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พระสุตตันตปฎก
เลม ๑๕
อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ปฐมปณณาสก ธนวรรคที่ ๑
อัปปยสูตรที่ ๑
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นไดทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจ ไมเปนที่เคารพ และ
ไมเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมงุ ลาภ ๑ เปนผูม ุงสักการะ ๑ เปนผูมุงความมีชื่อเสียง ๑ เปนผูไม
มีหิริ ๑ เปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ มีความปรารถนาลามก ๑ มีความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รกั ไมเปนที่ชอบใจ ไมเปนที่เคารพ
และไมเปนทีส่ รรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ
เปนที่เคารพ และเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมุงลาภ ๑ ไมเปนผูมุงสักการะ ๑ ไมเปนผูม ุงความ
มีชื่อเสียง ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ มีความปรารถนานอย ๑ มีความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนีแ้ ล ยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ เปนที่เคารพ
และเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑
อัปปยสูตรที่ ๒
[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมไมเปนที่รัก ไม
เปนที่ชอบใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ธรรม ๗
ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมุงลาภ ๑ เปนผูมุงสักการะ ๑
เปนผูมุงความมีชื่อเสียง ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมโี อตตัปปะ ๑ มีความริษยา ๑ มีความตระหนี่ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนีแ้ ล ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจ
ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ
เปนที่เคารพ และเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายธรรม ๗ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมุงลาภ ๑ ไมเปนผูมุงสักการะ ๑ ไมเปนผูมุง
ความมีชื่อเสียง ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ไมมีความริษยา ๑ ไมตระหนี่ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ เปนที่เคารพและเปน
ที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๒
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พลสูตรที่ ๑
[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ ศรัทธาพละ
วิริยพละ หิริพละ โอตตัปปพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๗
ประการนี้แล ฯ
ศรัทธาพละ วิริยพละ หิริพละ โอตตัปปพละ สติพละ
สมาธิพละ ปญญาพละเปนที่ ๗ ภิกษุผูมีพละดวยพละ ๗
ประการนี้ เปนบัณฑิตยอมอยูเปนสุข พึงเลือกเฟนธรรม
โดยแยบคาย ยอมเห็นอรรถแหงธรรมชัดดวยปญญา ความ
หลุดพนแหงจิต (จริมกจิต) คือ ความดับของภิกษุนนั้
ยอมมีได เหมือนความดับแหงประทีป ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๓
พลสูตรที่ ๒
[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ ศรัทธาพละ
วิริยพละ หิริพละ โอตตัปปพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
ศรัทธาพละเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูม ีศรัทธา คือ เชื่อ
พระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ฯลฯเปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา ศรัทธาพละ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย วิรยิ พละเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยั นี้
เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม เปนผูมีกาํ ลัง มี
ความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวา วิริยพละ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็หิริพละเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีความละอาย คือ ละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอายตอการถูกตอง
อกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย นี้เรียกวา หิริพละ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 4
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็โอตตัปปพละเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีความสะดุงกลัว คือ สะดุงกลัวตอกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริต สะดุงกลัวตอการ
ถูกตองอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย นี้เรียกวาโอตตัปปพละ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สติพละเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง ยอมระลึกนึกถึงแมสิ่งที่ทําคําที่พูดไว
นานๆ ได นีเ้ รียกวา สติพละ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สมาธิพละเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยั นี้
สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน นี้เรียกวา สมาธิพละ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ปญญาพละเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาที่กําหนดความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส
ใหถึงความสิน้ ทุกขโดยชอบ นี้เรียกวาปญญาพละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๗ ประการนี้แล ฯ
ศรัทธาพละ วิริยพละ หิริพละ โอตตัปปพละ สติพละ
สมาธิพละ ปญญาพละเปนที่ ๗ ภิกษุผูมีพละดวยพละ ๗
ประการนี้ เปนบัณฑิตยอมอยูเปนสุข พึงเลือกเฟนธรรม
โดยแยบคาย ยอมเห็นอรรถแหงธรรมชัดดวยปญญา ความ
หลุดพนแหงจิต (จริมกจิต) คือ ความดับของภิกษุนนั้
ยอมมีได เหมือนความดับแหงประทีป ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๔
ธนสูตรที่ ๑
[๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทรัพย ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ ทรัพยคือ
ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ทรัพย ๗
ประการนี้แล ฯ
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ทรัพย คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ
และปญญาเปนที่ ๗ ทรัพยเหลานี้มแี กผูใด เปนหญิงหรือ
ชายก็ตาม บัณฑิตเรียกผูนั้นวา เปนผูไมยากจน ชีวติ ของ
ผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะฉะนั้น ทานผูมีปญญา เมื่อ
ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา พึงประกอบศรัทธา ศีล
ความเลื่อมใส และการเห็นธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๕
ธนสูตรที่ ๒
[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทรัพย ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ ทรัพยคือ
ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็
ทรัพยคือศรัทธาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา คือ
เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนๆี้ พระผูมีพระภาคพระองคนนั้ เปนพระ
อรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ฯลฯ เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา ทรัพยคือ
ศรัทธา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ทรัพยคือศีลเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยั
นี้ เปนผูเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ จากการดืม่ น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท นี้เรียกวา ทรัพยคือศีล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ทรัพยคือหิริเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยั นี้
เปนผูมีความละอาย คือ ละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตละอายตอการถูกตอง
อกุศลธรรมอันลามก นี้เรียกวา ทรัพยคือหิริ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ทรัพยคือโอตตัปปะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรม
วินัยนี้ เปนผูมคี วามสะดุงกลัว คือ สะดุงกลัวตอกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต สะดุงกลัว
ตอการถูกตองอกุศลธรรมอันลามก นี้เรียกวาทรัพยคือโอตตัปปะ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ทรัพยคือสุตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรม
วินัยนี้ เปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงไวคลองปาก ขึ้นใจ
แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลาย อันงามในเบื้องตนงามในทามกลาง งามในที่สุด
ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง นี้เรียกวา ทรัพยคือสุตะ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ทรัพยคือจาคะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรม
วินัยนี้ เปนผูมใี จอันปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว
มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอยินดีในทานและการจําแนกทาน นีเ้ รียกวา
ทรัพยคือจาคะ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ทรัพยคือปญญาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรม
วินัยนี้ เปนผูมปี ญญา คือ ประกอบดวยปญญาที่กําหนดความเกิดและความดับ เปนอริยะ
ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เรียกวาทรัพยคือปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ทรัพย ๗ ประการนี้แล ฯ
ทรัพย คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ
และปญญาเปนที่ ๗ ทรัพยเหลานี้มีแกผูใด เปนหญิงหรือ
ชายก็ตาม บัณฑิตเรียกผูน ั้นวา เปนผูไมยากจน ชีวิตของ
ผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะฉะนัน้ ทานผูมีปญญา เมื่อ
ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา
ศีล ความเลื่อมใส และการเห็นธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๖
อุคคสูตร
[๗] ครั้งนัน้ แล มหาอํามาตยของพระราชาชื่อวาอุคคะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมี
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พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมีมา โดยเหตุที่
มิคารเศรษฐีผูเปนหลานโรหณเศรษฐี เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมากถึงเพียงนี้ พระ
ผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอุคคะ ก็มิคารเศรษฐีหลานโรหณเศรษฐี มัง่ คั่ง มีทรัพยมาก มี
โภคสมบัติมากสักเทาไร ฯ
อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ มีทองแสนลิ่ม จะกลาวไปไยถึงเงิน ฯ
พ. ดูกรอุคคะ ทรัพยนนั้ มีอยูแล เรามิไดกลาววาไมมี แตทรัพยนั้นแล เปนของทั่วไป
แกไฟ น้ํา พระราชา โจร ทายาทผูไมเปนที่รัก ดูกรอุคคะทรัพย ๗ ประการนี้แล ไมทั่วไป
แกไฟ น้ํา พระราชา โจร ทายาทผูไมเปนที่รัก ๗ ประการเปนไฉน คือ ทรัพยคือ ศรัทธา ๑
ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑ ดูกรอุคคะ ทรัพย ๗ ประการนี้แล
ไมทั่วไปแกไฟ น้ํา พระราชา โจร ทายาทผูไมเปนที่รัก ฯ
ทรัพย คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ
และปญญาเปนที่ ๗ ทรัพยเหลานี้มแี กผูใด เปนหญิงหรือ ชายก็
ตาม เปนผูมีทรัพยมากในโลก อันอะไรๆ พึงผจญ
ไมไดในเทวดาและมนุษย เพราะฉะนัน้ ทานผูมีปญญา เมื่อ
ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา
ศีล ความเลื่อมใส และการเห็นธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๗
สังโยชนสูตร
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ สังโยชน
คือ ความยินดี ๑ ความยินราย ๑ ความเห็นผิด ๑ ความสงสัย ๑ มานะ ๑ ความกําหนัดใน
ภพ ๑ อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๗ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
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ปหานสูตร
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน ๗
ประการ ๗ ประการเปนไฉน คือ สังโยชน คือ ความยินดี ๑ความยินราย ๑ ความเห็นผิด ๑
ความสงสัย ๑ มานะ ๑ ความกําหนัดในภพ ๑อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมอยู
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน ๗ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล
ภิกษุละสังโยชน คือความยินดีเสียได ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี
ไมใหเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ละสังโยชน คือความยินราย ฯลฯ สังโยชนคือความเห็นผิด ฯลฯ
สังโยชนคือความสงสัย ฯลฯ สังโยชนคือมานะ ฯลฯสังโยชนคือความกําหนัดในภพ ฯลฯ
สังโยชนคืออวิชชาเสียได ตัดรากขาดแลวทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี ไมใหเกิด
ขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดาเมื่อนั้น ภิกษุนี้ เรากลาววา ตัดตัณหาไดขาดแลว เพิกถอนสังโยชน
ไดแลวกระทําที่สุดแหงทุกขไดแลว เพราะตรัสรูคือละมานะเสียไดโดยชอบ ฯ
จบสูตรที่ ๙
มัจฉริยสูตร
[๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือสังโยชนคือ
ความยินดี ๑ ความยินราย ๑ ความเห็นผิด ๑ ความสงสัย ๑ มานะ ๑ ความริษยา ๑ ความ
ตระหนี่ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๗ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบธนวรรคที่ ๑
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัปปยสูตรที่ ๑
๒. อัปปยสูตรที่ ๒
๓. พลสูตรที่ ๑
๔. พลสูตรที่ ๒
๕. ธนสูตรที่ ๑
๖. ธนสูตรที่ ๒
๗. อุคคสูตร
๘. สังโยชนสูตร
๙. ปหานสูตร
๑๐. มัจฉริยสูตร
____________

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 9
อนุสยวรรคที่ ๒
อนุสยสูตรที่ ๑
[๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุสัย ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ อนุสัย คือ
กามราคะ ๑ อนุสัย คือ ปฏิฆะ ๑ อนุสัย คือ ทิฏฐิ ๑อนุสัย คือ วิจิกจิ ฉา ๑ อนุสัย คือ มานะ ๑
อนุสัย คือ ภวราคะ ๑ อนุสัยคือ อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุสัย ๗ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
อนุสยสูตรที่ ๒
[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัดอนุสัย ๗
ประการ ๗ ประการเปนไฉน คือ อนุสัย คือ กามราคะ ๑อนุสัย คือ ปฏิฆะ ๑ อนุสัย
คือ ทิฏฐิ ๑ อนุสัย คือ วิจิกจิ ฉา ๑ อนุสัยคือ มานะ ๑ อนุสยั คือ ภวราคะ ๑ อนุสัย คือ
อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุยอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัดอนุสัย ๗ ประการนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอนุสัยคือกามราคะเสียได ตัดรากขาดแลว ทําใหเปน
เหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ละอนุสัย คือ ปฏิฆะ ...
อนุสัย คือ ทิฏฐิ ... อนุสัย คือ วิจิกจิ ฉา ...อนุสัย คือ มานะ ... อนุสัย คือ ภวราคะ ... อนุสัย คือ
อวิชชาเสียไดตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไป
เปนธรรมดา เมื่อนั้น ภิกษุนเี้ รากลาววา ตัดตัณหาไดแลว เพิกถอนสังโยชนไดแลว กระทํา
ที่สุดทุกขไดแลว เพราะตรัสรูคือละมานะเสียไดโดยชอบ ฯ
จบสูตรที่ ๒
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กุลสูตร
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สกุลซึ่งประกอบดวยองค ๗ ประการ ภิกษุยังไมเคยเขาไป ไม
ควรเขาไป หรือเขาไปแลว ไมควรนั่ง องค ๗ ประการเปนไฉนคือ ตอนรับดวยไมเต็มใจ ๑
ไหวดวยไมเต็มใจ ๑ ใหอาสนะดวยไมเต็มใจ ๑ซอนของที่มีอยู ๑ เมื่อมีของมากใหนอย ๑
เมื่อมีของประณีตใหของเศราหมอง ๑ใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยเคารพ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สกุลซึ่งประกอบดวยองค ๗ ประการนี้แล ภิกษุยังไมเคยเขาไป ไมควรเขาไป หรือเขาไปแลว
ไมควรนั่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สกุลซึ่งประกอบดวยองค ๗ ประการ ภิกษุยังไมเคยเขาไป ควรเขาไป
หรือเขาไปแลว ควรนั่ง องค ๗ ประการเปนไฉน คือ ตอนรับดวยเต็มใจ ๑ ไหวดว ยเต็ม
ใจ ๑ ใหอาสนะดวยเต็มใจ ๑ ไมซอนของที่มีอยู ๑เมื่อมีของมากใหมาก ๑ เมื่อมีของประณีต
ใหของประณีต ๑ ใหโดยเคารพ ไมใหโดยไมเคารพ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สกุลซึ่งประกอบดวย
องค ๗ ประการนี้แลภิกษุยังไมเคยเขาไป ควรเขาไป หรือเขาไปแลวควรนั่ง ฯ
จบสูตรที่ ๓
ปุคคลสูตร
[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของ
ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
๗ จําพวกเปนไฉน คือ อุภโตภาควิมุติ ๑ ปญญาวิมุติ ๑ กายสักขี ๑ ทิฐปิ ตตะ ๑ สัทธาวิมุติ ๑
ธัมมานุสารี ๑ สัทธานุสารี ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับ
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๔

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 11
อุทกูปมสูตร
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบดวยน้ํา ๗ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๗ จําพวก
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ จมลงแลวคราวเดียวก็เปนอันจมอยูน ั่นเอง ๑ บางคนโผลขึ้น
มาแลว กลับจมลงไป ๑ บางคนโผลพนแลวทรงตัวอยู ๑ บางคนโผลขึ้นแลวเหลียวไปมา ๑
บางคนโผลขึ้นแลวเตรียมตัวจะขาม ๑ บางคนโผลขึ้นแลวไดที่พึ่ง ๑ บางคนโผลขึ้นมาไดแลว
เปนพราหมณขามถึงฝงอยูบนบก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่จมลงแลวคราวเดียวก็เปนอันจม
อยูนั่นเองอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบดวยอกุศลธรรมฝายดําโดยสวนเดียว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่จมลงแลวคราวเดียวก็เปนอันจมอยูนั่นเองอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลที่โผลขึ้นมาไดกลับจมลงไปอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้
โผลขึ้นมาได คือเขามีธรรม คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะวิรยิ ะ ปญญาชั้นดีๆ ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย แตศรัทธาของเขานั้นไมคงที่ ไมเจริญขึ้น เสื่อมไปฝายเดียว หิริ โอตตัปปะ วิริยะ
ปญญาของเขานั้น ไมคงที่ไมเจริญขึ้น เสื่อมไปฝายเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่โผลขึ้น
มาแลวกลับจมลงอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลที่โผลขึ้นมาแลวทรงตัวอยูอ ยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้
โผลขึ้นมาได คือ เขามีธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา หิริโอตตัปปะ วิรยิ ะ ปญญาชั้นดีๆ ในกุศล
ธรรมทั้งหลาย แตศรัทธาของเขานั้นไมเสือ่ มลง ไมเจริญขึ้น คงที่อยู หิริ โอตตัปปะ วิริยะ
และปญญาของเขานั้นไมเสื่อมลง ไมเจริญขึ้น คงที่อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่โผลขึ้นมาได
แลวทรงตัวอยูอ ยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลที่โผลขึ้นมาไดแลวเหลียวไปมาอยางไร บุคคลบางคนใน
โลกนี้ โผลขึ้นมาได คือ เขามีธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา หิริโอตตัปปะ วิริยะ ปญญา
ชั้นดีๆ ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไปเขาเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนาดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่โผลขึ้นมาไดแลวเหลียว
ไปมาอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลที่โผลขึ้นมาไดแลวเตรียมตัวจะขามอยางไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ โผลขึ้นมาได คือ เขามีธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา หิริโอตตัปปะ วิริยะ ปญญา
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ชั้นดีๆ ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป เพราะทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบา
บางลง เขาเปนพระสกทาคามีมาสูโลกนี้อีกครั้งเดียวเทานั้น แลวทําที่สดุ ทุกขได บุคคลที่โผลขึ้น
มาไดแลวเตรียมตัวจะขามอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลที่โผลขึ้นมาแลวไดทพี่ ึ่งอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ โผล
ขึ้นมาได คือ เขามีธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะวิริยะ ปญญา ชั้นดีๆ ในกุศล
ธรรมทั้งหลาย เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕สิ้นไป เขาเปนพระอนาคามี จักปรินิพพานในภพนัน้
มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลที่โผลขึ้นมาแลวไดทพี่ ึ่งอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุคคลที่โผลขึ้นมาไดแลวเปนพราหมณ ขามถึงฝงอยูบนบกอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ โผลขึ้นมาได คือ เขามีธรรมเหลานี้คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ
วิริยะ ปญญา ชั้นดีๆ ในกุศลธรรมทั้งหลายเขากระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิง่ เอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู บุคคลที่
โผลขึ้นมาไดแลวเปนพราหมณ ขามถึงฝงอยูบนบกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบ
ดวยน้ํา ๗ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
อนิจจาสูตร
[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของ
ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
๗ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเทีย่ ง มีความ
สําคัญวาไมเที่ยง ทั้งรูวาเปนของไมเที่ยง ในสังขารทั้งปวง ตั้งใจมั่น ติดตอกันไปไมขาดสาย
มีปญญาหยั่งทราบ ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู นี้เปนบุคคลที่ ๑ เปนผูควรของ
คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเที่ยง ...
มีปญญาหยั่งทราบ ความสิ้นอาสวะ และความสิ้นชีวิตของเขา ไมกอนไมหลังกัน นี้เปนบุคคล
ที่ ๒ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเที่ยง ...
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เขาจักปรินิพพานในระหวาง นี้เปน
บุคคลที่ ๓ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอืน่ ยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเที่ยง ...
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไปเขาจักปรินิพพานในเมื่ออายุเลยกึ่ง
นี้เปนบุคคลที่ ๔ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเที่ยง ...
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไปเขาจักปรินิพพานโดยไมตองใชความเพียร
นัก นี้เปนบุคคลที่ ๕ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเที่ยง ...
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไปเขาจักปรินิพพานโดยตองใชความเพียร
เรี่ยวแรง นี้เปนบุคคลที่ ๖ เปนผูควรของคํานับ ... เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอืน่ ยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทง้ั หลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเที่ยง
มีความสําคัญวาไมเทีย่ ง ทั้งรูวาเปนของไมเที่ยง ในสังขารทั้งปวง ตั้งใจมั่น ติดตอกันไปไม
ขาดสาย มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เขาเปนผูมีกระแสในเบื้องบน
ไปสูอกนิฏฐภพ นี้เปนบุคคลที่ ๗ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่น
ยิ่งกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ
เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๖
ทุกขสูตร
[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญ
ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความทุกข
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มีความสําคัญวาเปนทุกข ทั้งรูวาเปนทุกข ในสังขารทั้งปวง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗
จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับเปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทํา
อัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิง่ กวา ฯ
จบสูตรที่ ๗
อนัตตาสูตร
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นวาเปนอนัตตา
มีความสําคัญวาเปนอนัตตา ทั้งรูวาเปนอนัตตา ในธรรมทั้งปวง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
๗ จําพวกนีแ้ ล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๘
นิพพานสูตร
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ
เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวก
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความเปนสุข สําคัญวาสุข ทั้งรูวาเปนสุข
ในนิพพาน ตั้งใจมั่น ติดตอกันไปไมขาดสาย มีปญญาหยั่งทราบ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู นี้เปนบุคคลที่ ๑ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนสุข ...
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิตของทานผูน ั้น ไมกอนไมหลังกัน
นี้เปนบุคคลที่ ๒ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนสุข ...
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไปจักปรินิพพานในระหวาง นี้เปนบุคคล
ที่ ๓ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนสุข ...
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไปจักปรินิพพานในเมื่ออายุเลยกึง่ นี้เปน
บุคคลที่ ๔ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนสุข ...
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไปจักปรินิพพานโดยไมตองใชความเพียรนัก
นี้เปนบุคคลที่ ๕ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนสุข ...
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป จักปรินิพพานดวยตองใชความเพียร
เรี่ยวแรง นี้เปนบุคคลที่ ๖ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนสุข ...
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไปเปนผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ
นี้เปนบุคคลที่ ๗ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคล ๗จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของ
ทําบุญเปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๙
นิททสวัตถุสูตร
[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิททสวัตถุ ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมคี วามพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานสิกขาและเปนผูไดความยินดี
ในการสมาทานสิกขาตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการใครครวญธรรม และเปนผู
ไดความยินดีในการใครครวญธรรมตอไป ๑เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในอันที่จะกําจัด
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ความอยาก และเปนผูไดความยินดีในอันทีจ่ ะกําจัดความอยากตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจอยาง
แรงกลาในการหลีกเรนและเปนผูไดความยินดีในการหลีกเรนตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจ
อยางแรงกลาในการปรารภความเพียร และเปนผูไดความยินดีในการปรารภความเพียรตอไป ๑
เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในความเปนผูมีสติรอบคอบ และเปนผูไ ดความยินดีในความเปน
ผูมีสติรอบคอบตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการแทงตลอดดวยทิฐิ และเปนผู
ไดความยินดีในการแทงตลอดดวยทิฐิตอไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิททสวัตถุ ๗ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอนุสยวรรคที่ ๒
__________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อนุสยสูตรที่ ๑
๒. อนุสยสูตรที่ ๒
๓. กุลสูตร
๔. ปุคคลสูตร
๕. อุทกูปมสูตร
๖. อนิจจาสูตร
๗. ทุกขสูตร
๘. อนัตตาสูตร
๙. นิพพานสูตร
๑๐. นิททสวัตถุสูตร
___________
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วัชชีวรรคที่ ๓
สารันททสูตร
[๑๙] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ สารันททเจดีย ใกลพระนครเวสาลี
ครั้งนั้นแล เจาลิจฉวีหลายพระองคดวยกัน พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรง
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาค
ไดตรัสกะเจาลิจฉวีเหลานัน้ วาดูกรลิจฉวีทงั้ หลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ
แกทานทั้งหลายทานทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว เจาลิจฉวีเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปน
ไฉน คือ ชาววัชชีจักหมัน่ ประชุมกันเนืองนิตย เพียงใด ชาววัชชีพงึ หวังความเจริญได
แนนอน ไมพงึ หวังความเสื่อมเลย เพียงนัน้ ชาววัชชีเมื่อประชุมก็จกั พรอมเพรียงกันประชุม
เมื่อเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิกประชุมและจักพรอมเพรียงชวยกันทํากิจที่ควรทํา เพียงใด
ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีจกั ไม
บัญญัติสิ่งที่ยังไมบัญญัติ จักไมถอนสิ่งที่ทานบัญญัติไวแลว ประพฤติมนั่ อยูในธรรมของชาววัชชี
ครั้งโบราณ ตามที่ทานบัญญัติไว เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวัง
ความเสื่อมเลย เพียงนัน้ ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาทานวัชชีผูใหญทั้งหลาย
และจักสําคัญถอยคําแหงทานเหลานั้น วาเปนถอยคําอันตนพึงเชื่อฟง เพียงใด ชาววัชชีพึงหวัง
ความเจริญไดแนนอน ไมพงึ หวังความเสื่อมเลย เพียงนัน้ ชาววัชชีจักไมขมขืนบังคับปกครอง
หญิงในสกุล เพียงใดชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนัน้
ชาววัชชียังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชี ทั้งภายในและภายนอก
และไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรม ซึ่งเคยให เคยทําแกเจติยสถานเหลานั้น เพียงใด ชาว
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วัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีจักถวายความ
อารักขา ความคุมครอง ปองกันโดยชอบธรรมในพระอรหันตทั้งหลาย เปนอยางดี ดวยหวังวา
ไฉนพระอรหันตทั้งหลายที่ยังไมมาพึงมาสูแวนแควน และที่มาแลว พึงอยูเปนสุขเพียงใด
ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย
อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยูในชาววัชชี และชาววัชชียังปรากฏอยูใน อปริหานิยธรรม
๗ ประการนี้ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอนไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
วัสสการสูตร
[๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาแผนดินมคธ พระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร ทรงพระประสงคจะ
ยาตราทัพไปย่าํ ยีชาววัชชี ทาวเธอจึงตรัสอยางนีว้ าเราจักตัดเจาวัชชีผูมีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก
อยางนี้ๆ ใหขาดสูญ ใหพินาศ ใหถึงความยอยยับดับสูญ ครั้งนั้นแล พระเจาแผนดินมคธ
พระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร จึงตรัสเรียกวัสสการพราหมณมหาอํามาตยของแควนมคธมา
ปรึกษาวา ดูกรทานพราหมณ เชิญทานเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ จงถวายบังคม
พระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาตามคําสั่งของเรา จงทูลถามถึงความเปนผูมีพระอาพาธ
นอย มีพระโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา ทรงมีกําลัง ความอยูสําราญวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบตุ ร ทรงถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค
ดวยเศียรเกลา ฯ ทรงทูลถามถึงความเปนผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา
ทรงมีกําลังความอยูสําราญ และจงกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ
พระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร ทรงพระประสงคจะยาตราทัพไปย่ํายีชาววัชชีทาวเธอตรัส
อยางนี้วา เราจักตัดเจาวัชชีผมู ีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนีๆ้ ใหขาดสูญใหพินาศ ใหถงึ ความ
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ยอยยับดับสูญ ดังนี้ ทานจงสําเหนียกพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคทรงพยากรณนั้นไวใหดี แลว
มาบอกแกเรา พระตถาคตเจาทั้งหลายจะไมตรัสพระดํารัสที่คลาดเคลื่อนจากความจริงเลย วัสส
การพราหมณมหาอํามาตยแหงแควนมคธ รับพระราชโองการพระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรู
เวเทหีบตุ รแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบตุ ร
ทรงถวายบังคมพระบาทของพระโคดมผูเจริญดวยเศียรเกลา ทรงกราบทูลถามถึงความเปนผูมี
พระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบางกระปรี้กระเปรา ทรงมีกําลัง ความอยูส ําราญ ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธทรงพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร ทรงมีพระประสงคจะยาตราทัพ
ไปย่ํายีชาววัชชี ทาวเธอตรัสอยางนี้วา จักตัดเจาวัชชีผูมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ๆ ใหขาดสูญ
ใหพินาศ ใหถึงความยอยยับดับสูญ ฯ
ก็สมัยนั้นแล ทานพระอานนทยนื ถวายงานพัดพระผูมีพระภาค อยู ณ เบื้องพระปฤษฎางค
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอไดสดับมาแลวดังนี้
หรือวา ชาววัชชีหมั่นประชุมกันเนืองนิตยพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีหมั่นประชุมกันเนืองนิตย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีจักประชุมกันเนืองนิตย เพียงใด ชาววัชชีพงึ หวังความ
เจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนัน้ ดูกรอานนทเธอสดับมาแลวดังนีห้ รือวา
ชาววัชชีเมื่อประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอม
เพรียงชวยกันทํากิจที่ควรทํา ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีเมื่อประชุมก็พรอมเพรียง
กันประชุม เมือ่ เลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงชวยกันทํากิจทีค่ วรทํา
พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีเมื่อประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็
พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงชวยกันทํากิจทีค่ วรทํา เพียงใดชาววัชชีพึงหวังความ
เจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนัน้ ดูกรอานนท เธอไดสดับมาแลวดังนี้
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หรือวา ชาววัชชีไมบัญญัติสิ่งที่ยังไมไดบัญญัติไมเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติแลว ประพฤติมั่นอยู
ในธรรมของชาววัชชีตามทีไ่ ดบัญญัติไวในครั้งกอน ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีไมบัญญัติสิ่งที่ยังไมได
บัญญัติ ไมเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไวแลว ประพฤติมั่นอยูใ นธรรมของชาววัชชี ตามทีไ่ ดบัญญัติ
ไวในครั้งกอน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีจักไมบัญญัตสิ ิ่งที่ยังไมไดบญ
ั ญัติ ไมเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติ
ไวแลว จักประพฤติมั่นอยูใ นธรรมของชาววัชชี ตามที่บญ
ั ญัติไวในครัง้ กอนๆ เพียงใด
ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ดูกรอานนท เธอ
ไดสดับมาดังนี้หรือวา ชาววัชชียังสักการะเคารพ นับถือ บูชา ชาววัชชีผูใหญ และยอม
สําคัญถอยคําแหงทานเหลานัน้ วาเปนถอยคําอันตนพึงเชื่อฟง ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชียังสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ชาววัชชีผูใหญ และยอมสําคัญถอยคําแหงทานเหลานั้นวาเปนถอยคําอันตนพึง
เชื่อฟง พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท ชาววัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ชาววัชชีผูใหญ และจัก
สําคัญถอยคําแหงทานเหลานัน้ วาเปนถอยคําอันตนพึงเชื่อฟงเพียงใด ชาววัชชีพงึ หวังความ
เจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนัน้ ดูกรอานนท เธอไดสดับมาดังนี้หรือวา
ชาววัชชีไมขมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีไมขมขืนบังคับปกครอง
หญิงในสกุล พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีไมขมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล เพียงใด ชาววัชชี
พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนัน้ ดูกรอานนท เธอไดสดับมา
ดังนี้หรือวา ชาววัชชียังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชี ทั้งภายใน
ภายนอก และไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให เคยทําแกเจติยสถานเหลานั้น ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชียังคงสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา เจติยสถานของชาววัชชีทั้งภายในภายนอก และไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรม
ซึ่งเคยใหเคยทําแกเจติยสถานเหลานั้น พระเจาขา ฯ
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พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เจติยสถาน ของชาววัชชี
ทั้งภายในภายนอก และจักไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให เคยทําแกเจติยสถาน
เหลานั้น เพียงใด ชาววัชชีพงึ หวังความเจริญไดแนนอนไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น
ดูกรอานนท เธอไดสดับมาดังนี้หรือวาชาววัชชีถวายความอารักขา ความคุมครอง ปองกัน
อันชอบธรรม ในพระอรหันตทั้งหลาย เปนอยางดี ดวยหวังวา ไฉนพระอรหันตทั้งหลายที่ยัง
ไมมา พึงมาสูแวนแควน และที่มาแลวพึงอยูเปนสุข ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีจักถวายความอารักขา
ความคุมครอง ปองกัน อันชอบธรรมในพระอรหันตทั้งหลายเปนอยางดี ดวยหวังวา ไฉน
พระอรหันตทงั้ หลายที่ยังไมมา พึงมาสูแวนแควนและทีม่ าแลวพึงอยูเปนสุข พระเจาขา
พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีจักถวายความอารักขา ความคุมครอง ปองกันอันชอบธรรม
ในพระอรหันตทั้งหลาย เปนอยางดี ดวยหวังวา ไฉนพระอรหันตทั้งหลายที่ยังไมมา จงมาสู
แวนแควน ที่มาแลวพึงอยูเปนสุข เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวัง
ความเสื่อมเลย เพียงนัน้ ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะวัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงแควนมคธวา ดูกร
พราหมณ สมัยหนึ่ง เราอยู ณ สารันททเจดีย ใกลพระนครเวสาลี ณ ที่นั้น เราไดแสดง
อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ แกเจาวัชชีวา ดูกรพราหมณ อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้
จักตั้งอยูใ นชาววัชชี และชาววัชชีจักปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด ชาววัชชี
พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนัน้ ฯ
วัสสการพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชาววัชชีประกอบดวยอปริหานิย
ธรรมแมแตละอยาง ก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพงึ หวังความเสื่อมเลย จะกลาวไย
ถึงชาววัชชีผูประกอบดวยอปริหานิยธรรม ๗ ประการเลา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อนึง่ ชาววัชชี
อันพระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร ไมพึงทําการตอยุทธดวยได เวนเสียจาก
การเกลี้ยกลอมเวนเสียจากการยุยงใหแตกกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคผูมีกิจมาก
มีกรณียมาก ขอกราบลาไป ณ บัดนี้ ฯ
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พ. ดูกรพราหมณ บัดนี้ทา นจงรูกาลที่ควรเถิด ฯ
ลําดับนั้น วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงแควนมคธชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของ
พระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะแลวหลีกไป ฯ
จบสูตรที่ ๒
ภิกขุสูตร
[๒๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
อปริหานิยธรรม ๗ ประการแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง จงใสใจไวใหดีเราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉน ภิกษุทั้งหลายหมัน่ ประชุมกันเนืองนิตย เพียงใด พึงหวัง
ความเจริญไดแนนอน ไมพงึ หวังความเสื่อมเลย เพียงนัน้ ภิกษุทั้งหลายเมื่อประชุมก็พรอม
เพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิก จักพรอมเพรียงชวยกันทํากิจทีส่ งฆพึงทํา
เพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายจัก
ไมบัญญัติสิ่งที่ยังไมไดบัญญัติ จักไมเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติแลว จักประพฤติมั่นในสิกขาบทตามที่
บัญญัติไวแลว เพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น
ภิกษุทั้งหลายยังสักการะ เคารพนับถือ บูชา ทานผูเปนเถระ เปนรัตตัญู บวชมานาน
เปนสังฆบิดรเปนสังฆปริณายก และจักสําคัญถอยคําแหงทานเหลานั้นวา เปนถอยคําอันตน
พึงเชื่อฟง เพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ภิกษุ
ทั้งหลายไมตกอยูในอํานาจตัณหาที่เกิดขึ้นแลว อันเปนเหตุใหเกิดในภพตอไป เพียงใด พึง
หวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายจักพอใจอยูใน
เสนาสนะปาเพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอนไมพงึ หวังความเสื่อมเลย เพียงนัน้
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ภิกษุทั้งหลายจักเขาไปตั้งความระลึกถึงเฉพาะตนไดวา ไฉนหนอ เพือ่ นพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รัก
ที่ยังไมมา ขอจงมา และที่มาแลวพึงอยูเปนสุข เพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไม
พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยูใน
ภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายจักปรากฏในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้เพียงใด ภิกษุทั้งหลาย
พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
กรรมสูตร
[๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการแกเธอทั้งหลาย ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉนคือ ภิกษุทั้งหลายจักไมยนิ ดีการงาน
จักไมขวนขวายความยินดีการงาน เพียงใดภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึง
หวังความเสื่อมเลย เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายจักไมยินดีการคุย ฯลฯ จักไมยินดีความหลับ ฯลฯ
จักไมยินดีการคลุกคลีดวยหมูคณะ ฯลฯ จักไมเปนผูมีความปรารถนาลามก จักไมตกอยูในอํานาจ
แหงความปรารถนาลามก ฯลฯ จักไมคบมิตรชั่ว จักไมมสี หายชั่ว จักไมมีเพื่อนชั่ว ฯลฯ จัก
ไมถึงความทอถอยเสียในระหวางที่บรรลุคุณวิเศษเพียงเล็กนอยเพียงใด ภิกษุทั้งหลายพึงหวัง
ความเจริญไดแนนอน ไมพงึ หวังความเสื่อมเลยเพียงนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗
ประการนี้ จักตั้งอยูในภิกษุท้งั หลาย และภิกษุทั้งหลายจักปรากฏอยูใ นอปริหานิยธรรม ๗
ประการนี้ เพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย
เพียงนัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
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สัทธิยสูตร
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แกเธอทั้งหลาย ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉนคือ ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูม ีศรัทธาอยู
เพียงใด ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ภิกษุ
ทั้งหลาจักเปนผูมีหิริ ฯลฯจักเปนผูมีโอตตัปปะ ฯลฯ จักเปนพหุสูต ฯลฯ จักปรารภความ
เพียร ฯลฯ จักเปนผูมีสติ ฯลฯ จักเปนผูมีปญญา เพียงใด ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญได
แนนอน ไมพงึ หวังความเสื่อมเลย เพียงนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้
จักตั้งอยูใ นภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายจักปรากฏอยูใ นอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด
ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอนไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
[๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการแกเธอทั้งหลาย ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉนคือ ภิกษุทั้งหลายจักเจริญสติ
สัมโพชฌงคอยู เพียงใด ภิกษุทั้งหลายก็พงึ หวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย
เพียงนัน้ ภิกษุทั้งหลายจักเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯ จักเจริญวิริยสัมโพชฌงค ฯลฯ จัก
เจริญปติสัมโพชฌงค ฯลฯ จักเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ จักเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ฯลฯ
จักเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอยู เพียงใด ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึง
หวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยูใน
ภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายจักปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด ภิกษุ
ทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๖
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สัญญาสูตร
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แกเธอทั้งหลาย ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือภิกษุทั้งหลายจักเจริญอนิจจสัญญา
อยูเพียงใด ภิกษุทั้งหลายก็พงึ หวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น
ภิกษุทั้งหลายจักเจริญอนัตตสัญญา ฯลฯ จักเจริญอสุภสัญญา ฯลฯ จักเจริญอาทีนวสัญญา ฯลฯ
จักเจริญปหานสัญญา ฯลฯ จักเจริญวิราคสัญญา ฯลฯ จักเจริญนิโรธสัญญาอยู เพียงใด ภิกษุ
ทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ดูกรภิกษุท้งั หลาย
อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยูในภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายจักปรากฏอยูใน
อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด ภิกษุทั้งหลาย ก็พงึ หวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวัง
ความเสื่อมเลย เพียงนัน้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๗
เสขสูตร
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุผู
เสขะ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูช อบการงาน ๑ ความเปนผูช อบคุย ๑ ความเปน
ผูชอบหลับ ๑ ความเปนผูคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑
ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ๑ กิจที่สงฆจะพึงทํามีอยูในสงฆ ภิกษุไมสําเหนียกในกิจ
นั้นอยางนี้วาก็พระเถระผูรัตตัญู บวชมานาน เปนผูรับภาระ มีอยูใ นสงฆ ทานเหลานั้นจะ
รับผิดชอบดวยกิจนี้ ดังนี้ ตองขวนขวายดวยตนเอง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรม ๗ ประการนีแ้ ล
ยอมเปนไปเพือ่ ความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไป
เพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมชอบการงาน ๑ ความ
เปนผูไมชอบคุย ๑ความเปนผูไมชอบหลับ ๑ ความเปนผูไมชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความ
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เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูรูจกั ประมาณในโภชนะ ๑ กิจที่สงฆจะพึง
ทํามีอยูในสงฆ ภิกษุสําเหนียกในกิจนั้นอยางนีว้ า ก็พระเถระผูรัตตัญูบวชมานาน เปนผู
รับภาระ มีอยูใ นสงฆ ทานเหลานั้นจะรับผิดชอบดวยกิจนั้นดังนี้ ไมตองขวนขวายดวย
ตนเอง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้แลยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ ฯ
จบสูตรที่ ๘
หานิสูตร
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกอุบาสก
๗ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกขาดการเยีย่ มเยียนภิกษุ ๑ละเลยการฟงธรรม ๑ ไมศึกษา
ในอธิศีล ๑ ไมมากดวยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งที่เปนเถระ ทั้งเปนผูใหม ทั้งปานกลาง ๑
ตั้งจิตติเตียนคอยเพงโทษฟงธรรม ๑แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑ ทําสักการะกอน
ในเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมเปนไป
เพื่อความเสื่อมแกอุบาสกดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความ
ไมเสื่อมแกอุบาสก๗ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกไมขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ ๑ ไมละเลย
การฟงธรรม ๑ ศึกษาในอธิศีล ๑ มากดวยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งที่เปนเถระ ทั้งเปนผูใหม
ทั้งปานกลาง ๑ ไมตั้งจิตติเตียน ไมคอยเพงโทษฟงธรรม ๑ ไมแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนา
นี้ ๑ กระทําสักการะกอนในเขตบุญในศาสนานี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้แล
ยอมเปนไปเพือ่ ความไมเสื่อมแกอุบาสก ฯ
อุบาสกใดขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุผูอบรมตน ละเลยการฟง
อริยธรรม ไมศึกษาในอธิศีล มีความไมเลื่อมใสเจริญยิ่งๆ
ขึ้นไป ในภิกษุทั้งหลาย ตั้งจิตติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม
แสวงหาเขตบุญอื่นภายนอกศาสนานี้ และกระทําสักการะ
กอนในเขตบุญภายนอกศาสนานี้ อุบาสกนั้นซองเสพธรรม
อันเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม อันเราแสดงแลว ๗ ประการ
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นี้แล ยอมเสื่อมจากสัทธรรม อุบาสกใดไมขาดการเยี่ยม
เยียนภิกษุผูอบรมตน ไมละเลยการฟงอริยธรรม ศึกษาอยู
ในอธิศีล มีความเลื่อมใสเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปในภิกษุทงั้ หลาย
ไมตั้งจิตติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม ไมแสวงหาเขตบุญอื่น
ภายนอกศาสนานี้ และกระทําสักการะกอนในเขตบุญใน
ศาสนานี้ อุบาสกนั้นซองเสพธรรมอันไมเปนที่ตงั้ แหง
ความเสื่อม อันเราแสดงดีแลว ๗ ประการนี้แล ยอมไม
เสื่อมจากสัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๙
วิปตติสัมภวสูตร
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติของอุบาสก ๗ ประการนี้ ... สมบัติของอุบาสก ๗
ประการนี้ ... ความเสื่อมของอุบาสก ๗ ประการนี้ ... ความเจริญของอุบาสก ๗ ประการนี้
๗ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกไมขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ ๑ ไมละเลยการฟงสัทธรรม ๑
ศึกษาในอธิศีล ๑ มากดวยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งทีเ่ ปนเถระ ผูใหม ทั้งปานกลาง ๑ ไม
ตั้งจิตติเตียน ไมคอยเพงโทษฟงธรรม ๑ ไมแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑ กระทําสักการะ
กอนในเขตบุญในศาสนานี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเจริญของอุบาสก ๗ ประการนี้แล ฯ
อุบาสกใด ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุผูอบรมตน ละเลยการฟง
อริยธรรม ไมศึกษาในอธิศีล มีความไมเลื่อมใสเจริญยิ่งๆ
ขึ้นไปในภิกษุทั้งหลาย ตั้งจิตติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม
แสวงหาเขตบุญอื่นภายนอกศาสนานี้ และกระทําสักการะ
กอนในเขตบุญภายนอกในศาสนานี้ อุบาสกนั้นซองเสพ
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม อันเราแสดงแลว ๗ ประการ
นี้แล ยอมเสื่อมจากสัทธรรม อุบาสกใดไมขาดการเยี่ยม
เยียนภิกษุผูอบรมตน ไมละเลยการฟงอริยธรรม ศึกษาอยูใน
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อธิศีล มีความเลื่อมใสเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปในภิกษุทั้งหลาย
ไมตั้งจิตติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม ไมแสวงหาเขตบุญอื่น
ภายนอกศาสนานี้ และกระทําสักการะกอนในเขตบุญใน
ศาสนานี้ อุบาสกนั้นซองเสพธรรมอันไมเปนที่ตงั้ แหงความ
เสื่อม อันเราแสดงดีแลว ๗ ประการนี้แล ยอมไมเสื่อม
จากสัทธรรม
จบสูตรที่ ๑๐
จบวัชชีวรรคที่ ๓
_________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สารันททสูตร
๒. วัสสการสูตร
๓. ภิกขุสูตร
๔. กรรมสูตร
๕. สัทธิยสูตร
๖. โพธิยสูตร
๗. สัญญาสูตร
๘. เสขสูตร
๙. หานิสูตร
๑๐. วิปตติสัมภวสูตร
_________

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 29
เทวตาวรรคที่ ๔
อัปปมาทสูตร
[๒๙] ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดาตนหนึ่งมีผิวพรรณงาม ยังพระวิหาร
เชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผูม ีพระภาค
แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้
ยอมเปนไปเพือ่ ความไมเสื่อมแกภกิ ษุ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระ
ศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑
ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑ ความเปนผูเคารพในความไมประมาท ๑ ความเปนผูเคารพใน
ปฏิสันถาร ๑ ธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุ เทวดานัน้ กราบทูล
ดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย ลําดับนั้น เทวดานัน้ ทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา
ถวายอภิวาท กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้นเอง ครั้นลวงราตรีนั้นไป พระผูมีพระภาค
ตรัสกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไป เทวดาตนหนึ่งมี
ผิวพรรณงาม ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสวแลว เขามาหาเราถึงที่อยู ไหวเราแลวยืนอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญธรรม ๗ ประการนี้
ยอมเปนไปเพือ่ ความไมเสื่อมแกภกิ ษุ ๗ ประการเปนไฉนคือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑
ความเปนผูเคารพในธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความ
เปนผูเคารพในสมาธิ ๑ความเปนผูเคารพในความไมประมาท ๑ ความเปนผูเคารพในปฏิสันถาร ๑
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนีแ้ ล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เทวดานั้นครั้นกลาวดังนี้แลว ไหวเรา กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ทีน่ ั้นเอง ฯ
ภิกษุผมู ีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม
มีความเคารพอยางแรงกลาในสงฆ มีความเคารพในสมาธิ
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มีความเพียร มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา มีความ
เคารพในความไมประมาท มีความเคารพในปฏิสันถาร
เปนผูไมควรเพื่อความเสื่อม ยอมมีในที่ใกลนิพพานทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๑
หิรีมาสูตร
[๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดาตนหนึ่งมีผวิ พรรณ
งาม ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสวแลว เขามาหาเราถึงที่อยูไหวเราแลวยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผเู จริญ ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไป
เพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความ
เปนผูเคารพในธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผู
เคารพในสมาธิ ๑ ความเปนผูเคารพในหิริ ๑ ความเปนผูเคารพในโอตตัปปะ ๑ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสือ่ มแกภกิ ษุ เทวดานัน้ ครั้นกลาวดังนี้
แลว ไหวเรา กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
ภิกษุผูมคี วามเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม
มีความเคารพอยางแรงกลาในสงฆ มีความเคารพในสมาธิ
มีความเพียร มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา ถึงพรอม
ดวยหิริและโอตตัปปะ มีความเคารพ ยําเกรง เปนผูไมควร
เพื่อความเสื่อม ยอมมีในที่ใกลนิพพานทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๓
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สุวจสูตรที่ ๑
[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดาตนหนึ่ง ฯลฯ
ไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสือ่ มแก
ภิกษุ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในธรรม ๑
ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑ ความ
เปนผูวางาย ๑ความเปนผูมีมติ รดีงาม ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไป
เพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดานั้น ครั้นกลาวดังนี้แลวไหวเรา กระทํา
ประทักษิณแลว หายไป ณ ทีน่ ั้นเอง ฯ
ภิกษุผูมคี วามเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม
มีความเคารพอยางแรงกลาในสงฆ มีความเคารพในสมาธิ
มีความเพียร มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา มีมิตรดีงาม
เปนผูวางาย มีความเคารพ ยําเกรง เปนผูไมควรเพื่อความ
เสื่อม ยอมมีในที่ใกลนิพพานทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๓
สุวจสูตรที่ ๒
[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดาตนหนึ่ง ฯลฯ
ไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสือ่ มแก
ภิกษุ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในธรรม ๑
ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑ ความ
เปนผูวางาย ๑ ความเปนผูมีมติ รดีงาม ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้แล ยอม
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เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดานั้นครั้นกลาวดังนี้แลว ไหวเรา
กระทําประทักษิณแลว หายไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคยอมรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตที่พระองคตรัสแลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้วา
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตนเองเปนผูมีความเคารพในพระศาสดา กลาวสรรเสริญความเปนผูเคารพ
ในพระศาสดา ชักชวนภิกษุเหลาอื่นผูไมมีความเคารพในพระศาสดาใหเคารพในพระศาสดา
และกลาวสรรเสริญภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา ตามความเปนจริง โดยกาลอันควรตนเอง
เปนผูเคารพในธรรม ฯลฯ ตนเองเปนผูมคี วามเคารพในสงฆ ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเคารพใน
สิกขา ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเคารพในสมาธิ ฯลฯ ตนเองเปนผูวางาย ฯลฯ ตนเองเปนผูมีมิตร
ดีงาม กลาวสรรเสริญความเปนผูมีมิตรดีงามชักชวนภิกษุเหลาอื่นผูไมมีมิตรดีงาม ใหเปนผูมี
มิตรดีงาม และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอื่นผูมีมิตรดีงาม ตามความเปนจริง โดยกาลอันควร
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอ
นี้ โดยพิสดารอยางนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร เธอรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตที่เรา
กลาวแลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้ เปนการดีแล ดูกรสารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้
ตนเองเปนผูมคี วามเคารพในพระศาสดา กลาวสรรเสริญความเปนผูม ีความเคารพในพระศาสดา
ชักชวนภิกษุเหลาอื่นผูไมมีความเคารพในพระศาสดา ใหเปนผูมีความเคารพในพระศาสดา และ
กลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอืน่ ผูมีความเคารพในพระศาสดา ตามความเปนจริง โดยกาลอันควร
ตนเองเปนผูมคี วามเคารพในธรรม ฯลฯ ตนเองเปนผูมคี วามเคารพในสงฆ ฯลฯ ตนเองเปนผูมี
ความเคารพในสิกขา ฯลฯ ตนเองเปนผูมคี วามเคารพในสมาธิ ฯลฯตนเองเปนผูวางาย ฯลฯ
ตนเองเปนผูมมี ิตรดีงาม กลาวสรรเสริญความเปนผูมีมิตรดีงาม ชักชวนภิกษุเหลาอื่นผูไ มมีมิตร
ดีงาม ใหเปนผูม ีมิตรดีงาม และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอื่นผูมมี ิตรดีงาม ตามความเปนจริง
โดยกาลอันควร ดูกรสารีบุตร เธอพึงเห็นเนื้อความแหงภาษิตที่เรากลาวแลวโดยยอนี้ โดยพิสดาร
อยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
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สขสูตรที่ ๑
[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงคบมิตรผูประกอบดวยองค ๗ ประการ
๗ ประการเปนไฉน คือ มิตรผูใหของที่ใหไดยาก ๑ รับทํากิจที่ทําไดยาก ๑ อดทนถอยคําที่
อดใจไดยาก ๑ บอกความลับของตนแกเพื่อน ๑ ปดความลับของเพื่อน ๑ ไมละทิ้งในยามวิบัติ ๑
เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติก็ไมดูหมิ่น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงคบมิตรผูประกอบดวย
องค ๗ ประการนี้แล ฯ
มิตรที่ดีงามยอมใหของที่ดีงามใหไดยาก รับทํากิจทีท่ ําไดยาก
อดทนถอยคําหยาบคาย แมยากที่จะอดใจไวได บอกความ
ลับของตนแกเพื่อน ปดบังความลับของเพื่อน ไมละทิ้ง
ในยามวิบัติ เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติ ก็ไมดูหมิ่น ฐานะ
เหลานี้มอี ยูในบุคคลใด บุคคลนั้นเปนมิตรแท ผูประสงค
จะคบมิตร ก็ควรคบมิตรเชนนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๕
สขสูตรที่ ๒
[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการควรเสพควรคบเปนมิตร
ควรเขาไปนั่งใกล แมถูกขับไล ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือภิกษุเปนทีร่ ักใครพอใจ ๑
เปนที่เคารพ ๑ เปนผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูฉลาดพูด ๑ เปนผูอดทนตอถอยคํา ๑ พูดถอยคํา
ลึกซึ้ง ๑ ไมชักนําในทางที่ไมดี ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนีแ้ ล
ควรเสพ ควรคบเปนมิตร ควรเขาไปนั่งใกล แมถูกขับไล ฯ
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ภิกษุเปนที่รักใคร พอใจ เปนทีเ่ คารพ ควรสรรเสริญ
ฉลาดพูด อดทนตอถอยคํา พูดถอยคําลึกซึ้ง ไมชักนํา
ในทางที่ไมดี ฐานะเหลานี้มีอยูในภิกษุใด ภิกษุนนั้ เปน
มิตรแท มุงอนุเคราะหแตสิ่งที่เปนประโยชน ผูประสงค
จะคบมิตร ควรคบมิตรเชนนั้น แมจะถูกขับไล ฯ
จบสูตรที่ ๖
ปฏิสัมภิทาสูตรที่ ๑
[๓๕] ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ พึงกระทําใหแจงซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงอยู ตอการไมนานเลย ธรรม ๗ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เมื่อจิตหดหู ก็รูชัดตามเปนจริงวาจิตของเราหดหู จิตทอแทในภายใน ก็รูชัดตาม
เปนจริงวา จิตของเราทอแทในภายใน หรือจิตที่ฟุงซานไปภายนอก ก็รูชัดตามเปนจริงวา
จิตของเราฟุงซานไปภายนอก เวทนายอมเกิดขึ้น ยอมปรากฏ ยอมถึงการตั้งอยูไมได ภิกษุนั้น
ทราบแลว สัญญายอมเกิดขึ้น ยอมปรากฏ ยอมถึงการตั้งอยูไมได ภิกษุนนั้ ทราบแลว วิตก
ยอมเกิดขึน้ ยอมปรากฏ ยอมถึงการตั้งอยูไมได ภิกษุนนั้ ทราบแลว อนึ่ง นิมิตในธรรม
เปนที่สบาย ไมเปนที่สบาย เลว ประณีต ดําขาว และเปนปฏิภาคกัน อันภิกษุนั้นเรียนดี
แลว มนสิการดีแลว ทรงไวดีแลวแทงตลอดดีแลว ดวยปญญา ดูกรภิกษุท้งั หลาย
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๗ประการนี้แล พึงกระทําใหแจงซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ ดวยปญญาอันยิ่งเอง
เขาถึงอยูตอกาลไมนานเลย ฯ
จบสูตรที่ ๗
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ปฏิสัมภิทาสูตรที่ ๒
[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรประกอบดวยธรรม ๗ ประการยอมกระทําใหแจง
ซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ ดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงอยู ธรรม ๗ประการเปนไฉน คือ สารีบุตรใน
ธรรมวินัยนี้ เมื่อจิตหดหู ยอมรูชัดตามเปนจริงวา จิตของเราหดหู จิตทอแทในภายใน ก็รูชัด
ตามเปนจริงวาจิตของเราทอแทในภายใน หรือจิตที่ฟุงซานไปภายนอก ก็รูชัดตามเปนจริงวา
จิตของเราฟุงซานไปภายนอก เวทนายอมเกิดขึ้น ยอมปรากฏ ยอมถึงการตั้งอยูไมได สารีบุตร
ทราบแลว สัญญายอมเกิดขึ้น ยอมปรากฏ ยอมถึงการตั้งอยูไมได สารีบตุ รทราบแลว วิตก
ยอมเกิดขึน้ ยอมปรากฏ ยอมถึงการตั้งอยูไมไดสารีบุตรทราบแลว จิตในธรรมเปนทีส่ บาย
ไมสบาย เลว ประณีต ดํา ขาวและเปนปฏิภาคกัน อันสารีบุตรเรียนดีแลว มนสิการดีแลว
ทรงไวดแี ลวแทงตลอดดีแลว ดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยธรรม ๗
ประการนี้แล ยอมกระทําใหแจงซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ ดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๘
วสสูตรที่ ๑
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมยังจิตใหเปนไป
ในอํานาจได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ ฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ฉลาดในการตั้งอยูแหงสมาธิ ๑
ฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในความพรอมมูลแหงสมาธิ ๑ ฉลาดรูในอารมณแหงสมาธิ ๑
ฉลาดในอภินหิ ารแหงสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล
ยอมยังจิตใหเปนไปในอํานาจได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต ฯ
จบสูตรที่ ๙

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 36
วสสูตรที่ ๒
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมยังจิตใหเปน
ไปในอํานาจได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต ธรรม ๗ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สารีบุตรในธรรมวินัยนี้ เปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ ฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ ฉลาดในการตั้งอยู
แหงสมาธิ ๑ ฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในความพรอมมูลแหงสมาธิ ๑ ฉลาดใน
อารมณแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในอภินหิ ารแหงสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรผูประกอบดวย
ธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมยังจิตใหเปนไปในอํานาจได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
นิททสสูตรที่ ๑
[๓๙] ครั้งนั้นแล เวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไป
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานคิดวา เราจะเทีย่ วไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี
ก็ยังเชานัก อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด ครั้งนั้น
ทานพระสารีบุตรเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียป ริพาชก ไดสนทนาปราศรัยกับพวก
อัญญเดียรถียป ริพาชก ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ก็สมัยนั้นพวกอัญญเดียรถียป ริพาชกกําลังนั่งประชุมสนทนากันวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานผูใด
ผูหนึ่งประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณครบ ๑๒ ป ควรจะเรียกวาภิกษุผูนทิ ทสะ ทาน
พระสารีบุตรไมยินดี ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นแลวลุกจาก
ที่นั่งหลีกไปดวยตั้งใจวา เราจะรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค ลําดับนัน้
ทานพระสารีบุตรเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว กลับจากบิณฑบาต ในเวลาปจฉาภัต
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เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว ได
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว
ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ขาพระองคคิดวา เราจะเทีย่ วไปบิณฑบาต
ในพระนครสาวัตถีก็ยังเชานัก อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกลําดับนั้น ขาพระองคเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดสนทนาปราศรัย
กับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ก็สมัยนั้น พวกอัญญเดียรถียป ริพาชกกําลังนั่งประชุมสนทนากันวา ทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ทานผูใดผูหนึ่งประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณครบ ๑๒ ป ควรเรียกวา ภิกษุผู
นิททสะ แตขาพระองคไมยนิ ดี ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้น
ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไปดวยตั้งใจวา เราจะรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตนีใ้ นสํานักของ
พระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจหรือหนอ เพื่อทรงบัญญัติภิกษุผูนทิ ทสะ
ดวยเหตุเพียงการนับพรรษาอยางเดียว ในธรรมวินัยนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร จะไมมใี ครๆ อาจเพื่อบัญญัติ ภิกษุผูนิททสะ
ดวยเหตุเพียงนับพรรษาอยางเดียว ในธรรมวินัยนี้ ดูกรสารีบุตรวัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการนี้
เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว ๗ ประการเปนไฉน ดูกรสารีบุตร ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีฉันทะกลาในการสมาทานสิกขา และมีความรักอยางลึกซึ้งในการสมาทาน
สิกขาตอไป ๑มีฉันทะกลาในการฟงธรรม และมีความรักอยางลึกซึ้งในการฟงธรรมตอไป ๑
มีฉันทะกลาในการกําจัดความอยาก และมีความรักอยางลึกซึ้งในการกําจัดความอยากตอไป ๑
มีฉันทะกลาในการหลีกออกเรน และมีความรักอยางลึกซึ้งในการหลีกออกเรนตอไป ๑ มีฉันทะ
กลาในการปรารภความเพียร และมีความรักอยางลึกซึ้งในการปรารภความเพียรตอไป ๑ มีฉันทะ
กลาในสติเครื่องรักษาตัว และมีความรักอยางลึกซึ้งในสติเครื่องรักษาตัวตอไป ๑ มีฉันทะกลา
ในการแทงตลอดดวยทิฐิ และมีความรักอยางลึกซึ้งในการแทงตลอดดวยทิฐิตอไป ๑ ดูกร
สารีบุตรวัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการนี้แล เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว
ดูกรสารีบุตร ภิกษุผูประกอบดวยวัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการนี้แล ถาประพฤติพรหมจรรย
บริสุทธิ์บริบูรณครบ ๑๒ ป ก็ควรจะเรียกไดวา ภิกษุผูนิททสะ ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์
บริบูรณครบ ๒๔ ป ก็ดี ... ๓๖ ปก็ดี ...๔๘ ปก็ดี ก็ควรจะเรียกไดวา ภิกษุผูนทิ ทสะ ฯ
จบสูตรที่ ๑๑

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 38
นิททสสูตรที่ ๒
[๔๐] สมัยหนึ่ง พระผูมภี าคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี
ครั้งนั้น เปนเวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนคร
โกสัมพี ครั้งนั้นทานคิดวา เราจะเทีย่ วไปบิณฑบาตในพระนครโกสัมพี ก็ยงั เชานัก อยากระนั้น
เลย เราควรเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด ลําดับนัน้ แล ทานพระอานนท
เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดสนทนาปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งก็สมัยนั้น พวก
อัญญเดียรถียป ริพาชกกําลังนั่งประชุมสนทนากันวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานผูใดผูหนึ่งประพฤติ
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณครบ ๑๒ ป ควรจะเรียกวา ภิกษุผูนทิ ทสะ ทานพระอานนทไมยนิ ดี
ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานัน้ ครั้นแลว ลุกจากอาสนะหลีกไปดวย
ตั้งใจวาเราจะรูทั่วถึงเนื้อความแหงคํากลาวของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกในสํานัก ของพระผูมี
พระภาค ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดเทีย่ วบิณฑบาตในพระนครโกสัมพีกลับจากบิณฑบาต
ในเวลาปจฉาภัต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา
ขาพระองคนุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครโกสัมพี ขาพระองคไดคิดวา
เราจะเทีย่ วไปบิณฑบาตในพระนครโกสัมพี ก็ยังเชานัก อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปยังอาราม
ของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ลําดับนั้น ขาพระองคเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกไดสนทนาปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัยนั้นพวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังนั่งประชุม
สนทนากันวา ทานผูมีอายุทั้งหลายทานผูใดผูหนึ่งประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์ บริบูรณครบ ๑๒ ป
ควรเรียกวาภิกษุผูนิททสะ แตขาพระองคไมยินดี ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้น ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยคิดวา เราจะรูทั่วถึงเนื้อความของภาษิตนี้
ในสํานักของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจหรือหนอ เพื่อทรงบัญญัติภิกษุ
ผูนิททสะ ดวยเหตุเพียงนับพรรษาอยางเดียวในธรรมวินัยนี้ ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ไมมีใครๆ อาจเพื่อบัญญัติภิกษุผูนิททสะ ดวย
เหตุเพียงนับพรรษาอยางเดียวในธรรมวินัยนี้ ดูกรอานนท วัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการนี้ เรา
กระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว๗ ประการเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑ ปรารภความเพียร ๑
มีสติ ๑ มีปญญา ๑ดูกรอานนท วัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการนีแ้ ล เรากระทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว ดูกรอานนท ภิกษุผูประกอบดวยวัตถุแหงนิททสะ ๗ประการ
นี้แล ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์ บริบูรณครบ ๑๒ ปก็ดี ควรจะเรียกไดวา ภิกษุผนู ิททสะ
ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์ บริบูรณครบ ๒๔ปก็ดี ... ๓๖ ปก็ดี ... ๔๘ ปก็ดี ก็ควรจะ
เรียกไดวา ภิกษุผูนิททสะ ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
จบเทวตาวรรคที่ ๔
___________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัปปมาทสูตร
๒. หิรมี าสูตร
๓. สุวจสูตรที่ ๑
๔. สุวจสูตรที่ ๒
๕. สขสูตรที่ ๑
๖. สขสูตรที่ ๒
๗. ปฏิสัมภิทาสูตรที่ ๑ ๘. ปฏิสัมภิทาสูตรที่ ๒
๙. วสสูตรที่ ๑
๑๐. วสสูตรที่ ๒
๑๑. นิททสสูตรที่ ๑
๑๒. นิททสสูตรที่ ๒
__________
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มหายัญญวรรคที่ ๕
จิตตสูตร
[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณฐิติ (ภูมิเปนที่ตั้งแหงวิญญาณ) ๗ ประการนี้ ๗ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวบางพวกมีกายตางกันมีสัญญาตางกัน เหมือนมนุษย
เทวดาบางพวก และวินิปาติกสัตวบางพวกนี้เปนวิญญาณฐิติขอที่ ๑ สัตวบางพวกมีกายตางกัน
แตมีสัญญาอยางเดียวกันเหมือนเทวดาชัน้ พรหมกายิกา ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เปนวิญญาณ
ฐิติขอที่ ๒สัตวบางพวกมีกายอยางเดียวกัน แตมีสัญญาตางกัน เหมือนเทวดาชั้นอาภัสสระ
นี้เปนวิญญาณฐิติขอที่ ๓ สัตวบางพวกมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกันเหมือน
เทวดาชัน้ สุภกิณหะ นี้เปนวิญญาณฐิติขอที่ ๔ สัตวบางพวกเขาถึงอากาสานัญจายตนะ โดย
มนสิการวา อากาศไมมีที่สุด เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา
เสียได ไมใสใจถึงนานัตตสัญญานี้เปนวิญญาณฐิติขอที่ ๕ สัตวบางพวกเขาถึงชั้นวิญญาณัญ
จายตนะ โดยมนสิการวา วิญญาณไมมีทสี่ ุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
นี้เปนวิญญาณฐิติขอที่ ๖ สัตวบางพวกเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ โดยมนสิการวาไมมีอะไรๆ
เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปนวิญญาณฐิติขอที่ ๗ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
วิญญาณฐิติ ๗ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปริกขารสูตร
[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย องคแหงสมาธิ ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ
สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมา
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วายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายเอกัคคตาจิตประกอบดวยองค ๗ ประการนี้ เรียกวา
อริยสมาธิ ที่เปนไปกับดวยอุปนิสัยก็มี ที่เปนไปกับดวยบริขารก็มี ฯ
จบสูตรที่ ๒
อัคคิสูตรที่ ๑
[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฟ ๗ กองนี้ ๗ กองเปนไฉน คือ ไฟคือราคะ ๑ ไฟคือ
โทสะ ๑ ไฟคือโมหะ ๑ ไฟคืออาหุไนยบุคคล ๑ ไฟคือคหบดี ๑ ไฟคือทักขิไณยบุคคล ๑
ไฟเกิดแตไม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายไฟ ๗ กองนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
อัคคิสูตรที่ ๒
[๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อุคคตสรีรพราหมณตระเตรียมมหายัญ
โคผู ๕๐๐ ลูกโคผู ๕๐๐ ลูกโคเมีย ๕๐๐ แพะ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ ถูกนําเขาไปผูกไวทหี่ ลัก
เพื่อบูชายัญ ลําดับนั้น อุคคตสรีรพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาดังนี้วา
การกอไฟ การปกหลักบูชายัญ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรพราหมณ แมเราก็ไดฟงมาวา การกอไฟ การปกหลักบูชายัญ มีผลมาก มีอานิสงสมาก
แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ แมครั้งที่ ๓อุคคตสรีรพราหมณกไ็ ดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ขาพระองคไดสดับมาดังนี้วา การกอไฟ การปกหลักบูชายัญ มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ
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พ. ดูกรพราหมณ แมเราก็ไดฟงมาวา การกอไฟ การปกหลักบูชายัญมีผลมาก
มีอานิสงสมาก ฯ
อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขอความทั้งหมดของขาพระองค สมกันกับขอความของ
ทานพระโคดม ฯ
เมื่ออุคคตสรีรพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว ทานพระอานนท ไดกลาวกะอุคคตสรีร
พราหมณวา ดูกรพราหมณ ทานไมควรถามพระตถาคตอยางนี้วาขาแตพระโคดมผูเจริญ
ขาพระองคไดสดับมาดังนีว้ า การกอไฟ การปกหลักบูชายัญ มีผลมาก มีอานิสงสมาก
แตทานควรถามพระตถาคตอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ขาพระองคประสงคจะกอไฟ
ปกหลักบูชายัญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดตักเตือนสั่งสอนขอที่จะพึงเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แกขาพระองคเถิด ลําดับนั้น อุคคตสรีรพราหมณไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคประสงคจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ
ขอทานพระโคดมโปรดตักเตือนสั่งสอนขอที่จะพึงเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อความสุข
ตลอดกาลนาน แกขาพระองคเถิด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญเบื้องตนยอมเงือ้
ศาตรา ๓ ชนิด อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ศาตรา ๓ ชนิดเปนไฉน
คือ ศาตราทางกาย ๑ ศาตราทางวาจา ๑ ศาตราทางใจ ๑ ดูกรพราหมณ บุคคลเมื่อจะกอไฟ
ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญเบื้องตนทีเดียว ยอมเกิดความคิดอยางนีว้ า ตองฆาโคผูเทานี้ตัว
ลูกโคผูเทานี้ตวั ลูกโคเมียเทานี้ตัว แพะเทานี้ตัว แกะเทานี้ตัว เพื่อบูชายัญ เขาคิดวาจะทําบุญ
แตกลับทําบาป คิดวาจะทํากุศล กลับทําอกุศล คิดวาจะแสวงหาทางสุคติ กลับแสวงหาทางทุคติ
ดูกรพราหมณ บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญเบื้องตนทีเดียว ยอมเงื้อศาตรา
ทางใจขอที่ ๑ นี้ อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไรมีทุกขเปนวิบาก ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญเบื้องตนที่เดียว
ยอมกลาววาจา (สั่ง) อยางนีว้ า จงฆาโคผูเทานี้ตัว ลูกโคผูเทานี้ตัวลูกโคเมียเทานี้ตวั แพะ
เทานี้ตัว แกะเทานี้ตัว เพื่อบูชายัญ เขาสั่งวาจะทําบุญกลับทําบาป เขาสั่งวาจะทํากุศล
กลับทําอกุศล เขาสั่งวาจะแสวงหาทางสุคติกลับแสวงหาทางทุคติ ดูกรพราหมณ เมื่อบุคคล
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จะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ เบือ้ งตนทีเดียว ยอมเงื้อศาตราทางวาจาขอที่ ๒ นี้
อันเปนอกุศลมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญเบื้องตนทีเดียว
ยอมลงมือดวยตนเองกอน คือตองฆาโคผู ลูกโคผู ลูกโคเมียแพะ แกะ เพื่อบูชายัญ
เขาลงมือวาจะทําบุญ กลับทําบาป ลงมือวาจะทํากุศล กลับทําอกุศล ลงมือวาจะแสวงหา
ทางสุคติ กลับแสวงหาทางทุคติ ดูกรพราหมณ บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการ
บูชายัญ เบื้องตนทีเดียวยอมเงื้อศาตราทางกายขอที่ ๓ นี้ อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร
มีทุกขเปนวิบากดูกรพราหมณ บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ เบื้องตน
ทีเดียว ยอมเงือ้ ศาตรา ๓ อยางนี้ อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ดูกรพราหมณ
ทานพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟ ๓ กองนี้ ๓ กองเปนไฉนไฟคือราคะ ๑ ไฟคือโทสะ ๑
ไฟคือโมหะ ๑ ดูกรพราหมณ ก็เพราะเหตุไรจึงพึงละพึงเวน ไมพึงเสพไฟคือราคะนี้ เพราะ
บุคคลผูกําหนัดอันราคะครอบงําย่ํายีจติ ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจได ครั้น
ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแลว เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ฉะนั้น จึงพึงละพึงเวน ไมพึงเสพไฟคือราคะนี้ ก็เพราะเหตุไร จึงพึงละพึงเวน ไมพึงเสพ
ไฟคือโทสะนี้ เพราะบุคคลผูโกรธ อันโทสะครอบงําย่ํายีจิต ยอมประพฤติทุจริตทางกาย
ทางวาจา ทางใจได ครั้นประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจแลว เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ฉะนั้น จึงพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพ ไฟคือ
โทสะนี้ ก็เพราะเหตุไร จึงพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟคือโมหะนี้ เพราะบุคคลผูหลง
อันโมหะครอบงําย่ํายีจติ ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจได ครั้นประพฤติทุจริต
ทางกาย ทางวาจา ทางใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ฉะนัน้
จึงพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟคือโมหะนี้ ดูกรพราหมณทานพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟ ๓
กองนี้แล ดูกรพราหมณ ไฟ ๓ กองนี้ควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารให
เปนสุขโดยชอบ ๓ กองเปนไฉนคือ ไฟคืออาหุไนยบุคคล ๑ ไฟคือคหบดี ๑ ไฟคือ
ทักขิไณยบุคคล ๑ ดูกรพราหมณ ก็ไฟคืออาหุไนยบุคคลเปนไฉน ดูกรพราหมณ คนในโลกนี้
คือมารดาหรือบิดา เรียกวาไฟคืออาหุไนยบุคคล ขอนั้นเพราะอะไร เพราะบุคคลเกิดมาแต
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มารดาบิดานี้ ฉะนั้น ไฟคืออาหุไนยบุคคล จึงควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารให
เปนสุขโดยชอบ ก็ไฟคือคหบดีเปนไฉน คนในโลกนี้ คือ บุตร ภรรยา ทาส หรือคนใช
นี้เรียกวาไฟคือคหบดี ฉะนัน้ ไฟคือคหบดีจึงควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารให
เปนสุขโดยชอบ ก็ไฟคือทักขิไณยบุคคลเปนไฉน สมณพราหมณในโลกนี้ งดเวนจากความ
มัวเมาประมาทตั้งอยูในขันติและโสรัจจะ ฝกฝนจิตใจใหสงบ ดับรอนไดเปนเอก นี้เรียกวา
ไฟคือทักขิไณยบุคคล ฉะนัน้ ไฟคือทักขิไณยบุคคลนี้ จึงควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
บริหารใหเปนสุขโดยชอบ ดูกรพราหมณ ไฟ ๓ กองนี้แลควรสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา บริหารใหเปนสุขโดยชอบ สวนไฟที่เกิดแตไม พึงกอใหโพลงขึน้ พึงเพงดู พึงดับ
พึงเก็บไวตามกาลที่สมควร ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว อุคคตสรีรพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯขอทานพระโคดมผูเจริญ โปรดทรง
จําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ขาพระองคนี้จะปลอยโคผู ๕๐๐ลูกโคผู ๕๐๐ ลูกโคเมีย ๕๐๐ แพะ ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ ใหชีวิต
มัน พวกมันจะไดพากันไปกินหญาอันเขียวสด ดื่มน้ําเย็นสะอาด และรับลมอันเย็นสดชื่น ฯ
จบสูตรที่ ๔
สัญญาสูตรที่ ๑
[๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๗ ประการนี้ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ๗ ประการเปนไฉน คือ
อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑
อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๗ ประการนี้แล อัน
ภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ
เปนที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๕
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สัญญาสูตรที่ ๒
[๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๗ ประการนี้ อันภิกษุเจริญแลวกระทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ๗ ประการเปนไฉน คือ อสุภ
สัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑
อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขอที่กลาวดังนีว้ า อสุภสัญญา
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน
ที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมใี จอันอบรมแลวดวยอสุภ
สัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากการรวมเมถุนธรรม ไมยื่นไปรับ
การรวมเมถุนธรรม อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยู เปรียบเหมือนขนไกหรือ
เสนเอ็นที่เขาใสลงในไฟ ยอมหดงอเขาหากัน ไมคลี่ออก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อ
ภิกษุมใี จอบรมแลวดวยอสุภสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมไหลไปในการรวมเมถุนธรรม หรือความ
เปนของไมปฏิกูลตั้งอยูไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนีว้ า อสุภสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวิเศษ
ทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายของเราก็ไมมี ผลแหงภาวนาของเราไมถึงที่ เพราะฉะนัน้ ภิกษุนั้นจึง
ตองเปนผูรูทั่วถึงในอสุภสัญญานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาหากวา เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลว
ดวยอสุภสัญญาอยูโดยมากจิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับ จากการรวมเมถุนธรรม ไม
ยื่นไปรับการรวมเมถุนธรรม อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยูไซร ภิกษุพงึ ทราบขอ
นั้นดังนีว้ า อสุภสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายของเรามีอยู ผลแหง
ภาวนาของเราถึงที่แลว เพราะฉะนัน้ ภิกษุนั้นยอมเปนผูรูทั่วถึงในอสุภสัญญานั้น ขอที่กลาว
ดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสุภสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ก็ขอที่กลาวดังนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรณสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะ
อาศัยอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมใี จอันอบรมแลวดวยมรณสัญญาอยูโดยมาก จิตยอม
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หวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากการรักชีวติ ไมยื่นไปรับความรักชีวติ อุเบกขาหรือความเปน
ของปฏิกูลยอมตั้งอยูเปรียบเหมือนขนไกหรือเสนเอ็นที่เขาใสลงในไฟ ยอมหดงอเขาหากัน
ไมคลี่ออกฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมือ่ ภิกษุมใี จอันไมอบรมแลวดวยมรณสัญญาอยูโดย
มาก จิตยอมไหลไปในความรักชีวิต หรือความเปนของไมปฏิกูลยอมตั้งอยูไซร ภิกษุพึงทราบ
ขอนั้นดังนีว้ า มรณสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวิเศษทัง้ เบื้องตนและเบื้องปลายของเราก็ไมมี
ผลแหงภาวนาของเรายังไมถึงที่ เพราะฉะนัน้ ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูทั่วถึงในมรณสัญญานั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยมรณสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ
