรรมสูตร
[๓๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไ มควรเพื่อกระทํา
ใหแจงซึ่งญาณทัสนะชัน้ วิเศษ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย
ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูม ีสติเลอะเลือน ๑ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ ๑
ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ความ
โกหก ๑ การพูดเลียบเคียง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผู
ไมควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งญาณทัสนะชัน้ วิเศษ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ยิ่งกวา
ธรรมของมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูค วรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งญาณ
ทัสนะชั้นวิเศษ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ธรรม ๖ ประการ
เปนไฉน คือ ความเปนผูมีสติเลอะเลือน ๑ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ ๑ ความเปนผูไ ม
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ความโกหก ๑ การ
พูดเลียบเคียง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อกระทําให
แจงซึ่งญาณทัสนะชั้นวิเศษ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สุขสูตร
[๓๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูมากดวย
สุขและโสมนัสอยูในปจจุบนั เทียว และยอมเปนผูปรารภเหตุเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
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ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูยนิ ดีธรรม ๑ ยอมเปนผู
ยินดีภาวนา ๑ ยอมเปนผูยนิ ดีการละ ๑ยอมเปนผูยินดีปวิเวก ๑ ยอมเปนผูยินดีความไม
พยาบาท ๑ ยอมเปนผูยินดีธรรมที่ไมเนิ่นชา ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๖
ประการนี้แลยอมเปนผูมากดวยสุขและโสมนัสอยูในปจจุบันเทียว และยอมเปนผูปรารภเหตุ
เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อธิคมสูตร
[๓๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการยอมเปนผูไมควร
เพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือเพื่อกระทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลวใหเจริญ ธรรม ๖
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูไมฉลาดในเหตุแหงความเจริญ ๑ เปน
ผูไมฉลาดในเหตุแหงความเสื่อม ๑เปนผูไมฉลาดในอุบาย ๑ ไมยังฉันทะใหเกิดขึน้ เพือ่ บรรลุ
กุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ ๑ ไมรักษากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลว ๑ และไมยังฉันทะใหถึงพรอม
เพื่อกระทําติดตอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ ลเปนผูไมควร
เพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือเพื่อกระทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลวใหเจริญ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุ
กุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือเพื่อกระทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลวใหเจริญ ธรรม ๖ ประการเปน
ไฉน คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูฉลาดในเหตุแหงความเจริญ ๑ เปนผูฉลาดในเหตุแหง
ความเสื่อม ๑ เปนผูฉลาดในอุบาย ๑ ยอมยังฉันทะใหเกิดขึ้นเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมได
บรรลุ ๑ ยอมรักษากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลว ๑ และยอมยังฉันทะใหถึงพรอมเพื่อกระทําติดตอ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูค วรเพื่อบรรลุกุศลธรรม
ที่ยังไมไดบรรลุ หรือเพื่อกระทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลวใหเจริญ ฯ
จบสูตรที่ ๕
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๖. มหัตตสูตร
[๓๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมบรรลุความเปน
ผูมาก ความเปนผูไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ตอกาลไมนานนักธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมากดวยความสวางแหงญาณ ๑ ยอมเปนผูมากดวยความเพียร
เครื่องประกอบ ๑ ยอมเปนผูม ากดวยความบันเทิงใจ (ปตแิ ละปราโมทย) ๑ ยอมเปนผูมาก
ดวยความไมยนิ ดีในอกุศลธรรม ๑ ยอมเปนผูไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ และยอม
พยายามใหยิ่งขึ้นไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมบรรลุ
ความเปนผูมาก ความเปนผูไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ตอกาลไมนานนัก ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. นิรยสูตรที่ ๑
[๓๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเกิดในนรก
เหมือนถูกนํามาเก็บไว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประ
พฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ มีความปรารถนาลามก ๑ และมีความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาเก็บไว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเกิดในสวรรค เหมือน
เชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ๑ จาก
อทินนาทาน ๑ จากกาเมสุมิจฉาจาร ๑ จากมุสาวาท ๑ไมมีความปรารถนาลามก ๑ และมี
ความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเกิดใน
สวรรค เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ
จบสูตรที่ ๗
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๘. นิรยสูตรที่ ๒
[๓๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเกิดในนรก
เหมือนถูกนํามาเก็บไว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เปนผูกลาวเท็จ ๑ กลาวสอเสียด ๑
กลาวคําหยาบ ๑ กลาวคําเพอเจอ ๑ เปนผูโลภ ๑ และเปนผูคะนอง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ประการนีแ้ ล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาเก็บไว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเกิดในสวรรค เหมือน
เชิญมาประดิษฐานไวธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวนจากมุสาวาท ๑ จากปสุณา
วาจา ๑ จากผรุสวาจา ๖ จากสัมผัปปลาปะ ๑ เปนคนไมโลภ ๑ และเปนผูไมคะนอง ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ ล ยอมเกิดในสวรรค
จบสูตรที่ ๘
๙. อัคคธรรมสูตร
[๓๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไมควร
เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตอันเปนธรรมชั้นเลิศ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูไมมีหิริ ๑ เปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ เปนผูเกียจคราน ๑ เปนผูมี
ปญญาทราม ๑ และเปนผูมีหวงใยในรางกายและชีวิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตอันเปนธรรมชั้นเลิศ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อควรกระทําให
แจงซึ่งอรหัตอันเปนธรรมชั้นเลิศ ธรรม ๖ ประการเปนไฉนคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
มีศรัทธา ๑ เปนผูมีหิริ ๑ เปนผูมีโอตตัปปะ ๑เปนผูปรารภความเพียร ๑ เปนผูมีปญญา ๑
และเปนผูไมมคี วามหวงใยในรางกายและชีวิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖
ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตอันเปนธรรมชั้นเลิศ ฯ
จบสูตรที่ ๙
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๑๐. รัตติสูตร
[๓๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ พึงหวังไดความเสื่อม
ในกุศลธรรมอยางเดียว ไมพงึ หวังความเจริญเลย ตลอดคืนหรือวันที่ผานมา ธรรม ๖ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมคี วามปรารถนามาก มีความคับแคนใจ ไมสันโดษ
ดวยจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผูไมมีศรัทธา
๑ เปนผูทุศีล ๑เปนผูเกียจคราน ๑ เปนผูมสี ติเลอะเลือน ๑ และเปนผูมีปญญาทราม ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ ล พึงหวังไดความเสื่อมในกุศลธรรม
อยางเดียว ไมพึงหวังความเจริญเลยตลอดคืนหรือวันที่ผา นมา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๖ ประการ พึงหวังไดความเจริญใน
กุศลธรรมอยางเดียว ไมพึงหวังไดความเสือ่ มเลย ตลอดคืนหรือวันที่ผา นมา ธรรม ๖ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูไมมีความปรารถนามาก ไมมีความคับแคนใจ
สันโดษดวยจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผูมี
ศรัทธา ๑ เปนผูมีศีล ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ เปนผูมสี ติ ๑ และเปนผูมีปญญา ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล พึงหวังไดความเจริญในกุศลธรรม
อยางเดียว ไมพึงหวังไดความเสื่อมเลย ตลอดคืนหรือวันที่ผานมา ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอรหันตวรรคที่ ๓
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ทุกขสูตร
๒. อรหัตตสูตร
๓. อุตตริมนุสสธรรมสูตร
๔. สุขสูตร
๕. อธิคมสูตร
๖. มหัตตสูตร
๗. นิรยสูตรที่ ๑
๘. นิรยสูตรที่ ๒
๙. อัคคธรรมสูตร
๑๐. รัตติสูตร ฯ
__________________
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สีติวรรคที่ ๔
๑. สีติสูตร
[๓๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไมควร
เพื่อทําใหแจงซึ่งความเปนผูเย็นอยางยิ่ง ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมไมขมจิตในสมัยที่ควรขม ๑ ไมประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง ๑ ไมยังจิตใหราเริงใน
สมัยที่ควรใหราเริง ๑ ไมวางเฉยจิตในสมัยที่ควรวางเฉย ๑ เปนผูนอมไปในธรรมเลว ๑ และ
เปนผูยินดียิ่งในสักกายะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ ล ยอม
เปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งความเปนผูเย็นอยางยิ่ง
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อกระทําให
แจงซึ่งความเปนผูเย็นอยางยิ่ง ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมขม
จิตในสมัยที่ควรขม ๑ ยอมประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง ๑ ยอมยังจิตใหราเริงในสมัยที่ควร
ใหราเริง ๑ ยอมวางเฉยจิตในสมัยที่ควรวางเฉย ๑ เปนผูน อ มไปในธรรมประณีต ๑ และเปน
ผูยินดียงิ่ ในนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควร
กระทําใหแจงซึ่งความเปนผูเย็นอยางยิ่ง ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ภัพพสูตร
[๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ แมฟงสัทธรรม
อยู ก็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖
ประการเปนไฉน คือ เปนผูประกอบดวยความเปนผูมีกรรมเปนเครื่องกั้น ๑ ประกอบดวย
ความเปนผูมีกเิ ลสเปนเครื่องกั้น ๑ ประกอบดวยความเปนผูมีวิบากเปนเครื่องกั้น ๑ เปนผูไมมี
ศรัทธา ๑ ไมมีฉันทะ ๑ และมีปญญาทราม ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๖ ประการนีแ้ ล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไ มควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบใน
กุศลธรรมทั้งหลาย ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปน
ผูควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน
คือ ยอมเปนผูไ มประกอบดวยความเปนผูม ีกรรมเปนเครื่องกั้น ๑ ไมประกอบดวยความเปนผูมี
กิเลสเปนเครื่องกั้น ๑ไมประกอบดวยความเปนผูมีวิบากเปนเครื่องกัน ๑ เปนผูมีศรัทธา ๑
มีฉันทะ ๑และมีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ ล แม
ฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อาวรณตาสูตร
[๓๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการแมฟงสัทธรรม
อยู ก็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖
ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆามารดา ๑ ฆาบิดา๑ ฆาพระอรหันต ๑ ยังพระโลหิตของ
พระตถาคตใหหอขึ้นดวยจิตประทุษราย ๑เปนผูทําลายสงฆใหแตกกัน ๑ และเปนผูมีปญญา
ทราม ใบ บาน้าํ ลาย ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล แม
ฟงสัทธรรมอยูก็เปนผูไ มควรเพื่อกาวลงสูค วามแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปน
ผูควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเปน
ไฉน คือ ไมเปนผูฆามารดา ๑ ไมเปนผูฆาบิดา ๑ ไมเปนผูฆาพระอรหันต ๑ ไมเปนผูยัง
พระโลหิตของพระตถาคตใหหอขึ้นดวยจิตประทุษราย ๑ ไมทําลายสงฆใหแตกกัน ๑ และมี
ปญญา ไมใบไมบาน้ําลาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล
แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๓
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๔. สุสสูสาสูตร
[๓๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ แมฟงสัทธรรมอยู
ก็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ
เปนไฉน คือ เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว อันบุคคลอื่นแสดงอยู ก็ไมฟงดวยดี ๑
ไมเงี่ยโสตลงฟง ๑ไมเขาไปตั้งจิตเพื่อรูทั่วถึง ๑ ถือเอาแตสิ่งที่ไมเปนประโยชน ๑ ทิ้งสิ่งที่เปน
ประโยชน ๑ และเปนผูประกอบดวยขันติทไี่ มสมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๖ ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความ
เปนชอบ ในกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการแมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผู
ควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมทั้งหลายธรรม ๖ ประการเปนไฉน
คือ เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว อันบุคคลอื่นแสดงอยู ยอมฟงดวยดี ๑ ยอมเงี่ยโสต
ลงฟง ๑ เขาไปตั้งจิตเพื่อรูทวั่ ถึง ๑ถือเอาแตสิ่งที่เปนประโยชน ๑ ละทิ้งสิ่งที่ไมเปนประโยชน
๑ และเปนผูประกอบดวยขันติที่สมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖
ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ใน
กุศลธรรมทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ปหาตัพพสูตร
[๓๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูไ มควรเพื่อทํา
ใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฐิ ๑ วิจกิ ิจฉา ๑ สีลัพ
พตประมาส ๑ ราคะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ โทสะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ และโมหะทีเ่ ปนเหตุ
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ไปสูอบาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลไมละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพือ่ ทําให
แจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อทําใหแจงซึ่งทิฏฐิ
สัมปทา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฐิ ๑ วิจกิ จิ ฉา ๑สีลัพพตปรามาส ๑
ราคะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ โทสะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑โมหะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๖ ประการนีแ้ ลยอมเปนผูควรเพื่อทําใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ปหีนสูตร
[๓๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ อันบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิละได
แลว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฐิ ๑ วิจิกจิ ฉา ๑สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะ
ที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ โทสะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑โมหะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนีแ้ ล อันบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิละไดแลว ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อุปปาเทตัพพสูตร
[๓๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพื่อยังธรรม
๖ ประการใหเกิดขึ้น ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฐิ ๑วิจกิ จิ ฉา ๑ สีลัพพต
ปรามาส ๑ ราคะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ โทสะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ โมหะที่เปนเหตุไปสู
อบาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพือ่ ยังธรรม ๖ ประการ
นี้แลใหเกิดขึน้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
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๘. สัตถริสูตร
[๓๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะทีไ่ มควรเปนได ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน
คือ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพื่อเปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงใน
พระศาสดา ๑ เปนผูไมควรเพื่อเปนผูไมมคี วามเคารพ ไมมีความยําเกรงในพระธรรม ๑ เปนผู
ไมควรเพื่อเปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในพระสงฆ ๑ และเปนผูไมควรเพื่อเปนผูไมมี
ความเคารพ ไมมีความยําเกรงในสิกขา ๑ เปนผูไมควรเพือ่ เขาถึง ๑เปนผูไมควรเพื่อเกิดในภพ
ที่แปด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได๖ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. กัญจิสังขารสูตร
[๓๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะทีไ่ มควรเปนได ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน
คือ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพื่อยึดถือสังขารไรๆ โดยความเปนของเที่ยง ๑
เปนผูไมควรเพื่อยึดถือสังขารไรๆ โดยความเปนสุข ๑ เปนผูไมควรเพื่อยึดถือสังขารไรๆ
โดยความเปนอัตตา ๑เปนผูไ มควรเพื่อกระทําอนันตริยกรรม ๑ เปนผูไ มควรเพื่อเชือ่ ถือความ
บริสุทธิ์โดยมงคลตื่นขาว ๑ เปนผูไมควรเพื่อแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. มาตริสูตร
[๓๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะทีไ่ มควรเปนได ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน
คือ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพื่อฆามารดา ๑เปนผูไมควรเพื่อฆาบิดา ๑
เปนผูไมควรเพื่อฆาพระอรหันต ๑ เปนผูไมควรเพื่อยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอขึ้นดวยจิต
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ประทุษราย ๑ เปนผูไมควรเพื่อทําลายสงฆใหแตกกัน ๑ เปนผูไมควรเพื่อถือศาสดาอื่น ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. สยกตสูตร
[๓๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะทีไ่ มควรเปนได ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปน
ไฉน คือ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกขที่ตนเองกระทําแลว ๑
เปนผูไมควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกขที่ผูอื่นกระทําแลว ๑เปนผูไมควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกขที่ตนเอง
กระทําแลวและที่ผูอื่นกระทําแลว ๑เปนผูไมควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกขที่เกิดขึ้นเอง ที่ตนเองไม
กระทําไว ๑ เปนผูไมควรเพือ่ เชื่อถือสุขทุกขที่เกิดขึ้นเอง ที่ผูอื่นไมกระทําไว ๑ เปนผูไมควร
เพื่อเชื่อถือสุขทุกขที่เกิดขึ้นเอง ที่ตนเองไมกระทําไว และที่ผูอื่นไมกระทําไว ๑ ขอนัน้ เพราะเหตุ
ไร เพราะเหตุวา เหตุและธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากเหตุ อันบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐนิ ั้น
เห็นแลวดวยดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะทีไ่ มควรเปนได ๖ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบสีติวรรคที่ ๔
_______________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สีติสูตร
๒. ภัพพสูตร
๓. อาวรณตาสูตร
๔. สุสสูสาสูตร
๕. ปหาตัพพสูตร
๖. ปหีนสูตร
๗. อุปปาเทตัพพสูตร ๘. สัตถริสูตร
๙. กัญจิสังขารสูตร
๑๐. มาตริสูตร
๑๑. สยกตสูตร ฯ
__________________

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต - หนาที่ 394
อานิสังสวรรคที่ ๕
๑. ปาตุภาวสูตร
[๓๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแหงเหตุ ๖ ประการเปนของหาไดอยาก
ในโลก เหตุ ๖ ประการเปนไฉน คือความปรากฏขึ้นแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
๑ บุคคลผูแสดงธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว ๑ ความเกิดขึ้นในมัชฌิมประเทศ (ที่มี
พระอริยเจา) ๑ ความเปนผูม ีอินทรียไมบกพรอง ๑ ความไมเปนใบบาน้ําลาย ๑ ความพอใจใน
กุศลธรรม ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแหงเหตุ ๖ ประการนีแ้ ลเปนของหาไดอยาก
ในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อานิสังสสูตร
[๓๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๖ ประการนี้
๖ ประการเปนไฉน คือบุคคลยอมเปนผูแนนอนในพระสัทธรรม ๑ ยอมเปนผูมีความไมเสื่อม
เปนธรรมดา ๑ เขาผูกระทําทีส่ ุดแหงทุกขแลวยอมไมมีทกุ ข ๑ เปนผูประกอบดวยอสาธารณญาณ ๑
เขาเห็นเหตุแลวดวยดี ๑ และเห็นธรรมที่เกิดขึ้นแตเหตุดว ยดี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส
ในการกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๖ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อนิจจสูตร
[๓๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นสังขารไรๆ โดยความเปนของเที่ยง
จักเปนผูประกอบดวยขันติทสี่ มควร ขอนั้นยอมไมเปนฐานะที่จะมีได ไมประกอบดวยขันติที่
สมควรแลว จักกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน ขอนั้นยอมไมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อ