งอกลับ ถอยกลับจากการรักชีวิต ไมยื่นไปรับความรักชีวติ อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูล
ยอมตั้งอยูไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนีว้ า มรณสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบือ้ งตน
และเบื้องปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงที่แลว เพราะฉะนัน้ ภิกษุนั้นเปนผูรูทั่วถึง
ในมรณสัญญานั้น ขอที่กลาวดังนี้วา มรณสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมี
ผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะมีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ก็ขอที่กลาวดังนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะมีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลว
เพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยูโดย
มาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับถอยกลับจากตัณหาในรส ไมยื่นไปรับตัณหาในรส อุเบกขา
หรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยู เปรียบเหมือนขนไกหรือเสนเอ็นทีเ่ ขาใสลงในไฟ ยอมหด
งอเขาหากันไมคลี่ออก ฉะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอาหาเร
ปฏิกูลสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมไหลไปในตัณหาในรส หรือความเปนของไมปฏิกูลยอมตั้งอยู
ไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนี้วา อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราไมไดเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบื้องตน
และเบื้องปลายของเราไมมี ผลแหงภาวนาของเรายังไมถึงที่ เพราะฉะนัน้ ภิกษุนั้นจึงตองเปน
ผูรูทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาเมื่อภิกษุมใี จอันอบรมแลวดวยอาหาเร
ปฏิกูลสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากตัณหาในรส ไมยื่นไปรับ
ตัณหาในรส อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยูไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนีว้ า อาหาเร
ปฏิกูลสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบือ้ งตนและเบื้องปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนา
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ของเราถึงที่แลว เพราะฉะนัน้ ภิกษุนั้นเปนผูรูทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้น ขอที่กลาวดังนีว้ า
ดูกรภิกษุทั้งหลายอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ก็ขอที่กลาวดังนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก อานิสงสมาก หยั่งลงสูอ มตะ มีอมตะเปนที่สุด เรากลาว
แลว เพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมใี จอันอบรมแลวดวยสัพพโลเกอนภิรต
สัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากความวิจิตรแหงโลก ไมยนื่ ไปรับ
ความวิจติ รแหงโลกอุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยู เปรียบเหมือนขนไกหรือเสน
เอ็นที่เขาใสลงในไฟ ยอมหดงอเขาหากัน ไมคลี่ออก ฉะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุมี
ใจอันไมอบรมแลวดวยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมไหลไปในความวิจิตรแหงโลก
หรือความเปนของไมปฏิกลู ยอมตั้งอยูไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนีว้ า สัพพโลเกอนภิรตสัญญา
อันเราไมเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายของเราก็ไมมี ผลแหงภาวนาของเรายัง
ไมถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนนั้ จึงตองเปนผูร ูทั่วถึงในสัพพโลเกอนภิรตสัญญานั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถาหากวาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยูโดยมาก จิตยอม
หวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากความวิจิตรแหงโลก ไมยนื่ ไปรับความวิจิตรแหงโลก อุเบกขา
หรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยูไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนีว้ า สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอัน
เราเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบือ้ งตนและเบื้องปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงที่แลว
เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเปนผูรูทั่วถึงในสัพพโลเกอนภิรตสัญญานั้น ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ก็ขอที่กลาวดังนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญาอันภิกษุเจริญแลวกระทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจจสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ
ถอยกลับ ไมยนื่ ไปรับในลาภสักการะ และความสรรเสริญ อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูล
ยอมตั้งอยู เปรียบเหมือนขนไก หรือเสนเอ็นที่เขาใสลงในไฟ ยอมหดงอเขาหากัน ไมคลี่ออก
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ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจจสัญญาอยูโดยมาก จิตยอม
ไหลไปในลาภสักการะ และความสรรเสริญ หรือความเปนของไมปฏิกูลยอมตั้งอยูไซร ภิกษุ
พึงทราบขอนั้นดังนีว้ า อนิจจสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบือ้ งตนเบื้องปลายของเรา
ไมมีผลแหงภาวนาของเรายังไมถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนนั้ จึงตองเปนผูร ูทั่วถึงในอนิจจสัญญานั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจจสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ
งอกลับ ถอยกลับ ไมยื่นไปรับลาภ สักการะและความสรรเสริญ อุเบกขาหรือความเปนของ
ปฏิกูลยอมตั้งอยูไซร ภิกษุพงึ ทราบขอนั้นดังนี้วา อนิจจสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษทั้ง
เบื้องตนและเบื้องปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงที่แลว เพราะฉะนัน้ ภิกษุนั้นจึง
เปนผูรูทั่วถึงในอนิจจสัญญานั้น ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญาอันภิกษุ
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด
เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ก็ขอที่กลาวดังนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิจเจทุกขสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยัง่ ลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สดุ เรากลาวแลวเพราะ
อาศัยอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจเจทุกขสัญญาอยูโดยมาก
ภยสัญญา (ความสําคัญเปนภัย) อยางแรงกลาในความเฉื่อยชา ในความเกียจคราน ในความ
ทอถอย ในความประมาท ในการไมประกอบความเพียร ในการไมพิจารณา ยอมปรากฏ
เปรียบเหมือนความสําคัญวาเปนภัย ยอมปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเงื้อดาบขึ้น ฉะนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถาเมือ่ ภิกษุมใี จอันอบรมแลวดวยอนิจเจทุกขสัญญาอยูโดยมากภยสัญญาอยางแรงกลา
ในความเฉื่อยชา ในความเกียจคราน ในความทอถอย ในความประมาท ในการไมประกอบ
ความเพียร ในการไมพิจารณา ยอมไมปรากฏเปรียบเหมือนความสําคัญวาเปนภัย ยอมไม
ปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเงื้อดาบขึ้นฉะนั้น ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนีว้ า อนิจเจทุกขสัญญาอัน
เราไมเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบื้องตนและเบือ้ งปลายของเราไมมี ผลแหงภาวนาของเรายังไมถึงที่
เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูทั่วถึงในอนิจเจทุกขสัญญานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาวา
เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจเจทุกขสัญญาอยูโดยมาก ภยสัญญาอยางแรงกลาในความ
เฉื่อยชา ในความเกียจคราน ในความทอถอย ในความประมาท ในการไมประกอบความเพียร
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ในการไมพิจารณา ยอมปรากฏ เหมือนความสําคัญวาเปนภัย ยอมปรากฏในเมื่อเพชฌฆาต
เงื้อดาบขึ้น ฉะนั้นไซรภิกษุพงึ ทราบขอนั้นดังนี้วา อนิจเจทุกขสัญญา อันเราเจริญแลว คุณวิเศษ
ทั้งเบื้องตนเบือ้ งปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงที่แลว เพราะฉะนัน้ ภิกษุนนั้ จึง
เปนผูรูทั่วถึงในอนิจเจทุกขสัญญานั้น ขอที่กลาวดังนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิจเจทุกขสัญญา
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก หยัง่ ลงสูอมตะ มีอมตะ
เปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ก็ขอที่กลาวดังนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกเขอนัตตสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยัง่ ลงสูอมตะมีอมตะเปนที่สดุ เรากลาวแลวเพราะ
อาศัยอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมใี จอันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูโดยมาก
ยอมมีใจปราศจากทิฐวิ าเราตัณหาวาของเรา และมานะทั้งในรางกายที่มีใจครองนี้และสรรพนิมิต
ในภายนอกเสียได กาวลวงกิเลส ๓ ประการ สงบระงับ หลุดพนไดเปนอยางดี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถาเมือ่ ภิกษุมใี จอันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูโดยมาก ใจยอมไมปราศจากทิฐิ
วาเรา ตัณหาวาของเรา และมานะทั้งในรางกายที่มีใจครองนี้และสรรพนิมิตในภายนอก ไมกาว
ลวงกิเลส ๓ ประการ ไมสงบระงับ ยังไมหลุดพนดวยดีไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนี้วา ทุกเข
อนัตตสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวิเศษทัง้ เบื้องตนและเบื้องปลายของเราก็ไมมี ผลแหง
ภาวนาของเรายังไมถึงที่ เพราะฉะนัน้ ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูทั่วถึงในทุกเขอนัตตสัญญานั้นดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ถาวาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูโดยมาก ยอมมีใจปราศ
จากทิฐวิ าเรา ตัณหาวาของเรา และมานะทั้งในรางกายที่มีใจครองนี้และสรรพนิมิตในภายนอก
เสียได กาวลวงกิเลส ๓ ประการ สงบระงับ หลุดพนไดเปนอยางดีไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้น
ดังนี้วา ทุกเขอนัตตสัญญาอันเราเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก
หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลายสัญญา ๗
ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก หยัง่ ลงสู
อมตะ มีอมตะเปนที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๖
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เมถุนสูตร
[๔๗] ครั้งนั้นแล ชานุสโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา แมทานพระโคดมก็ทรงปฏิญาณวาเปนพรหมจารี
หรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวผูใดวา
ประพฤติพรหมจรรย ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย บริสุทธิ์ บริบูรณ บุคคลนั้น เมื่อจะ
กลาวโดยชอบ พึงกลาวเรานัน่ แล เพราะเราประพฤติพรหมจรรยไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย
บริสุทธิ์ บริบูรณเต็มที่ ฯ
ชา. ขาแตทานพระโคดม ก็อะไรชื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ถูกแลว สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญาณวา เปนพรหม
จารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม แตยังยินดีการขัดสี ลูบไล ใหอาบน้ํา และ
นวดฟนของมาตุคาม พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้มใจ ดวยการบําเรอนั้น แมขอนี้ก็ชื่อวาขาด
ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ดูกรพราหมณ ผูนี้เรากลาววา ประพฤติพรหมจรรย
ไมบริสุทธิ์ ประกอบดวยเมถุนสังโยค ไมพน จากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาส เรากลาววา ไมหลุดพนไปจากกองทุกขได ฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญาณตนวา
เปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรว มความเปนคูๆ กับมาตุคาม และไมยินดีการขัดสี ลูบไล ใหอาบน้ํา
และการนวดฟน ของมาตุคาม แตยังกระซิกกระซี้ เลนหัว สัพยอกกับมาตุคาม พอใจ ชอบใจ
ถึงความปลื้มใจดวยการเสสรวลนั้น แมขอนี้ก็ชื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญาณตนวา
เปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรว มความเปนคูๆ กับมาตุคาม และไมกระซิกกระซี้ เลนหัว สัพยอกกับ
มาตุคาม แตเพงดู จองดูจกั ษุแหงมาตุคามดวยจักษุของตน พอใจ ชอบใจ ถึงความปลืม้ ใจดวย
การเล็งแลนั้น แมขอนี้ก็ชื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ
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ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญาณตนวา
เปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรว มความเปนคูๆ กับมาตุคาม ไมกระซิกกระซี้ เลนหัว สัพยอกกับ
มาตุคามและไมเพงดู จองดูจกั ษุแหงมาตุคามดวยจักษุของตน แตไดฟงเสียงมาตุคามหัวเราะอยูก็ดี
ขับรองอยูก็ดี รองไหอยูกด็ ี ขางนอกฝาก็ดี ขางนอกกําแพงก็ดี พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้ม
ใจดวยเสียงนัน้ แมขอนี้ก็ชื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญาณตนวา
เปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรว มความเปนคูๆ กับมาตุคาม ไมกระซิกกระซี้ เลนหัว สัพยอกกับ
มาตุคาม ไมเพงดู จองดูจกั ษุแหงมาตุคามดวยจักษุของตน และไมไดฟง เสียงแหงมาตุคามหัวเราะ
อยูก็ดี พูดอยูก ด็ ี ขับรองอยูกด็ ีรองไหอยูก ็ดี ขางนอกฝาก็ดี ขางนอกกําแพงก็ดี แตตามนึกถึงการ
หัวเราะ พูดเลนหัว กับมาตุคามในกาลกอน พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้มใจดวยอาการนั้น
แมขอนี้ก็ชื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญาณตนวา
เปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรว มความเปนคูๆ กับมาตุคาม ไมกระซิกกระซี้ เลนหัว สัพยอกกับ
มาตุคาม ไมเพงดู จองดูจกั ษุแหงมาตุคามดวยจักษุของตน ไมไดฟงเสียงแหงมาตุคามหัวเราะอยู
ก็ดี พูดอยูกด็ ี ขับรองอยูก็ดี รองไหอยูกด็ ี ขางนอกฝาก็ดี ขางนอกกําแพงก็ดี และไมไดตาม
นึกถึงการหัวเราะ การพูด การเลนหัวกับมาตุคามในกาลกอน แตไดเห็นคฤหบดีก็ดี บุตรแหง
คฤหบดีก็ดี ผูเอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้มใจ
ดวยการบําเรอนั้น แมขอนีก้ ช็ ื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญาณตนวา
เปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรว มความเปนคูๆ กับมาตุคาม ไมกระซิกกระซี้ เลนหัว สัพยอกกับ
มาตุคาม ไมเพงดู จองดูจกั ษุมาตุคามดวยจักษุของตนเอง ไมไดฟงเสียงแหงมาตุคามหัวเราะอยู
ก็ดี พูดอยูกด็ ี ขับรองอยูก็ดี รองไหอยูกด็ ี ขางนอกฝาก็ดี ขางนอกกําแพงก็ดี ไมไดตามนึก
ถึงการหัวเราะ การพูด การเลนหัวกับมาตุคามในกาลกอน และไมไดเห็นคฤหบดีก็ดี บุตรแหง
คฤหบดีก็ดีผูเอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุม ๕ บําเรอตนอยู แตประพฤติพรหมจรรย ตัง้ ปรารถนา
เพื่อเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่งวา เราจักไดเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล
พรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ พอใจ ชอบใจถึงความปลืม้ ใจ ดวยความปรารถนานั้น แม
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ขอนี้ก็ชื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอยแหงพรหมจรรย ดูกรพราหมณ ผูนี้เรากลาววา ประพฤติ
พรหมจรรยไมบริสุทธิ์ประกอบดวยเมถุนสังโยค ไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกขโทมนัส และอุปายาส เรากลาววา ไมหลุดพนไปจากกองทุกขได ฯ
ดูกรพราหมณ เรายังพิจารณาเห็นเมถุนสังโยค ๗ ประการนี้ อยางใดอยางหนึ่งวา ยังละ
ไมไดในตน เพียงใด เราก็ยงั ไมปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
เพียงนัน้ แตเมื่อใด เราไมพจิ ารณาเห็นเมถุนสังโยค ๗ ประการนี้ อยางใดอยางหนึ่งวา ยังละ
ไมไดในตนเมือ่ นั้น เราจึงปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็ญาณ
ทัสสนะเกิดขึน้ แกเราวา วิมตุ ิของเราไมกําเริบ ชาตินี้มีในที่สุด บัดนีภ้ พใหมไมมีอกี ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ชานุสโสณีพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯขอทานพระโคดมผูเจริญ โปรด
ทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตัง้ แตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๗
สังโยคสูตร
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมบรรยายอันเปนสังโยคะทัง้ วิสังโยคะแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมบรรยายอันเปนสังโยคะทั้งวิสังโยคะเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็หญิงยอมสนใจสภาพแหงหญิงในภายใน กิริยา ทาทาง ความไวตวั ความ
พอใจเสียง และเครื่องประดับของหญิง เขายอมยินดี พอใจ ในสภาพของตนนั้นๆเขายินดี
พอใจในสภาพของตนนั้นๆ แลว ยอมสนใจถึงสภาพของชายในภายนอก กิริยา ทาทาง ความ
ไวตวั ความพอใจ เสียง และเครื่องประดับของชาย ยอมยินดี พอใจในสภาพของชายนัน้ ๆ
เขายินดี พอใจในสภาพของชายนั้นๆ แลว ยอมมุงหวังการสมาคมกับชาย และสุขโสมนัสที่
เกิดเพราะการสมาคมกับชายเปนเหตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวผูพอใจในภาวะแหงหญิงก็ถึงความ
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เกี่ยวของในชาย ดวยอาการอยางนี้แล หญิงจึงไมลวงพนภาวะแหงหญิงไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ชายยอมสนใจสภาพแหงชายในภายใน กิริยา ทาทางความไวตวั ความพอใจ เสียงและ
เครื่องประดับของชาย เขายอมยินดี พอใจในสภาพของตน เขายินดีพอใจในสภาพของตนนั้นๆ
แลว ยอมสนใจถึงสภาพของหญิงในภายนอก กิริยา ทาทาง ความไวตวั ความพอใจ เสียง
และเครื่องประดับของหญิง ยอมยินดี พอใจในสภาพของหญิงนั้นๆ แลวยอมมุงหวังการสมาคม
กับหญิง และสุขโสมนัสที่เกิดเพราะการสมาคมกับหญิงเปนเหตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวผูพอใจ
ในภาวะแหงชายก็ถึงความเกีย่ วของในหญิง ดวยอาการอยางนี้แล ชายจึงไมลวงพนภาวะแหงชาย
ไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกี่ยวของยอมมีดวยอาการอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนความไมเกี่ยวของเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย หญิงยอม
ไมสนใจในสภาพของหญิงในภายใน กิริยา ทาทาง ความไวตวั ความพอใจ เสียงและ
เครื่องประดับของหญิง เขาไมยินดี ไมพอใจในสภาพแหงหญิงยอมไมสนใจถึงสภาพแหงชาย
ในภายนอก กิริยา ทาทาง ความไวตวั ความพอใจ เสียงและเครื่องประดับแหงชาย
เขาไมยินดี ไมพอใจในสภาพแหงชายนัน้ ๆ แลว ยอมไมมุงหวังการสมาคมกับชายในภายนอก
และสุขโสมนัสที่เกิดเพราะการสมาคมกับชาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวผูไมพอใจในสภาพแหง
หญิงก็ถึงความไมเกี่ยวของในชาย ดวยอาการอยางนีแ้ ล หญิงจึงลวงพนสภาพแหงหญิงไปได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ชายยอมไมสนใจในสภาพแหงชาย กิริยา ทาทางความไวตวั
ความพอใจ เสียงและเครื่องประดับของชาย เขาไมยนิ ดี ไมพอใจในสภาพแหงชายนัน้ ๆ แลว
ยอมไมสนใจถึงสภาพแหงหญิงในภายนอก กิริยาทาทาง ความไวตวั ความพอใจ เสียงและ
เครื่องประดับของหญิง เขาไมยินดีไมพอใจในสภาพแหงหญิงนั้นๆ แลว ยอมไมมุงหวังการ
สมาคมกับหญิงในภายนอก และสุขโสมนัสที่เกิดเพราะการสมาคมนั้นเปนเหตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัตวผูไมพอใจในสภาพแหงชาย ก็ถึงความไมเกี่ยวของในหญิง ดวยอาการอยางนีแ้ ล ชายจึง
ลวงพนภาวะแหงชายไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไมเกี่ยวของยอมมีดวยอาการอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลชื่อวาธรรมบรรยายอันเปนทั้งสังโยคะและวิสังโยคะ ฯ
จบสูตรที่ ๘
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ทานสูตร
[๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูที่ฝงสระโบกขรณีชื่อคัคคราใกลจัมปานคร
ครั้งนั้นแล อุบาสกชาวเมืองจัมปามากดวยกัน เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู อภิวาทแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานผูเจริญ ธรรมีกถา
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค พวกกระผมไดฟงมานานแลว ขอไดโปรดเถิด พวกกระผม
พึงไดฟงธรรมีกถาของพระผูมีพระภาค ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
ถาอยางนั้นทานทั้งหลายพึงมาในวันอุโบสถ ทานทั้งหลายพึงไดฟงธรรมีกถาในสํานักพระผูมี
พระภาคแนนอน อุบาสกชาวเมืองจัมปารับคําทานพระสารีบุตรแลวลุกจากทีน่ ั่ง อภิวาทกระทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป ตอมา ถึงวันอุโบสถ อุบาสกชาวเมืองจัมปาพากันเขาไปหาพระสารีบุตร
ถึงที่อยู อภิวาทแลวยืนอยู ณ ที่ควรขางหนึง่ ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรพรอมดวยอุบาสก
ชาวเมืองจัมปา เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ทีค่ วรขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานเชนนั้นนั่นแลที่บคุ คลบางคน
ในโลกนี้ใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก พึงมีหรือหนอแลและทานเชนนัน้ แล ทีบ่ ุคคล
บางคนในโลกนี้ใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมากพึงมีหรือพระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรสารีบุตร ทานเชนนัน้ นัน่ แลที่บุคคลบางคนในโลกนีใ้ หแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก
พึงมี และทานเชนนัน้ นั่นแล ที่บุคคลบางคนในโลกนีใ้ หแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก
พึงมี ฯ
สา. ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหทานเชนนั้นแล
ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ ใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมากอะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย
เครื่องใหทานเชนนั้นนัน่ แล ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ ใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังมีความหวังใหทาน มีจิตผูกพันในผล
ใหทาน มุงการสั่งสมใหทาน ใหทานดวยคิดวา เราตายไปจักไดเสวยผลทานนี้ เขาใหทาน
คือ ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีปและเครื่อง
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อุปกรณ แกสมณะหรือพราหมณ ดูกรสารีบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ พึงใหทานเห็นปานนี้หรือ ฯ
สา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร ในการใหทานนัน้ บุคคลมีความหวังใหทาน มีจิตผูกพันในผลใหทาน
มุงการสั่งสมใหทาน ใหทานดวยคิดวาตายไปแลวจักไดเสวยผลทานนี้ เขาผูนั้นใหทานนั้นแลว
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช สิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ
หมดความเปนใหญแลว ยังมีผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ดูกรสารีบุตร สวนบุคคล
บางคนในโลกนี้ ไมมีหวังใหทาน ไมมีจิตผูกพันในผลใหทาน ไมมุงการสั่งสมใหทาน ไมคิดวา
ตายไปแลวจักไดเสวยผลทานนี้ แลวใหทาน แตใหทานดวยคิดวาทานเปนการดี เขาใหทาน
คือ ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอมเครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีปและ
เครื่องอุปกรณแกสมณะหรือพราหมณดูกรสารีบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้พึงใหทานเห็นปานนี้หรือ ฯ
สา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร ในการใหทานนัน้ บุคคลไมมีความหวังใหทาน ไมมีจิตผูกพันในผล
ใหทาน ไมมุงการสั่งสมใหทาน ไมไดใหทานดวยคิดวา ตายไปแลวจักไดเสวยผลทานนี้
แตใหทานดวยคิดวา ทานเปนการดี เขาผูนนั้ ใหทานนั้นแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความ
เปนสหายแหงเทวดาชัน้ ดาวดึงส เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเปนใหญแลว
ยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวาทานเปนการดี แตใหทาน
ดวยคิดวา บิดามารดาปูยาตายายเคยใหเคยทํามา เราก็ไมควรทําใหเสียประเพณี เขาใหทาน
คือ ขาว ฯลฯ ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นยามา เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ
หมดความเปนใหญแลวยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวา บิดา มารดา ปู ยา
ตา ยายเคยใหเคยทํามา เราก็ไมควรทําใหเสียประเพณี แตใหทานดวยคิดวา เราหุงหากิน
สมณะและพราหมณเหลานี้ ไมหุงหากิน เราหุงหากินไดจะไมใหทานแกสมณะหรือพราหมณ
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ผูไมหุงหาไมสมควร เขาใหทาน คือ ขาว ฯลฯ ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดุสิต
เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศหมดความเปนใหญ แลวยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปน
อยางนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวาเราหุงหากินได
สมณะและพราหมณเหลานีห้ ุงหากินไมได เราหุงหากินได จะไมใหทานแกสมณะหรือพราหมณ
ผูหุงหากินไมได ไมสมควร แตใหทานดวยคิดวา เราจักเปนผูจําแนกแจกทาน เหมือนฤาษีแตครั้งกอน
คือ อัฏฐกฤาษี วามกฤาษี วามเทวฤาษี เวสสามิตรฤาษี ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี ภารทวาชฤาษี
วาเสฏฐฤาษี กัสสปฤาษี และภคุฤาษี บูชามหายัญ ฉะนั้น เขาใหทาน คือ ขาว ฯลฯ
ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นนิมมานรดี เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความ
เปนใหญแลว ยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวา เราจักเปนผูจําแนก
แจกทาน เหมือนอยางฤาษีแตครั้งกอน คือ อัฏฐกฤาษี ฯลฯและภคุฤาษี แตใหทานดวยคิดวา
เมื่อเราใหทานอยางนี้ จิตจะเลื่อมใส เกิดความปลื้มใจและโสมนัส เขาใหทาน คือ ขาว ฯลฯ
ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ
หมดความเปนใหญแลว ยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวา เมื่อเราใหทานอยางนี้
จิตจะเลื่อมใส เกิดความปลื้มใจและโสมนัส แตใหทานเปนเครื่องปรุงแตงจิต เขาใหทาน คือ
ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอมเครื่องลูบไล ที่นอน ทีพ่ ัก ประทีปและเครื่องอุปกรณ
แกสมณะหรือพราหมณดูกรสารีบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
พึงใหทานเห็นปานนีห้ รือ ฯ
สา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร ในการใหทานนัน้ บุคคลผูไมมีความหวังใหทาน ไมมีจิตผูกพัน
ในผลใหทาน ไมมุงการสั่งสมใหทาน ไมไดใหทานดวยคิดวา เราตายไปแลวจักไดเสวยผลทานนี้
ไมไดใหทานดวยคิดวา การใหทานเปนการดีไมไดใหทานดวยคิดวา บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย
เคยใหเคยทํามา เราไมควรทําใหเสียประเพณี ไมไดใหทานดวยคิดวา เราหุงหากินได สมณะ
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หรือพราหมณเหลานี้หุงหากินไมได จะไมใหทานแกผูทหี่ ุงหากินไมได ไมสมควร ไมไดใหทาน
ดวยคิดวา เราจักเปนผูจําแนกแจกทาน เหมือนอยางฤาษีแตครั้งกอน คือ อัฏฐกฤาษี วามกฤาษี
วามเทวฤาษี เวสสามิตรฤาษี ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี ภารทวาชฤาษี วาเสฏฐฤาษี กัสสปฤาษี
และภคุฤาษี ผูบ ูชามหายัญ ฉะนั้น และไมไดใหทานดวยคิดวา เมื่อเราใหทานนี้ จิตจะเลื่อมใส
จะเกิดความปลื้มใจและโสมนัส แตใหทานเปนเครื่องปรุงแตงจิต เขาใหทานเชนนัน้ แลว เมื่อ
ตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหม เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความ
เปนใหญแลว เปนผูไมตองกลับมา คือ ไมมาสูความเปนอยางนี้ ดูกรสารีบุตร นี้แลเหตุปจจัย
เปนเครื่องใหทานเชนนัน้ ทีบ่ ุคคลบางคนในโลกนี้ใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก และเปน
เครื่องใหทานเชนนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ
จบสูตรที่ ๙
มาตาสูตร
[๕๐] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานมหาโมคคัลลานะจาริกไปในทักษิณาคีรีชนบท
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ก็สมัยนั้นแล นันทมารดาอุบาสิกา ชาวเมืองเวฬุกัณฏกะ ลุกขึ้น
ในเวลาใกลรุง สวดปารายนสูตร ทํานองสรภัญญะ สมัยนั้น ทาวเวสสวัณมหาราชมีกรณียกิจ
บางอยาง เสด็จจากทิศอุดรไปยังทิศทักษิณ ไดทรงสดับนันทมารดาอุบาสิกาสวดปารายนสูตร
ทํานองสรภัญญะประทับรอฟงจนจบ ขณะนั้น นันทมารดาอุบาสิกา สวดปารายนสูตรทํานอง
สรภัญญะจบแลวนิ่งอยู ทาวเวสสวัณมหาราชทรงทราบวา กถาของนันทมารดาอุบาสิกาจบแลว
จึงทรงอนุโมทนาวา สาธุ นองหญิง สาธุ นองหญิง นันทมารดาอุบาสิกาถามวา ดูกรทานผูมี
พักตรอันเจริญ ทานนี้คือใครเลา ฯ
เว. ดูกรนองหญิง เราคือทาวเวสสวัณมหาราช ภาดาของเธอ ฯ
น. ดูกรทานผูมีพักตรอันเจริญ ดีละ ถาเชนนั้น ขอธรรมบรรยายที่ดิฉนั สวดแลวนี้
เปนเครื่องตอนรับแดทาน ฯ
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เว. ดูกรนองหญิง ดีแลว นั่นจงเปนเครื่องตอนรับแกฉันพรุงนี้ ภิกษุสงฆมีทานพระ
สารีบุตรและทานมหาโมคคัลลานะเปนประมุข ยังไมไดฉันเชา จักมาถึงเวฬุกัณฏกนคร เธอพึง
อังคาสภิกษุสงฆหมูนั้น แลวพึงอุทิศทักษิณาทานใหฉันดวย ก็การทําอยางนี้ จักเปนเครื่องตอนรับ
ฉัน ฯ
ลําดับนั้น ครั้นลวงราตรีนั้นไป นันทมารดาอุบาสิกาสั่งบุรุษผูหนึ่ง ใหจัดแจงขาทนีย
โภชนียาหารอันประณีตไวในนิเวศนของตน ครั้งนั้น ภิกษุสงฆมีทานพระสารีบุตรและทานพระมหา
โมคคัลลานะเปนประมุข ยังไมไดฉันเชา เดินทางมาถึงเวฬุกณ
ั ฏกนคร นันทมารดาอุบาสิกาจึงเรียก
บุรุษผูหนึ่งมาสั่งวา ดูกรบุรษุ ผูเจริญ มาเถิดทาน จงไปยังอาราม บอกภัตตกาลแดภกิ ษุสงฆวา ขาแต
ทานผูเจริญ กาลนี้เปนภัตตกาล ภัตตาหารในนิเวศนของแมเจา นันทมารดาสําเร็จแลว บุรุษนั้น
รับคํานันทมารดาอุบาสิกาแลว ไปยังอาราม บอกภัตตกาลแกภกิ ษุสงฆวา ขาแตทานผูเจริญ กาลนี้
เปนภัตตกาล ภัตตาหารในนิเวศนของแมเจานันทมารดาสําเร็จแลว ครั้งนั้น เวลาเชา ภิกษุ
สงฆมีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป
ยังนิเวศนของนันทมารดาอุบาสิกา นั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดไว ลําดับนั้น นันทมารดาอุบาสิกา
อังคาสภิกษุสงฆ มีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข ใหอิ่มหนําสําราญ
ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตน ครั้นทราบวาทานพระสารีบุตรฉันเสร็จ
ลดมือลงจากบาตรแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นแลว ทานพระสารีบุตรไดถามวา ดูกร
นันทมารดา ใครบอกกาลมาถึงของภิกษุสงฆแกทานเลา นันทมารดาอุบาสิกากราบเรียนวา ขาแต
ทานผูเจริญ ขอโอกาสเจาคะ ดิฉันลุกขึ้นในเวลาใกลรุง สวดปารายนสูตรทํานองสรภัญญะจบ
แลวนิ่งอยู ลําดับนั้น ทาวเวสสวัณมหาราชทราบถึงการจบคาถาของดิฉันแลวทรงอนุโมทนาวา
สาธุ นองหญิง สาธุ นองหญิง ดิฉันถามวา ดูกรทานผูมพี ักตรอันเจริญ ทานนี้คือใครเลา
ทาวเวสสวัณตอบวา ดูกรนองหญิง เราคือทาวเวสสวัณมหาราช ภาดาของเธอ ดิฉันกลาววา
ดูกรทานผูมีพกั ตรอันเจริญ ดีละถาเชนนั้น ขอธรรมบรรยายที่ดิฉนั สวดแลวนี้ จงเปนเครื่อง
ตอนรับแดทาน ทาวเวสสวัณกลาววา ดูกรนองหญิง ดีแลว นั่นจงเปนเครื่องตอนรับฉันดวย พรุงนี้
ภิกษุสงฆมีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข ยังไมไดฉันเชา จักมาถึง
เวฬุกัณฏกนคร เธอพึงอังคาสภิกษุสงฆหมูน ั้น แลวพึงอุทศิ ทักษิณาทานใหฉันดวย ก็การทําอยางนี้
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จักเปนเครื่องตอนรับฉัน ขาแตทานผูเจริญ กิจที่นับวาเปนบุญในทานทั้งนี้ จงเปนไปเพื่อความ
สุขแดทาวเวสสวัณมหาราชเถิด ฯ
สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลวที่ทานเจรจากันตอ
หนาไดกับทาวเวสสวัณมหาราช ซึ่งเปนเทพบุตรผูมีฤทธิ์มีศักดิ์มากอยางนี้ ฯ
น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว มิใชเพียงเทานี้
ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออื่นยังมีอีก ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันมีบุตรนอย
อยูคนหนึ่งชื่อนันทะ เปนที่รกั เปนที่ชอบใจพระราชาไดขมขี่ปลงเธอเสียจากชีวิตในเพราะเหตุ
เพียงนิหนอย ขาแตทานผูเจริญเมื่อบุตรของดิฉันนั้น ถูกจับแลวก็ดี ถูกประหารแลวก็ดี
กําลังถูกจับก็ดี ถูกฆาแลวก็ดี กําลังจะถูกฆาก็ดี ถูกประหารแลวก็ดี กําลังจะถูกประหารก็ดี
ดิฉันไมรูสึกความเปลี่ยนแปลงแหงจิตเลย ฯ
สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ที่ทานชําระแม
เพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธิ์ ฯ
น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว มิใชเพียงเทานี้ ธรรม
ของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขอ อื่นยังมีอีกขาแตทานผูเจริญ สามีของดิฉันกระทํา
กาละแลว เกิดเปนยักษตนหนึ่ง มาแสดงตนแกดิฉันดวยรูปรางอยางครั้งกอนนั้นทีเดียว ขาแต
ทานผูเจริญ ดิฉันไมรูสึกความเปลี่ยนแปลงแหงจิตเพราะขอนั้นเปนเหตุเลย ฯ
สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ที่ทานชําระแม
เพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธิ์ ฯ
น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลวมิใชเพียงเทานี้ ธรรม
ของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขอ อื่นยังมีอีกขาแตทานผูเจริญ ดิฉันยังสาวถูกสงตัว
มาใหแกสามีหนุม ไมเคยคิดที่จะนอกใจเลย ไฉนจะประพฤตินอกใจดวยกายเลา ฯ
สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ที่ทานชําระแม
เพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธิ์ ฯ
น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว มิใชเพียงเทานี้ ธรรม
ของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขอ อื่นยังมีอีกขาแตทานผูเจริญ เมื่อดิฉันแสดงตน
เปนอุบาสิกาแลว ไมรูสึกวาไดแกลงลวงสิกขาบทอะไรๆ เลย ฯ
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สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ที่ทานชําระแม
เพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธิ์ ฯ
น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว มิใชเพียงเทานี้ ธรรม
ของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขอ อื่นยังมีอีกขาแตทานผูเจริญ ดิฉันหวังอยูเพียงใด
ดิฉันสงัดจากกาม สงัดอกุศลธรรมเขาปฐมฌาน มีวิตก วิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู
เขาทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมวี ิตก ไมมวี ิจาร เพราะ
วิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดจากสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวย สุขดวย
นามกาย เพราะปติสิ้นไป เขาตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้ เปนผูมี
อุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เขาจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุขเพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยูเพียงนั้น ฯ
สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ฯ
น. ขาแตทานเจริญ ธรรมดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว มิใชเพียงเทานี้ ธรรม
ของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขอ อื่นยังมีอีก ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันไมพิจารณาเห็น
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ขอใดขอหนึ่ง อันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวบางขอ ที่ยังละไมไดในตน ฯ
สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตรชี้แจงใหนันทมารดาอุบาสิกาเห็นแจง ใหสมาทาน
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมหายัญญวรรคที่ ๕
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จิตตสูตร
๒. ปริกขารสูตร
๓. อัคคิสูตรที่ ๑
๔. อัคคิสูตรที่ ๒
๕. สัญญาสูตรที่ ๑
๖. สัญญาสูตรที่ ๒
๗. เมถุนสูตร
๘. สังโยคสูตร
๙. ทานสูตร
๑๐. มาตาสูตร
จบปณณาสก
_________
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วรรคที่ไมสงเคราะหเขาในปณณาสก
อัพยากตวรรคที่ ๑
อัพยากตสูตร
[๕๑] ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ อะไร
หนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหความสงสัยในวัตถุที่พระองคไมทรงพยากรณ ไมเกิดขึ้นแก
อริยสาวกผูไดสดับแลว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เพราะทิฐิดับ ความสงสัยในวัตถุที่เราไมพยากรณ
จึงไมเกิดขึ้นแกอริยสาวกผูไดสดับแลว ดูกรภิกษุ ทิฐนิ ี้วาสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปน
อีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีกสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอม
ไมเปนอีกก็มี สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ดูกร
ภิกษุ ปุถุชนผูไ มไดสดับยอมไมรูชัดทิฐิ เหตุเกิดทิฐิ ความดับทิฐิปฏิปทาเครื่องใหถึงความ
ดับทิฐิ ทิฐิน้นั เจริญแกปุถุชนนั้น เขายอมไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ยอมทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ไมพนไปจากทุกข สวนอริยสาวกผูไดสดับแลว
ยอมรูชัดทิฐิ เหตุเกิดทิฐิ ความดับทิฐิ ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับทิฐิ ทิฐิของอริยสาวก
นั้นยอมดับ อริยสาวกนั้นยอมพนจากชาติ ชรา มรณะโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและ
อุปายาส เรากลาววา ยอมพนไปจากทุกขดูกรภิกษุอริยสาวกผูไดสดับ รูเห็นอยูอยางนี้
ยอมไมพยากรณวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม
เปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ดูกรภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับ รูเห็นอยูอยางนี้ ยอม
เปนผูไมพยากรณในวัตถุที่เราไมพยากรณเปนธรรมดาอยางนี้ อริยสาวกผูไดสดับ รูเห็นอยูอยางนี้
ยอมไมพรั่น ไมหวัน่ ไมไหว ไมถึงความสะดุงในวัตถุที่เราไมพยากรณ ฯ
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ดูกรภิกษุ ความทะยานอยาก ความหมายรู ความสําคัญ ความซึมซาบ ความถือมั่นวา
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอม
ไมเปนอีกก็หามิได นี้เปนความเดือดรอนดูกรภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมไมรูชัดความ
เดือดรอน เหตุเกิดความเดือดรอน ความดับ ความเดือดรอน ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับ
ความเดือดรอนความเดือดรอนยอมเจริญแกเขา เขายอมไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ยอมไมพน ไปจากทุกขสวนอริยสาวกผูได
สดับ ยอมรูชัดความเดือดรอน เหตุเกิดความเดือดรอน ความดับความเดือดรอน ปฏิปทา
เครื่องใหถึงความดับความเดือดรอน ความเดือดรอนของอริยสาวกนัน้ ยอมดับ ฯลฯ อริยสาวกผู
ไดสดับ รูเห็นอยูอยางนีแ้ ล ยอมไมพรั่น ไมหวั่น ไมไหว ไมถึงความสะดุงในวัตถุที่เราไม
พยากรณ ดูกรภิกษุนี้แลเปนเหตุเปนปจจัญเครื่องใหถึงความสงสัยในวัตถุที่เราไมพยากรณ ไม
เกิดขึ้นแกอริยสาวกผูไดสดับ ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปุริสคติสูตร
[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปุริสคติ ๗ ประการและอนุปาทาปรินิพพาน
เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปุริสคติ๗ ประการเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูปฏิบัติอยางนี้ คือ ไดความวางเฉยวา ถากรรมในอดีตไมไดมีแลวไซร อัตตภาพในปจจุบัน
ก็ไมพึงมีแกเรา ถากรรมในปจจุบันไมมไี ซร อัตตภาพในอนาคตก็จกั ไมมีแกเรา เบญจขันธที่
กําลังเปนอยู ทีเ่ ปนมาแลว เรายอมละได เธอยอมไมกําหนัดในเบญจขันธอันเปนอดีต ไม
ของในเบญจขันธอันเปนอนาคต ยอมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอยางยิ่งซึ่งมีอยู ดวยปญญา
อันชอบ ก็บทนั้นแล ภิกษุนนั้ ยังทําใหแจงไมไดโดยอาการทั้งปวง อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือ
ภวราคะ อนุสัยคืออวิชชา เธอก็ยังละไมไดโดยอาการทั้งปวง เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้น
ไป ภิกษุนั้นยอมปรินิพพานในระหวาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติ
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อยางนี้ คือ ไดความวางเฉยวา ถากรรมในอดีตไมมีแลวไซร ... เบญจขันธที่กําลังเปนอยู ที่
เปนมาแลว เรายอมละได เธอยอมไมกําหนัดในเบญจขันธอันเปนอดีต ... ยอมพิจารณาเห็นบท
อันสงบระงับอยางยิ่งซึ่งมีอยู ดวยปญญาอันชอบ ก็บทนัน้ แล ภิกษุนนั้ ยังทําใหแจงไมไดโดย
อาการทั้งปวง อนุสัยคือมานะ ...อนุสัยคืออวิชชา เธอก็ยงั ละไมไดโดยอาการทั้งปวง เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน๕ สิ้นไป เธอยอมปรินิพพานในระหวาง เปรียบเหมือนเมื่อนายชางตีแผน
เหล็กที่ถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนออกแลวดับไป ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะโอรัมภาคิย
สังโยชน ๕ สิ้นไป เธอยอมปรินิพพานในระหวาง เปรียบเหมือนเมื่อนายชางตีแผนเหล็กที่ถูก
เผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนลอยขึ้นไป ตกยังไมถึงพื้นก็ดับ ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะโอรัมภาคิย
สังโยชน ๕ สิ้นไป เธอยอมปรินิพพานในเมื่ออายุเลยกึ่ง เปรียบเหมือนเมื่อนายชางตีแผนเหล็ก
ที่ถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนลอยขึ้นไป ตกถึงพื้นแลวก็ดับ ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะโอรัมภาคิย
สังโยชน ๕ สิ้นไป เธอยอมปรินิพพานโดยไมตองใชความเพียรนักเปรียบเหมือนเมื่อนายชางตี
แผนเหล็กที่ถกู เผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนขึ้นไปแลวตกลงที่กองหญาหรือกองไมเล็กๆ
สะเก็ดนั้นพึงใหไฟและควันเกิดขึ้นไดทหี่ ญาหรือกองไมเล็กๆ นั้น ครั้นใหเกิดไฟและควัน
เผากองหญาหรือกองไมเล็กๆนั้นใหหมดไป ไมมีเชื้อแลวก็ดับ ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูปฏิบตั ิอยางนี้ ฯลฯ เพราะโอรัมภาคิย
สังโยชน ๕ สิ้นไป เธอยอมปรินิพพานโดยตองใชความเพียรเรี่ยวแรงเปรียบเหมือนเมื่อนาย
ชางตีแผนเหล็กที่ถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนลอยขึ้นไปแลวพึงตกลงที่กองหญาหรือกองไม
ยอมๆ สะเก็ดนั้นพึงใหเกิดไฟและควันที่กองหญาหรือกองไมยอมๆ นัน้ ครั้นใหเกิดไฟและ
ควันแลว เผากองหญาหรือกองไมยอมๆ นัน้ ใหหมดไป ไมมีเชื้อแลวดับ ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะโอรัมภาคิย
สังโยชน ๕ สิ้นไป เธอเปนผูม ีกระแสในเบือ้ งบนไปสูอกนิฏฐภพเปรียบเหมือนนายชางตีแผน
เหล็กที่ถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนลอยขึ้นไปแลวพึงตกลงที่กองหญาหรือกองไมใหญๆ
ครั้นใหเกิดไฟและควันแลว เผากองหญาหรือกองไมใหญๆ นั้นใหหมดไป แลวพึงลามไปไหม
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ไมกอและปาไมครั้นไหมไมกอและปาไมแลว ลามมาถึงที่สุดหญาเขียว ที่สุดภูเขาที่สุดชายน้ํา
หรือภูมิภาคอันนารื่นรมย หมดเชื้อแลวก็ดบั ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุริสคติ ๗ ประการ
นี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนอนุปาทาปรินิพพานเปนอยางไร ดูกรภิกษุทงั้ หลายภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ คือ ยอมไดความวางเฉยวา ถากรรมในอดีตไมไดมแี ลวไซร
อัตตภาพในปจจุบันก็ไมพึงมีแกเรา ถากรรมในปจจุบนั ยอมไมมีไซร อัตตภาพในอนาคตก็จักไมมี
แกเรา เบญจขันธที่กําลังเปนอยูที่เปนมาแลวเรายอมละได เธอยอมไมกําหนัดในเบญจขันธอัน
เปนอดีต ไมขอ งอยูในเบญจขันธอันเปนอนาคต ยอมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอยางยิ่งดวย
ปญญาอันชอบ ก็บทนั้นแล อันภิกษุนั้นทําใหแจงแลว โดยอาการทั้งปวง อนุสัยคือมานะ ...