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ไมกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน จักกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผลหรืออรหัตผล ขอนั้นยอมไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู ิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปนของไมเที่ยง จักเปน
ผูประกอบดวยขันติที่สมควร ขอนั้นยอมเปนฐานะทีจ่ ะมีได เธอประกอบดวยขันติทสี่ มควรแลว
จักกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน ขอนั้นยอมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อกาวลงสูความ
เปนชอบและความแนนอน จักกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ
อรหัตผล ขอนั้นยอมเปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ทุกขสูตร
[๓๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นสังขารไรๆ โดยความเปนสุข ฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู ิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปนทุกข ฯลฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อนัตตสูตร
[๓๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นธรรมไรๆ โดยความเปนอัตตา ฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู ิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยความเปนอนัตตา ฯลฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. นิพพานสูตร
[๓๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นนิพพานโดยความเปนทุกข จักเปน
ผูประกอบดวยขันติที่สมควร ขอนั้นยอมไมเปนฐานะที่จะมีไดเธอไมประกอบดวยขันติที่สมควร
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แลว จักกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอนขอนั้นยอมไมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อไมกาว
ลงสูความเปนชอบและความแนนอนจักกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
หรือ อรหัตผลขอนั้นยอมไมเปนฐานะที่จะมีได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู ิจารณาเห็นนิพพานโดยความเปนสุข จักเปนผูประกอบ
ดวยขันติที่สมควร ขอนั้นยอมเปนฐานะที่จะมีได เธอประกอบดวยขันติที่สมควรแลว จักกาว
ลงสูความเปนชอบและความแนนอน ขอนัน้ ยอมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อกาวลงสูความเปนชอบ
และความแนนอน จักกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ อรหัตผล
ขอนั้นยอมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อโนทิสสูตรที่ ๑
[๓๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส ๖ ประการ เปนผูสามารถ
เพื่อไมกระทําเขตจํากัดในสังขารทั้งปวง แลวยังอนิจจสัญญาใหปรากฏ อานิสงส ๖ ประการเปน
ไฉน คือ ภิกษุพิจารณาเห็นอยูวาสังขารทั้งปวงจักปรากฏโดยความเปนของไมมั่นคง ๑ ใจ
ของเราจักไมยนิ ดีในโลกทั้งปวง ๑ ใจของเราจักออกจากโลกทั้งปวง ๑ ใจของเราจักนอมไปสู
นิพพาน ๑สังโยชนทั้งหลายของเราจักถึงการละได ๑ และเราจักเปนผูประกอบดวยสามัญญธรรม
ชั้นเยีย่ ม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส ๖ ประการนี้แล เปนผูสามารถเพื่อ
ไมกระทําเขตจํากัดในสังขารทั้งปวง แลวยังอนิจจสัญญาใหปรากฏ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อโนทิสสูตรที่ ๒
[๓๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส ๖ ประการเปนผูสามารถ
เพื่อไมกระทําเขตจํากัดในสังขารทั้งปวง แลวยังทุกขสัญญาใหปรากฏ อานิสงส ๖ ประการเปน
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ไฉน คือ ภิกษุพิจารณาเห็นอยูวานิพพานสัญญาในสังขารทั้งปวง จักปรากฏแกเราเหมือน
เพชฌฆาตผูเงือ้ ดาบขึ้นอยู๑ ใจของเราจักออกจากโลกทั้งปวง ๑ เราจักเปนผูมีปรกติเห็นสันติ
ในนิพพาน๑ อนุสัยของเราจักถึงการเพิกถอน ๑ เราจักเปนผูกระทําตามหนาที่ ๑ และเราจัก
บํารุงพระศาสดาดวยความบํารุงอันประกอบดวยเมตตา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูพิจารณาเห็น
อานิสงส ๖ ประการนี้แล เปนผูสามารถเพื่อไมกระทําเขตจํากัดในสังขารทั้งปวง แลวยังทุกข
สัญญาใหปรากฏ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อโนทิสสูตรที่ ๓
[๓๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส ๖ ประการ เปนผูสามารถ
เพื่อไมกระทําเขตจํากัดในธรรมทั้งปวง แลวยังอนัตตสัญญาใหปรากฏ อานิสงส ๖ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุพิจารณาเห็นอยูว าเราเปนผูไมมีตณ
ั หาและทิฐิในโลกทั้งปวง ๑ ทิฐิอันเปนเหตุให
กระทําความถือตัววาเราของเราจักดับ ๑ ตัณหาอันเปนเหตุใหกระทําการยึดถือวาของเราของเรา
จักดับ ๑ เราจักเปนผูประกอบดวยอสาธารณญาณ ๑ เราจะเห็นเหตุดวยดี ๑ และจักเห็นธรรมที่
เกิดขึ้นแตเหตุดวยดี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นอานิสงส ๖ ประการนี้แล เปน
ผูสามารถเพื่อไมกระทําเขตจํากัดในธรรมทั้งปวงแลวยังอนัตตสัญญาใหปรากฏ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ภวสูตร
[๓๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภพ ๓ นี้ควรละ ควรศึกษาในไตรสิกขา ภพ ๓ เปนไฉน
คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภพ ๓ นี้ควรละไตรสิกขาเปนไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา
อธิปญญาสิกขา ควรศึกษาในไตรสิกขานี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล
ภพ ๓ นี้ เปนสภาพอันภิกษุละไดแลว และเธอเปนผูมีสิกขาอันไดศกึ ษาแลวในไตรสิกขานี้
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เมื่อนั้นภิกษุนเี้ รากลาววา ไดตัดตัณหาขาดแลว คลายสังโยชนไดแลว ไดทําที่สุดทุกข
เพราะละมานะไดโดยชอบ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. ตัณหาสูตร
[๓๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ และมานะ ๓ ควรละ ตัณหา ๓ เปนไฉน
คือ กามตัณหา ๑ ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ตัณหา ๓ นี้ควรละ มานะ ๓เปนไฉน คือ
ความถือตัววาเสมอเขา ๑ ความถือตัววาเลวกวาเขา ๑ ความถือตัววาดีกวาเขา ๑ มานะ ๓ นี้ควรละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ตัณหา ๓ และมานะ๓ นีย้ อมเปนธรรมชาติอันภิกษุละไดแลว
เมื่อนั้น ภิกษุนเี้ รากลาววา ไดตัดตัณหาขาดแลว คลายสังโยชนไดแลว ไดกระทําที่สุดทุกข
เพราะละมานะไดโดยชอบ ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบอานิสังสวรรคที่ ๕
_______________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปาตุภาวสูตร
๒. อานิสังสสูตร
๓. อนิจจสูตร
๔. ทุกขสูตร
๕. อนัตตสูตร
๖. นิพพานสูตร
๗. อโนทิสสสูตรที่ ๑ ๘. อโนทิสสูตรที่ ๒
๙. อโนทิสสูตรที่ ๓
๑๐. ภวสูตร
๑๑. ตัณหาสูตร ฯ
จบทุติยปณณาสก
__________________
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วรรคที่ไมสงเคราะหเขาในปณณาสก
ติกวรรคที่ ๑
๑. ราคสูตร
[๓๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑
โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แลดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓
ประการอันภิกษุพึงใหเจริญ เพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ
อสุภะ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละราคะ เมตตา ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละโทสะ ปญญา ๑ อัน
ภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละโมหะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อ
ละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ทุจริตสูตร
[๓๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ กาย
ทุจริต ๑ วจีทจุ ริต ๑ มโนทุจริต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพงึ ใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ
กายสุจริต อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละกายทุจริต ๑ วจีสุจริต อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละวจีทุจริต ๑
มโนสุจริต อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละมโนทุจริต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม๓ ประการนี้ อัน
ภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๒
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๓. วิตักกสูตร
[๓๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ กาม
วิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปน
ไฉน คือ เนกขัมมวิตก ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละกามวิตก อัพยาบาทวิตก ๑ อันภิกษุพึง
ใหเจริญเพื่อละพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตก ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละวิหิงสาวิตก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สัญญาสูตร
[๓๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ กาม
สัญญา ๑ พยาบาทสัญญา ๑ วิหิงสาสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการอันภิกษุพงึ ใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการ
เปนไฉน คือ เนกขัมมสัญญา ๑อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละกามสัญญา อัพยาบาทสัญญา
๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละพยาบาทสัญญา อวิหิงสาสัญญา ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพือ่ ละวิหิงสา
สัญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพงึ ใหเจริญเพื่อละธรรม๓ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ธาตุสูตร
[๓๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ กามธาตุ ๑
พยาบาทธาตุ ๑ วิหิงสาธาตุ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
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ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพงึ ใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ
เนกขัมมธาตุ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละกามธาตุ อัพยาบาทชาตุ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละ
พยาบาทธาตุอวิหิงสาธาตุ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละวิหงิ สาธาตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๓ประการนี้ อันภิกษุพงึ ใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อัสสาทสูตร
[๓๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ อัสสาท
ทิฐิ (สัสสตทิฐิ) ๑ อัตตานุทิฐิ (สักกายทิฐิ) ๑ มิจฉาทิฐิ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม
๓ ประการนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๓ ประการอันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการ
เหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คืออนิจจสัญญา ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพือ่ ละอัสสาททิฐิ
อนัตตสัญญา ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละอัตตานุทิฐิ สัมมาทิฐิ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละ
มิจฉาทิฐิดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพือ่ ละธรรม ๓ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อรติสูตร
[๓๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ อรติ ๑
วิหิงสา ๑ อธรรมจริยา ๑ (อกุศลกรรมบถสิบ) ดูกรภิกษุทงั้ หลายธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพงึ ใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการ
เปนไฉน คือ มุทิตา ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละอรติ อวิหิงสา ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญ
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เพื่อละวิหิงสา ธรรมจริยา ๑อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละอธรรมจริยา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม
๓ ประการนีอ้ ันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ตุฏฐิสูตร
[๓๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ ความ
เปนผูไมสันโดษ ๑ ความไมมีสัมปชัญญะ ๑ ความเปนผูม ีความปรารถนามาก ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อ
ละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูสันโดษ ๑ อันภิกษุพงึ ใหเจริญ
เพื่อละความเปนผูไมสันโดษ สัมปชัญญะ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละความไมมีสมั ปชัญญะ
ความเปนผูมคี วามปรารถนานอย ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละความเปนผูมีความปรารถนามาก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อุทธัจจสูตรที่ ๑
[๓๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ ความ
เปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมมี ิตรชั่ว ๑ ความฟุงซานแหงจิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓
ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการอันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการ
เหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือความเปนผูว างาย ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละความเปนผูวายาก
ความเปนผูมีมติ รดี ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละความเปนผูมีมิตรชั่ว อานาปานสติ ๑ อันภิกษุพึง
ใหเจริญเพื่อละความฟุงซานแหงจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพงึ ให
เจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
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๑๐. อุทธัจจสูตรที่ ๒
[๓๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ อุทธัจจะ ๑
อสังวร ๑ ความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม
๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ สมถะ
๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละอุทธัจจะ สังวร ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพือ่ ละอสังวร ความไมประมาท
๑อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้อันภิกษุพึงให
เจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบติกวรรคที่ ๑
__________________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ราคสูตร
๒. ทุจริตสูตร
๓. วิตักกสูตร ๔. สัญญาสูตร
๕. ธาตุสูตร
๖. อัสสาทสูตร
๗. อรติสูตร
๘. ตุฏฐิสูตร
๙. อุทธัจจสูตรที่ ๑ ๑๐. อุทธัจจสูตรที่ ๒ ฯ
__________________
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พระสูตรที่ไมรวมเขาในวรรค
[๓๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควรเพื่อพิจารณา
เห็นกายในกายอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ ความเปนผูชอบ
คุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑ ความเปนผูช อบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละ
ธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูไมควรเพื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
[๓๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ เปนผูควรเพือ่ พิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑
ความเปนผูชอบหลับ ๑ ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูค ณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประ
การนี้แล เปนผูควรเพื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
[๓๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควรเพื่อพิจารณาเห็น
กายในกายเปนภายในอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายนอกอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นกายในกายทั้งกายในภายนอกอยู ฯลฯ
[๓๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควรเพื่อพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเปนภายในอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเปนภายนอกอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทัง้ ภายนอกอยู ฯลฯ