อนุสัยคืออวิชชา เธอยังละ ไมไดโดยอาการทั้งปวง เธอยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญา
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอนุปาทาปรินิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุรสิ คติ ๗ ประการนี้
และอนุปาทาปรินิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๒
ติสสสูตร
[๕๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห
ครั้งนั้นแล เมือ่ ปฐมยามลวงไป เทวดา ๒ ตนมีรัศมีงาม ยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้นใหสวางไสว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
เทวดาตนหนึ่งไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุณีเหลานี้หลุดพนแลว
เทวดาอีกตนหนึ่งกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุณีเหลานีห้ ลุดพนดวยดีแลว เพราะไม
มีอุปาทานขันธเหลืออยู เทวดาเหลานั้นไดกราบทูลดังนีแ้ ลว พระศาสดาทรงพอพระทัย ลําดับ
นั้น เทวดาเหลานั้นทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัย จึงถวายอภิวาทกระทําประทักษิณแลว
หายไป ณ ที่นนั้ ครั้นลวงราตรีนั้นไป พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
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เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไป มีเทวดา ๒ ตนมีรัศมีงาม ยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้นใหสวางไสว
เขามาหาเราถึงที่อยู อภิวาทแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง ครั้นแลว เทวดาตนหนึง่ ได
กลาวกะเราวาขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุณเี หลานี้หลุดพนแลว เทวดาอีกตนหนึ่งกลาววา
ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุณเี หลานี้หลุดพนดวยดีแลว เพราะไมมีอุปาทานขันธเหลืออยู เทวดา
เหลานั้นครั้นกลาวแลว อภิวาทเรา กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นนั้ นั่นแล ก็สมัยนั้นแล
ทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งอยูในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค ทานคิดเห็นวา เทวดาเหลาไหนหนอ
มีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูยังมีอุปานขันธเหลือวา ยังมีอุปาทานขันธเหลือหรือในบุคคล
ผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ ก็ในสมัยนั้นแล ภิกษุชื่อติสสะมรณภาพ
แลวไมนาน เขาถึงพรหมโลกชั้นหนึ่ง แมในพรหมโลกนั้นก็รูกันอยางนี้วา ทาวติสสพรหม
เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ครั้งนั้นแล ทานพระมหามโคคัลลานะหายจากภูเขาคิชฌกูฏ
ไปปรากฏ ณ พรหมโลกนั้น เหมือนบุรุษผูม ีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น
ทาวติสสพรหมไดเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะกําลังมาแตไกล จึงกลาวกะทานวา ขาแตทาน
โมคคัลลานะผูนิรทุกขนิมนตมาเถิด ทานมาดีแลวนานแลวที่ทานกระทําปริยายเพื่อมาที่นี้ ขอ
นิมนตทาน นัง่ เถิด นี่อาสนะปูไวดีแลว ฯ
ทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไวแลว แมติสสพรหม อภิวาททาน
พระมหาโมคคัลลานะแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ
ไดถามวา ดูกรติสสะ เทวดาเหลาไหนแล มีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคมผูย ังมีอุปาทานขันธเหลือวา
ยังมีอุปาทานขันธเหลือ หรือในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ ฯ
ติสสพรหมกลาววา ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นพรหม ยอมมีญาณหยั่งรู
อยางนี้ในบุคคลผูยังมีอุปาทานขันธเหลือ วายังมีอุปาทานขันธเหลือหรือในบุคคลผูไมมี
อุปาทานขันธเหลือวาไมมีอปุ าทานขันธเหลือ ฯ
ม. เทวดาชัน้ พรหมทั้งหมดหรือ ที่มีญาณหยั่งรูอยางนีใ้ นบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา
ยังมีอุปาทานขันธเหลือ หรือในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมอี ุปาทานขันธเหลือ ฯ
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ต. ขาแตพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นพรหมไมใชทั้งหมด ทีม่ ีญาณหยั่งรู
อยางนี้ ... ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นพรหมเหลาใดผูย ินดีดวยอายุ วรรณะ
สุข ยศ และความเปนอธิบดี อันเปนของพรหม แตไมรูชดั ตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปน
เครื่องสลัดออกไปอยางยิ่งแหงอายุเปนตนนั้น เทวดาชั้นพรหมเหลานัน้ ไมมีญาณหยั่งรูอยางนี้
ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา ยังมีอุปาทานขันธเหลือ หรือในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธ
เหลือวา ไมมีอปุ าทานขันธเหลือ สวนเทวดาชั้นพรหมเหลาใด ไมยนิ ดีดวยอายุ วรรณะ สุข
ยศ และความเปนอธิบดี อันเปนของพรหม และรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครื่อง
สลัดออกไปอยางยิ่งแหงอายุเปนตนนัน้ เทวดาชั้นพรหมเหลานั้น ยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ ...
ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนอุภโตภาควิมุติ เทวดาเหลานั้นยอมรู
ภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนแี้ ล เปนอุภโตภาควิมุติ กายของทานจักตั้งอยูเพียงใด เทวดาและ
มนุษยทั้งหลายจักเห็นทานเพียงนัน้ เพราะกายสลายไป เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักไมเห็นทาน
ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาเหลานั้นยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูไมมีอุปาทาน
ขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนปญญาวิมตุ ิ เทวดาเหลานั้นยอมรูภ ิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้แลเปนปญญาวิมุติ กายของทาน
จักตั้งอยูเ พียงใด เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักเห็นทานเพียงนั้น เพราะกายสลายไป เทวดาและ
มนุษยทั้งหลายจักไมเห็นทานขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาเหลานั้นยอมมีญาณหยั่งรู
อยางนี้ ในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ ขาแตทานโมคคัลลานะ
ผูนิรทุกข อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนกายสักขี (ผูบรรลุฌานแลวกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน)
เทวดาเหลานัน้ ยอมรูภกิ ษุนนั้ อยางนีว้ า ทานผูนี้แลเปนกายสักขีแมไฉน ทานผูนี้เสพเสนาสนะ
ที่สมควรอยู คบกัลยาณมิตร อบรมอินทรีย พึงกระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอนั
ยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู ขาแตทา นโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาเหลานั้นยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้
ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา มีอุปาทานขันธเหลือ ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข อนึ่ง
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนทิฏฐิปตตะ (ผูถึงที่สุดทิฐิ) ฯลฯ เปนสัทธาวิมตุ ิ(ผูหลุดพนเพราะ
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ศรัทธา) ฯลฯ ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนธัมมานุสารี
(ผูดําเนินตามกระแสธรรม) เทวดาเหลานัน้ ยอมรูภกิ ษุนนั้ อยางนีว้ า ทานผูนี้แลเปนธัมมานุสารี
แมไฉน ทานผูนี้เสพเสนาสนะที่สมควรอยู คบกัลยาณมิตร อบรมอินทรีย พึงกระทําใหแจง
ซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกขเทวดาเหลานั้น
ยอมมีญาณหยัง่ รูอยางนี้ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา มีอุปาทานขันธเหลือ ฯ
ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาษิตของทาวติสสพรหมแลว หาย
จากพรหมโลกไปปรากฏที่เขาคิชฌกูฏ เหมือนบุรุษผูมีกาํ ลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด
ฉะนั้น แลวทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลถอยคําสนทนาปราศรัยกับทาวติสสพรหมทั้งหมด
แดพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมคคัลลานะ ก็ทาวติสสพรหมไมไดแสดงบุคคลอนิมิตต
วิหารี (ผูมีปรกติบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมติ มิไดอยู) ที่ ๗ แกเธอหรือ ฯ
ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระผูมพี ระภาคผูสุคต บัดนี้ เปนการควรที่
พระผูมีพระภาคจะพึงทรงแสดงถึงบุคคลอนิมิตตวิหารีที่ ๗ ขาแตพระสุคต ภิกษุทั้งหลายไดฟง
พระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ
พ. ดูกรโมคคัลลานะ ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ฯ
ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร
โมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิไดเพราะไมใสใจถึงนิมิต
ทั้งปวงอยู เทวดาเหลานั้นยอมรูภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูน ี้แลบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิได
เพราะไมใสใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู แมไฉน ทานผูนี้เสพเสนาสนะที่สมควรอยู คบกัลยาณมิตร
อบรมอินทรีย พึงกระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอนั ยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตรทั้งหลายออกบวช
เปนบรรพชิตโดยตองการนัน้ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรโมคคัลลานะ
เทวดาเหลานัน้ ยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา มีอุปาทานขันธเหลือ ฯ
จบสูตรที่ ๓
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สีหสูตร
[๕๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลพระนคร
เวสาลี ครั้งนั้นแล สีหเสนาบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนัง่ ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจทรง
บัญญัติผลแหงทานที่ประจักษในปจจุบนั ไดหรือไม ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสีหะ ถาอยางนั้น จักยอนถามทานในปญหาขอนี้กอน
ทานพึงพยากรณปญหาขอนัน้ ตามชอบใจทาน ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ในเมืองเวสาลีนี้ มีบุรุษอยู ๒ คน คนหนึ่งไมมีศรัทธาตระหนี่ ถี่เหนียว พูดเสียดสี
คนหนึ่งมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน พระอรหันตทั้งหลายเมื่อจะอนุเคราะหพึงอนุเคราะหคนไหนกอน จะเปนคนไมมีศรัทธา
ตระหนี่ ถี่เหนียวพูดเสียดสี หรือคนที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียดสี พระอรหันต
ทั้งหลายเมื่ออนุเคราะห จักอนุเคราะหคนนัน้ กอนอยางไรได สวนคนทีม่ ีศรัทธา เปนทานบดี
ยินดีใหความสนับสนุน พระอรหันตทั้งหลายเมื่ออนุเคราะห พึงอนุเคราะหคนนั้นกอนเทียว ฯ
พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระอรหันตทั้งหลายเมื่อเขาไป
พึงเขาไปหาใครกอน จะเปนคนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถเี่ หนียว พูดเสียดสี หรือคนที่มีศรัทธา
เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียดสี พระอรหันต
ทั้งหลายเมื่อเขาไปหา จักเขาไปหาคนนัน้ กอนอยางไรได สวนคนที่มีศรัทธา เปนทานบดี
ยินดีใหความสนับสนุน พระอรหันตทั้งหลายเมื่อเขาไปหา พึงเขาไปหาคนนั้นกอนเทียว ฯ
พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระอรหันตทั้งหลาย เมื่อรับ พึงรับ
ของใครกอน จะเปนคนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียดสี หรือคนที่มีศรัทธา
เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 69
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียดสี พระอรหันต
ทั้งหลายเมื่อรับ จักรับของคนนั้นกอนอยางไรได สวนคนที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความ
สนับสนุน พระอรหันตทั้งหลายเมื่อรับ พึงรับของคนนั้นกอนเทียว ฯ
พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระอรหันตทั้งหลายเมื่อแสดงธรรม
พึงแสดงแกคนไหนกอน จะเปนคนทีไ่ มมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียดสี หรือคนที่มี
ศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียดสี พระอรหันต
ทั้งหลายเมื่อแสดงธรรม จักแสดงแกคนนัน้ กอนอยางไรได สวนคนทีม่ ีศรัทธา เปนทานบดี
ยินดีใหความสนับสนุน พระอรหันตทั้งหลายเมื่อแสดงธรรม พึงแสดงแกคนนัน้ กอนเทียว ฯ
พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กิตติศัพทอันงามของคนไหน พึง
ขจรไป จะเปนคนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถเี่ หนียว พูดเสียดสี หรือคนที่มีศรัทธา เปนทานบดี
ยินดีใหความสนับสนุน ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียดสี กิตติศัพท
อันงามของคนนั้น จักขจรไปไดอยางไร สวนคนที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน
กิตติศัพทอันงามของคนนั้นเทียวพึงขจรไป ฯ
พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนไหนที่จะพึงเขาไปสูบริษัทใดๆ
ก็ตาม เชน กษัตริยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท พึงเปนผูแกลวกลา
ไมเกอเขิน เขาไป จะเปนคนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียดสี หรือคนที่มีศรัทธา
เปนทานบดี ยินดี ใหความสนับสนุน ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียดสี จักเขาไปสู
บริษัทใดๆ ก็ตาม เชน กษัตริยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท จักเปนผู
แกลวกลา ไมเกอเขิน เขาไปอยางไรได สวนคนที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับ
สนุน เขาผูนั้นพึงเขาไปสูบริษัทใดๆก็ตาม เชน กษัตริยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดี
บริษัท สมณบริษัท พึงเปนผูแ กลวกลา ไมเกอเขิน เขาไป ฯ
พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนไหนเมื่อตายไปจะพึงเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค จะเปนคนทีไ่ มมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียดสีหรือคนที่มีศรัทธา เปนทานบดี
ยินดีใหความสนับสนุน ฯ
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สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียดสี เมื่อตายไป
จักเขาถึงสุคติโลกสวรรคอยางไรได สวนคนที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน
เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาแตพระองคผูเจริญ ในผลแหงทาน ๖ ประการ ที่เห็น
ประจักษในปจจุบัน อันพระผูมีพระภาคตรัสแลว ขาพระองคมิไดดําเนินไปดวยความเชื่อตอพระผู
มีพระภาค แมขาพระองคเองก็รูผลแหงทานเหลานี้ ขาพระองคเปนทายก เปนทานบดีพระ
อรหันตทั้งหลายเมื่ออนุเคราะห ยอมอนุเคราะหขาพระองคกอน เมื่อเขาไปหายอมเขาไปหา
ขาพระองคกอน เมื่อรับ ยอมรับของขาพระองคกอน เมื่อแสดงธรรมยอมแสดงแกขาพระองค
กอน กิตติศพั ทอันงามของขาพระองคขจรไปแลววา สีหเสนาบดีเปนทายก เปนการกบุคคล
เปนผูอุปฏฐากพระสงฆ ขาพระองคผูเปนทายก เปนทานบดี เขาไปสูบ ริษัทใดๆ ก็ตาม เชน
กษัตริยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท ยอมเปนผูแ กลวกลา ไมเกอเขิน
เขาไปขาแตพระองคผูเจริญ ในผลแหงทาน ๖ ประการที่เห็นประจักษในปจจุบัน อันพระผูมี
พระภาคตรัสแลว ขาพระองคมิไดดําเนินไปดวยความเชือ่ ตอพระผูมีพระภาคแมขาพระองคเอง
ก็รูผลแหงทานเหลานี้ แตพระผูมีพระภาคตรัสผลแหงทานใดกะขาพระองคอยางนีว้ า ดูกรสีหะ
ทายก ทานบดี เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาพระองคยังไมรูผลแหงทานนั้น และ
ในผลแหงทานขอนี้ ขาพระองคขอดําเนินไปดวยความเชื่อตอพระผูมีพระภาค ฯ
พ. อยางนัน้ สีหะ อยางนั้น สีหะ ดูกรสีหะ ทายก ทานบดี เมื่อตายไป ยอมเขา
ถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๔
รักขิตสูตร
[๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๔ ประการนี้ ตถาคตไมตองรักษา และตถาคตไมพึง
ถูกติเตียนดวยฐานะ ๓ ประการ ฐานะ ๔ ประการที่ตถาคตไมตองรักษาเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ตถาคตมีกายสมาจารบริสุทธิ์ ตถาคตไมมีกายทุจริตที่จะตองรักษาวา คนอื่นอยารูขอนี้
ของเราเลย ตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ตถาคตไมมีวจีทจุ ริตที่จะตองรักษาวา คนอืน่ อยารูขอนี้
ของเราเลย ตถาคตมีมโนสมาจารบริสุทธิ์ ไมมีมโนทุจริตที่จะตองรักษาวา คนอื่นอยารูขอนี้ของ
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เราเลยตถาคตมีอาชีวบริสุทธิ์ ไมมีมิจฉาชีพที่จะตองรักษาวา คนอืน่ อยารูขอนี้ของเราเลย ฐานะ
๔ ประการนี้ ตถาคตไมตองรักษา ตถาคตไมพึงถูกติเตียนดวยฐานะ ๓ ประการเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีธรรมอันกลาวดีแลว สมณะก็ดีพราหมณกด็ ี เทวดาก็ดี มารก็ดี พรหมก็ดี
หรือใครๆ ในโลกก็ดี จักคัดคานเราในธรรมนั้นโดยชอบธรรมวา แมเพราะเหตุนี้ ทานมิใชเปน
ผูมีธรรมอันกลาวดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นนิมิตนั้น เมื่อไมเห็น ยอมถึงความ
เกษมไมมภี ัย มีความแกลาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ปฏิปทาอันเปนเครื่องยังสัตวใหถึงนิพพาน
ที่สาวกของเราผูปฏิบัติตามแลว ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู อันเราบัญญัติไวดแี ลว
แกสาวกทั้งหลาย สมณะก็ดี พราหมณก็ดี เทวดาก็ดี มารก็ดี พรหมก็ดี หรือใครๆ ในโลก
ก็ดี จักคัดคานเราในปฏิปทานั้นโดยชอบธรรมวา แมเพราะเหตุนี้ ปฏิปทาอันเปนเครือ่ งยังสัตว
ใหถึงนิพพาน ที่สาวกของทานปฏิบัติแลว ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ฯลฯ ไมเปนปฏิปทา
อันทานบัญญัติไวดแี ลวแกสาวกทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นนิมิตนั้น เมื่อไมเห็น
ยอมถึงความเกษม ไมมภี ัย แกลวกลาอยู อนึ่งสาวกบริษัทของเราเปนรอยๆ ยอมกระทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู สมณะก็ดี พราหมณก็ดี เทวดาก็ดี มารก็ดี พรหมก็ดี หรือใครๆ ใน
โลกก็ดี จักคัดคานเราในขอนั้นโดยชอบธรรมวา แมเพราะเหตุนี้ สาวกบริษัทเปนรอยๆ ไมได
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู เราไมเล็งเห็นนิมิตนั้น เมื่อไมเห็น ยอมถึงความเกษม
ไมมีภัย แกลวกลาอยู ตถาคตไมพึงถูกติเตียนเพราะฐานะ ๓ ประการเหลานี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ฐานะ ๔ ประการนี้แลตถาคตไมจําเปนตองรักษา และตถาคตไมพึงถูกติเตียนดวยฐานะ ๓
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
กิมมิลสูตร
[๕๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน ใกลเมืองกิมมิลา ครั้ง
นั้นแล ทานพระกิมมิละเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
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ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ
เปนปจจัยเครือ่ งใหสัทธรรมไมตั้งอยูนานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกิมมิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดา ... ในธรรม ... ในสงฆ ... ใน
สิกขา ... ในสมาธิ ... ในความไมประมาท... ในปฏิสันถาร ดูกรกิมมิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัย
เครื่องใหสัทธรรมไมตั้งอยูนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ฯ
กิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหสัทธรรมตั้งอยูนาน ใน
เมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว ฯ
พ. ดูกรกิมมิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในพระศาสดา ...ในธรรม ... ในสงฆ ... ในสิกขา ...
ในความไมประมาท ... ในปฏิสันถาร ดูกรกิมมิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหสัทธรรม
ตั้งอยูนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ฯ
จบสูตรที่ ๖
สัตตธรรมสูตร
[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ไมนานนัก พึงกระทํา
ใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอัน
ยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ธรรม ๗ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ เปนผูมีศรัทธา ๑มีศีล ๑ เปนพหูสูต ๑ เปนผูหลีกออกเรน ๑ ปรารภความเพียร ๑ มี
สติ ๑มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล ไมนานนัก
พึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๗
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โมคคัลลานสูตร
[๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ปาเภสกลา มิคทายวันใกลสุงสุมาร
คีรนคร แควนภัคคะ ก็สมัยนัน้ แล ทานมหาโมคคัลลานะนั่งโงกงวงอยู ณ บานกัลลวาลมุตตคาม
แควนมคธ พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งโงกงวงอยู ณ บาน
กัลลวาลมุตตคาม แควนมคธดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษย ครั้นแลวทรงหายจาก
เภสกลามิคทายวันใกลสุงสุมารคีรนคร แควนภัคคะ เสด็จไปปรากฏเฉพาะหนาทานพระมหา
โมคคัลลานะ ณ บานกัลลวาลมุตตคาม แควนมคธ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู
หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแลว ครั้นแลวไดตรัส
ถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ดูกรโมคคัลลานะ เธองวงหรือ ดูกรโมคคัลลานะ เธองวงหรือ
ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา อยางนั้น พระเจาขา ฯ
ดูกรโมคคัลลานะ เพราะเหตุนั้นแหละ เมื่อเธอมีสัญญาอยางไรอยู ความงวงนั้นยอม
ครอบงําได เธอพึงทําไวในใจซึ่งสัญญานั้นใหมาก ขอนีจ้ ะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได
ถาเธอยังละไมได แตนั้นเธอพึงตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมตามที่ตนไดสดับแลว ไดเรียนมาแลว
ดวยใจ ขอนีจ้ ะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได ถายังละไมได แตนนั้ เธอพึงสาธยายธรรมตาม
ที่ตนไดสดับมาแลวไดเรียนมาแลวโดยพิสดาร ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได ถายัง
ละไมได แตนนั้ เธอพึงยอนชองหูทั้งสองขาง เอามือลูบตัว ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวง
นั้นได ถายังละไมได แตนนั้ เธอพึงลุกขึ้นยืน เอาน้ําลางตา เหลียวดูทิศทั้งหลาย แหงนดูดาว
นักษัตรฤกษ ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นไดถายังละไมได แตนั้นเธอพึงทําในใจถึง
เอาโลกสัญญา ตั้งความสําคัญในกลางวันวา กลางวันอยางไร กลางคืนอยางนั้น กลางคืนอยางไร
กลางวันอยางนั้น มีใจเปดเผยอยูฉะนี้ ไมมอี ะไรหุมหอ ทําจิตอันมีแสงสวางใหเกิด ขอนี้จะ
เปนเหตุใหเธอละความงวงนัน้ ได ถายังละไมได แตนั้นเธอพึงอธิษฐานจงกรม กําหนดหมาย
เดินกลับไปกลับมา สํารวมอินทรีย มีใจไมคิดไปในภายนอก ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความ
งวงนั้นได ถายังละไมได แตนั้นเธอพึงสําเร็จสีหไสยา คือนอนตะแคงเบื้องขวา ซอนเทา
เหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะ ทําความหมายในอันจะลุกขึน้ พอตื่นแลวพึงรีบลุกขึ้นดวยตั้งใจวา
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เราจักไมประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอนขาง ความสุขในการเคลิ้มหลับ ดูกร
โมคคัลลานะเธอพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ดูกรโมคคัลลานะ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงศึกษาอยางนี้อีกวา เราจักไมชูงวง [ถือตัว]
เขาไปสูตระกูล ดูกรโมคคัลลานะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แลถาภิกษุชูงวงเขาไปสูตระกูล และ
ในตระกูลมีกรณียกิจหลายอยาง ซึ่งจะเปนเหตุใหมนุษยไมใสใจถึงภิกษุผูมาแลว เพราะเหตุนั้น
ภิกษุยอมมีความคิดอยางนีว้ า เดี๋ยวนี้ใครหนอยุยงใหเราแตกในสกุลนี้ เดี๋ยวนี้ดูมนุษยพวกนี้
มีอาการอิดหนาระอาใจในเรา เพราะไมไดอะไร เธอจึงเปนผูเกอเขิน เมื่อเกอเขิน ยอมคิด
ฟุงซาน เมื่อคิดฟุงซาน ยอมไมสํารวม เมื่อไมสํารวม จิตยอมหางจากสมาธิ ฯ
เพราะฉะนัน้ แหละ โมคคัลลานะ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักไมพดู ถอยคําซึ่งจะเปน
เหตุใหทุมเถียงกัน ดูกรโมคคัลลานะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล เมื่อมีถอยคําซึ่งจะเปนเหตุใหทุม
เถียงกัน ก็จําตองหวังการพูดมาก เมื่อมีการพูดมาก ยอมคิดฟุงซาน เมื่อคิดฟุงซาน ยอมไม
สํารวม เมื่อไมสํารวม จิตยอมหางจากสมาธิ ฯ
ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง เราหาสรรเสริญความคลุกคลีดวยประการทั้งปวงไม แตมิใชวา
จะไมสรรเสริญความคลุกคลีดวยประการทั้งปวงก็หามิได คือ เราไมสรรเสริญความคลุกคลีดวย
หมูชนทั้งคฤหัสถและบรรพชิต ก็แตวา เสนาสนะอันใดเงียบเสียง ไมออื้ อึง ปราศจากการ
สัญจรของหมูชน ควรเปนทีป่ ระกอบกิจของผูตองการความสงัด ควรเปนที่หลีกออกเรน เรา
สรรเสริญความคลุกคลีดวยเสนาสนะเห็นปานนั้น ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ โดยยอ ดวยขอปฏิบตั ิเพียงไรหนอภิกษุจึงเปนผูห ลุดพนแลวเพราะสิ้น
ตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน มีธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน
มีที่สุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
พ. ดูกรโมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ไดสดับวา ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น ครั้น
ไดสดับดังนัน้ แลว เธอยอมรูช ัดธรรมทั้งปวงดวยปญญาอันยิ่งครั้นรูชดั ธรรมทั้งปวงดวยปญญา
อันยิ่งแลว ยอมกําหนดรูธรรมทั้งปวง ครั้นกําหนดรูธรรมทั้งปวงแลว ไดเสวยเวทนาอยางใด
อยางหนึ่ง สุขก็ดี ทุกขกด็ ี มิใชสุขมิใชทุกขก็ดี ยอมพิจารณาเห็น ความไมเที่ยงในเวทนา
เหลานั้น พิจารณาเห็นความคลายกําหนัด พิจารณาเห็นความดับ พิจารณาเห็นความสละคืน เมื่อ
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เธอพิจารณาเห็นอยางนั้นๆ อยู ยอมไมยึดมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่อไมยึดมั่น ยอมไมสะดุง
เมื่อไมสะดุง ยอมปรินิพพานเฉพาะตัวทีเดียว ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยอยูจ บแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรโมคคัลลานะ โดยยอดวยขอ
ปฏิบัติเพียงเทานี้แล ภิกษุจึงเปนผูหลุดพนแลวเพราะสิ้นตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน เปนผู
เกษมจากโยคะลวงสวนเปนพรหมจารีลวงสวน มีที่สุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๘
ปุญญวิปากสูตร
[๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยากลัวตอบุญเลย คําวาบุญนี้ เปนชื่อของความสุข
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมรูช ัดซึ่งผลแหงบุญอันนาปรารถนานาใคร นาพอใจ ทีเ่ ราเสวยแลว
ตลอดกาลนาน เราเจริญเมตตาจิตตลอด ๗ ปครั้นแลว เราไมไดกลับมายังโลกนี้ตลอด ๗
สังวัฏฏวิวัฏฏกัป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยนิ วา เมื่อโลกถึงความพินาศ [ถูกไฟไหม] เราเขาถึง
พรหมโลกชั้นอาภัสสระ เมื่อโลกยังไมถึงความพินาศ เรายอมเขาถึงวิมานพรหมอันวางเปลา
ไดยินวา ในวิมานพรหมนัน้ เราเปนพรหม เปนทาวมหาพรหม เปนใหญใครๆ ครอบงําไมได
มีความเห็นแนนอน มีอํานาจเต็ม เปนทาวสักกะผูเปนใหญแหงทวยเทพ ๓๖ ครั้ง เปนพระเจา
จักรพรรดิ ตั้งอยูในธรรม เปนธรรมราชามีสมุทรทั้ง ๔ เปนขอบเขต ผูชนะสงคราม มีชนบท
ถึงความสถาพรตั้งมั่นประกอบดวยรัตนะ ๗ ประการ รัตนะ ๗ ประการของเรานั้นคือ จักรแกว
ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว ขุนพลแกวเปนที่ ๗ อนึ่งเราเคยมีบุตรมาก
กวาพันคน ลวนแตเปนคนกลาหาญชาญชัย ย่ํายีขาศึกได เราครอบครองปฐพีมณฑลนี้ อันมี
มหาสมุทรเปนขอบเขต โดยธรรม ไมตองใชอาชญาไมตองใชศาตรา ฯ
เชิญดูผลแหงบุญกุศลของบุคคลผูแสวงหาความสุข ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราเจริญเมตตาจิตมาแลว ๗ ป ไมตองกลับมาสู
โลกนี้ ตลอด ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัป เมื่อโลกถึงความพินาศ
เราเขาถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสระ เมื่อโลกยังไมถึงความพินาศ
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เราเขาถึงวิมานอันวางเปลา ในกาลนัน้ เราเปนทาวมหา
พรหมผูมีอํานาจเต็ม ๗ ครั้ง เปนทาวสักกะจอมเทพเสวย
สมบัติในเทวโลก ๓๖ ครั้ง เปนพระเจาจักรพรรดิผูเปนใหญ
ในหมูชนชาวชมพูทวีป เปนกษัตริยไ ดรับมุรธาภิเศกแลว
เปนใหญในหมูมนุษยปกครองปฐพีมณฑลนี้ โดยไมตองใช
อาชญา ไมตองใชศาตรา สั่งสอนคนในปฐพีมณฑลนัน้ โดย
ธรรมสม่ําเสมอ ไมผลุนผลัน ครั้นไดเสวยราชในปฐพีมณฑล
นี้โดยธรรมแลว ไดเกิดในตระกูลมั่งคั่ง มีทรัพยสมบัติมาก
มาย ทั้งบริบูรณพรอมดวยรัตนะ ๗ ประการ อันอํานวย
ความประสงคใหทุกอยาง ฐานะดังทีก่ ลาวมานี้พระพุทธเจา
ทั้งหลายผูสงเคราะหประชาชาวโลกทรงแสดงไวดแี ลว เหตุ
ที่ทานเรียกวาเปนเจาแผนดิน เพราะความเปนใหญ เราเปน
พระราชาผูเรืองเดช มีอุปกรณเครื่องใหปลืม้ ใจมากมาย มี
ฤทธิ์ มียศ เปนใหญ ในหมูชนชาวชมพูทวีป ใครบาง
ไดฟงแลวจะไมเลื่อมใสแมจะเปนคนมีชาติต่ํา เพราะฉะนัน้
แหละ ผูมุงประโยชน จํานงหวังความเปนใหญ ระลึกถึง
คําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงเคารพสัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๙
ภริยาสูตร
[๖๐] ครั้งนัน้ เมื่อเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จ
เขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ประทับนั่งบนอาสนะที่ปลู าดแลว ก็สมัยนั้นมนุษย
ทั้งหลายในนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีสงเสียงอื้ออึง ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระ
ภาคไดตรัสถามวา ดูกรคฤหบดี เหตุไรหนอ มนุษยทั้งหลายในนิเวศนของทานจึงสงเสียงอื้ออึง
เหมือนชาวประมงแยงปลากัน อนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นางสุชาดา
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คนนี้ขาพระองคนํามาจากตระกูลมั่งคั่งมาเปนสะใภในเรือน นางไมเชื่อถือ แมผัว พอผัว สามี
แมแตพระผูมีพระภาคนางก็ไมสักการะเคารพนับถือบูชา ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกนาง
สุชาดาหญิงสะใภในเรือนวา มานี่แนะนางสุชาดา นางสุชาดาหญิงสะใภในเรือนทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรนางสุชาดาภริยาของบุรุษ ๗ จําพวกนี้ ๗ จําพวก
เปนไฉน คือ ภริยาเสมอดวยเพชฌฆาต๑ เสมอดวยโจร ๑ เสมอดวยนาย ๑ เสมอดวย
แม ๑ เสมอดวยพี่สาวนองสาว๑ เสมอดวยเพื่อน ๑ เสมอดวยทาสี ๑ ดูกรนางสุชาดา
ภริยาของบุรุษ ๗จําพวกนีแ้ ล เธอเปนจําพวกไหนใน ๗ จําพวกนั้น
นางสุชาดากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันยังไมรูทวั่ ถึงความแหงพระดํารัส
ที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี้ไดโดยพิสดาร ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแกหมอมฉัน โดยที่หมอมฉันจะพึงรูทวั่ ถึงเนื้อความแหง
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอนี้ โดยพิสดารเถิด ฯ
พ. ดูกรนางสุชาดา ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว นางสุชาดา
หญิงสะใภในเรือนทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนวี้ า
ภริยาผูมจี ิตประทุษราย ไมอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล
ยินดีในชายอื่น ดูหมิ่นสามี เปนผูอันเขาซื้อมาดวยทรัพย
พยายามจะฆาผัว ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา วธกาภริยา
ภริยาเสมอดวยเพชฌฆาต สามีของหญิงประกอบดวย
ศิลปกรรม พาณิชยกรรม และกสิกรรม ไดทรัพยใดมา ภริยา
ปรารถนาจะยักยอกทรัพย แมมีอยูนอยนั้นเสีย ภริยาของ
บุรุษเห็นปานนี้เรียกวา โจรภริยา ภริยาเสมอดวยโจร ภริยา
ที่ไมสนใจการงาน เกียจคราน กินมาก ปากราย ปากกลา
รายกาจ กลาวคําหยาบ ขมขี่ผัวผูขยันขันแข็ง ภริยาของ
บุรุษเห็นปานนี้เรียกวา อัยยาภริยา ภริยาเสมอดวยนาย
ภริยาใดอนุเคราะหดวยประโยชนเกือ้ กูลทุกเมื่อ ตามรักษา
สามีเหมือนมารดารักษาบุตร รักษาทรัพยที่สามีหามาไดไว
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ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา มาตาภริยา ภริยาเสมอดวย
มารดา ภริยาที่เปนเหมือนพี่สาวนองสาว มีความเคารพใน
สามีของตน เปนคนละอายบาป เปนไปตามอํานาจสามี ภริยา
ของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา ภคินีภริยา ภริยาเสมอดวยพี่สาว
นองสาว ภริยาใดในโลกนี้เห็นสามีแลวชื่นชมยินดี เหมือน
เพื่อนผูจากไปนานแลวกลับมา เปนหญิงมีตระกูล มีศีล
มีวัตรปฏิบัติสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา สขีภริยา
ภริยาเสมอดวยเพื่อน ภริยาใดสามีเฆี่ยนตี ขูตะคอก
ก็ไมโกรธ ไมคิดพิโรธโกรธตอบสามี อดทนได เปนไป
ตามอํานาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา ทาสีภริยา
ภริยาเสมอดวยทาสี ภริยาที่เรียกวาวธกาภริยา ๑ โจรี
ภริยา ๑ อัยยาภริยา ๑ ภริยาทั้ง ๓ จําพวกนั้น ลวนแตเปน
คนทุศีลหยาบชา ไมเอื้อเฟอ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงนรก
สวนภริยาที่เรียกวา มาตาภริยา ๑ ภคินีภริยา ๑ สขีภริยา ๑
ทาสีภริยา ๑ ภริยาทั้ง ๔ จําพวกนัน้ เพราะตั้งอยูใ นศีล
ถนอมรักไวยั่งยืน เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติ
ดูกรนางสุชาดา ภริยาของบุรุษ ๗ จําพวกนีแ้ ล เธอเปนภริยาจําพวกไหน ใน ๗
จําพวกนั้น ฯ
ส. ขาแตพระองคผูเจริญ ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจํา
หมอมฉันวา เปนภริยาของสามีผูเสมอดวยทาสี ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
โกธนาสูตร
[๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน
เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ธรรม ๗ ประการ
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เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผูเปนขาศึกกันในโลกนี้ยอ มปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน
อยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้มีผิวพรรณทรามเถิดหนอ ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะคนผูเปนขาศึกกัน
ยอมไมยนิ ดีใหคนที่เปนขาศึกกันมีผวิ พรรณงาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธ
ครอบงําย่ํายีแลว แมจะอาบน้ํา ไลทา ตัดผม โกนหนวด นุงผาขาวสะอาดแลวก็ตาม แตถูก
ความโกรธครอบงําแลว ยอมเปนผูมีผิวพรรณทราม ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เปนธรรมขอที่ ๑ เปน
ความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิง
หรือชายผูมีความโกรธ ฯ
อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนที่เปนขาศึกกันอยางนี้วา ขอ
ใหบุคคลผูนี้พงึ นอนเปนทุกขเถิดหนอ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูเ ปนขาศึกกัน ยอมไม
ยินดีใหคนทีเ่ ปนขาศึกกันอยูสบาย ดูกรภิกษุทั้งหลายคนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว
แมจะนอนบนบัลลังคอันลาดดวยผาขนสัตว ลาดดวยผาขาวเนื้อออน ลาดดวยเครื่องลาดอยางดี
ทําดวยหนังชะมด มีผาดาดเพดาน มีหมอนหนุนศีรษะและหนุนเทาแดงทั้งสองขางก็ตาม แตถูก
ความโกรธครอบงําแลว ยอมนอนเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๒ เปนความ
มุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชาย
ผูมีความโกรธ ฯ
อีกประการหนึ่ง คนเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนี้วา ขอให
บุคคลผูนี้อยามีความเจริญเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคน
ที่เปนขาศึกกันมีความเจริญ ดูกรภิกษุทั้งหลายคนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะ
ถือเอาสิ่งที่ไมเปนประโยชนก็สําคัญวาเราถือเอาสิ่งที่เปนประโยชน แมถือเอาสิ่งที่เปนประโยชน
ก็สําคัญวาเราถือเอาสิ่งที่ไมเปนประโยชน ธรรมเหลานี้อันคนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา
ถือเอาแลว เปนขาศึกแกกันและกัน ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข
ตลอดกาลนาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๓ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน
เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ
อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนีว้ า ขอ
ใหบุคคลผูนี้อยามีโภคะเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนที่เปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนที่
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เปนขาศึกกันมีโภคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะมี
โภคะที่ตนหามาไดดว ยความขยันหมัน่ เพียรสั่งสมไดดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา เปนของ
ชอบธรรม ไดมาโดยธรรมพระราชาทั้งหลายยอมริบโภคะของคนขี้โกรธเขาพระคลังหลวง ดูกร
ภิกษุทั้งหลายนี้เปนธรรมขอที่ ๔ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการ
ของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ
อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนีว้ า ขอ
ใหบุคคลผูนี้อยามียศเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูเ ปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนที่
เปนขาศึกกันมียศ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะไดยศ
มาเพราะความไมประมาท ก็เสื่อมจากยศนัน้ ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๕ เปนความ
มุงหมายของคนผูเปนขาศึกกันเปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชาย
ผูมีความโกรธ ฯ
อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนีว้ า ขอ
ใหบุคคลนี้อยามีมิตรเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนทีเ่ ปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนที่เปน
ขาศึกกันมีมิตร ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมเขาจะมีมิตร
อํามาตยญาติสาโลหิต มิตรอํามาตยญาติสาโลหิตเหลานัน้ ก็เวนเขาเสียหางไกล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนธรรมขอที่ ๖ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเปน
ขาศึกกันยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ
อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนีว้ า ขอ
ใหบุคคลนี้ เมือ่ ตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคน
ที่เปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนที่เปนขาศึกกันไปสุคติดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผูโกรธ ถูกความ
โกรธครอบงําย่ํายีแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ครั้นตายไป ยอมเขา
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๗ เปนความมุงหมายของ
คนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการ
นี้แล เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอม
มาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ
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คนโกรธมีผิวพรรณทราม ยอมนอนเปนทุกข ถือเอาสิ่งที่เปน
ประโยชนแลว กลับปฏิบัติสิ่งอันไมเปนประโยชน ทํา
ปาณาติบาตดวยกายและวาจา ยอมถึงความเสื่อมทรัพย ผู
มัวเมาเพราะความโกรธ ยอมถึงความไมมียศ ญาติมิตร
และสหาย ยอมเวนคนโกรธเสียหางไกล คนผูโกรธยอมไม
รูจักความเจริญ ทําจิตใหกําเริบ ภัยที่เกิดมาจากภายในนั้น
คนผูโกรธยอมไมรูสึก คนโกรธยอมไมรูอรรถ ไมเห็นธรรม
ความโกรธยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความมืดตื้อยอมมี
ในขณะนั้น คนผูโกรธยอมกอกรรมที่ทําไดยากเหมือนทําได
งาย ภายหลังเมื่อหายโกรธแลว เขายอมเดือดรอนเหมือน
ถูกไฟไหม คนผูโกรธยอมแสดงความเกอยากกอน เหมือน
ไฟแสดงควันกอน ในกาลใด ความโกรธเกิดขึ้น คนยอม
โกรธ ในกาลนั้น คนนั้นไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ และไม
มีความเคารพ คนที่ถูกความโกรธครอบงํายอมไมมคี วาม
สวางแมแตนอยเลย กรรมใดยังหางไกลจากธรรม อันให
เกิดความเดือดรอน เราจักบอกกรรมเหลานั้น เธอทัง้ หลาย
จงฟงธรรมนั้นไปตามลําดับ คนโกรธฆาบิดาก็ได ฆามารดา
ของตนก็ได ฆาพระขีณาสพก็ได ฆาปุถุชนก็ได ลูกที่
มารดาเลี้ยงไวจนไดลมื ตาดูโลกนี้ ลูกเชนนัน้ กิเลสหยาบชา
โกรธขึ้นมายอมฆาแมมารดานั้นผูใหชีวิตความเปนอยูได จริง
อยู สัตวเหลานั้นมีตนเปนเครื่องเปรียบเทียบ เพราะตนเปน
ที่รักอยางยิ่ง คนโกรธหมกมุนในรูปตางๆ ยอมฆาตัวเอง
ไดเพราะเหตุตางๆ ยอมฆาตัวเองดวยดาบบาง กินยาพิษ
บาง เอาเชือกผูกคอตายบาง โดดเขาตายบาง คนเหลานั้น
เมื่อกระทํากรรมอันมีแตความเสื่อมและทําลายตนก็ไมรูสึก
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ความเสื่อมเกิดแตความโกรธ ตามที่กลาวมานี้ เปนบวงของ
มัจจุราช มีถ้ําเปนที่อยูอ าศัย บุคคลผูมักโกรธ มีการฝกตน
คือมีปญญา ความเพียรและสัมมาทิฐิ พึงตัดความโกรธนั้น
ขาดได บัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแตละอยางเสียใหขาด พึง
ศึกษาในธรรมเหมือนอยางนัน้ เธอทั้งหลายปรารถนาอยูวา
ขอความเปนผูเกอยากอยาไดมีแกเราทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
เปนผูปราศจากความโกรธ ไมมีความคับแคนใจ ปราศจาก
ความโลภ ไมมีความริษยา ฝกฝนตนแลว ละความโกรธได
เปนผูไมมีอาสวะ จักปรินิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบอัพยากตวรรคที่ ๑
______
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัพยากตสูตร
๒. ปุริสคติสูตร
๓. ติสสสูตร
๔. สีหสูตร
๕. รักขิตสูตร
๖. กิมมิลสูตร
๗. สัตตธรรมสูตร
๘. โมคคัลลานสูตร
๙. ปุญญวิปากสูตร
๑๐. ภริยาสูตร
๑๑. โกธนาสูตร
___________
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มหาวรรคที่ ๒
หิริสูตร
[๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อไมมีหิริและโอตตัปปะ อินทรียสังวรของบุคคลผูมีหิริ
และโอตตัปปะวิบัติ ยอมมีนสิ ัยถูกกําจัด เมือ่ ไมมีอินทรียส ังวร ศีลของบุคคลผูมีอินทรียสังวร
วิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด เมื่อไมมีศีล สัมมาสมาธิของบุคคลผูมีศีลวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูก
กําจัด เมื่อไมมสี ัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะของบุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอมมีอุปนิสัย
ถูกกําจัด เมื่อไมมียถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาและวิราคะ ของบุคคลผูมียถาภูตญาณทัสสนะ
วิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด เมื่อไมมีนิพพิทาและวิราคะ วิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลผูมี
นิพพิทาและวิราคะวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด ดูกรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนตนไมมีกิ่ง
และใบวิบัติ กระเทาะก็ดี เปลือกก็ดี กระพีก้ ็ดี แกนก็ดีของตนไมนั้นยอมไมถึงความบริบูรณ
ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ มีหิริและโอตตัปปะ อินทรียสังวรของบุคคลผูสมบูรณดวยหิริ
และโอตตัปปะ ยอมสมบูรณดว ยอุปนิสยั เมื่อมีอินทรียส ังวร ศีลของบุคคลผูสมบูรณดว ย
อินทรียสังวร ยอมสมบูรณดว ยอุปนิสยั เมือ่ มีศีล สัมมาสมาธิของบุคคลผูสมบูรณดวยศีลยอม
สมบูรณดวยอุปนิสัย เมื่อมีสัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ
ยอมสมบูรณดว ยอุปนิสยั เมือ่ มียถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาและวิราคะของบุคคลผูสมบูรณ
ดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ยอมสมบูรณดวยอุปนิสัยเมื่อมีนิพพิทาและวิราคะ วิมุตติญาณทัสสนะ
ของบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาและวิราคะ ยอมสมบูรณดว ยอุปนิสยั ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนตนไมสมบูรณดวยกิ่งและใบ กะเทาะก็ดี เปลือกก็ดี กระพีก้ ็ดี แกนก็ดี ของ
ตนไมนั้น ยอมถึงความสมบูรณ ฉะนัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
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สุริยสูตร
[๖๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ อัมพปาลีวัน ใกลพระนครเวสาลี ณ ที่
นั้นแล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไมเทีย่ ง ไมยงั่ ยืน ไม
นาชื่นชม นี้เปนกําหนดควรเบื่อหนาย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพน ในสังขารทั้งปวง ดูกร
ภิกษุทั้งหลายขุนเขาสิเนรุ โดยยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน โดยกวาง ๘๔,๐๐๐ โยชน หยั่งลงใน
มหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน สูงจากมหาสมุทรขึ้นไป ๘๔,๐๐๐ โยชน มีกาลบางคราวที่ฝนไมตก
หลายป หลายรอยป หลายพันป หลายแสนป เมื่อฝนไมตก พืชคาม ภูตคามและติณชาติที่
ใชเขายา ปาไมใหญ ยอมเฉา เหี่ยวแหง เปนอยูไมได ฉันใด สังขารก็ฉันนั้น เปนสภาพ
ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมนาชื่นชม นี้เปนกําหนดควรเบื่อหนาย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพน
ในสังขารทั้งปวง ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน พระอาทิตยดวง
ที่ ๒ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงที่ ๒ ปรากฏ แมน้ําลําคลองทั้งหมด ยอมงวดแหง ไมมีน้ํา
ฉันใด สังขารก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเทีย่ ง ...ควรหลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน พระอาทิตยดวง
ที่ ๓ ปรากฏ เพราะอาทิตยดวงที่ ๓ ปรากฏ แมน้ําสายใหญๆคือ แมนา้ํ คงคา ยมุนา
อจิรวดี สรภู มหี ทั้งหมดยอมงวดแหง ไมมีน้ํา ฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย
ก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเทีย่ ง ... ควรหลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน พระอาทิตยดวง
ที่ ๔ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงที่ ๔ ปรากฏ แมน้ําสายใหญๆ ที่ไหลมารวมกันเปนแมน้ํา
ใหญ คือแมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภูมหี ทั้งหมดยอมงวดแหง ไมมนี า้ํ ฉันใด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายก็ฉันนัน้ เปนสภาพไมเทีย่ ง ... ควรหลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน พระอาทิตยดวง
ที่ ๕ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงที่ ๕ ปรากฏ น้ําในมหาสมุทรลึก ๑๐๐ โยชนก็ดี ๒๐๐ โยชน

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 85
ก็ดี ๓๐๐ โยชนก็ดี ๔๐๐ โยชนก็ดี ๕๐๐โยชนกด็ ี ๖๐๐ โยชนก็ดี ๗๐๐ โยชนก็ดี ยอมงวดลง
เหลืออยูเพียง ๗ ชั่วตนตาลก็มี ๖ ชั่วตนตาลก็มี ๕ ชั่วตนตาลก็มี ๔ ชั่วตนตาลก็มี ๓ ชั่วตนตาล
ก็มี ๒ ชัว่ ตนตาลก็มี ชั่วตนตาลเดียวก็มี แลวยังจะเหลืออยู ๗ ชั่วคน๖ ชัว่ คน ๕ ชัว่ คน
๔ ชั่วคน ๓ ชั่วคน ๒ ชัว่ คน ชั่วคนเดียว ครึ่งชั่วคน เพียงเอว เพียงเขา เพียงแคขอเทา
เพียงในรอยเทาโค ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ําในมหาสมุทรยังเหลืออยูเพียงในรอยเทาโคในที่นั้นๆ
เปรียบเหมือนในฤดูแลง เมื่อฝนเมล็ดใหญๆ ตกลงมา น้ําเหลืออยูในรอยเทาโคในทีน่ นั้ ๆ
ฉะนั้น เพราะพระอาทิตยดวงที่ ๕ ปรากฏ น้ําในมหาสมุทรแมเพียงขอนิ้วก็ไมมี ฉันใด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายก็ฉันนัน้ เปนสภาพไมเทีย่ ง ...ควรหลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน พระอาทิตย
ดวงที่ ๖ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงที่ ๖ ปรากฏ แผนดินใหญนแี้ ละขุนเขาสิเนรุ ยอมมี
กลุมควันพลุงขึ้น เปรียบเหมือนนายชางหมอเผาหมอที่ปนดีแลว ยอมมีกลุมควันพลุงขึ้น ฉะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ... ควรหลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน พระอาทิตย
ดวงที่ ๗ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงที่ ๗ ปรากฏ แผนดินใหญนแี้ ละขุนเขาสิเนรุ ไฟจะติด
ทั่วลุกโชติชวง มีแสงเพลิงเปนอันเดียวกัน เมื่อแผนดินใหญและขุนเขาสิเนรุไฟเผาลุกโชน
ลมหอบเอาเปลวไฟฟุงไปจนถึงพรหมโลก เมื่อขุนเขาสิเนรุไฟเผาลุกโชนกําลังทะลาย ถูกกอง
เพลิงใหญเผาทวมตลอดแลว ยอดเขาแมขนาด ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน
๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน ยอมพังทะลาย เมื่อแผนดินใหญและขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาผลาญอยู
ยอมไมปรากฏขี้เถาและเขมา เปรียบเหมือนเมื่อเนยใสหรือน้ํามันถูกไฟเผาผลาญ อยู ยอมไม
ปรากฏขี้เถาและเขมา ฉะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง
ไมยั่งยืน ไมนา ชื่นชม ควรจะเบื่อหนาย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพน ในสังขารทั้งปวง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น ใครจะรูใครจะเชื่อวา แผนดินนี้และขุนเขาสิเนรุจักถูกไฟไหม
พินาศไมเหลืออยู นอกจากอริยสาวกผูมีบทอันเห็นแลว (โสดาบัน) ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรื่องเคยมีมาแลว ศาสดาชื่อสุเนตตะเปนเจาลัทธิปราศจากความ
กําหนัดในกาม ก็ศาสดาชื่อสุเนตตะนัน้ มีสาวกอยูห ลายรอย เธอแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลาย
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เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก และเมื่อสุเนตตศาสดาแสดงธรรมเพื่อความเปน
สหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก สาวกเหลาใดรูทั่วถึงคําสอนไดหมดทุกอยาง สาวกเหลานั้น
เมื่อตายไป ก็เขาถึงสุคติ พรหมโลก สวนสาวกเหลาใดยังไมรูทั่วถึงคําสอนไดหมดทุกอยาง
สาวกเหลานัน้ เมื่อตายไป บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัสดี
บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชัน้ นิมมานรดี บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา
ชั้นดุสิต บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชัน้ ยามา บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหง
เทวดาชัน้ ดาวดึงส บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช บางพวกเขาถึง
ความเปนสหายแหงกษัตริยม หาศาล บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงพราหมณมหาศาล
บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงคฤหบดีมหาศาล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล สุเนตตศาสดามีความคิดเห็นวา การทีเ่ ราจะพึงเปนผู
มีสติเสมอกับสาวกทั้งหลายในสัมปรายภพไมสมควรเลย ผิฉะนั้นเราควรจะเจริญเมตตาใหยงิ่
ขึ้นไปอีก ครั้งนั้นแล สุเนตตศาสดาจึงไดเจริญเมตตาจิตตลอด ๗ ป แลวไมมาสูโลกนี้ตลอด ๗
สังวัฏฏวิวัฏฏกัลป เมื่อโลกวิบัติเขาถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสระ เมื่อโลกเจริญ เขาถึงวิมานพรหม
ที่วาง ในวิมานนั้น สุเนตตศาสดาเปนพรหม เปนทาวมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครยิง่ กวา
รูเห็นเหตุการณโดยถองแท เปนผูมีอํานาจมาก เกิดเปนทาวสักกะจอมเทวดา๓๖ ครั้ง เปน
พระเจาจักรพรรดิผูตั้งอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา มีสมุทรทั้ง ๔ เปนขอบเขต ผูไดชัยชนะ
สงคราม สถาปนาประชาชนไวเปนปกแผนมั่นคง พรั่งพรอมดวยรัตนะ ๗ ประการ หลายรอยครั้ง
พระราชโอรสของพระเจาจักรพรรดินั้น ลวนแตองอาจ กลาหาญ ชาญชัย ย่ํายีศัตรูได
พระเจาจักรพรรดินั้นทรงปกครองปฐพีมณฑล อันมีมหาสมุทรเปนขอบเขต ไมตองใชอาชญา
ไมตองใชศัสตรา ใชธรรมปกครอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุเนตตศาสดานัน้ แล มีอายุยืนนาน
ดํารงมั่นอยูอยางนี้ แตกไ็ มพน จากชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ไมพนจากทุกขได ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะยังไมตรัสรู
ไมไดแทงตลอดธรรม ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน คือ อริยศีล ๑ อริยสมาธิ ๑ อริยปญญา ๑
อริยวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยศีลอริยสมาธิ อริยปญญา อริยวิมุติ เราตรัสรูแลว
แทงตลอดแลว เราถอนตัณหาในภพไดแลว ตัณหาอันเปนเครื่องนําไปสูภพสิ้นแลว บัดนี้
ภพใหมไมมี ฯ
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พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญาและวิมุติอยางยิ่ง
พระโคดมผูมียศตรัสรูแลว พระพุทธเจาผูเปนศาสดา ผูมี
พระจักษุ ทรงรูยิ่งดวยประการดังนีแ้ ลว ตรัสบอกธรรม ๔
ประการแกภิกษุทั้งหลาย ทรงกระทําที่สุดทุกขแลว
ปรินิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๒
นครสูตร
[๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด ปจจันตนครของพระราชา ปองกันไวดีดว ย
เครื่องปองกัน ๗ ประการ และหาอาหาร ๔ ประการไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก
ในกาลนัน้ เรากลาววา ศัตรูหมูปจจามิตรภายนอกทําอันตรายปจจันตนครของพระราชานั้นไมได
เครื่องปองกัน ๗ ประการเปนไฉนคือในปจจันตนครของพระราชา มีเสาระเนียดขุดหลุมฝงลึก
ไมหวัน่ ไหว นีเ้ ปนเครื่องปองกันนครประการที่ ๑ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตราย
ภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีคูขุดลึกและกวาง นี้เปนเครื่องปองกันนครประการที่ ๒ สําหรับ
คุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีทางเดินตามคูไดรอบ ทั้งสูงและกวางนี้เปนเครื่องปองกันนคร
ประการที่ ๓ สําหรับคุมภัยภายในและปองอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีการสะสมอาวุธไวมาก ทั้งที่เปนอาวุธแหลมยาวและอาวุธคม นี้เปน
เครื่องปองกันนครประการที่ ๔ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง ตั้งกองทัพไวมาก คือ พลชาง พลมา พลรถ พลธนู กองถือธง
กองจัดกระบวนทัพ กองสัมภาระ กองเสนาธิการ กองตะลุมบอนเหมือนชางที่วิ่งเขาสูสงคราม
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กองทหารหาญ กองทหารโลหะ กองเกราะหนัง กองทหารทาส นี้เปนเครื่องปองกันนคร
ประการที่ ๕ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีทหารยามฉลาดสามารถดี หามไมใหคนที่ไมรูจกั เขาอนุญาตใหคนที่
รูจักเขา นี้เปนเครื่องปองกันนครประการที่ ๖ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีกําแพงทั้งสูงและกวาง พรอมดวยปอมกออิฐถือปูนดีนี้เปนเครื่อง
ปองกันนครประการที่ ๗ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ปจจันตนครมีการ
ปองกันดี ดวยเครื่องปองกัน ๗ ประการนี้แล ฯ
ปจจันตนครหาอาหาร ๔ ประการ ไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก
เปนไฉน คือในปจจันตนครของพระราชามีการสะสมหญา ไม และน้ําไวมาก เพื่อความอุนใจ
ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และปองกันอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีการสะสมขาวสาลี (ขาวเจา) และขาวเหนียวไวมาก เพื่อความอุน ใจ
ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และปองกันอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีการสะสมงา ถั่วเขียว ถั่วทอง และอปรัณชาติไวมาก เพื่อความ
อุนใจ ไมสะดุง กลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และปองกันอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีการสะสมเภสัชไวมาก คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย
เกลือ เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเ ปนสุขแหงชนภายใน และปองกันอันตราย
ภายนอก ฯ
ปจจันตนคร หาอาหาร ๔ ประการไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด ปจจันตนครของพระราชาปองกันไวดีดว ยเครื่องปองกัน ๗ ประการนี้
และอาหาร ๔ ประการไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ในกาลนัน้ เรากลาววา
ศัตรูหมูปจจามิตรไมทําอันตรายได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล ในกาลใด อริยสาวกประกอบพรอมดวย
สัทธรรม ๗ ประการ และเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔
อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลนั้น เรากลาววามารผูมีบาปทําอันตราย
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อริยสาวกไมได สัทธรรม ๗ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเปนผูมีศรัทธา
เชื่อพระปญญาเครื่องตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูม ีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ
เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีเสาระเนียด
ขุดหลุมฝงลึก ไมหวัน่ ไหว สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฉะนัน้ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูมีศรัทธาเปรียบเหมือนเสาระเนียด ยอมละอกุศล เจริญกุศล ละกรรม
ที่มีโทษ เจริญกรรมอันไมมโี ทษบริหารตนใหบริสุทธิ์ นี้เปนสัทธรรมประการที่ ๑ ฯลฯ
อริยสาวกเปนผูมีหิริ ละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอายตอการเขาถึง
อกุศลธรรมอันชั่วชาลามก เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีคู (สนามเพลาะ) ทั้งลึก
และกวาง สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริย
สาวกผูมีหิริเปรียบเหมือนคู ยอมละอกุศล ... บริหารตนใหบริสุทธิ์ นี้เปนสัทธรรมประการที่ ๒ ฯ
อริยสาวกมีโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริตสะดุงกลัวตอการ
เขาถึงอกุศลธรรมอันชั่วชาลามก เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีทางเดินตามคูไดรอบ
ทั้งสูงและกวาง สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอกฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูมีโอตตัปปะเปรียบเหมือนทางเดินตามคู ยอมละอกุศลธรรม ... ยอมบริหารตนให
บริสุทธิ์นี้เปนสัทธรรมประการที่ ๓ ฯ
อริยสาวกเปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ไดสดับตรับฟงมาก ทรงจําไว คลองปาก
ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามใน
ที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ สิ้นเชิง เปรียบ
เหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีการสะสมอาวุธไวมาก ทั้งที่เปนอาวุธแหลมยาวและอาวุธคม
สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู
มีสุตะเปรียบเหมือนอาวุธ ยอมละอกุศลธรรม ... บริหารตนใหบริสุทธิ์นี้เปนสัทธรรมประการที่ ๔ ฯ
อริยสาวกปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อใหกุศลธรรมถึงพรอม มีกําลัง มีความ
บากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา ตั้งกองทัพ
ไวมาก คือพลมา ฯลฯ กองทหารทาส สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกมีความเพียรเปรียบเหมือนกองทัพ ยอมละอกุศลธรรม ... บริหารตน
ใหบริสุทธิ์ นี้เปนสัทธรรมประการที่ ๕ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 90
อริยสาวกเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง ยอมตามระลึกถึงกรรม
ที่ไดทําและคําที่ไดพูดแลวแมนานได เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีทหารยามฉลาด
สามารถดี หามไมใหคนทีไ่ มรูจักเขาอนุญาตใหคนที่รูจกั เขา สําหรับคุมภัยภายในและปองกัน
อันตรายภายนอก ฉะนั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูมีสติเปรียบเหมือนทหารยาม ยอมละ
อกุศลธรรม... บริหารตนใหบริสุทธิ์ นี้เปนสัทธรรมประการที่ ๖ ฯ
อริยสาวกเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับ เปน
อริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา
มีกําแพงทั้งสูงทั้งกวางพรอมดวยปอมกออิฐถือปูนดี เพื่อคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก
ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผูมีปญญาเปรียบเหมือนกําแพงอันพรอมดวยปอมกอ
อิฐถือปูนดี ยอมละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไมมีโทษ บริหารตนให
บริสุทธิ์นี้เปนสัทธรรมประการที่ ๗ อริยสาวกเปนผูประกอบดวยสัทธรรม ๗ ประการนี้ ฯ
อริยสาวกเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลาํ บาก ซึ่งฌาน ๔ อันมี
ในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบนั เปนไฉน อริยสาวกสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติ และสุขเกิดแตวิเวกอยู เพื่อความอุนใจ ไมสะดุง
กลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงตนและเพื่อหยั่งลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา
มีการสะสมหญา ไมและน้ําไวมาก เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน
และเพื่อปองกันอันตรายภายนอก ฉะนัน้ ฯ
อริยสาวกบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมวี ิตก
ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดจากสมาธิอยูเพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว
เพื่ออยูเปนสุขแหงตน และเพื่อหยั่งลงสูนพิ พานเปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มี
การสะสมขาวสาลี (ขาวเจา) และขาวเหนียวไวมาก เพื่อความอุนใจภายใน ไมสะดุงกลัว เพื่อ
อยูเปนสุขแหงชนภายใน และเพื่อปองกันอันตรายภายนอก ฉะนัน้ ฯ
อริยสาวกมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป บรรลุ
ตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เพื่อความ
อุนใจ ไมสะดุง กลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงตน และเพื่อหยั่งลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนใน
ปจจันตนครของพระราชา มีการสะสมงา ถั่วเขียว ถั่วทอง และอปรัณชาติไวมาก เพื่อความ
อุนใจ ไมสะดุง กลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และเพือ่ ปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ฯ
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อริยสาวกบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยู
เปนสุขแหงตนและเพื่อหยั่งลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชามีการสะสม
เภสัชไวมาก คือ เนยใส เนยขนน้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย เกลือ เพื่อความอุนใจ ไมสะดุง
กลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ฯ
อริยสาวกเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ นี้
อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด อริยสาวกประกอบดวย
สัทธรรม ๗ ประการนี้ และมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ นี้
อันมีในจิตยิ่งเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลนั้นแล มารผูมีบาปก็ทําอันตรายอริยสาวก
ไมได ฯ
จบสูตรที่ ๓
ธัมมัญูสูตร
[๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนธัมมัญู รูจักธรรม๑ อัตถัญู รูจักอรรถ ๑ อัตตัญู รูจักตน ๑
มตตัญู รูจักประมาณ ๑กาลัญู รูจักกาล ๑ ปริสัญู รูจักบริษัท ๑ ปุคคลปโรปรัญู รู
จักเลือกคบคน ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนธัมมัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูธรรม
คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะอัพภูตธรรม เวทัลละ
หากภิกษุไมพงึ รูจักธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ เราก็ไมพึงเรียกวาเปนธัมมัญู แตเพราะภิกษุ
รูธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละฉะนั้นเราจึงเรียกวาเปนธัมมัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ
ก็ภิกษุเปนอัตถัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักเนื้อความแหงภาษิตนัน้ ๆ
วา นี้เปนเนื้อความแหงภาษิตนี้ๆ หากภิกษุไมพึงรูเนื้อความแหงภาษิตนัน้ ๆ วา นี้เปนเนื้อความ
แหงภาษิตนี้ๆ เราก็ไมพึงเรียกวาเปนอัตถัญู แตเพราะภิกษุรูเนื้อความแหงภาษิตนัน้ ๆ วา
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นี้เปนเนื้อความแหงภาษิตนีๆ้ ฉะนั้น เราจึงเรียกวาเปนอัตถัญู ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู
ดวยประการฉะนี้ ฯ
ก็ภิกษุเปนอัตตัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักตนวา เราเปนผูมีศรัทธา
ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เพียงเทานี้ ถาภิกษุไมพึงรูจักตนวา เราเปนผูมีศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เพียงเทานี้เราก็ไมพึงเรียกวาเปนอัตตัญู แตเพราะภิกษุรูจัก
ตนวา เราเปนผูมีศรัทธา ศีลสุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เพียงเทานี้ ฉะนั้น เราจึงเรียกวา
เปนอัตตัญูภกิ ษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ
ก็ภิกษุเปนมัตตัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูจักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร หากภิกษุไมพึงรูจ ักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เราก็ไมพึงเรียกวาเปนมัตตัญู แตเพราะภิกษุรูจัก
ประมาณในการรับจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ฉะนั้น เราจึงเรียกวา
เปนมัตตัญูภกิ ษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู มัตตัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ
ก็ภิกษุเปนกาลัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจ ักกาลวา นี้เปนกาลเรียน นี้
เปนกาลสอบถาม นี้เปนกาลประกอบความเพียร นี้เปนกาลหลีกออกเรน หากภิกษุไมพึงรูจักกาล
วา นี้เปนกาลเรียน นี้เปนกาลสอบถามนี้เปนกาลประกอบความเพียร นี้เปนกาลหลีกออกเรน
เราไมพึงเรียกวาเปนกาลัญู แตเพราะภิกษุรูจักกาลวา นี้เปนกาลเรียน นี้เปนกาลสอบถาม
นี้เปนกาลประกอบความเพียร นี้เปนกาลหลีกออกเรน ฉะนั้น เราจึงเรียกวาเปน กาลัญู
ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู มัตตัญู กาลัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ
ก็ภิกษุเปนปริสัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักบริษัทวา นี้บริษัทกษัตริย นี้บริษัท
คฤหบดี นี้บริษัทสมณะ ในบริษัทนั้น เราพึงเขาไปหาอยางนี้ พึงยืนอยางนี้ พึงทําอยางนี้
พึงนั่งอยางนี้ พึงนิ่งอยางนี้ หากภิกษุไมรูจักบริษัทวา นีบ้ ริษัทกษัตริย ... พึงนิ่ง
อยางนี้ เราก็ไมพึงเรียกวาเปนปริสัญูแตเพราะภิกษุรูจกั บริษัทวา นี้บริษัทกษัตริย ... พึงนิ่ง
อยางนี้ ฉะนั้น เราจึงเรียกวาเปนปริสัญู ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู มัตตัญู
กาลัญูปริสัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ
ก็ภิกษุเปนปุคคลปโรปรัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูรูจกั บุคคลโดยสวน ๒
คือ บุคคล ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งตองการเห็นพระอริยะ พวกหนึ่งไมตอ งการเห็นพระอริยะ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 93
บุคคลที่ไมตองการเห็นพระอริยะ พึงถูกติเตียนดวยเหตุนนั้ ๆ บุคคลที่ตองการเห็นพระอริยะ
พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ตองการเห็นพระอริยะก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่ง
ตองการจะฟงสัทธรรม พวกหนึ่งไมตองการฟงสัทธรรม บุคคลที่ไมตองการฟงสัทธรรม พึงถูก
ติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ตองการฟงสัทธรรม พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ
บุคคลที่ตองการฟงสัทธรรมก็มี ๒ จําพวก คือพวกหนึ่งตัง้ ใจฟงธรรม พวกหนึ่งไมตงั้ ใจฟงธรรม
บุคคลที่ไมตั้งใจฟงธรรม พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ตั้งใจฟงธรรม พึงไดรับความ
สรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ตั้งใจฟงธรรมก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งฟงแลวทรงจําธรรมไว
พวกหนึ่งฟงแลวไมทรงจําธรรมไว บุคคลที่ฟงแลวไมทรงจําธรรมไว พึงถูกติเตียนดวยเหตุนนั้ ๆ
บุคคลที่ฟงแลวทรงจําธรรมไวพึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนนั้ ๆบุคคลที่ฟงแลวทรงจําธรรมไว
ก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว พวกหนึ่งไมพจิ ารณา
เนื้อความแหงธรรม ที่ทรงจําไวบุคคลที่ไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว พึงถูกติเตียน
ดวยเหตุนั้นๆบุคคลที่พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุ
นั้นๆ บุคคลที่พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไวก็มี ๒ จําพวก คือพวกหนึ่งรูอรรถรูธรรม
แลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พวกหนึง่ หารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม
บุคคลที่หารูอรรถรูธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลที่รู
อรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พึงไดรับความสรรเสริญ ดวยเหตุนนั้ ๆ บุคคล
ที่รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งปฏิบัติเพือ่ ประโยชน
ของตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนของผูอื่น พวกหนึ่งปฏิบตั ิทั้งเพื่อประโยชนตนและเพือ่ ประโยชน
ผูอื่น บุคคลที่ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้นๆ
บุคคลที่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชนตนและเพือ่ ประโยชนผอู ื่น พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรูจักบุคคลโดยสวน ๒ ฉะนี้แล ภิกษุเปนบุคคลปโรปรัญูอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๗ ประการนีแ้ ล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ
ของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๔
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ปาริฉัตตกสูตร
[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษแหงเทวดาชั้นดาวดึงสมีใบเหลือง
สมัยนั้น เทวดาชั้นดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้ตนปาริฉัตตกพฤกษใบเหลือง ไมนานเทาไร
ก็จักผลัดใบใหม สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชัน้ ดาวดึงสผลัดใบใหม สมัยนั้น เทวดา
ชั้นดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้ตนปาริฉัตตกพฤกษ กําลังผลัดใบใหม ไมนานเทาไรก็จักผลิดอก
ออกใบสมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสผลิดอกออกใบแลว สมัยนัน้
เทวดาชัน้ ดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้ปาริฉัตตกพฤกษผลิดอกออกใบแลวไมนานเทาไร ก็จัก
เปนดอกเปนใบ สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสเปนดอกเปนใบแลว สมัยนั้น
เทวดาชัน้ ดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้ปาริฉัตตกพฤกษเปนดอกเปนใบแลว ไมนานเทาไรก็จัก
เปนดอกตูม สมัยใดปาริฉัตตกพฤกษ ของเทวดาชั้นดาวดึงสเปนดอกตูมแลว สมัยนัน้
เทวดาชัน้ ดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้ ปาริฉัตตกพฤกษดอกออกตูมแลว ไมนานเทาไรก็จัก
เริ่มแยม สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษเริ่มแยมแลว สมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงสพากันดีใจวา
เวลานี้ ปาริฉตั ตกพฤกษเริ่มแยมแลว ไมนานเทาไรก็จกั บานเต็มที่สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของ
เทวดาชัน้ ดาวดึงสบานเต็มทีแ่ ลว สมัยนัน้ เทวดาชั้นดาวดึงสพากันดีใจ เอิบอิ่มพรั่งพรอมดวย
กามคุณ ๕ บํารุงบําเรออยูตลอดระยะ ๕ เดือนทิพย ณ ควงแหงไมปาริฉตั ตกพฤกษ ก็เมื่อ
ปาริฉัตตกพฤกษบานเต็มทีแ่ ลว แผรัศมีไปได ๕๐ โยชน ในบริเวณรอบๆ จะสงกลิ่นไปได
๑๐๐ โยชนตามลม อานุภาพของปาริฉัตตกพฤกษ มีดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแล
สมัยใด อริยสาวกคิดจะออกบวชเปนบรรพชิต สมัยนั้นอริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตก
พฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสมีใบเหลือง สมัยใด อริยสาวกปลงผมและหนวด นุงหมผา
กาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิตสมัยนั้น อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของ
เทวดาชัน้ ดาวดึงสผลัดใบใหม สมัยใด อริยสาวกสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ
ปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปตแิ ละสุขเกิดแตวเิ วกอยู สมัยนัน้ อริยสาวกเปรียบเหมือน
ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงส ผลิดอกออกใบ สมัยใด อริยสาวกบรรลุทุติยฌาน
มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมวี ิตก ไมมวี ิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป
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มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู สมัยนั้น อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้น
ดาวดึงสเปนดอกเปนใบ สมัยใดอริยสาวกมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนีเ้ ปนผูมีอุเบกขา
มีสติอยูเปนสุข สมัยนั้น อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสเปน
ดอกตูม สมัยใด อริยสาวกบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุขเพราะละสุขละทุกขและ
ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู สมัยนั้น อริยสาวก
เปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสเริ่มแยม สมัยใด อริยสาวกทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิง่ เอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู สมัยนัน้ อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงส
บานเต็มที่ สมัยนั้น ภุมมเทวดายอมประกาศใหไดยินวา ทานรูปนี้ มีชื่ออยางนี้เปนสัทธิวิหาริก
ของทานชื่อนี้ ออกจากบานหรือนิคมชื่อโนน บวชเปนบรรพชิตกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู เทวดาชั้นจาตุมหาราชฟงเสียงแหงภุมมเทวดา ... เทวดาชัน้ ดาวดึงส ... เทวดาชั้นยามา ...
เทวดาชัน้ ดุสิต ... เทวดาชัน้ นิมมานรดี ... เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี ... เทวดาชั้นพรหมฟงเสียง
แหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีแลว ยอมประกาศใหไดยนิ วา ทานรูปนีม้ ีชื่ออยางนี้ เปน
สัทธิวิหาริกของทานผูนี้ ออกจากบานหรือนิคมชื่อโนน บวชเปนบรรพชิต กระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิง่ เอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู โดยเหตุนี้เสียงก็ระบือไปตลอดพรหมโลกชั่วขณะนั้น ชัว่ ครูนนั้ อานุภาพ
ของพระขีณาสพเปนดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
สักกัจจสูตร
[๖๗] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรหลีกออกเรนอยูใ นที่ลับ เกิดความปริวิตกแหงใจ
อยางนี้วา ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยอะไรอยูหนอ จะพึงละอกุศล เจริญกุศล ลําดับนั้น
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ทานคิดเห็นดังนี้วาภิกษุ สักการะ เคารพ อาศัยพระศาสดาอยูแล จะพึงละอกุศล เจริญกุศล
ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยธรรม ...อาศัยสงฆ ... อาศัยสิกขา ... อาศัยสมาธิ ... อาศัยความ
ไมประมาท ...อาศัยปฏิสันถารอยูแล ... จะพึงละอกุศล เจริญกุศล ทานคิดเห็นอีกวาธรรม
เหลานี้ของเราบริสุทธิ์ผุดผอง ผิฉะนั้น เราพึงไปกราบทูลธรรมเหลานี้แดพระผูมีพระภาค ธรรม
เหลานี้ของเราจักบริสุทธิ์และจักนับวาบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ดวยอาการอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลได
ทองคําอันบริสุทธิ์ผุดผองเขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วาทองคําแทงของเรานี้ บริสุทธิ์ผุดผอง ผิฉะนั้น
เราพึงนําเอาทองคําแทงนี้ไปแสดงแกนายชางทอง ทองคําแทงของเรานี้ ไปถึงนายชางทองเขา
จักบริสุทธิ์และจักนับวาบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ดวยอาการอยางนี้ ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้น เปนเวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากที่เรน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคหลีกออกเรนอยูในที่ลับเกิดความ
ปริวิตกแหงใจอยางนี้วาภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยอะไรอยูหนอ จะพึงละอกุศล เจริญกุศล
ลําดับนั้นขาพระองคไดคิดเห็นดังนีว้ า ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยพระศาสดาอยูแล จะพึงละ
อกุศล เจริญกุศล สักการะ เคารพ อาศัยธรรม ... อาศัยสงฆ ...อาศัยสิกขา ... อาศัยสมาธิ ...
อาศัยความไมประมาท ... อาศัยปฏิสันถารอยูแลจะพึงละอกุศล เจริญกุศล ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคไดคิดเห็นดังนีอ้ ีกวาธรรมเหลานี้ของเราบริสุทธิ์ผุดผอง ผิฉะนั้น เราพึงไปกราบทูล
ธรรมเหลานี้แดผูมีพระภาค ธรรมเหลานี้ของเราจักบริสุทธิ์และจักนับวาบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ดวย
อาการอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลไดทองคําแทงอันบริสุทธิ์ผุดผอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า
ทองคําแทงของเรานี้บริสุทธิ์ผุดผอง ผิฉะนั้นเราพึงนําเอาทองคําแทงนีไ้ ปแสดงแกนายชางทอง
ทองคําแทงของเรานี้ไปถึงนายชางทองเขา จักบริสุทธิ์และนับวาบริสทุ ธิ์ยิ่งขึ้น ดวยอาการอยางนี้
ฉะนั้น ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ดีละ ดีละ ภิกษุสักการะเคารพ อาศัย
พระศาสดาอยูแ ล จะพึงละอกุศล เจริญกุศล สักการะ เคารพอาศัยธรรม ... อาศัยสงฆ ...