[๓๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควรเพื่อพิจารณาเห็น
จิตในจิตอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตเปนภายในอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตเปนภายนอกอยู ฯลฯ
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เพื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งในภายในทัง้ ในภายนอกอยู ฯลฯ
[๓๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควร
เพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเปนภายในอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเปนภายนอกอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู ธรรม ๖ ประการเปน
ไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ... ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมละธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูไมควรเพือ่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู ฯ
[๓๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ เปนผูควรเพือ่ พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉนคือ ความเปนผูชอบการงาน ฯลฯ
ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูควร
เพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกอยู ฯ
[๓๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตปุสสคฤหบดีประกอบดวยธรรม ๖ ประการเปนผูพงึ
ปลงใจเชื่อในพระตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแจงอมตธรรมอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ๑ ความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระธรรม ๑ ความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ ๑อริยศีล ๑ อริยญาณ ๑ อริยวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ตปุสสคฤหบดีประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูพึงปลงใจเชือ่ ในพระตถาคต เห็นอมตธรรม
ทําใหแจงอมตธรรมอยู ฯ
[๓๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัลลิกคฤหบดี อนาถบิณฑิกสุทัตตคฤหบดี จิตตคฤหบดี
ชาวมัจฉิกาสัณฑนคร หัตถกคฤหบดีชาวเมืองอาฬวี เจาศากยะพระนามวามหานามะ อุคคคฤหบดี
ชาวเมืองเวสาลี อุคคตคฤหบดี สูรอัมพัฏฐคฤหบดี ชีวกโกมารภัจ นกุลบิดาคฤหบดี ตวกัณณก
คฤหบดี ปูรณคฤหบดีอิสิทัตตคฤหบดี สันธานคฤหบดี วิชยคฤหบดี วัชชิยมหิตคฤหบดี
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เมณฑกคฤหบดี วาเสฏฐอุบาสก อริฏฐอุบาสก สาทัตตอุบาสก ประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
เปนผูปลงใจเชื่อในพระตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแจงซึ่งอมตธรรมอยู ธรรม ๖ ประการ
เปนไฉน คือ ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ๑ ความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวใน
พระธรรม ๑ ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ ๑ อริยศีล ๑ อริยญาณ ๑ อริยวิมุติ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาทัตตอุบาสกประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูปลงใจเชือ่ ในพระ
ตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแจงอมตธรรมอยู ฯ
[๓๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ธรรม
๖ ประการเปนไฉน คือ ทัสสนานุตตริยะ ๑ สวนานุตตริยะ ๑ลาภานุตตริยะ ๑ สิกขานุตต
ริยะ ๑ ปาริจริยานุตตริยะ ๑ อนุสสตานุตตริยะ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ อัน
ภิกษุพึงใหเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ
[๓๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ธรรม
๖ ประการเปนไฉน คือ พุทธานุสสติ ๑ ธัมมานุสสติ ๑สังฆานุสสติ ๑ สีลานุสสติ ๑
จาคานุสสติ ๑ เทวตานุสสติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล อันภิกษุพึงใหเจริญ
เพื่อรูยิ่งราคะ ฯ
[๓๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพือ่ รูยิ่งราคะ ธรรม
๖ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหาน
สัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนีแ้ ล อันภิกษุ
พึงใหเจริญเพือ่ รูยิ่งราคะ ฯ
[๔๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพือ่ กําหนดรูราคะ ฯลฯ
เพื่อความสิ้นไปรอบแหงราคะ เพื่อละราคะ เพื่อสิ้นไปแหงราคะ เพื่อเสื่อมไปแหงราคะ เพื่อ
ความคลายกําหนัดราคะ เพือ่ ดับราคะเพื่อสละราคะ เพื่อปลอยวางราคะ ฯลฯ
[๔๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพือ่ รูยิ่ง เพื่อกําหนดรู
เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อสิ้นไป เพือ่ เสื่อมไปเพื่อคลายไป เพื่อดับ เพื่อสละ
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เพื่อปลอยวาง ซึ่งโทสะ โมหะ โกธะอุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา
สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะมานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม
๖ ประการนีแ้ ลอันภิกษุพึงใหเจริญ เพื่อปลอยวางปมาทะ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้นชืน่ ชมยินดีภาษิตของ
พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล ฯ
จบฉักกนิบาต
_______________