อาศัยสิกขา ... อาศัยสมาธิ ... อาศัยความไมประมาท ... อาศัยปฏิสันถารอยูแล จะพึงละอกุศล
เจริญกุศล ฯ
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เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองครูทั่วถึงเนื้อความแหงพระดํารัสที่พระผูม ีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี้ โดย
พิสดารอยางนีว้ า ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา จักเคารพในธรรม ขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได
ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ชื่อวาไมเคารพในธรรมดวย ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม
จักเคารพในสงฆขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ชื่อวาไม
เคารพในสงฆดวย ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ จักเคารพในสิกขา ขอนี้ไม
เปนฐานะที่จะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรมในสงฆ ชื่อวาไมเคารพในสิกขาดวย
ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรมในสงฆ ในสิกขา จักเคารพในสมาธิ ขอนี้ไมเปนฐานะ
ที่จะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ชื่อวาไมเคารพในสมาธิ
ดวย ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ จักเคารพในความ
ไมประมาท ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดาในธรรม ในสงฆ ใน
สิกขา ในสมาธิ ชื่อวาไมเคารพในความไมประมาทดวยภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม
ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท จักเคารพในปฏิสันถาร ขอนี้ไมเปนฐานะที่
จะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไม
ประมาท ชื่อวาไมเคารพในปฏิสันถารดวย ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุเคารพในพระศาสดา
จักไมเคารพในธรรม ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ชื่อวาเคารพในธรรม
ดวย ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม จักไมเคารพในสงฆขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได
ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ชื่อวาเคารพในสงฆดวย ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม
ในสงฆ จักไมเคารพในสิกขา ขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม
ในสงฆ ชื่อวาเคารพในสิกขาดวย ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา
จักไมเคารพในสมาธิ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในในธรรม ในสงฆ
ในสิกขา ชื่อวาเคารพในสมาธิดวย ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา
ในสมาธิ จักไมเคารพในความไมประมาท ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา
ในธรรม ในสงฆในสิกขา ในสมาธิ ชื่อวาเคารพในความไมประมาท ภิกษุเคารพในพระ
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ศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท จักไมเคารพในปฏิสันถาร
ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆในสิกขา ในสมาธิ
ในความไมประมาท ชื่อวาเคารพในปฏิสันถารดวย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูทั่วถึง
เนื้อความแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้ ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร ดีละ ดีละ สารีบุตร เธอรูทั่วถึงเนื้อความแหงคําที่เรากลาวแลว
โดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้ ดีแลว ดูกรสารีบุตร ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา จักเคารพ
ในธรรม ขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ชื่อวาไมเคารพในธรรมดวย ฯลฯ
ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรมในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท
จักเคารพในปฏิสันถารขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดาในธรรม ในสงฆ
ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท ชื่อวาไมเคารพในปฏิสันถารดวย ฯ
ดูกรสารีบุตร ภิกษุเคารพในพระศาสดา จักไมเคารพในธรรม ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะ
มีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ชื่อวาเคารพในธรรมดวย ฯลฯภิกษุเคารพในพระศาสดา ใน
ธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท จักไมเคารพในปฏิสันถาร ขอนี้ไม
เปนฐานะที่จะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความ
ไมประมาทชือ่ วาเคารพในปฏิสันถารดวย ดูกรสารีบุตร เธอพึงเห็นเนื้อความแหงคําที่เรากลาว
แลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
ภาวนาสูตร
[๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมหมั่นเจริญภาวนา แมจะพึงเกิดความปรารถนาขึ้น
อยางนี้วา โอหนอ ขอจิตของเราพึงหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น ก็จริง แตจติ ของภิกษุนั้น
ยอมไมหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมัน่ ขอนั้นเพราะเหตุไร จะพึงกลาวไดวา เพราะ
ไมไดเจริญ เพราะไมไดเจริญอะไรเพราะไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
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อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ เปรียบเหมือนแมไกมีไขอยู
๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ไขเหลานัน้ แมไกกกไมดี ใหความอบอุนไมพอ ฟกไมดี แมไกนั้น
แมจะพึงเกิดความปรารถนาขึ้นอยางนีว้ าโอหนอ ขอใหลูกของเราพึงใชปลายเล็บเทาหรือ
จะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดี ก็จริง แตลูกไกเหลานั้นไมสามารถที่จะใช
ปลายเล็บเทา หรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดีได ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะแมไกกกไมดี ใหความอบอุนไมพอ ฟกไมดี ฉะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุหมั่น
เจริญภาวนา แมจะไมพึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอขอจิตของเราพึงหลุดพนจาก
อาสวะเพราะไมถือมั่น ก็จริง แตจิตของภิกษุนั้นยอมหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมัน่ ขอนั้น
เพราะเหตุไร พึงกลาวไดวา เพราะเจริญ เพราะเจริญอะไร เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ เปรียบเหมือนแมไกมไี ขอยู ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง
ไขเหลานั้นแมไกกกดี ใหความอบอุนเพียงพอ ฟกดี แมแมไกนั้นจะไมพึงปรารถนาอยางนีว้ า
โอหนอ ขอใหลูกของเราพึงใชปลายเล็บเทาหรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดี
ก็จริง แตลูกไกเหลานั้นก็สามารถใชเทาหรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดี
ได ขอนั้นเพราะเหตุไรเพราะไขเหลานัน้ แมไกกกดี ใหความอบอุนเพียงพอ ฟกดี ฉะนั้น ฯ
เปรียบเหมือนรอยนิว้ มือ รอยนิ้วหัวแมมือที่ดามมีด ยอมปรากฏแกนายชางไมหรือลูกมือ
นายชางไม แตเขาไมรูอยางนีว้ า วันนี้ดามมีดของเราสึกไปเทานี้เมื่อวานสึกไปเทานี้ หรือ
เมื่อวานซืนสึกไปเทานี้ ที่จริง เมื่อดามมีดสึกไปเขาก็รวู าสึกไปนั่นเทียว ฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อภิกษุหมัน่ เจริญภาวนาอยูก็ฉนั นั้นเหมือนกัน แมจะไมรูอยางนี้วา วันนี้ อาสวะ
ของเราสิ้นไปเทานี้ เมื่อวานสิ้นไปเทานี้ หรือเมื่อวานซืนสิ้นไปเทานี้ แตที่จริง เมื่ออาสวะ
สิ้นไป ภิกษุนนั้ ก็รูวาสิ้นไปนั่นเทียว ฯ
เปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรที่เขาผูกหวาย ขันชะเนาะแลวแลนไปในน้ําตลอด ๖ เดือน
ถึงฤดูหนาว เข็นขึ้นบก เครือ่ งผูกประจําเรือตากลมและแดดไว เครื่องผูกเหลานั้นถูกฝนชะ
ยอมชํารุดเสียหาย เปนของเปอยไปโดยไมยาก ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุหมัน่ เจริญ
ภาวนาอยู สังโยชนยอมสงบระงับไปโดยไมยาก ก็ฉนั นั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๗
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อัคคิขันธูปมสูตร
[๖๙] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศลชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญ เสด็จดําเนินไปสูทางไกล ไดทอดพระเนตรเห็นไฟกองใหญ กําลังลุกรุงโรจนโชติชวง
อยูในทีแ่ หงหนึ่ง จึงเสด็จแวะจากทางประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไวใกลโคนไมแหงหนึ่ง ครั้นแลว
ตรัสถามภิกษุทั้งหลายวาดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นไฟกองใหญโนนที่กําลังลุกรุงโรจน
โชติชวงอยูหรือไม ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเขาไปนั่งกอด
หรือนอนกอดกองไฟใหญโนน ที่กําลังลุกรุงโรจนโชติชวงอยูกบั การเขาไปนั่งกอดหรือนอนกอด
พระราชธิดา บุตรสาวพราหมณหรือบุตรสาวคฤหบดี ผูมฝี ามือฝาเทาออนนุม อยางไหนจะ
ประเสริฐกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การที่บุคคลเขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดา บุตรสาว
พราหมณหรือบุตรสาวคฤหบดี ผูมีฝามือฝาเทาอันออนนุม นี้ประเสริฐกวา สวนการที่บุคคลเขาไป
นั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญโนนทีก่ ําลังลุกรุงโรจนโชติชวงอยู เปนทุกข ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอทั้งหลาย การที่บคุ คล
ผูทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติสกปรกนารังเกียจปกปดกรรมชัว่ มิใชสมณะ แต
ปฏิญาณวาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรยแตปฏิญาณวาประพฤติพรหมจรรย เนาใน
มีความกําหนัดกลา เปนดังหยากเยื่อเขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดา บุตรสาวพราหมณ
หรือบุตรสาวคฤหบดีจะประเสริฐอยางไร การเขาไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟใหญโนนที่กําลัง
ลุกรุงโรจนโชติชวงอยู นี้ดีกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกข
ปางตาย เพราะการเขาไปกอดกองไฟใหญนั้นเปนเหตุ แตผูนั้นเมื่อตายไปไมพึงเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เพราะการเขาไปกอดกองไฟใหญนั้นเปนปจจัย สวนการที่บุคคลผูทุศีล มี
ธรรมอันลามก มีความประพฤติสกปรกนารังเกียจ ปกปดกรรมชั่ว มิใชสมณะ แตปฏิญาณวา
เปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรย แตปฏิญาณวาประพฤติพรหมจรรย เนาใน มีความ
กําหนัดกลา เปนดังหยากเยือ่ เขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดา บุตรสาวพราหมณหรือ
บุตรสาวคฤหบดี ผูมีฝามือฝาเทาออนนุมนัน้ ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อ
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ความทุกขตลอดกาลนานแกเขา และผูนนั้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การที่บุรษุ มีกําลัง เอาเชือกหนัง
อันเหนียวแนนพันแขงทั้งสองขางแลวชักไปมา เชือกหนังพึงบาดผิว บาดผิวแลว พึงบาดหนัง
บาดหนังแลว พึงบาดเนื้อ บาดเนื้อแลว พึงตัดเสนเอ็น ตัดเสนเอ็นแลวพึงตัดกระดูก ตัดกระดูก
แลว หยุดอยูจดเยื่อในกระดูก กับการยินดีการกราบไหวแหงกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล
หรือคฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การยินดีการกราบไหวแหงกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล
หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวาการที่บุรุษผูมีกําลัง เอาเชือกหนังอันเหนียวแนนพันแขงทั้งสองขาง
แลวชักไปชักมา เชือกหนังพึงบาดผิว ฯลฯหยุดอยูจ ดเยือ่ ในกระดูก นีเ้ ปนทุกข ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอทั้งหลาย การที่บคุ คล
ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ ยินดีการกราบไหวแหงกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือ
คฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การที่บุรุษมีกําลัง เอาเชือกหนังอันเหนียวแนนพันแขงทั้งสองขาง
แลวชักไปชักมาเชือกหนังพึงบาดผิว ฯลฯ หยุดอยูจดเยื่อในกระดูก นั้นดีกวา ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ แตผูนั้นเมื่อตายไป
ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวนการที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ
เปนดังหยากเยือ่ ยินดีการกราบไหวแหงกษัตริยมหาศาลพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล
นั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน แกบุคคลผูทุศีลนั้น
และบุคคลผูทุศีลนั้นเมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การที่บุรุษมีกําลัง เอาหอกอันคมชะโลมน้ํามันพุงใส
กลางอก กับการยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาล
ไหนจะดีกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริยมหาศาลพราหมณมหาศาล
หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวา สวนการที่บรุ ุษมีกําลังเอาหอกอันคมชะโลมน้ํามัน พุงใสกลางอก
นี้เปนทุกข ฯ
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พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอทั้งหลาย การที่บคุ คล
ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ ยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริยม หาศาล พราหมณมหาศาล หรือ
คฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การที่บุรุษมีกําลัง เอาหอกอันคมชะโลมน้ํามัน พุงใสกลางอก
นั้นดีกวา ขอนัน้ เพราะเหตุไรเพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ
แตผูนั้นเมื่อตายไปไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวนการที่
บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ ยินดีอญ
ั ชลีกรรมของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล
หรือคฤหบดีมหาศาลนั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชนเพื่อทุกขสิ้นกาลนาน แก
บุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การที่บุรษุ มีกําลังเอาแผนเหล็กแดง
ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงนาบกายตัว กับการบริโภคจีวรที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริย
มหาศาลพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภคจีวรที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นีด้ ีกวา การที่บรุ ุษมีกําลัง เอาแผนเหล็กแดง
ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงนาบกายตัว นีเ้ ปนทุกข ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอทั้งหลาย การที่บคุ คล
ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคจีวรที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณ
มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การที่บุรุษมีกําลัง เอาแผนเหล็กแดง ไฟกําลัง
ลุกรุงโรจนโชติชวงนาบกายตัว นี้ดกี วา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือ
ทุกขปางตายมีขอนั้นเปนเหตุ แตเขาเมื่อตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวนการที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคจีวรที่เขาถวาย
ดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นั้น ยอมเปนไปเพื่อ
ความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขสิ้นกาลนานแกบุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉนการที่บรุ ุษมีกําลังเอาขอเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเกี่ยวปากอา
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ไวแลวกรอกกอนเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเขาในปาก กอนเหล็กแดงนัน้ จะพึงไหม
ริมฝปาก ไหมปาก ไหมลิ้น ไหมคอ ไหมอก ไหมเรื่อยไปถึงไสใหญไสนอย แลวออกทาง
ทวารเบื้องต่ํา กับการบริโภคบิณฑบาตที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณ
มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลไหนจะดีกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภคบิณฑบาตที่เขาถวายดวยศรัทธาของกษัตริยมหาศาล
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นีด้ ีกวา การที่บรุ ุษมีกําลัง เอาขอเหล็กแดงไฟกําลัง
ลุกรุงโรจนโชติชวง เกีย่ วปากอาไว แลวกรอกกอนเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเขา
ในปาก กอนเหล็กแดงนั้นจะพึงไหมริมฝปาก ... แลวออกทางทวารเบื้องต่ํา นี้เปนทุกข ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอทั้งหลาย การที่บคุ คล
ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคบิณฑบาตที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การที่บุรุษมีกําลัง เอาขอเหล็กแดง
ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเกี่ยวปากอาไว แลวกรอกกอนเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง
เขาในปาก กอนเหล็กแดงนัน้ จะพึงไหมรมิ ฝปาก ... แลวออกทางทวารเบื้องต่ํา นี้ดีกวา ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะผูนั้นพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุแตผูนนั้ เมือ่ ตายไป
ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวนการที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ
เปนดังหยากเยือ่ บริโภคบิณฑบาตที่เขาถวายดวยศรัทธาของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล
หรือคฤหบดีมหาศาลนั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน
แกบุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนการที่บุรษุ ผูมีกําลัง จับที่ศีรษะ
หรือที่คอ แลวใหนั่งทับนอนทับบนเตียงเหล็กหรือตั่งเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง
กับการบริโภคเตียงตั่งที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือ
คฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภคเตียงตั่งที่เขาถวายดวยศรัทธาของกษัตริยมหาศาล
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวา สวนการที่บุรุษผูมีกําลัง จับที่ศีรษะหรือที่คอ
แลว ใหนั่งทับหรือนอนทับเตียงหรือตั่งเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง นี้เปนทุกข ฯ
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พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอทั้งหลาย การที่บคุ คล
ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคเตียงตัง่ ที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การที่บุรุษผูมีกําลัง จับที่ศีรษะหรือที่คอ
แลวใหนั่งทับหรือนอนทับเตียงหรือตั่งเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง นั้นดีกวา ขอนัน้
เพราะเหตุไรเพราะผูนั้นจะพึงเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ แตผูนั้น
เมื่อตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวนการที่บุคคล
ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคเตียงตัง่ ที่เขาถวายดวยศรัทธาของกษัตริยมหาศาล พราหมณ
มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขสิ้น
กาลนาน แกบคุ คลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การที่บุรุษมีกําลัง จับมัด
เอาเทาขึ้นเอาหัวลง โยนลงในหมอเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง ผูนั้นถูกไฟเผาเดือด
ดุจฟองน้ําในหมอเหล็กแดงนั้น บางครั้งลอยขึ้นขางบน บางครั้งจมลงขางลาง บางครั้งลอยไป
ขวางๆ กับการบริโภควิหารที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือ
คฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภควิหารที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นีด้ ีกวา การที่บรุ ุษมีกําลัง จับมัดเอาเทาขึ้นเอาหัวลง
โยนลงในหมอเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง ผูนั้นถูกไฟเผาเดือดดุจฟองน้าํ ในหมอ
เหล็กแดงนั้น บางครั้งลอยขึ้นขางบนบางครั้งจมลงขางลาง บางครั้งลอยไปขวางๆ นี้เปนทุกข ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอทั้งหลาย การที่
บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภควิหารที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การที่บุรุษมีกําลัง จับเอาเทาขึน้ เอาหัวลง
โยนลงในหมอเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง ถูกไฟเผาเดือดดุจฟองน้ํา ในหมอเหล็กแดง
นั้นบางครั้งลอยขึ้นขางบน บางครั้งจมลงขางลาง บางครั้งลอยไปขวางๆ นี้ดีกวาขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะผูนั้นพึงเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ แตผูนนั้
เมื่อตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวนการที่บุคคล
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ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภควิหารที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณ
มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลนั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขตลอด
กาลนาน แกบคุ คลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เรา
ทั้งหลายบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของชนเหลาใด ปจจัย
ของชนเหลานัน้ จักมีผลมาก มีอานิสงสมากและการบรรพชาของเราทั้งหลายจักไมเปนหมัน
มีผล มีกําไร ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล อนึ่ง เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้วา เมื่อพิจารณาเห็นประโยชนตน ควรแททีเดียวทีจ่ ะใหประโยชนนั้นสําเร็จดวยความไม
ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชนผูอื่น ก็ควรแททีเดียวที่จะใหประโยชนนั้นสําเร็จดวยความ
ไมประมาท หรือเมื่อพิจารณาเห็นประโยชนทั้งสอง ก็ควรแททีเดียวที่จะใหประโยชนทั้งสองนั้น
สําเร็จดวยความไมประมาท ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว และเมื่อกําลังตรัสไวยากรณภาษิต
นี้อยู โลหิตรอนพุงออกจากปากของภิกษุ ๖๐ รูป (พวกตน)ภิกษุ ๖๐ รูป (พวกกลาง) ลาสิกขา
สึกมาเปนคฤหัสถ ดวยกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค ทําไดยาก ขาแต
พระผูมีพระภาค ทําไดแสนยาก อีก ๖๐ รูป จิตหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น ฯ
จบสูตรที่ ๘
สุเนตตอนุสาสนีสูตร
[๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ศาสดาชื่อวาสุเนตตะเปนเจาลัทธิ ปราศจาก
ความกําหนัดในกาม ก็สุเนตตศาสดานั้นมีสาวกอยูห ลายรอยคน เธอแสดงธรรมใหสาวกฟง
เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลกสาวกเหลาใด เมื่อสุเนตตศาสดากําลังแสดงธรรม
เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก ไมยังจิตใหเลื่อมใส สาวกเหลานั้น เมื่อตายไป
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ไดเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสาวกเหลาใด เมือ่ สุเนตตศาสดากําลังแสดงธรรม
เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก ยังจิตใหเลือ่ มใส สาวกเหลานั้นเมื่อตายไป
ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรื่องเคยมีมาแลว ศาสดาชื่อวา มูคปกขะ ฯลฯ ศาสดาชื่อวา
อรเนมิ ฯลฯ ศาสดาชื่อวากุททาละ ฯลฯ ศาสดาชื่อวาหัตถิปาละ ฯลฯศาสดาชื่อวา
โชติปาละ ฯลฯ ศาสดาชื่อวาอรกะ เปนเจาลัทธิ ปราศจากความกําหนัดในกาม ก็อรกศาสดานั้น
มีสาวกอยูห ลายรอยคน เธอแสดงธรรมใหสาวกฟง เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชัน้ พรหมโลก
สาวกเหลาใด เมื่ออรกศาสดากําลังแสดงธรรมเพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก ไม
ยังจิตใหเลื่อมใส สาวกเหลานั้น เมื่อตายไป ไดเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสาวก
เหลาใด เมื่ออรกศาสดากําลังแสดงธรรมเพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก ยังจิตให
เลื่อมใส สาวกเหลานั้น เมื่อตายไป ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ผูใดมีจิตประทุษราย พึงดา
พึงบริภาษศาสดาเจาลัทธิทั้ง ๗ นี้ ผูเปนเจาลัทธิ ปราศจากความกําหนัดในกาม มีบริวารหลาย
รอยคน พรอมดวยหมูสาวก ผูนั้นจะพึงประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมากหรือ ภิกษุทงั้ หลาย
กราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดมีจิตประทุษราย พึงดา พึงบริภาษศาสดาเจาลัทธิทั้ง ๗ นี้
ผูเปนเจาลัทธิ ปราศจากความกําหนัดในกาม มีบริวารหลายรอยคน พรอมดวยหมูสาวก ผูนั้น
พึงประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก แตผูใดมีจิตประทุษรายดาบริภาษบุคคลผูสมบูรณดวยทิฐิ
คนเดียว ผูนยี้ อ มประสบกรรมมิใชบุญมากกวานั้นอีก ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเราไม
กลาวความอดทนเห็นปานนี้ โดยเฉพาะในเพื่อนพรหมจรรยภายนอกจากธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักไมมีจิตประทุษราย
ในเพื่อนพรหมจรรยเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
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อรกานุสาสนีสูตร
[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ศาสดาชื่ออรกะ เปนเจาลัทธิ ปราศจาก
ความกําหนัดในกาม ก็อรกศาสดานั้นมีสาวกหลายรอยคนเธอแสดงธรรมแกสาวกอยางนี้วา
ดูกรพราหมณ ชีวิตของมนุษยทั้งหลายนอยนิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก
จะพึงถูกตองไดดว ยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวที่เกิดมาแลว
จะไมตายไมมดี ูกรพราหมณ หยาดน้ําคางบนยอดหญา เมือ่ อาทิตยขึ้นมา ยอมแหงหายไปไดเร็ว
ไมตั้งอยูนาน แมฉันใด ชีวติ ของมนุษยทงั้ หลาย เปรียบเหมือนหยาดน้ําคาง ฉันนัน้
เหมือนกัน นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดว ยปญญา
ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวที่เกิดแลวจะไมตายไมมี ฯ
ดูกรพราหมณ เมื่อฝนตกหนัก หนาเม็ด ฟองน้ํายอมแตกเร็ว ตั้งอยูไมนาน แมฉันใด
ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปรียบเหมือนฟองน้ํา ฉันนั้นเหมือนกัน นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกข
มาก มีความคับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดว ยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย
เพราะสัตวที่เกิดมาแลวจะไมตายไมมี ฯ
ดูกรพราหมณ รอยไมที่ขดี ลงไปในน้ํา ยอมกลับเขาหากันเร็ว ไมตั้งอยูนาน แมฉันใด
ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปรียบเหมือนรอยไมที่ขีดลงไปในน้ําฉันนัน้ เหมือนกัน ... ฯ
ดูกรพราหมณ แมน้ําไหลลงจากภูเขา ไหลไปไกล กระแสเชี่ยว พัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัด
ไปได ไมมีระยะเวลาหรือชัว่ ครูที่มันจะหยุด แตทแี่ ทแมน้ํานั้นมีแตไหลเรื่อยไปถายเดียว แม
ฉันใด ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําที่ไหลลงจากภูเขา ฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ
ดูกรพราหมณ บุรุษมีกําลัง อมกอนเขฬะไวที่ปลายลิน้ แลวพึงถมไปโดยงายดาย
แมฉันใด ชีวติ ของมนุษยทงั้ หลาย เปรียบเหมือนกอนเขฬะฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ
ดูกรพราหมณ ชิ้นเนื้อที่ใสไวในกะทะเหล็ก ไฟเผาตลอดทั้งวัน ยอมจะยอยยับไป
รวดเร็ว ไมตั้งอยูนาน แมฉันใด ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ ฉันนัน้
เหมือนกัน ... ฯ
ดูกรพราหมณ แมโคที่จะถูกเชือด ที่เขานําไปสูที่ฆา ยอมกาวเทาเดินไปใกลที่ฆา
ใกลความตาย แมฉันใด ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมโคทีจ่ ะถูกเชือด ฉันนั้น
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เหมือนกัน นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดว ยปญญา
ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวทเี่ กิดมาแลวจะไมตายไมมี ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็โดยสมัยนั้น มนุษยทั้งหลายมีอายุประมาณ๖๐,๐๐๐ ป เด็กหญิง
มีอายุ ๕๐๐ ป จึงควรแกการมีสามี ก็โดยสมัยนั้น มนุษยทั้งหลายมีอาพาธ ๖ อยางเทานั้น คือ
เย็น รอน หิว ระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อรกศาสดานั้น
เมื่อมนุษยทั้งหลายมีอายุยืนตั้งอยูนาน มีอาพาธนอยอยางนี้ จักแสดงธรรมใหสาวกฟงอยางนี้วา
ดูกรพราหมณชีวิตของมนุษยทั้งหลายนอย นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคน
มาก จะพึงถูกตองไดดว ยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรยเพราะสัตวที่เกิด
มาแลวจะไมตายไมมี ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในปจจุบันนี้ เมื่อจะกลาวโดยชอบ ก็พึงกลาววา ชีวิตของมนุษย
ทั้งหลายนอย นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดว ยปญญา
ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรยเพราะสัตวที่เกิดมาแลวจะไมตายไมมี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ในปจจุบันนี้ คนทีม่ ีอายุอยูไดนาน ก็เพียงรอยปหรือนอยกวานั้นบาง เกินกวาบาง
ก็คนที่มีอายุอยูถึงรอยป ยอมอยูครบ ๓๐๐ ฤดู คือ ฤดูหนาว ๑๐๐ ฤดูรอน ๑๐๐ ฤดูฝน ๑๐๐
คนที่มีอายุอยูถ ึง ๓๐๐ ฤดู ยอมอยูครบ ๑,๒๐๐ เดือน คือ ฤดูหนาว ๔๐๐ เดือน ฤดูรอน ๔๐๐
เดือน ฤดูฝน ๔๐๐ เดือน คนที่มีอายุอยูถึง ๑,๒๐๐ เดือน ยอมอยูครบ ๒,๔๐๐ กึ่งเดือน คือ
ฤดูหนาว ๘๐๐ กึ่งเดือน ฤดูรอ น ๘๐๐ กึ่งเดือนฤดูฝน ๘๐๐ กึ่งเดือน คนที่มีอายุอยูครบ
๒,๔๐๐ กึ่งเดือน ยอมอยูครบ ๓๖,๐๐๐ราตรี คือ ฤดูหนาว ๑,๒๐๐ ราตรี ฤดูรอน ๑,๒๐๐ ราตรี
ฤดูฝน ๑,๒๐๐ ราตรีคนที่มีอายุอยูถึง ๓๖,๐๐๐ ราตรี ยอมบริโภคอาหาร ๗๒,๐๐๐ เวลา คือ
ฤดูหนาว๒๔,๐๐๐ เวลา ฤดูรอน ๒๔,๐๐๐ เวลา ฤดูฝน ๒๔,๐๐๐ เวลา พรอมๆ กับดื่มนม
มารดาและอันตรายแหงการบริโภคอาหาร ใน ๒ ประการนั้น อันตรายแหงการบริโภคอาหาร
มีดังนี้ คือ คนโกรธยอมไมบริโภคอาหาร คนมีทุกขก็ไมบริโภคอาหาร คนปวยไขก็ไมบริโภค
อาหาร คนรักษาอุโบสถก็ไมบริโภคอาหาร เพราะไมไดอาหารจึงไมบริโภคอาหาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราไดกําหนดอายุ ประมาณแหงอายุ ฤดู ป เดือน กึ่งเดือน ราตรี วัน การบริโภคอาหาร
และอันตรายแหงการบริโภคอาหาร ของมนุษยผูมีอายุรอยป ดวยประการดังนี้แลว ดูกรภิกษุ
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ทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ผูอนุเคราะหเอื้อเอ็นดู พึงกระทําแกสาวก
กิจนั้นเรากระทําแลวแกเธอทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม นัน่ เรือนวาง ขอเธอ
ทั้งหลายจงเพงพินิจ อยาประมาท อยาตองเปนผูเดือดรอนใจในภายหลังเลย นี้คืออนุศาสนีของ
เราสําหรับเธอทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรคที่ ๒
___________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. หิริสูตร
๒. สุริยสูตร
๓. นครสูตร
๔. ธัมมัญูสูตร
๕. ปาริฉัตตกสูตร
๖. สักกัจจสูตร
๗. ภาวนาสูตร
๘. อัคคิขันธูปมสูตร
๙. สุเนตตอนุสาสนีสูตร
๑๐. อรกานุสาสนีสูตร
___________
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วินัยวรรคที่ ๓
[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนวินัยธรได ธรรม ๗
ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑
เปนผูมีศีลสํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษ
เพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ มีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดย
ไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาณ ๔ อันมีในจิตยิง่ เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปน
วินัยธรได ฯ
[๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนวินัยธรได ธรรม ๗
ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑
จําปาติโมกขทงั้ สองไดแมนยําโดยพิสดารจําแนกดีแลว ขยายดีแลว วินิจฉัยดีแลว ทั้งโดย
สูตรและโดยอนุพยัญชนะ ๑มีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔
อันมีในจิตยิ่งเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขา
ถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปนวินยั ธรได ฯ
[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนวินัยธรได ธรรม ๗
ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑
หนักอยูในพระวินยั ไมงอนแงน ๑ มีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่ง
ฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบนั ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ
เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนีแ้ ล เปนวินัยธรได ฯ
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[๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนวินัยธรได ธรรม ๗
ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจัก อาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑
ยอมระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอม
ระลึกชาติกอนไดเปนอันมากพรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็นหมู
สัตวที่กําลังจุตกิ ําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลว งจักษุมนุษย ยอมรูช ัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ ๑ทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗
ประการนี้แล เปนวินยั ธรได ฯ
[๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนพระวินัยธรงาม
ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัตหิ นัก ๑
เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ มีปรกติไดตามความปรารถนา ฯลฯ
เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปนวินยั ธรงาม ฯ
[๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนวินัยธรงาม ธรรม ๗
ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑
จําปาติโมกขทงั้ สองไดแมนยําโดยพิสดารจําแนกดีแลว ขยายดีแลว วินิจฉัยดีแลว ทั้งโดย
สูตรและโดยอนุพยัญชนะ ๑มีปรกติไดตามความปรารถนา ฯลฯ เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบนั ๑
ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๗ ประการนี้แล เปนพระวินัยธรงาม ฯ
[๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนพระวินัยธรงาม
ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติ
หนัก ๑ หนักอยูในพระวินัย ไมงอนแงน ๑ มีปรกติไดตามความปรารถนา ฯลฯ เปนเครื่องอยู
เปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปนพระวินยั ธรงาม ฯ
[๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนพระวินัยธรงาม
ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติ
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หนัก ๑ ยอมระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ
ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอม
เห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติกําลังอุปบัติ ฯลฯ ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีตมีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยประการฉะนี้ ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโต
วิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล
เปนพระวินยั ธรงาม ฯ
[๘๐] ครั้งนั้นแล ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดสดับแลว จะพึงเปน
ผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเ ถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี เธอพึงรูธรรมเหลาใดแลวา ธรรมเหลานี้ไมเปนไป
เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพือ่ ความรูยิ่ง เพือ่ ตรัสรู
เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว เธอพึงทรงธรรมเหลานั้นไวโดยสวนหนึ่งวา นี้ไมใชธรรม นี้
ไมใชวนิ ัย นี้ไมเปนคําสั่งสอนของศาสดา อนึ่ง เธอพึงรูธรรมเหลาใดแลวา ธรรมเหลานี้
เปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อ
นิพพาน โดยสวนเดียว เธอพึงทรงจําธรรมเหลานี้ไวโดยสวนหนึ่งวา นี้เปนธรรมนี้เปนวินยั
นี้เปนคําสั่งสอนของศาสดา ฯ
[๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมสําหรับระงับอธิกรณ ๗ ประการนี้ เพื่อสงบระงับ
อธิกรณที่เกิดแลวๆ ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ สงฆพึงใหสัมมุขาวินัย (สําหรับระงับ
ตอหนา) ๑ พึงใหสติวนิ ัย (สําหรับพระอรหันตผูมีสติไพบูลย) ๑ พึงใหอมูฬหวินยั (สําหรับ
ภิกษุบา) ๑ ปฏิญญาตกรณะ (ใหทําการปรับโทษตามคําปฏิญาณ) ๑ เยภุยยสิกา (ปรับโทษถือขาง
มากเปนประมาณ) ๑ ตัสสปาปยสิกา (ปรับโทษสมกับความผิดแกภิกษุจําเลยนั้น) ๑ติณวัตถารกะ
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(ตัดสินทํานองกลบหญา คือ ทําการประนีประนอม) ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมสําหรับระงับ
อธิกรณ ๗ ประการนีแ้ ล เพื่อสงบระงับอธิกรณที่เกิดแลวๆ ฯ
จบวินยั วรรคที่ ๓
พระสูตรที่ไมสงเคราะหเขาในวรรค
[๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาเปนภิกษุ เพราะทําลายธรรม ๗ ประการธรรม ๗
ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะ ๑ โทสะ ๑
โมหะ ๑ มานะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาเปนภิกษุเพราะทําลายธรรม ๗ ประการนี้แล
[๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาเปนสมณะ เพราะสงบธรรม ๗ ประการ ชื่อวาเปน
พราหมณ เพราะลอยธรรม ๗ ประการ ชื่อวาเปนโสตถิกะ (สวัสดี) เพราะเปนผูไมรอยรัดธรรม ๗
ประการ ชื่อวาเปนนหาตกะ เพราะอาบธรรม ๗ประการ ชื่อวาเปนเวทคู เพราะรูชัดธรรม ๗
ประการ ชื่อวาเปนอรหันต เพราะเปนผูไกลธรรม ๗ ประการ ธรรม ๗ ประการเปนไฉน
คือ สักกายทิฏฐิ ๑วิจกิ ิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ มานะ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาเปนอรหันต เพราะเปนผูไกลธรรม ๗ ประการนี้แล ฯ
[๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัทธรรม ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ อสัตบุรุษ
เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีสุตะนอย ๑เปนผูเกียจคราน ๑ มีสติ
หลงลืม ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายอสัทธรรม ๗ ประการนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
สัทธรรม ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ สัตบุรุษเปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑
เปนพหูสูต ๑ปรารภความเพียร ๑ มีสติ ๑ มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธรรม ๗ ประการ
นี้แล ฯ
[๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของ
ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
๗ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง มีความ
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สําคัญวาไมเที่ยง ตระหนักชัดวาไมเทีย่ งในจักษุ นอมไปดวยใจ หยั่งลงดวยปญญา ติดตอ
สม่ําเสมอไมขาดสายเธอกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู นี้บุคคลที่ ๑ เปนผูควรของ
คํานับ ... เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง มีความสําคัญวาไมเที่ยง
ตระหนักชัดวาไมเที่ยงในจักษุ นอมไปดวยใจ หยั่งลงดวยปญญา ติดตอสม่ําเสมอไมขาดสาย
บุคคลนั้นมีการสิ้นอาสวะและการสิ้นชีวิตไมกอนไมหลังกัน นี้เปนบุคคลที่ ๒ เปนผูควรของ
คํานับ ...
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง ...ติดตอสม่ําเสมอ
ไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนอันตราปรินิพพายี เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นีเ้ ปนบุคคลที่ ๓
เปนผูควรของคํานับ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง ...ติดตอสม่ําเสมอ
ไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนอุปหัจจปรินพิ พายี เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นีเ้ ปนบุคคลที่ ๔
เปนผูควรของคํานับ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง ...ติดตอสม่ําเสมอ
ไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนอสังขารปรินิพพายี เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นี้เปนบุคคลที่ ๕
เปนผูควรของคํานับ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง ...ติดตอสม่ําเสมอ
ไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนสสังขารปรินิพพายี เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นี้เปนบุคคลที่ ๖
เปนผูควรของคํานับ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง ...ติดตอสม่ําเสมอ
ไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นี้เปน
บุคคลที่ ๗ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๗ จําพวกนีแ้ ล เปนผูค วรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ
เปนผูควรทําอัญชลีเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
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[๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ ...ไมมีนาบุญอื่น
ยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนทุกข
ในจักษุ ... พิจารณาเห็นวาเปนอนัตตาในจักษุ ...พิจารณาเห็นความสิ้นไปในจักษุ ... พิจารณา
เห็นความเสื่อมไปในจักษุ ... พิจารณาเห็นความคลายไปในจักษุ ... พิจารณาเห็นความดับในจักษุ ...
พิจารณาเห็นความสละคืนในจักษุ ... พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง พิจารณาเห็นวาเปนทุกข พิจารณา
เห็นวาเปนอนัตตา ... พิจารณาเห็นความสิน้ ไป ... พิจารณาเห็นความเสื่อมไป ...พิจารณาเห็น
ความคลายไป พิจารณาเห็นความดับ ... พิจารณาเห็นความสละคืนในหู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณในจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณมโนวิญญาณ ในจักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส
กายสัมผัสมโนสัมผัส ในจักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนาในรูปสัญญา สัททสัญญา
คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญาในรูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา
คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธรรมสัญเจตนา ในรูปตัณหา สัททตัณหา
คันธตัณหา รสตัณหาโผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา ในรูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก
โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก ในรูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร
ในรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธวิญญาณขันธ ฯ
[๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการ อันภิกษุพงึ เจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๗ ประการ
เปนไฉน คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการ
นี้ อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ
[๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการ ภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๗ ประการ
เปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑อาทีนวสัญญา ๑ ปหาน
สัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ภิกษุพึงเจริญ
เพื่อรูยิ่งราคะ ฯ
[๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการ ภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๗ ประการ
เปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑
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อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๗ ประการ
นี้ ภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ
[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ภิกษุพึงเจริญเพื่อกําหนดรูราคะ ฯลฯ
เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสือ่ มไปเพื่อความคลายไป เพื่อ
ความดับ เพื่อสละ เพื่อสละคืนราคะ ธรรม ๗ ประการอันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพือ่
กําหนดรู เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพือ่ ความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป
เพื่อความดับ เพื่อสละเพื่อสละคืนโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา
มัจฉริยะมายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๗ ประการนี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูย ิ่ง ... เพื่อสละคืนโทสะ ... ฯ
จบสัตตกนิบาต
_____________
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อัฏฐกนิบาต ปณณาสก
เมตตาวรรคที่ ๑
เมตตสูตร
[๙๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ฯ
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแลวโดยเอื้อเฟอ เจริญแลว ทําใหมากแลว กระทําใหเปน
ดุจยาน กระทําใหเปนทีต่ ั้ง หมั่นเจริญเนืองๆ สั่งสมไวโดยรอบ ปรารภดวยดี พึงหวังได
อานิสงส ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน คือหลับก็เปนสุข ๑ ตื่นก็เปนสุข ๑ไมฝนเห็น
สิ่งลามก ๑ เปนที่รักของมนุษย ๑ เปนที่รักของอมนุษย ๑ เทวดายอมรักษา ๑ ไฟ ยาพิษ
หรือศาตราไมกล้ํากลายผูนั้น ๑ เมื่อแทงตลอดคุณธรรมที่สูงขึ้นไปยังไมได ยอมไปบังเกิดใน
พรหมโลก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแลวโดยเอื้อเฟอ เจริญแลว
ทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนทีต่ ั้ง หมั่นเจริญเนืองๆ สั่งสมไวโดยรอบ
ปรารภดวยดี พึงหวังไดอานิสงส ๘ ประการนี้ ฯ
ก็ผูใดมีสติมั่นคง เจริญเมตตาอันหาประมาณมิได สังโยชน
ของผูนั้น ผูเห็นธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิกิเลส ยอมเบาบาง
หากวาเขาไมมีจิตคิดประทุษรายสัตวแมสักตัวเดียว เจริญ
เมตตาจิตอยู เพราะเจริญเมตตาจิตนัน้ ยอมเปนกุศล เขา
มีใจอนุเคราะหหมูสัตวทั้งปวงเปนผูป ระเสริฐ กระทําบุญมาก
พระราชาผูประกอบดวยธรรมเชนกับฤาษี ชํานะแผนดิน
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อันประกอบดวยหมูสตั ว เจริญรอยตามกัน บูชายัญเหลาใด
คือ สัสสเมธ ความทรงพระปรีชาในการบํารุงพืชพันธ
ธัญญาหาร ปุริสเมธ ทรงพระปรีชาในการเกลี้ยกลอม
ประชาชน สัมมาปาสะ มีพระอัธยาศัยดุจบวงคลองน้ําใจ
ประชาชน วาชเปยยะ มีพระวาจาเปนที่ดูดดื่มน้ําใจคน
ซึ่งมีผลคือทําใหนครไมตองมีลิ่มกลอน มหายัญเหลานั้น
ทั้งหมด ยังไมเทียบเทาสวนที่ ๑๖ แหงเมตตาจิตที่บคุ คล
เจริญดีแลว ดุจกลุมดวงดาวทั้งหมด ไมเทียบเทาแสงจันทร
ฉะนั้น ผูใ ดมีเมตตาจิตในสรรพสัตว ไมฆา (สัตว) เอง
ไมใชใหผูอื่นฆา ไมชนะเอง ไมใชใหผูอื่นชนะ ผูนนั้
ยอมไมมเี วรกับใครๆ ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปญญาสูตร
[๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๘ ประการ ปจจัย ๘ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อได
ปญญาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความงอกงามไพบูลย เจริญ บริบูรณ แหง
ปญญาที่ไดแลว ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยพระศาสดา
หรือเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งผูตั้งอยูในฐานะครู ซึ่งเปนที่เขาไปตั้งความละอาย ความ
เกรงกลัว ความรักและความเคารพไวอยางแรงกลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปนเหตุเปนปจจัย
ขอที่ ๑ยอมเปนไปเพื่อไดปญ
 ญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว
เธออาศัยพระศาสดา หรือเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่ง ผูตั้งอยูใ นฐานะครู ซึ่งเปนที่
เขาไปตั้งความละอาย ความเกรงกลัว ความรัก และความเคารพไวอยางแรงกลานั้นแลว เธอ
เขาไปหาแลวไตถาม สอบถามเปนครั้งคราววาขาแตทานผูเจริญ ภาษิตนี้เปนอยางไร เนื้อความ
แหงภาษิตนีเ้ ปนอยางไร ทานเหลานั้นยอมเปดเผยขอทีย่ ังไมไดเปดเผย ทําใหแจงขอที่ยังไมได

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 119
ทําใหแจง และบรรเทาความสงสัยในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัยหลายประการแกเธอ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่ ๒ ยอมเปนไปเพือ่ ไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหง
ปญญาที่ไดแลว ฯ
เธอฟงธรรมนั้นแลว ยอมยังความสงบ ๒ อยาง คือ ความสงบกายและความสงบจิต
ใหถึงพรอม ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่ ๓ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯ
เพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
เธอเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรมีปรกติเห็นภัย
ในโทษแมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลายดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปนเหตุ
เปนปจจัยขอที่ ๔ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯเพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
เธอเปนพหูสูต ทรงจําสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดยนิ ไดฟงมากทรงจําไว คลองปาก
ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามใน
ที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่ ๕ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบรู ณแหง
ปญญาที่ไดแลว ฯ
เธอยอมปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความพรอมมูลแหงกุศลธรรม เปนผู
มีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัย
ขอที่ ๖ ยอมเปนไปเพื่อไดปญ
 ญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
อนึ่ง เธอเขาประชุมสงฆ ไมพูดเรื่องตางๆ ไมพูดเรื่องไมเปนประโยชน ยอมแสดง
ธรรมเองบาง ยอมเชื้อเชิญผูอื่นใหแสดงบาง ยอมไมดหู มิ่นการนิ่งอยางพระอริยเจา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่ ๗ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบรู ณแหง
ปญญาที่ไดแลว ฯ
อนึ่ง เธอพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมในอุปาทานขันธ ๕ วา รูปเปนดังนี้
ความเกิดขึน้ แหงรูปเปนดังนี้ ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปนดังนี้ ... สัญญาเปนดังนี้ ...
สังขารทั้งหลายเปนดังนี้ ... วิญญาณเปนดังนี้ ความเกิดขึน้ แหงวิญญาณเปนดังนี้ ความดับแหง
วิญญาณเปนดังนี้ ดูกรภิกษุทงั้ หลายนี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่ ๘ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญาอัน
เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพือ่ ความงอกงาม ไพบูลย เจริญ บริบูรณแหงปญญา
ที่ไดแลว ฯ
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เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรปู นั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุนี้ อาศัยพระศาสดา
หรือเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่ง ผูตั้งอยูในฐานะครู ซึ่งเปนที่เขาไปตั้งความละอาย ความ
เกรงกลัว ความรัก และความเคารพไวอยางแรงกลาทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูสิ่งที่ควรรู ยอม
เห็นสิ่งที่ควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ความเคารพ ความสรรเสริญ
เพื่อการบําเพ็ญสมณธรรมเพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ
อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุนี้ อาศัยพระ
ศาสดาหรือเพือ่ นพรหมจรรยรูปใดรูปหนึง่ ผูตั้งอยูในฐานะครู ซึ่งเปนที่เขาไปตั้งความละอาย
ความเกรงกลัว ความรัก และความเคารพไวอยางแรงกลาทานไดเขาไปหาแลวไตถาม สอบถาม
เปนครั้งคราววา ทานผูเจริญ ภาษิตนีเ้ ปนอยางไร เนื้อความแหงภาษิตนี้เปนอยางไร ทาน
เหลานั้นยอมเปดเผยขอที่ยังไมเปดเผย ยอมทําใหแจงขอที่ยังไมทําใหแจง และยอมบรรเทา
ความสงสัยในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัยหลายประการ แกภกิ ษุนั้น ทานผูมีอายุผูนี้
ยอมรูสิ่งที่ควรรู ยอมเห็นสิ่งที่ควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ...เพื่อ
ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ
อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุผูนี้ ไดฟงธรรม
แลว ยอมยังความสงบ ๒ อยาง คือ ความสงบกายและความสงบจิตใหถึงพรอม ทานผูมีอายุ
ผูนี้ ยอมรูสิ่งที่ควรรู ยอมเห็นสิ่งที่ควรเห็นเปนแนแท แมธรรมขอนี้ ก็เปนไปเพื่อความรัก ...
เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ
อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุผูนี้ เปนผูมศี ีล ...
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูสิ่งที่ควรรู ยอมเห็นสิ่งที่ควรเห็น
เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ... เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ
อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุผูนี้ เปนพหูสูต ...
แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ ทานผูมีอายุนี้ ยอมรูสิ่งที่ควรรู ยอมเห็นสิ่งทีค่ วรเห็น เปนแนแท
แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ... เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ
อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุผูนี้ ปรารภ
ความเพียร ... ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ทานผูมีอายุผูนี้ยอมรูสิ่งที่ควรรู ยอม
เห็นสิ่งที่ควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ... เพื่อความเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน ฯ
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อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุผูนี้เขาประชุม
สงฆ ... ไมดูหมิ่นความนิ่งอยางพระอริยเจา ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูสิ่งที่ควรรู ยอมเห็นสิ่งที่ควร
เห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ...เพือ่ ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ
อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมพิจารณา
เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ ๕ ... ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้ ทานผู
มีอายุผูนี้ ยอมรูสิ่งที่ควรรู ยอมเห็นสิ่งที่ควรเห็นเปนแนแท แมธรรมขอนี้กย็ อมเปนไปเพื่อ
ความรัก ความเคารพ ความสรรเสริญเพื่อการบําเพ็ญสมณธรรม เพื่อความเปนน้ําหนึง่ ใจเดียวกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลายเหตุ ๘ ประการ ปจจัย ๘ ประการนี้แล ยอมเปนไป เพือ่ ไดปญญาอันเปน
เบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความงอกงาม ไพบูลย เจริญ บริบูรณแหงปญญาที่ได
แลว ฯ
จบสูตรที่ ๒
อัปปยสูตรที่ ๑
[๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมไมเปนที่รัก ไม
เปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนทีส่ รรเสริญของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๘ ประการเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้เปนผูสรรเสริญผูไมเปนที่รัก ๑ ติเตียนผูเปน
ที่รัก ๑ มุงลาภ ๑ มุงสักการะ ๑ไมมีความละอาย ๑ ไมมีความเกรงกลัว ๑ มีความปรารถนา
ลามก ๑ มีความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนีแ้ ล ยอม
ไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ
และเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เปนผูไมสรรเสริญผูที่ไมเปนที่รัก ๑ ไมติเตียนผูไมเปนที่รัก ๑ ไมมงุ ลาภ ๑ ไม
มุงสักการะ ๑ มีความละอาย ๑ มีความเกรงกลัว ๑ มักนอย ๑ มีความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุ
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ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนทีพ่ อใจ เปนที่เคารพ และ
เปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๓
อัปปยสูตรที่ ๒
[๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมไมเปนที่รัก ไม
เปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนทีส่ รรเสริญของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๘ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมุงลาภ ๑ มุงสักการะ ๑ มุงความมี
ชื่อเสียง ๑ ไมรูจักกาล ๑ ไมรูจักประมาณ ๑ ไมสะอาด ๑ ชอบพูดมาก ๑ มักดาบริภาษ
เพื่อนพรหมจรรย ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนีแ้ ล ยอมไมเปน
ที่รัก ฯลฯ และไมเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๘ ประการ ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนทีเ่ คารพ และเปนที่สรรเสริญของเพื่อน
พรหมจรรย ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมุง
ลาภ ๑ ไมเปนผูมุงสักการะ ๑ ไมเปนผูมุงความมีชื่อเสียง ๑ เปนผูรูจักกาล ๑ เปนผูรูจัก
ประมาณ ๑ เปนคนสะอาด ๑ ไมชอบพูดมาก ๑ ไมดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก ฯลฯ และเปนที่สรรเสริญของ
เพื่อนพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๔
โลกธรรมสูตร
[๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกธรรม ๘ ประการนี้ ยอมหมุนไปตามโลกและโลกยอมหมุน
ไปตามโลกธรรม ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน คือ ลาภ ๑ความเสื่อมลาภ ๑ ยศ ๑
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ความเสื่อมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกธรรม ๘
ประการนี้แล ยอมหมุนไปตามโลกและโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการนี้ ฯ
ธรรมในหมูมนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑
ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑
ทุกข ๑ เปนสภาพไมเที่ยง ไมแนนอน มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา แตทานผูเปนนักปราชญ มีสติ ทราบธรรม
เหลานั้นแลว พิจารณาเห็นวามีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ธรรมอันนาปรารถนา ยอมย่ํายีจิตของทานไมได ทานยอม
ไมยินรายตออนิฏฐารมณ ทานขจัดความยินดีและความยินราย
เสียไดจนไมเหลืออยู อนึ่ง ทานทราบทางนิพพานอัน
ปราศจากธุลี ไมมีความเศราโศก เปนผูถึงฝงแหงภพ
ยอมทราบไดอยางถูกตอง ฯ
จบสูตรที่ ๕
โลกวิปตติสูตร
[๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมหมุนไปตามโลก และโลกยอม
หมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉนคือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑ ยศ ๑
ความเสื่อมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑สุข ๑ ทุกข ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกธรรม ๘
ประการนี้แล ยอมหมุนไปตามโลก และโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการนี้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายลาภก็ดี ความเสื่อมลาภก็ดี ยศก็ดี ความเสื่อมยศก็ดี นินทาก็ดี สรรเสริญก็ดี สุข
ก็ดี ทุกขกด็ ี ยอมเกิดขึ้นแกปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมเกิดขึ้นแมแกอริยสาวกผูไดสดับ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ในขอนี้จะมีอะไรแปลกกัน มีอะไรผิดกัน มีอะไรเปนขอแตกตางกัน ระหวาง
อริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมี
พระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่งอาศัย ขาแตพระองค
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ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้แจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุ
ทั้งหลายไดสดับตอพระผูมพี ระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนัน้ เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ลาภยอมเกิดขึน้ แกปุถุชนผูไมไดสดับเขาไมตระหนักชัด ไมทราบชัดตามความ
เปนจริงวา ลาภนี้เกิดขึ้นแลวแกเราก็แตวาลาภนั้นเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปร
ปรวนเปนธรรมดา ความเสื่อมลาภ ... ยศ ... ความเสื่อมยศ ... นินทา ... สรรเสริญ ... สุข ...
ทุกขยอมเกิดขึ้นแกปุถุชนผูไ มไดสดับ เขาไมตระหนักชัด ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา
ทุกขนี้เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็แตวา ทุกขนนั้ ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
แมลาภยอมครอบงําจิตของเขาได แมความเสื่อมลาภ ...แมยศ ... แมความเสื่อมยศ ... แมนินทา ...
แมสรรเสริญ ... แมสุข ... แมทุกขยอมครอบงําจิตของเขาได เขายอมยินดีลาภที่เกิดขึ้นแลว
ยอมยินรายในความเสื่อมลาภ ยอมยินดียศที่เกิดขึ้น ยอมยินรายในความเสื่อมยศ ยอมยินดี
สรรเสริญที่เกิดขึ้นแลว ยอมยินรายในนินทา ยอมยินดีสุขที่เกิดขึ้นแลว ยอมยินรายในทุกข
เขาประกอบดวยความยินดียนิ รายอยางนี้ ยอมไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ไมพนไปจากทุกข ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลาภยอมเกิดแกอริยสาวกผูไดสดับ อริยสาวกนัน้ ยอมตระหนักชัด
ทราบชัดตามความเปนจริงวา ลาภเกิดขึ้นแลวแกเรา ก็แตวา ลาภนัน้ ไมเที่ยง เปนทุกข
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ความเสื่อมลาภ ... ยศ ...ความเสื่อมยศ ... นินทา ... สรรเสริญ ...
สุข ... ทุกขยอมเกิดขึ้นแกอริยสาวกผูไดสดับ อริยสาวกนัน้ ยอมตระหนักชัด ทราบชัดตามความ
จริงวา ทุกขนเี้ กิดขึ้นแลวแกเรา ก็แตวา ทุกขนั้นไมเทีย่ ง เปนทุกข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดาแมลาภยอมครอบงําจิตของทานไมได แมความเสื่อมลาภ ... แมยศ ... แมความเสื่อมยศ ...
แมนินทา ... แมสรรเสริญ ... แมสุข ... แมทุกขยอมครอบงําจิตของทานไมได ทานยอมไมยินดีลาภที่
เกิดขึ้นแลว ไมยินรายในความเสื่อมลาภไมยินดียศที่เกิดขึ้นแลว ไมยินรายในความเสื่อมยศ ไม
ยินดีความสรรเสริญที่เกิดขึ้นแลว ไมยินรายในนินทา ไมยนิ ดีสุขที่เกิดขึน้ แลว ไมยินรายใน
ทุกขทานละความยินดียนิ รายไดแลวเด็ดขาดอยางนี้ ยอมพนไปจากชาติ ชรา มรณะโสกะ
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ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เรากลาววา ยอมพนไปจากทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้แลเปนความแปลกกัน ผิดกัน แตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไ มไดสดับ ฯ
ธรรมในหมูมนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑
ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑
เปนสภาพไมเที่ยง ไมแนนอน มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
แตทานผูเปนนักปราชญ มีสติ ทราบธรรมเหลานั้นแลว
พิจารณาเห็นวา มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ธรรมอันนา
ปรารถนา ยอมย่ํายีจิตของทานไมได ทานยอมไมยนิ รายตอ
อนิฏฐารมณ ทานขจัดความยินดีและยินรายเสียไดจนไมเหลืออยู
อนึ่ง ทานทราบทางนิพพานอันปราศจากธุลี ไมมีความเศราโศก
เปนผูถึงฝงแหงภพ ยอมทราบไดอยางถูกตอง ฯ
จบสูตรที่ ๖
เทวทัตตสูตร
[๙๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏใกลพระนครราชคฤห เมื่อ
พระเทวทัตตหลีกไปแลวไมนานนัก ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมพี ระภาคทรงปรารภถึงพระเทวทัตต ตรัส
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเปนความดีแลว ที่ภกิ ษุพิจารณาความวิบัติของตนโดยกาล
อันควร ดูกรภิกษุทั้งหลายเปนความดีแลว ที่ภิกษุพิจารณาความวิบัติของผูอื่นโดยกาลอันควร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนความดีแลว ทีภ่ ิกษุพิจารณาถึงสมบัติของตนโดยกาลอันควร ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย เปนความดีแลว ทีภ่ ิกษุพิจารณาถึงสมบัติของผูอื่นโดยกาลอันควร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระเทวทัตตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการครอบงําย่ํายีแลว ตองไปบังเกิดในอบาย ในนรกอยู
ชั่วกัลป แกไขไมได อสัทธรรม ๘ประการเปนไฉน คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑ ยศ ๑
ความเสื่อมยศ ๑สักการะ ๑ ความเสื่อมสักการะ ๑ ความปรารถนาลามก ๑ ความเปนผูมีมิตร
ชั่ว ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเทวทัตตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการนีแ้ ลครอบงําย่ํายีแลว
ตองไปบังเกิดในอบาย ในนรกอยูชั่วกัลป แกไขไมได ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปนความดีแลวทีภ่ ิกษุควรครอบงําย่ํายีลาภทีเ่ กิดขึ้นแลว เปนความดี
แลวที่ภกิ ษุควรครอบงําย่ํายีความเสื่อมลาภ ... ยศ ... ความเสื่อมยศ ... สักการะ ... ความเสื่อมสักการะ
... ความเปนผูป รารถนาลามก ... ความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัย
อํานาจประโยชนอะไรจึงควรครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร
จึงควรครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลว เพราะวาเมื่อภิกษุไมครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้น
แลว อาสวะทีท่ ําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน พึงเกิดขึ้น เมื่อภิกษุครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลว
อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอนเหลานั้นยอมไมเกิด ... เพราะวาเมื่อภิกษุไมครอบงํา
ย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลว อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอนพึงเกิดขึ้น เมื่อ
ภิกษุครอบงําย่าํ ยีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลว อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอนเหลา
นั้น ยอมไมเกิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนนแี้ ล จึงควรครอบงําย่ํายีลาภ
ที่เกิดขึ้นแลว ... จึงควรครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า เราทั้งหลายจักครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลว ... จัก
ครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึน้ แลว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
อุตตรสูตร
[๙๘] สมัยหนึ่ง ทานพระอุตตระอยูทวี่ หิ ารชื่อวา วัฏฏชาลิกา ใกลภูเขาสังเขยยกะ
ณ มหิสพัสดุชนบท ณ ที่นนั้ แล ทานพระอุตตระกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้ง
หลาย เปนความดีแลว ทีภ่ ิกษุพิจารณาเห็นความวิบัติของตนโดยกาลอันควร ดูกรทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย เปนความดีแลว ทีภ่ ิกษุพิจารณาเห็นความวิบัตขิ องคนอื่นโดยกาลอันควร ดูกรทานผู
มีอายุทั้งหลาย เปนความดีแลว ที่ภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติของตนโดยกาลอันควร ดูกรทานผู
มีอายุทั้งหลาย เปนความดีแลวที่ภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติของผูอื่นโดยกาลอันควร ฯ
ก็สมัยนั้นแล ทาวเวสสวัณมหาราชออกจากทิศเหนือผานไปทางทิศใตดวยกรณียกิจบาง
อยาง ไดสดับคําที่ทานพระอุตตระแสดงธรรมแกภกิ ษุทงั้ หลายในวัฏฏชาลิกาวิหาร ใกลภูเขา
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สังเขยยกะ ณ มหิสพัสดุชนบท อยางนี้ ... ไดหายจากวัฏฏชาลิกาวิหาร ใกลภูเขาสังเขยยกะ
ณ มหิสพัสดุชนบท ไปปรากฏในเทวดาชัน้ ดาวดึงส เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนที่คู
หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น แลวเขาไปเฝาทาวสักกะจอมเทพถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงกราบทูลวา
ขอเดชะ พระองคโปรดทรงทราบวา ทานพระอุตตระนีไ้ ดแสดงธรรมแกภกิ ษุในวัฏฏชาลิกาวิหาร
อยางนี้ ... ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพไดทรงหายจากเทวดาชั้นดาวดึงส ไปปรากฏตอหนาทาน
พระอุตตระ ในวัฏฏชาลิกาวิหาร ใกลภเู ขาสังเขยยกะ ณ มหิสพัสดุชนบท เปรียบเหมือนบุรุษ
ผูมีกําลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น แลวเสด็จเขาไปหาทานพระอุตตระถึงที่อยู
อภิวาทแลว ประทับยืน ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดตรัสถามทานพระอุตตระวาขาแตทาน
ผูเจริญ ไดยินวา ทานพระอุตตระแสดงธรรมแกภกิ ษุทั้งหลายอยางนี้ ...จริงหรือ ทานพระอุตตระ
ถวายพระพรวา จริงอยางนั้น มหาบพิตร ฯ
ส. ขาแตทานผูเจริญ คํานี้เปนปฏิภาณของพระคุณเจาเอง หรือวาเปนของพระผูมีพระ
ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ฯ
อ. ดูกรมหาบพิตร ถาอยางนั้น อาตมภาพจะทําขออุปมาใหมหาบพิตรทรงสดับ ซึ่ง
วิญูชนบางพวกจะรูเนื้อความแหงภาษิตไดดวยขออุปมา ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนขาว
เปลือกกองใหญซึ่งมีอยูไมไกลบานหรือนิคมนัก ชนหมูม ากขนขาวเปลือกออกจากกองนั้นดวย
กระเชาบาง ดวยตระกราบาง ดวยหอพกบาง ดวยกอบมือบาง ดูกรมหาบพิตร บุคคลผูหนึ่งเขา
ไปถามชนหมูใ หญนั้นอยางนี้วา ทานทั้งหลายขนขาวเปลือกนี้มาจากไหน ดูกรมหาบพิตร มหาชน
นั้นจะตอบอยางไร จึงจะตอบไดอยางถูกตอง ฯ
ส. ขาแตทานผูเจริญ มหาชนนั้นพึงตอบใหถูกตองไดอยางนีว้ า พวกเราขนมาจากกอง
ขาวเปลือกกองใหญโนน ฯ
อุ. ดูกรมหาบพิตร ฉันนัน้ เหมือนกันแล คําอันเปนสุภาษิตทั้งหมดลวนเปนพระดํารัส
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ดังนัน้ อาตมภาพจึงชักเอาขาวเปลือก
มาถวายพระพร โดยเทียบเคียงสุภาษิตอันเปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคนัน้ ขอถวายพระพร ฯ
ส. ขาแตทานผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลวที่ทานพระอุตตระ
ไดกลาวไวเปนอยางดีดังนี้วา คําอันเปนสุภาษิตทั้งหมดลวนเปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ดังนัน้ อาตมภาพจึงชักเอาขาวเปลือกมาถวายพระพร โดย
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เทียบเคียงสุภาษิตอันเปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคนั้น ทานอุตตระผูเจริญ สมัยหนึ่ง พระผู
มีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลเมืองราชคฤห เมื่อพระเทวทัตตหลีกไปแลวไมนาน
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตต ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เปนความดีแลว ที่ภกิ ษุพจิ ารณาเห็นความวิบัติของตนโดยกาลอันควร ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระ
เทวทัตตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการครอบงําย่ํายีแลว ตองไปเกิดในอบาย ในนรกอยูชั่วกัลป
แกไขไมได อสัทธรรม ๘ประการเปนไฉน คือลาภ ... ความเปนผูมีมิตรชั่ว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
พระเทวทัตตมจี ิตอันอสัทธรรม ๘ ประการนี้แลครอบงําย่าํ ยีแลว ตองไปเกิดในอบาย ในนรกอยูชวั่
กัลป แกไขไมได ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปนความดีแลว ทีภ่ ิกษุครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลว
เปนความดีแลวที่ภกิ ษุจะพึงครอบงําย่ํายีความเสื่อมลาภ ...ยศ ... ความเสื่อมยศ ... สักการะ ... ความ
เสื่อมสักการะ ... ความเปนผูป รารถนาลามก ... ความเปนผูมีมิตรชั่ว ที่เกิดขึ้นแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึงครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ
ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึงครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลว เพราะวาเมื่อ
ภิกษุไมครอบงําย่ํายีลาภทีเ่ กิดขึ้นแลว อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน พึงเกิดขึ้น เมื่
อภิกษุครอบงําย่ํายีลาภทีเ่ กิดขึ้นแลว อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอนเหลานัน้ ยอมไมเกิด
เพราะวาเมื่อภิกษุไมครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลว อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคน
เดือดรอน พึงเกิดขึ้น เมื่อภิกษุครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมติ รชั่วที่เกิดขึน้ แลว อาสวะทีท่ ําใหเกิด
ความคับแคนเดือดรอนเหลานั้นยอมไมเกิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนนแี้ ล
จึงควรครอบงําย่ํายีลาภทีเ่ กิดขึ้นแลว ...จึงควรครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึน้ แลว ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักครอบงําย่ํายีลาภที่
เกิดขึ้นแลว...จักครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมติ รชั่วที่เกิดขึน้ แลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลาย
พึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ขาแตทานพระอุตตระผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ ในหมูมนุษยมีบริษัท ๔ คือ ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ธรรมบรรยายนี้กห็ าไดตั้งอยูในบริษัทหมูไหนไม ทานผูเจริญ ขอพระ
คุณเจาอุตตระจงเลาเรียนธรรมบรรยายนี้จงทรงจําธรรมบรรยายนี้ไวดว ยวา ธรรมบรรยายนี้ประกอบ
ดวยประโยชน เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๘
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นันทสูตร
[๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุจะเรียกนันทะใหถูกตอง พึงเรียกวากุลบุตร วาผูมี
กําลัง ผูกอใหเกิดความเลื่อมใส ผูมีราคะกลา ดูกรภิกษุทงั้ หลายขอความนี้ยอมมีเพราะเหตุไร
เพราะวา นันทภิกษุคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายรูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร
อันเปนเหตุใหตื่นอยูเสมอ ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ อันเปนเหตุใหนันทภิกษุสามารถ
ประพฤติพรหมจรรยใหบริบรู ณได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บรรดาเหตุเหลานัน้ ขอนี้แลยอมมีไดเพราะนันทภิกษุคุมครองทวาร
ในอินทรียทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากนันทภิกษุพึงเหลียวไปทางทิศบูรพาไซร นันทภิกษุ
ก็ยอมสํารวมจิตทั้งปวงเหลียวดูทิศบูรพา ดวยคิดวาเมื่อเราเหลียวดูทิศบูรพาอยางนี้ ธรรมอัน
เปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัสจักไมครอบงําจิตเราได เธอยอมเปนผูรูสึกตัวในการ
เหลียวดูนนั้ ดวยประการฉะนีด้ ูกรภิกษุทั้งหลาย หากนันทภิกษุพึงเหลียวไปทางทิศตะวันตก ทิศ
เหนือ ทิศใตทศิ เบื้องต่ํา ทิศเบื้องบน พึงเหลียวแลไปตามทิศนอยทั้งหลายไซร นันทภิกษุ
ยอมสํารวมจิตทั้งปวงเหลียวไปทางทิศนอย ดวยคิดวา เมือ่ เราเหลียวแลไปตามทิศนอยอยางนี้
ธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาแลโทมนัส จักไมครอบงําจิตเราไดเธอยอมรูสึกตัวใน
การเหลียวแลนั้นดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลยอมมีได เพราะนันทภิกษุเปน
ผูคุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บรรดาเหตุเหลานัน้ ขอนี้ยอมมีได เพราะนันทภิกษุเปนผูรูจกั
ประมาณในโภชนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ นันทภิกษุพิจารณาโดยอุบายอันแยบคาย
แลวจึงบริโภคอาหาร ไมใชบริโภคเพื่อเลน เพื่อมัวเมา เพื่อประดับ เพือ่ ตบแตง บริโภคเพียง
เพื่อใหกายนี้ดาํ รงอยู เพื่อเยียวยาอัตตภาพ เพื่อขจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะหแกพรหมจรรย
ดวยมนสิการวาเราจักขจัดเวทนาเกาเสีย จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น ความคลองแคลว ความ
หาโทษมิได และความอยูผาสุกจักมีแกเราได ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลายขอนี้แลยอม
มีได เพราะนันทภิกษุเปนผูร ูจักประมาณในโภชนะ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บรรดาเหตุเหลานัน้ ขอนี้ยอมมีได เพราะนันทภิกษุ เปนผูรูจัก
ประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหตนื่ อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ ในตอนกลางวัน
นันทภิกษุยอมชําระจิตใหสะอาดจากธรรมเครื่องกั้นจิต ดวยการจงกรม ดวยการนั่งตอนตนปฐม
ยามแหงราตรี ชําระจิตใหสะอาดจากธรรมเครื่องกั้นจิตดวยการจงกรม ดวยการนั่ง ในมัชฌิม
ยามแหงราตรี สําเร็จสีหไสยาสโดยขางเบื้องขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะ กระทํา
ความหมายในอันลุกขึ้นไวในใจ ในปจฉิมยามแหงราตรี ลุกขึ้นแลว ทําจิตใหสะอาดจากธรรม
เครื่องกั้นจิต ดวยการจงกรม ดวยการนั่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลยอมมีได เพราะนันท
ภิกษุหมั่นประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหตื่นอยู ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บรรดาเหตุเหลานัน้ ขอนี้ยอมมีได เพราะนันทภิกษุมีสติสัมปชัญญะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนีน้ ันทภิกษุทราบเวทนาที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู ที่ถึงความดับไป
นันทภิกษุทราบสัญญาที่เกิดขึ้น ที่ตั้งอยู ทีถ่ ึงความดับไป นันทภิกษุทราบวิตกที่เกิดขึน้ ที่ตั้งอยู ที่
ถึงความดับไป ดูกรภิกษุทั้งหลายขอนี้แลยอมมีได เพราะนันทภิกษุมีสติสัมปชัญญะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขอความนี้ยอมมีเพราะเหตุไร เพราะนันทภิกษุคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย รูจัก
ประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหตนื่ อยู ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ อัน
เปนเหตุใหนันทภิกษุสามารถประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณได ฯ
จบสูตรที่ ๙
กรัณฑวสูตร
[๑๐๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ที่ฝงสระโบกขรณีชื่อคัคราใกลนครจัมปา
สมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุที่ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัตนิ ั้นเอาเรื่อง
อื่นๆ มาพูดกลบเกลื่อน ชักเรือ่ งไปนอกทางเสียแสดงความโกรธเคืองและความไมยําเกรง
ใหปรากฏ ครั้งนั้นแล พระผูม ีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จงกําจัด
บุคคลนั้นออกไป จงกําจัดบุคคลนั้นออกไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนชนิดนี้ตองขับออก เปนลูก
นอกคอกกวนใจกระไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในธรรมวินยั นี้ มีการกาวไป การถอย
กลับ การแล การเหลียว การคู การเหยียด การทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร เหมือนภิกษุ
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ผูเจริญเหลาอื่น ตราบเทาที่ภิกษุทั้งหลายยังไมเห็นอาบัติของเขา แตเมื่อใด ภิกษุทั้งหลายเห็น
อาบัติของเขา เมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายยอมรูจกั เขาอยางนีว้ า ผูนี้เปนผูประทุษรายสมณะ เปน
สมณะแกลบ เปนสมณะหยากเยื่อ ครั้นรูจกั อยางนี้แลว ยอมนาสนะออกไปใหพน ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะคิดวาภิกษุนี้อยาประทุษรายภิกษุทดี่ ีเหลาอื่นเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนหญาชนิดหนึ่งที่ทําลายตนขาว มีเมล็ดเหมือนขาวลีบ มีเมล็ดเหมือนขาวตายรวง พึงเกิด
ขึ้นในนาขาวที่สมบูรณ ราก กาน ใบของมันเหมือนกับขาวที่ดีเหลาอื่น ตราบเทาที่มันยังไม
ออกรวง แตเมือ่ ใด มันออกรวง เมื่อนั้นจึงทราบกันวา หญานี้ทําลายขาว มีเมล็ดเหมือนขาวลีบ
มีเมล็ดเหมือนขาวตายรวง ครั้นทราบอยางนี้แลว เขาจึงถอนมันพรอมทั้งราก เอาไปทิ้งใหพน
ที่นา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดวา หญาชนิดนี้อยาทําลายขาวที่ดีอื่นๆ เลย ฉันใด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ มีการกาวไป การถอยกลับ ฯลฯ
เพราะคิดวา ภิกษุนี้อยาประทุษรายภิกษุทดี่ ีเหลาอื่นเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนกอง
ขาวเปลือกกองใหญที่เขากําลังสาดอยู ในขาวเปลือกกองนั้น ขาวเปลือกที่เปนตัว แกรง เปน
กองอยูสวนหนึ่ง สวนที่หกั ลีบ ลมยอมพัดไปไวสว นหนึ่งเจาของยอมเอาไมกวาดวีขาวที่หัก
และลีบออกไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดวามันอยาปนขาวเปลือกที่ดีอื่นๆ เลย ฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ มีการกาวไป การถอยกลับ ฯลฯ
เพราะคิดวาภิกษุนี้อยาประทุษรายภิกษุทดี่ ีเหลาอื่นเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคล
ตองการกระบอกตักน้ํา ถือขวานอันคมเขาไปในปา เขาเอาสันขวานเคาะตนไมนั้นๆบรรดา
ตนไมเหลานัน้ ตนไมทแี่ ข็ง มีแกน ซึ่งถูกเคาะดวยสันขวาน ยอมมีเสียงหนัก สวนตนไม
ที่ผุใน น้ําชุม เกิดยุย ขึ้น ถูกเคาะดวยสันขวาน ยอมมีเสียงกองเขาจึงตัดตนไมที่ผุในนัน้ ที่
โคน ครั้นตัดโคนแลว จึงตัดปลาย ครั้นตัดปลายแลวจึงควานขางในใหเรียบรอย แลวทํา
เปนกระบอกตักน้ํา ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน แลบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้
มีการกาวไป การถอยกลับ การแล การเหลียว การคู การเหยียด การทรงผาสังฆาฏิ บาตร
และจีวร เหมือนของภิกษุที่ดีเหลาอื่น ตราบเทาที่ภิกษุทั้งหลายยังไมเห็นอาบัติของเขา แตเมื่อใด
ภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขา เมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายยอมรูจักเขาอยางนี้วา ผูนี้เปนผูประทุษราย
สมณะ เปนสมณะแกลบ เปนสมณะหยากเยื่อ ครั้นรูจักอยางนี้แลวยอมนาสนะออกไปใหพน
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดวา ภิกษุนี้อยาประทุษรายภิกษุที่ดีเหลาอื่นเลย ฯ
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เพราะการอยูรวมกัน พึงรูไดวา ผูนี้มคี วามปรารถนาลามก
มักโกรธ มักลบลู หัวดือ้ ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ โออวด
บางคนในทามกลางประชุมชน พูดไพเราะ ดังพระสมณะ
พูดปดบังความชั่วที่ตวั ทํา มีความเห็นลามกไมเอื้อเฟอ พูด
เลอะเลือน พูดเท็จ เธอทั้งหลายทราบบุคคลนั้นวาเปนอยาง
ไรแลว จงพรอมใจกันทั้งหมดขับบุคคลนั้นเสีย จงกําจัด
บุคคลที่เปนดังหยากเหยื่อ จงถอนบุคคลที่เสียในออกเสีย
แตนั้น จงนําคนแกลบ ผูมิใชสมณะแตยังนับวาเปนสมณะ
ออกเสีย เธอทั้งหลาย เมื่อตองอยูรวมกับคนดีและคนไมดี
ครั้นกําจัดคนที่มีความปรารถนาลามก มีอาจาระและโคจร
ลามกออกแลว จงเปนผูม ีสติ แตนั้น เธอทั้งหลายเปน
ผูพรอมเพรียงกัน เปนผูมีปญญารักษาตน จักกระทําที่สุด
ทุกขได ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบเมตตาวรรคที่ ๑
___________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เมตตสูตร
๒. ปญญาสูตร
๓. อัปปยสูตรที่ ๑
๔. อัปปยสูตรที่ ๒
๕. โลกธรรมสูตร
๖. โลกวิปตติสูตร
๗. เทวทัตตสูตร
๘. อุตตรสูตร
๙. นันทสูตร
๑๐. กรัณฑวสูตร
__________
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มหาวรรคที่ ๒
เวรัญชสูตร
[๑๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ควงไมสะเดาที่นเฬรุยักษสิงสถิต ใกลกรุง
เวรัญชา ครั้งนั้น เวรัญชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมี
พระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลวา ทานพระโคดมขาพเจาไดยนิ มาวา พระสมณโคดมไมไหวไมลุกรับพวก
พราหมณผูแก ผูเฒาผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ หรือไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ ทาน
พระโคดมขอนี้เปนเชนนั้นจริง เพราะวาทานพระโคดมไมไหวไมลกุ รับพวกพราหมณ ผูแก
ผูเฒา ผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ หรือไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ ขอนี้ไมสมควรเลย ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เราไมเล็งเห็นบุคคลที่เราควรไหว ควร
ลุกรับ หรือควรเชื้อเชิญดวยอาสนะ เพราะวาตถาคตพึงไหว พึงลุกรับ หรือพึงเชื้อเชิญบุคคล
ใดดวยอาสนะ แมศีรษะของบุคคลนั้นก็จะพึงขาดตกไป ฯ
ว. ทานพระโคดม ไมเปนรสชาติ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม ไมเปนรสชาติ ดังนี้ ชื่อวา
กลาวชอบนั้น มีอยู เพราะรสในรูป เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะเหลานั้น ตถาคตละไดแลว
ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา
นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม ไมเปนรสชาติ ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ แตไมใช
เหตุที่ทานมุงหมายกลาว ฯ
ว. ทานพระโคดมเปนคนไมมีโภคะ ฯ
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พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาวา พระสมณโคดมเปนคนไมมโี ภคะ ดังนี้ ชื่อวา
กลาวชอบนั้น มีอยู เพราะโภคะ คือ รูป เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะเหลานัน้ ตถาคตละ
ไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปน
ธรรมดา นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมมีโภคะ ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ
แตไมใชเหตุทที่ านมุงหมายกลาว ฯ
ว. ทานพระโคดมเปนคนกลาวการไมทํา ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกลาวการไมทําดังนี้
ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาว
การไมทําซึ่งธรรมที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวาพระสมณโคดมเปน
คนกลาวการไมทํา ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ แตไมใชเหตุที่ทา นมุงหมายกลาว ฯ
ว. ทานพระโคดมเปนคนกลาวความขาดสูญ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกลาวความขาดสูญ
ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวความขาดสูญแหงราคะ โทสะ โมหะ เรา
กลาวความขาดสูญแหงธรรมที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณ
โคดมเปนคนกลาวความขาดสูญดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ แตไมใชเหตุทที่ านมุงหมายกลาว ฯ
ว. ทานพระโคดมเปนคนชางเกลียด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนชางเกลียด ดังนี้
ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวการเกลียดกายทุจริตวจีทจุ ริต มโนทุจริต เรากลาว
การเกลียดความถึงพรอมแหงธรรมที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระ
สมณโคดมเปนคนชางเกลียด ดังนี้ชื่อวากลาวชอบ แตไมใชเหตุที่ทานมุงหมายกลาว ฯ
ว. ทานพระโคดมเปนคนกําจัด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกําจัด ดังนี้ ชื่อวา
กลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเราแสดงธรรมเพื่อกําจัดราคะ โทสะโมหะ แสดงธรรมเพื่อกําจัดธรรม
ที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกําจัด ดังนี้ ชื่อวา
กลาวชอบ แตไมใชเหตุที่ทานมุงหมายกลาว ฯ
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ว. พระโคดมเปนคนเผาผลาญ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนเผาผลาญ ดังนี้ ชื่อวา
กลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวธรรมที่เปนบาปอกุศลคือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต วา
เปนธรรมควรเผาผลาญ ธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งควรเผาผลาญอันผูใดละไดแลว ตัดรากขาดแลว
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาวผูนนั้ วา
เปนคนเผาผลาญ ดูกรพราหมณ ธรรมทั้งหลายที่เปนบาปอกุศลซึ่งควรเผาผลาญ ตถาคตละได
แลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา
นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนเผาผลาญ ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ แตไมใช
เหตุที่ทานมุงหมายกลาว ฯ
ว. ทานพระโคดมเปนคนไมผุดเกิด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมผุดเกิด ดังนี้ ชื่อวา
กลาวชอบนั้น มีอยู เพราะการนอนในครรภ การเกิดในภพใหม อันผูใ ดละไดแลว ตัดราก
ขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาว
ผูนั้นวา เปนคนไมผุดเกิด ดูกรพราหมณ การนอนในครรภ การเกิดในภพใหม ตถาคตละ
ไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปน
ธรรมดานี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมผุดเกิด ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ
แตไมใชเหตุทที่ านมุงหมายกลาว ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนฟองไก ๘ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ
๑๒ ฟอง ฟองไกเหลานัน้ แมไกกกดีแลว อบดีแลวฟกดีแลว บรรดาลูกไกเหลานั้น ลูกไก
ตัวใดทําลายกะเปาะฟองดวยเล็บเทาหรือดวยจะงอยปากออกมาไดโดยสวัสดีกอนกวาเขา ลูกไก
ตัวนั้นควรเรียกวากระไรจะเรียกวาพี่หรือนอง ฯ
ว. ทานพระโคดม ควรเรียกวาพี่ เพราะมันแกกวาเขา ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ฉันนั้นเหมือนกันแล บรรดาหมูสัตวผูตกอยูใ นอํานาจอวิชชา เกิด
ในฟอง อันกะเปาะฟองหุมหอแลว เราผูเดียวเทานัน้ ไดทําลายกะเปาะฟอง คือ อวิชชา แลว
ไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกเราแลเปนผูเจริญที่สุด ประเสริฐที่สุดของโลก
เพราะเราปรารภความเพียรไมยอหยอน ดํารงสติมั่นไมฟนเฟอน กายสงบไมกระสับกระสาย
จิตดํารงมั่นเปนเอกัคคตา เรานั้นแล สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 136
และสุขเกิดแตวิเวกอยู เราบรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เรามีอุเบกขา มีสติ
มีสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกายเพราะปตสิ ิ้นไป บรรลุติยฌานที่พระอริยะทั้งหลาย
สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีสติอยูเปนสุข เราบรรลุจตุตถฌาน ไมมที ุกข ไมมีสุข เพราะ
ละสุขละทุกขและดับโสมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เรานั้น
เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออนควรแกการงาน ตั้งมั่น
ไมหวัน่ ไหวอยางนี้แลว จึงโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เรานั้นยอมระลึกชาติ
กอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง
สิบชาติ ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง
พันชาติบาง แสนชาติบางตลอดวัฎฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอด
สังวัฏฏวิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้นมีผวิ พรรณ
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจาก
ภพนัน้ แลว ไดไปเกิดในภพโนน เราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้
แลว ไดมาเกิดในภพนี้เรายอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอุเทศ พรอมทั้งอาการ
ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ วิชชาทีห่ นึ่งนีแ้ ล เราไดบรรลุแลวในปฐมยามแหงราตรี อวิชชา
เรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดแกเราแลว
เหมือนที่เกิดแกบุคคลผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลสสงจิตไปแลวอยู ฉะนั้น ความชําแรก
ออกครึ่งหนึ่งของเรานี้แล เปนเหมือนการทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนั้น
เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลสปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว จึงโนมนอมจิตไปเพือ่ ญาณเครื่องรูจุติ
และอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เรานั้นยอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติกําลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวาสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต
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ติเตียนพระอริยะเจาเปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ สัตวเหลานั้น เมื่อ
ตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต ไมตเิ ตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ สัตว
เหลานั้น เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเรายอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดีมีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ ลวง
จักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวซึ่งเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ วิชชา
ที่สองนี้แล เราไดบรรลุแลวในมัชฌิมยามแหงราตรี อวิชชาเรากําจัดไดแลววิชชาเกิดแกเรา
แลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมือนที่เกิดแกบุคคลผูไมประมาท
มีความเพียรเผากิเลส สงจิตไปแลวอยู ฉะนัน้ ความชําแรกออกครั้งที่สองของเรานี้แล เปน
เหมือนการทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนั้น ฯ
เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก อุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว จึงโนมนอมจิตไปเพือ่ อาสวักขยญาณ เรานั้น
รูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นีเ้ หตุใหเกิดทุกขนี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอ ปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เมื่อ
เรารูเห็นอยางนี้จิตหลุดพนแลวแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิต
หลุดพนแลว จึงเกิดญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว และรูชัดวา ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยอยูจ บ
แลว กิจที่ควรทํา ไดทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรพราหมณ วิชชาที่
สามนี้แล เราไดบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรีอวิชชาเรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว
ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมือนที่เกิดแกบุคคลผูไมประมาท มีความ
เพียรเผากิเลส สงจิตไปแลวอยู ฉะนัน้ ความชําแรกออก ครั้งที่สามของเรานี้แล เปนเหมือน
การทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนัน้ ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว เวรัญชพราหมณไดกราบทูลวา ทานพระโคดมเปนผู
เจริญที่สุด ทานพระโคดมเปนผูประเสริฐที่สุด ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดย
อเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือ
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สองประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขาพระพุทธเจานี้ขอถึงทานพระ
โคดม กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา
เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑
สีหสูตร
[๑๐๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลนคร
เวสาลี สมัยนัน้ แล เจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก นั่งประชุมกันที่สัณฐาคาร กลาว
สรรเสริญ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดยอเนกปริยาย ฯ
ก็สมัยนั้นแล สีหเสนาบดี สาวกของนิครนถนั่งอยูในบริษัทนั้น ลําดับนั้น สีหเสนาบดี
ไดมีความคิดดังนี้วา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น จักเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาโดยไม
ตองสงสัย จริงอยางนั้น เจาลิจฉวีผูมีชื่อจํานวนมากประชุมกันที่สัณฐาคาร กลาวสรรเสริญ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆโดยอเนกปริยาย ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นเถิด ลําดับนั้น สีหเสนาบดีเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึง
ที่อยู ครั้นแลว จึงกลาวกะนิครนถนาฏบุตรวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาปรารถนาจะเขาไปเฝา
พระสมณโคดม ฯ
นิครนถนาฏบุตรกลาววา ดูกรสีหะ ก็ทา นเปนกิรยิ วาท จักเขาไปเฝาพระสมณโคดม
ผูเปนอกิริยวาททําไม เพราะพระสมณโคดมเปนอกิริยวาท จึงแสดงธรรมเพื่ออกิริยวาท และ
แนะนําพวกสาวกดวยอกิริยวาทนั้น ครั้งนัน้ การตระเตรียมที่จะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคของ
สีหเสนาบดี ระงับไป ฯ
แมครั้งที่สอง เจาลิฉวีผูมีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก ไดนงั่ ประชุมกันทีส่ ัณฐาคาร กลาว
สรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดยอเนกปริยายแมครั้งที่สอง สีหเสนาบดีกม็ ี
ความคิดดังนีว้ า พระผูมีพระภาคพระองคนนั้ จักเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาโดยไมตอง
สงสัย ... การตระเตรียมที่จะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคของสีหเสนาบดีระงับไป ฯ
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แมครั้งที่สาม เจาลิจฉวีผมู ีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก นัง่ ประชุมกันทีส่ ัณฐาคาร กลาว
สรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดยอเนกปริยายแมครั้งที่สาม สีหเสนาบดีกม็ ี
ความคิดดังนีว้ า พระผูมีพระภาคพระองคนนั้ จักเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาโดยไมตอง
สงสัย จริงอยางนั้น เจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก นั่งประชุมกันที่สัณฐาคาร กลาว
สรรเสริญพระพุทธพระธรรม พระสงฆ โดยอเนกปริยาย พวกนิครนถทั้งหลาย เราจะลา
หรือไมลาจักทําอะไรเราได ผิฉะนั้นเราจะไมลาละ พึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระองคนั้นเถิด ฯ
ลําดับนั้น สีหเสนาบดีออกจากกรุงเวสาลี ในเวลายังวัน พรอมดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน
เพื่อเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นไปดวยยานเทาทีย่ านจะไปได แลวลงจากยานเดินตรงเขาไปยัง
อาราม แลวเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาดังนี้วา
พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพื่ออกิริยวาท และแนะนําสาวกดวยอกิริยวาทนั้น
ขาแตพระองคผูเจริญ ชนเหลาใดกลาวอยางนีว้ า พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท ยอมแสดงธรรม
เพื่ออกิริยวาท และแนะนําสาวกดวยอกิริยวาทนั้นคนเหลานั้นจะชื่อวากลาวตามที่พระผูมี
พระภาคตรัสแลว มิใชกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแก
ธรรมหรือ การคลอยตามวาทะอันชอบแกเหตุไรๆ จะไมมาถึงฐานะอันสมควรติเตียนแลหรือ
เพราะขาพระองคไมประสงคจะกลาวตูพระผูมีพระภาคเลย ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอกิริย
วาท ผูกลาวกรรมอันบุคคลทําอยูวา ไมเปนอันทํา แสดงธรรมเพื่ออกิริยวาท และแนะนําสาวก
ทั้งหลายดวยอกิริยาวาท ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนกิริยวาท ผูกลาวกรรมอันบุคคลทําอยูวา
เปนอันทํา ยอมแสดงธรรมเพื่อกิริยวาทและแนะนําสาวกทั้งหลายดวยกิริยวาท ดังนี้ ชือ่ วา
กลาวชอบนั้น มีอยู ฯ
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอุจเฉทวาท ผูกลาวความขาดสูญ ยอม
แสดงธรรมเพื่ออุจเฉทวาท และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยอุจเฉทวาทดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น
มีอยู ฯ
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เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนเชคุจฉี คนชางเกลียด ยอมแสดงธรรม
เพื่อเชคุจฉี และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยเชคุจฉี ดังนี้ ชือ่ วากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนเวนยิกะ คนกําจัด ยอมแสดงธรรมเพื่อ
กําจัด และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการกําจัด ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนตปสสี คนเผาผลาญ ยอมแสดงธรรมเพื่อ
เผาผลาญ และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการเผาผลาญ ดังนี้ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอัปปคัพภะ ไมผดุ ไมเกิดยอมแสดงธรรมเพื่อ
ไมผุดไมเกิด และแนะนําพวกสาวกทั้งหลายดวยการไมผุดไมเกิด ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น
มีอยู ฯ
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอัสสัตถะ คนใจเบา ยอมแสดงธรรมเพื่อ
ความใจเบา และแนะนําสาวกทั้งหลาย ดวยการใจเบา ดังนี้ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ
ดูกรสีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพื่อ
อกิริยวาท และแนะนําพวกสาวกดวยอกิริยวาท ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนัน้ เปนไฉน ดูกรสีหะ
เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาวการไมทําซึ่งธรรมอันเปนบาป
อกุศลหลายอยาง นี้แลเปนเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท และแนะนํา
สาวกทั้งหลายดวยอกิริยวาท ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ ฯ
ดูกรสีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพื่อ
กิริยวาท และแนะนําพวกสาวกดวยกิริยวาท ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ
เพราะเรากลาวการทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต กลาวการทํากุศลธรรมหลายอยาง นี้แล
เปนเหตุทเี่ ขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพื่อกิริยวาท และ
แนะนําสาวกทั้งหลายดวยกิริยวาท ดังนี้ ชือ่ วากลาวชอบ ฯ
ดูกรสีหะ ก็เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอุจเฉทวาท ยอมแสดงธรรมเพื่อ
อุจเฉทวาท และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยอุจเฉทวาท ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น เปนไฉน
ดูกรสีหะ เพราะเรากลาวความขาดสูญแหงราคะโทสะ โมหะ และธรรมอันเปนบาปอกุศล
หลายอยาง นี้แลเปนเหตุที่เขากลาวหาเราวาพระสมณโคดมเปนอุจเฉทวาท ยอมแสดงธรรม
เพื่ออุจเฉทวาทและแนะนําสาวกทั้งหลายดวยอุจเฉทวาท ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ ฯ
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ดูกรสีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนชางเกลียด ยอมแสดงธรรม
เพื่อความชางเกลียด และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยความชางเกลียด ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น
เปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเราเกลียดชัง กายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต และเกลียดชังการ
เขาถึงธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเปนเหตุทเี่ ขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคน
ชางเกลียดยอมแสดงธรรมเพื่อความชางเกลียด และแนะนําสาวกดวยความชางเกลียด ดังนี้
ชื่อวากลาวชอบ ฯ
ดูกรสีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกําจัด ยอมแสดงธรรมเพื่อ
กําจัด และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการกําจัด ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ
เพราะเราแสดงธรรมเพื่อกําจัดราคะ โทสะโมหะ และธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้
แลเปนเหตุทเี่ ขากลาวหาเราวาพระสมณโคดมเปนคนกําจัด ยอมแสดงธรรมเพื่อกําจัด และ
แนะนําสาวกทั้งหลายดวยการกําจัด ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ ฯ
ดูกรสีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนเผาผลาญ ยอมแสดงธรรม
เพื่อความเผาผลาญ และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการเผาผลาญดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น
เปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเรากลาวธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโน
ทุจริต วาเปนธรรมควรเผาผลาญดูกรสีหะ ผูใ ดแลละธรรมอันเปนบาปอกุศลที่ควรเผาผลาญ
ไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปน
ธรรมดาเรากลาวผูนั้นวา เปนผูเผาผลาญ ดูกรสีหะ ตถาคตละธรรมอันเปนบาปอกุศลไดแลว
ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา
นี้แลเปนเหตุทเี่ ขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนเผาผลาญ ยอมแสดงธรรมเพื่อความเผา
ผลาญ และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการเผาผลาญ ดังนี้ ชื่อวา กลาวชอบ ฯ
ดูกรสีหะ ก็เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมผุดไมเกิด ยอมแสดง
ธรรมเพื่อความไมผุดไมเกิด และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการไมผุดไมเกิด ดังนี้ ชื่อวากลาว
ชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ ผูใดแลละการนอนในครรภ การเกิดในภพใหมไดแลว ตัดราก
ขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาว
ผูนั้นวา ผูไมผดุ ไมเกิด ตถาคตละการนอนในครรภ การเกิดในภพใหมไดแลว ตัดรากขาดแลว
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แลเปนเหตุที่เขา
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กลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมผดุ ไมเกิด ยอมแสดงธรรมเพื่อความไมผุดไมเกิด และ
แนะนําสาวกทั้งหลายดวยการไมผุดไมเกิด ดังนี้ชื่อวากลาวชอบ ฯ
ดูกรสีหะ ก็เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนใจเบา ยอมแสดงธรรมเพื่อ
ความใจเบา และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการใจเบา ดังนี้ชื่อวากลาวชอบนั้น เปนไฉน
ดูกรสีหะ เพราะเราเปนคนใจเบา ยอมแสดงธรรมเพื่อความใจเบา ดวยความใจเบา อยางยิ่ง
และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการใจเบา นีแ้ ลเปนเหตุทเี่ ขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปน
คนใจเบา ยอมแสดงธรรมเพื่อความใจเบา และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการใจเบา ดังนี้ ชื่อวา
กลาวชอบ ฯ
ครั้นพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สีหเสนาบดีไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
พ. ดูกรสีหะ ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงกระทํา การใครครวญกอนแลวกระทํา
เปนความดีของคนที่มีชื่อเสียงเชนทาน ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพอใจชื่นใจอยางลนเหลือตอพระผูมีพระภาค แม
ดวยพระดํารัสที่ตรัสกะขาพระองควา ดูกรสีหะ ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงกระทํา การ
ใครครวญกอนแลวกระทํา เปนความดีของคนที่มีชื่อเสียงเชนทาน เพราะพวกอัญญเดียรถียได
ขาพระองคเปนสาวกแลวพึงยกธงเที่ยวประกาศทั่วเมืองเวสาลีวา สีหเสนาบดียอมเปนสาวกพวก
เราแลวแตพระผูมีพระภาคกลับตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา ดูกรสีหะ ทานจงใครครวญเสียกอน
แลวจึงกระทํา การใครครวญกอนแลวกระทํา เปนความดีของคนที่มีชื่อเสียงเชนทาน ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับทัง้ พระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ
เปนครั้งที่สอง ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองคไววา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
พ. ดูกรสีหะ ตระกูลของทานเปนเสมือนบอน้ําของพวกนิครนถมานานแลว ทานควร
สําคัญบิณฑบาตที่ทานจะพึงใหแกพวกนิครนถเหลานั้นผูเ ขาไปแลว ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพอใจชื่นใจอยางลนเหลือตอพระผูมีพระภาค
แมดวยพระดํารัสที่ตรัสกะขาพระองควา ดูกรสีหะ ตระกูลของทานเปนเสมือนบอน้ําของพวก
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นิครนถมานานแลว ทานควรสําคัญบิณฑบาตที่ทานจะพึงใหแกพวกนิครนถเหลานัน้ ผูเขาไปแลว
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาดังนี้วา พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา ควรใหทาน
แกเราเทานัน้ ไมควรใหแกผอู ื่น ควรใหทานแกสาวกของเราเทานั้น ไมควรใหแกสาวก
ของพวกอื่น ทานที่ใหแกเราเทานั้นมีผลมาก ใหแกพวกอืน่ ไมมีผลมาก ใหแกสาวกของเราเทา
นั้นมีผลมาก ใหแกสาวกของพวกอืน่ ไมมีผลมาก แตพระผูมีพระภาคกลับตรัสชักชวนขาพระองค
ในการใหทานแมในพวกนิครนถดวย อนึ่ง ขาพระองคจักรูกาลอันควร ที่จะใหทานนี้ ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค กับทั้งพระธรรม และภิกษุสงฆวาเปนสรณะ
เปนครั้งที่สามขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถาโปรดสีหเสนาบดี คือทรงประกาศทานกถา
ศีลกถา สัคคกถา โทษแหงกามอันต่ําทรามเศราหมองและอานิสงสในเนกขัมมะ เมื่อใด พระ
ผูมีพระภาคทรงทราบวา สีหเสนาบดีมีจติ ควร ออน ปราศจากนิวรณ บันเทิง เลื่อมใสแลว เมื่อ
นั้น จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึน้ แสดงเอง คือ ทุกข สมุทัย
นิโรธ มรรค ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เกิดขึน้ แกสหี เสนาบดี ณ ที่นั่งนั้น
เองวา สิ่งใดสิง่ หนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา
เปรียบเหมือนผาที่สะอาดปราศจากดําจะพึงยอมติดดี ฉะนั้น ฯ
ครั้งนั้นแล สีหเสนาบดีผูเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูแจงธรรมแลว หยั่งซึ้งถึง
ธรรมแลว ขามพนความสงสัยไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลงแลว ถึงความเปนผูแกลวกลา
ไมตองเชื่อผูอื่น ในพระศาสนาของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผู
เจริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆรับนิมนตฉันอาหารบิณฑบาตในวันพรุงนี้ พระผูมี
พระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ ฯ
ครั้งนั้นแล สีหเสนาบดีทราบวา พระผูม ีพระภาคทรงรับนิมนตแลว ลุกจากที่นั่ง ถวาย
อภิวาทพระผูม ีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ครั้งนั้นแล สีหเสนาบดีเรียกชายคนหนึ่ง
มาบอกวา พอมหาจําเริญ พอจงไปหาเนื้อเลือกเอาเฉพาะที่ขายทั่วไป พอลวงราตรีนั้น สีห
เสนาบดีสั่งใหจัดขาทนียโภชนียาหารอันประณีตไวในนิเวศนของตนแลว ใหไปกราบทูลเวลา
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ภัตตาหารแดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงเวลาแลวพระเจาขา ภัตตาหารในนิเวศน
ของทานสีหเสนาบดีสําเร็จแลว ฯ
ครั้งนั้น ในเวลาเชา พระผูม ีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จ
เขาไปยังนิเวศนของสีหเสนาบดี ประทับนัง่ บนอาสนะทีป่ ูไวพรอมดวยภิกษุสงฆ ก็สมัยนั้น
นิครนถเปนจํานวนมาก พากันประคองแขนคร่ําครวญตามถนนตางๆ ตามสี่แยกตางๆ ในกรุง
เวสาลีวา วันนี้ สีหเสนาบดีฆา สัตวอวนพีปรุงเปนภัตตาหารถวายพระสมณโคดม พระสมณ
โคดมทั้งที่รูทรงฉันอุทิศมังสะที่เขาอาศัยตนทํา ฯ
ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งเขาไปหาสีหเสนาบดีกระซิบบอกวา พระเดชพระคุณไดโปรด
ทราบ นิครนถเปนจํานวนมากเหลานี้ พากันประคองแขนคร่ําครวญตามถนนตางๆ ตามสี่แยก
ตางๆ ในกรุงเวสาลีวา วันนี้ สีหเสนาบดีฆา สัตวอวนพีปรุงเปนภัตตาหารถวายพระสมณโคดม
พระสมณโคดมทั้งที่รูอยูทรงฉันอุทิศมังสะที่เขาอาศัยตนทํา ฯ
สีหเสนาบดีกลาววา อยาเลย เพราะเปนเวลานานมาแลวที่พระคุณเจาเหลานั้น ใครจะ
กลาวโทษพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แตทานเหลานี้ไมกระดากอายเสียเลย ยอมกลาวตูพระ
ผูมีพระภาคดวยคําอันไมเปนจริง แมเพราะเหตุแหงชีวิตไม ลําดับนั้น สีหเสนาบดีไดองั คาส
พระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขใหอิ่มหนําสําราญดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวย
มือของตน และเมื่อพระผูมีพระภาคฉันเสร็จแลว ชักพระหัตถออกจากบาตรแลว สีหเสนาบดี
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดทรงชี้แจง สีหเสนาบดีผนู ั่งเรียบรอยแลว
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ รื่นเริงดวยธรรมีกถาแลวเสด็จลุกจากที่นั่งหลีกไป ฯ
จบสูตรที่ ๒
อาชัญญสูตร
[๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวประเสริฐของพระราชา ประกอบดวยองค
สมบัติ ๘ ประการ สมควรเปนมาตนมาทรง ยอมถึงการนับวาเปนราชพาหนะไดทีเดียว องค
สมบัติ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวประเสริฐของพระราชาในโลกนี้
ยอมมีกําเนิดดีทั้ง ๒ ฝาย คือฝายมารดาและบิดา เกิดในทิศที่มาอาชาไนยตัวอืน่ เกิดกัน ๑ ยอม
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บริโภคของกินที่เขาใหสดหรือแหงก็ตาม เรียบรอย ไมเรี่ยราด ๑ ยอมรังเกียจทีจ่ ะนั่งหรือนอน
ทับอุจจาระปสสาวะ ๑ เปนสัตวยินดี มีการอยูรวมเปนสุข ไมรบกวนมาเหลาอื่น ๑ เปนสัตว
เผยความโออวดความพยศคดโกงแกนายสารถีอยางเปดเผย ๑นายสารถีพยายามปราบความพยศ
คดโกงเหลานัน้ ของมันได ๑ เปนสัตวลากเข็นภาระ เกิดความคิดวามาอืน่ จะเข็นภาระไดหรือไม
ก็ตาม สําหรับภาระนีเ้ ราเข็นไดอนึ่ง เมื่อเดินก็เดินตรงตามทาง ๑ เปนสัตวมีกําลังวังชา
คือ ทรงกําลังไวอยูจนถึงวาระสุดทายแหงชีวิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวประเสริฐ
ของพระราชา ประกอบดวยองคสมบัติ ๘ ประการนี้แล สมควรเปนมาตนมาทรง ถึงการนับวา
เปนพระราชพาหนะไดดีทเี ดียว
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ภิกษุประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมเปนผู
ควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวาธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมศี ีลสํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและ
โคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ ฉันโภชนะ
ที่เขาถวายเศราหมองหรือประณีตก็ตาม โดยเคารพไมรังเกียจ ๑ เกลียดแตกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต และการถึงพรอมดวยธรรมอันเปนบาปอกุศล ๑เธอยินดีอยู มีการอยูรวมเปนสุข
ไมรบกวนภิกษุเหลาอื่นใหเดือดรอน ๑ เปดเผยความโออวด ความพยศคดโกงตามเปนจริง ใน
พระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรยผูรูแจง พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรยยอมพยายามชวย
กําจัดความโออวดเปนตนเหลานั้นของเธอได ๑ อนึ่ง ยอมเปนผูศึกษาสําเหนียก คือ ใฝใจอยู
วาภิกษุเหลาอื่นจะศึกษาหรือไมก็ตาม ขอนี้เราจักศึกษา เมื่อปฏิบัติยอมปฏิบัติตามทางตรง
ทีเดียว ในขอนั้นพึงทราบทางตรงดังนี้ คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ๑ เปนผูปรารภ
ความเพียรอยูว า เลือดเนื้อในรางกายของเรา จงเหือดแหงไปจะเหลืออยูแตหนัง เอ็น กระดูก
ก็ตามที เรายังไมไดบรรลุอิฐผลที่จะพึงบรรลุไดดวยกําลังของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวย
ความบากบั่นของบุรุษแลวจักไมหยุดความเพียรเปนอันขาด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม๘ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่น
ยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๓
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ขฬุงคสูตร
[๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมาโกง ๘ จําพวก และโทษของมาโกง ๘ ประการ
คนโกง ๘ จําพวก และโทษของคนโกง ๘ ประการเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง จงใสใจใหดี เรา
จักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาโกง ๘ จําพวกและโทษของมาโกง ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาโกงบางตัว
ในโลกนี้ ที่นายสารถีกลาวเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยูยอมถอยหลัง ดัน
รถใหกลับหลัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาโกงบางตัวในโลกนี้เปนเชนนี้กม็ ี นี้เปนโทษของมา
ประการที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี้ นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวย
ประตักเตือนอยู ยอมหกหลังดีดธูปหัก ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาโกงบางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มี
นี้เปนโทษของมาโกงประการที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี้ นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวย
ประตักเตือนอยู ยกขาขึน้ ตะกุยงอนรถ ถีบงอนรถ ดูกรภิกษุทั้งหลายมาโกงบางตัวในโลกนี้
เปนเชนนีก้ ็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี้ นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวย
ประตักเตือนอยู ยอมเดินผิดทาง ทําใหรถคว่ํา ดูกรภิกษุทั้งหลายมาโกงบางตัวในโลกนี้ เปน
เชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี้ นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวย
ประตักเตือนอยู ยอมเชิดกายดานหนา เผนขึ้นไป ดูกรภิกษุทั้งหลายมาโกงบางตัวในโลกนี้
เปนเชนนีก้ ็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการที่ ๕ ฯ
อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี้ นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวย
ประตักเตือนอยู ไมคํานึงถึงดามประตัก เอาฟนกัดบังเหียน หลีกไปตามประสงคของมัน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย มาโกงบางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มีนเี้ ปนโทษของมาโกงประการที่ ๖ ฯ
อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี้ นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวย
ประตักเตือนอยู ไมยอมกาวไปขางหนา ทั้งไมถอยหลัง ยืนเฉยเหมือนเสาเขื่อนอยูตรงนั้น
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นั่นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาโกงบางตัวในโลกนี้เปนเชนนี้ก็มี นีเ้ ปนโทษของมาโกงประการ
ที่ ๗ ฯ
อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี้ นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวย
ประตักเตือนอยู คุกเทาหนา เทาหลัง ลงนอนทับเทาทั้ง ๔ ที่ตรงนั้นนั่นเอง ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
มาโกงบางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มี นีเ้ ปนโทษของมาโกงประการที่ ๘ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มา
โกง ๘ จําพวก และโทษของมาโกง ๘ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คนโกง ๘ จําพวก และโทษของคนโกง ๘ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูกโจท
ดวยอาบัติ ยอมอําพรางอาบัติไววา ผมนึกไมไดๆดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวบุคคลนี้ เปรียบ
เหมือนมาโกงที่นายสารถีเตือนวาจงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมถอยหลัง ดันให
รถกลับหลัง ฉะนั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย คนโกงบางคนในธรรมวินยั นี้ เปนเชนนีก้ ็มี นี้เปน
โทษของคนโกงประการที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูกโจทดวยอาบัติ
กลับโตตอบการโจทนั่นเองวา จะมีประโยชนอะไรหนอ ดวยคําที่ทานซึ่งเปนคนโงไมฉลาดกลาว
ทานเองควรสํานึกถึงคําที่ควรพูด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวบุคคลนี้เปรียบเหมือนมาโกงที่
นายสารถีเตือนวา จงเดินไปถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมหกหลัง ดีดธูปหัก ฉะนัน้
ดูกรภิกษุทั้งหลายคนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการ
ที่ ๒
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูกโจทดวยอาบัติ
กลับโจทตอบแกภกิ ษุผูโจทนั่นเองวา แมทานก็ตองอาบัติชื่อนี้ทานจงทําคืนเสียกอน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวบุคคลนี้ เปรียบเหมือนมาโกงที่นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทง
ดวยประตักเตือนอยู ยอมยกขาขึ้นตะกุยงอนรถ ถีบงอนรถ ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนโกง
บางคนในธรรมวินัยนี้เปนเชนนี้ก็มี นีเ้ ปนโทษของคนโกงประการที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูกโจทดวยอาบัติ
ยอมพูดกลบเกลื่อน พูดนอกลูนอกทาง แสดงความโกรธความขัดเคือง และความไมยาํ เกรง
ใหปรากฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวบุคคลนี้ เปรียบเหมือนมาโกงทีน่ ายสารถีเตือนวา จง
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เดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยูยอมเดินผิดทาง ทําใหรถคว่ํา ฉะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คนโกงบางคนในธรรมวินยั นี้ เปนเชนนี้กม็ ี นี้เปนโทษของคนโกงประการที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูกโจทดวยอาบัติ
ยกมือทั้งสองพูดหามในทามกลางสงฆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวบุคคลนี้ เปรียบเหมือนมา
โกงที่นายสารถี เตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมเชิดกายดานหนา เผนขึ้นไป
ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายคนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนีก้ ็มี นี้เปนโทษของคน
โกงประการที่ ๕ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูกโจทดวยอาบัติ
ยอมไมเอื้อเฟอ สงฆ ไมเอื้อเฟอผูโจทก ทั้งที่มีอาบัติติดตัวอยูเลีย่ งหลีกไปตามประสงคของตน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวบุคคลนี้ เปรียบเหมือนมาโกงที่นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทง
ดวยประตักเตือนอยู ไมคํานึงถึงดามประตัก เอาฟนกัดบังเหียน หลีกไปตามประสงคของมัน
ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนีก้ ็มี นี้เปนโทษของคนโกง
ประการที่ ๖ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูกโจทดวยอาบัติ
กลาววา ผมไมไดตองอาบัติเลยๆ เธอใชความนิ่งใหอดึ อัดใจสงฆดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาว
บุคคลนี้ เปรียบเหมือนมาโกงที่นายสารถีเตือนวาจงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ไม
ยอมกาวไปขางหนา ทั้งไมถอยหลังยืนเฉยเหมือนเสาเขื่อนอยูตรงนั้นนัน่ เอง ฉะนัน้ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย คนโกงบาง คนในธรรมวินยั นี้ เปนเชนนีก้ ็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการที่ ๗ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูกโจทดวยอาบัติ
ยอมกลาววา ทําไมหนอ ทานผูมีอายุทั้งหลายจึงชอบหาเรื่องในตัวผมนัก บัดนี้ ผมกําหนดบอก
คืนสิกขาลาเพศแลว เธอบอกคืนสิกขาลาเพศแลวพูดอยางนี้วา บัดนี้ ขอทานผูมีอายุทั้งหลาย
จงเบาใจเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวบุคคลนี้เปรียบเหมือนมาโกงที่นายสารถีเตือนวา
จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู คุกเทาหนา เทาหลัง ลงนอนทับเทาทั้ง ๔ ฉะนัน้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายคนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนีก้ ็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการที่ ๘ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย คนโกง ๘ จําพวก และโทษของคนโกง ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
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มลสูตร
[๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มลทิน ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มนตมีการไมทองบนเปนมลทิน ๑ เรือนมีความไมหมัน่ เปนมลทิน ๑ ความเกียจครานเปนมลทิน
ของผิวพรรณ ๑ ความประมาทเปนมลทินของผูรักษา ๑ ความประพฤติชั่วเปนมลทินของหญิง ๑
ความตระหนี่เปนมลทินของผูให ๑ อกุศลธรรมที่ลามกเปนมลทินแททั้งโลกนี้และโลกหนา ๑
เราจะบอกมลทินที่ยิ่งกวามลทินนั้น คือ อวิชชาเปนมลทินอยางยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลายมลทิน ๘
ประการนี้แล ฯ
มนตมีการไมทองบนเปนมลทิน เรือนมีความไมหมั่นเปน
มลทิน ความเกียจครานเปนมลทินของผิวพรรณ ความ
ประมาทเปนมลทินของผูรักษา ความประพฤติชั่วเปนมลทิน
ของหญิง ความตระหนี่เปนมลทินของผูให ธรรมอันลามก
เปนมลทินแท ทั้งในโลกนี้และโลกหนา เราจะบอกมลทินที่
ยิ่งกวานั้น คือ อวิชชาเปนมลทินอยางยิ่ง ฯ
จบสูตรที่ ๕
ทูตสูตร
[๑๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ควรไปเปนทูตได
ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ ปนผูรับฟง ๑ ใหผูอื่นรับฟง ๑
เรียนดี ๑ ทรงจําไวดี ๑ รูเอง ๑ ใหผูอื่นรู ๑เปนผูฉลาดตอสิ่งที่มีประโยชนและไมมี
ประโยชน ๑ ไมกอการทะเลาะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล
ควรไปเปนทูตได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สารีบุตรประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ควรไปเปนทูตได ธรรม ๘
ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรในธรรมวินัยนี้เปนผูรับฟง ๑ ใหผูอื่นรับฟง ๑
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เรียนดี ๑ ทรงจําไวดี ๑ รูเอง ๑ ใหผูอื่นรู ๑ เปนผูฉลาดตอสิ่งที่มีประโยชนและไมมี
ประโยชน ๑ ไมกอการทะเลาะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล
ควรไปเปนทูตได ฯ
ภิกษุใดแล สอนบริษัทใหเรียนใหอาน ไมสะทกสะทาน
ไมใหเสียคําที่พูด ไมใหเสียคําสอน ชี้แจงใหเขาหมดสงสัย
และเมื่อถูกซักถามก็ไมโกรธ ภิกษุเชนนี้นั้นแล ควรไปเปน
ทูตได ฯ
จบสูตรที่ ๖
พันธนสูตรที่ ๑
[๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หญิงยอมผูกชายไวดวยอาการ ๘ อยาง ๘ อยางเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หญิงยอมผูกชายไวดว ยรูป ๑ ดวยการยิ้มแยม ๑ ดวยคําพูด ๑ ดวยเพลงขับ ๑
ดวยการรองไห ๑ ดวยอากัปปกิริยา ๑ดวยของกํานัล ๑ ดวยผัสสะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
หญิงยอมผูกชายไวดวยอาการ๘ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวที่ถูกผูกดวยอาการ ๘ อยาง
นี้แล ชื่อวาถูกผูกดวยบวง ฯ
จบสูตรที่ ๗
พันธนสูตรที่ ๒
[๑๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายยอมผูกหญิงไวดวยอาการ ๘ อยาง ๘ อยางเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายยอมผูกหญิงไวดว ยรูป ๑ ดวยการยิม้ แยม ๑ ดวยคําพูด ๑ ดวยเพลงขับ ๑
ดวยการรองไห ๑ ดวยอากัปปกิริยา ๑ดวยของกํานัล ๑ ดวยผัสสะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ชายยอมผูกหญิงไวดว ยอาการ ๘ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวที่ถกู ผูกดวยอาการ ๘ อยาง
นี้แลชื่อวาถูกผูกดวยบวง ฯ
จบสูตรที่ ๘
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ปหาราทสูตร
[๑๐๙] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ควงไมสะเดาที่นเฬรุยักษสิงสถิต ใกล
กรุงเวรัญชา ครั้งนั้น ทาวปหาราทะจอมอสูร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทาวปหาราทะ
จอมอสูรวา ดูกรปหาราทะพวกอสูรยอมอภิรมยในมหาสมุทรบางหรือ ทาวปหาราทะจอมอสูร
กราบทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ พวกอสูรยอมอภิรมยในมหาสมุทร ฯ
พ. ดูกรปหาราทะ ในมหาสมุทรมีธรรมที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมีมาสักเทาไร ที่พวกอสูร
เห็นแลวยอมอภิรมย ฯ
ป. มี ๘ ประการ พระเจาขา ๘ ประการเปนไฉน ขาแตพระองคผูเจริญ มหาสมุทรลาด
ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือนเหวไมขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่มหาสมุทรลาด
ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือนเหวไม นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา
ประการที่ ๑ ในมหาสมุทร ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลนฝง ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่
มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอไมลนฝง นี้เปนธรรมอันนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๒ ใน
มหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรไมเกลื่อนดวยซากศพ เพราะในมหาสมุทร คลื่นยอมซัดเอา
ซากศพเขาหาฝงใหขึ้นบกทันที ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่มหาสมุทรไมเกลื่อนดวยซากศพ และ
ในมหาสมุทรคลื่นยอมซัดเอาซากศพเขาหาฝงใหขึ้นบกทันที นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมี
มาประการที่ ๓ ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง แมน้ําสายใหญๆ บางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู
มหี แมน้ําเหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละนามและโคตรเดิมหมด ถึงความนับวา
มหาสมุทรนั่นเอง ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่แมน้ําสายใหญๆ บางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา
อจิรวดี สรภู มหี แมน้ําเหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมเปลีย่ นนามและโคตรเดิมหมด
ถึงความนับวามหาสมุทรนั่นเอง นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๔ ในมหาสมุทร
ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
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อีกประการหนึ่ง แมน้ําทุกสายในโลก ยอมไหลไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนจาก
อากาศตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มเพราะน้ํานั้นๆ ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอที่แมน้ําทุกสายในโลกยอมไหลไปรวมยังมหาสมุทร และสายฝนจากอากาศ
ตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มเพราะน้าํ นั้นๆ นี้เปนธรรมที่
นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๕ ในมหาสมุทร ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่
มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๖ ในมหาสมุทร
ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด ในมหาสมุทรมีรัตนะเหลานี้ คือ
แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬเงิน ทอง ทับทิม มรกต
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด ในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะ คือ
แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม มรกต
นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๗ ในมหาสมุทร ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึง
อภิรมยอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของพวกสิ่งมีชีวิตใหญๆและสิ่งมีชีวิตใน
มหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลาพวกอสูร นาค คนธรรพ
แมที่มีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน ก็มีอยู
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของสิ่งที่มีชีวิตใหญๆ และสิ่งมีชีวิตใน
มหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพ
แมที่มีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐โยชน ก็มีอยู
นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๘ ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึง
อภิรมยอยู ขาแตพระองคผูเจริญ นี้แลธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ ในมหาสมุทร
ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ภิกษุทั้งหลายยอมอภิรมยในธรรม
วินัยนี้บางหรือ ฯ
พ. ดูกรปหาราทะ ภิกษุทงั้ หลายยอมอภิรมยในธรรมวินัยนี้ ฯ
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ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ในธรรมวินยั นี้ มีธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาสักเทาไร
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว จึงอภิรมยอยู ฯ
พ. มี ๘ ประการ ปหาราทะ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรปหาราทะมหาสมุทรลาด ลุม
ลึกลงไปโดยลําดับ ไมโกรกชันเหมือนเหว ฉันใด ในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน มีการศึกษา
ไปตามลําดับ มีการกระทําไปตามลําดับมีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผล
โดยตรง ดูกรปหาราทะขอที่ในธรรมวินยั นี้มีการศึกษาไปตามลําดับ มีการกระทําไปตามลําดับ
มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยทรง นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคย
มีมาประการที่ ๑ ในธรรมวินยั นี้ที่ภกิ ษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลนฝง ฉันใด สาวก ทั้งหลายของเรา
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมลว งสิกขาบทที่เราบัญญัติไวแมเพราะเหตุแหงชีวิต ดูกรปหาราทะ ขอที่
สาวกทั้งหลายของเราไมลวงสิกขาบทที่เราบัญญัติไวแมเพราะเหตุแหงชีวิต นี้เปนธรรมที่นา
อัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๒ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภกิ ษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรไมเกลื่อนดวยซากศพ เพราะในมหาสมุทร คลื่นยอมซัดเอา
ซากศพเขาหาฝงใหขึ้นบก ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผูทุศีล มีบาปธรรม
มีสมาจารไมสะอาดนารังเกียจ ปกปดกรรมชั่ว มิใชสมณะ แตปฏิญญาวาเปนสมณะ มิใชผู
ประพฤติพรหมจรรย แตปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เสียใน ชุมดวยราคะ เปนเพียงดัง
หยากเยื่อ สงฆยอมไมอยูรว มกับบุคคลนั้น ประชุมกันยกวัตรเธอเสียทันที แมเขาจะนั่งอยู
ทามกลางภิกษุสงฆก็จริง ถึงกระนั้น เขาก็ชอื่ วาหางไกลจากสงฆ และสงฆก็หางไกลจากเขา
ดูกรปหาราทะ ขอที่บุคคลผูทุศีล มีบาปกรรม มีสมาจารไมสะอาดนารังเกียจ ปกปดกรรมชั่ว
ไมใชสมณะ แตปฏิญญาวาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรย แตปฏิญญาวาประพฤติ
พรหมจรรย เสียใน ชุมดวยราคะ เปนเพียงดังหยากเยื่อ สงฆยอมไมอยูรวมกับบุคคลนั้น
ประชุมกันยกวัตรเธอเสียทันทีแมเขาจะนัง่ อยูในทามกลางภิกษุสงฆกจ็ ริง ถึงกระนัน้ เขาก็ชื่อวา
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หางไกลจากสงฆ และสงฆกห็ างไกลจากเขา นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมีมาประการที่ ๓
ในธรรมวินยั นี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
ดูกรปหาราทะ แมน้ําสายใหญๆ บางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี
แมน้ําเหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละนามและโคตรเดิมหมด ถึงความนับวามหาสมุทร
นั่นเอง ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกัน วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร ออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละนามและ
โคตรเดิมเสียถึงความนับวาสมณศากยบุตรทั้งนั้น ดูกรปหาราทะ ขอทีว่ รรณะ ๔ เหลานี้ คือ
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว
ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึงความนับวาเปนสมณศากยบุตรทั้งนัน้ นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรย
อันไมเคยมีมาประการที่ ๔ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
ดูกรปหาราทะ แมน้ําทุกสายในโลก ยอมไหลไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนจากอากาศ
ตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มเพราะน้าํ นั้นๆ ฉันใด ดูกรปหาราทะ
ฉันนั้นเหมือนกัน ถึงแมภิกษุเปนอันมากจะปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุ
ก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มดวยภิกษุนนั้ ดูกรปหาราทะ ขอที่ถึงแมภิกษุเปนอันมากจะ
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุก็มไิ ดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มดวยภิกษุนนั้
นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๕ ในธรรมวินัยนี้ทภี่ กิ ษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึง
อภิรมยอยู ฯ
ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้น
เหมือนกัน ธรรมวินัยนี้มีรสเดียว คือ วิมุตติรส ดูกรปหาราทะ ขอที่ธรรมวินัยมีรสเดียว คือ
วิมุตติรส นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๖ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภกิ ษุทั้งหลาย
เห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด รัตนะในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ
แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬเงิน ทอง ทับทิม มรกต ฉันใด
ดูกรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมวินยั นี้ก็มีรัตนะมากมายหลายชนิด รัตนะในธรรมวินัยนัน้
มีดังนี้ คือ สติปฏฐาน ๔สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗
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อริยมรรคมีองค ๘ ดูกรปหาราทะ ขอที่ธรรมวินัยนี้มีรตั นะมากมายหลายชนิด รัตนะในธรรมวินัย
นั้นมีดังนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕พละ ๕ โพชฌงค ๗
อริยมรรคมีองค ๘ นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๗ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุ
ทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของสิ่งที่มีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร
นั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาคคนธรรพ แมที่มี
รางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐โยชน ๕๐๐ โยชน มีอยู
ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมวินัยนี้ก็เปนที่พํานักอาศัยแหงสิ่งมีชวี ิตใหญๆ
สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้ มีดังนี้ คือพระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
พระสกทาคามีทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อ
กระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล พระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต ดูกรปหาราทะ
ขอที่ธรรมวินัยนี้เปนทีพ่ ํานักอาศัยแหงสิ่งมีชีวิตใหญๆ สิ่งชีวิตมีในธรรมวินัยนี้มีดังนี้ คือ พระ
โสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึง่ โสดาปตติผล พระสกทาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทํา
ใหแจงซึ่งสกทาคามิผล พระอนาคามีทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึง่ อนาคามิผล พระอรหันต
ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๘ ใน
ธรรมวินัยนี้ทภี่ ิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ดูกรปหาราทะ ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมที่นา
อัศจรรย อันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล ทีภ่ ิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
จบสูตรที่ ๙
อุโปสถสูตร
[๑๑๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาทของมิคารมารดา
ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นพระผูมีพระภาคมีภกิ ษุสงฆแวดลอม ประทับนั่งในวันอุโบสถ
ครั้งนั้น เมื่อราตรีลวงไปแลว ปฐมยามผานไปแลว ทานพระอานนทลกุ จากทีน่ ั่ง กระทําผา
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อุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมพี ระภาคประทับอยู ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว ปฐมยามผานไปแลว ภิกษุสงฆนั่งมานานแลว
ขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขเถิด เมื่อทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้
แลว พระผูมีพระภาคทรงนิ่งอยู ฯ
แมวาระที่ ๒ เมื่อราตรีลวงไปแลว มัชฌิมยามผานไปแลว ทานพระอานนทลุกจากที่นั่ง
กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว มัชฌิมยามผานไปแลว ภิกษุสงฆนั่งมา
นานแลว ขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขเถิด แมวาระที่ ๒ พระผูมีพระภาค
ก็ทรงนิ่งอยู ฯ
แมวาระที่ ๓ เมื่อราตรีลวงไปแลว ปจฉิมยามผานไปแลว แสงเงินแสงทองขึ้นแลว ราตรี
สวางแลว ทานพระอานนทลุกจากที่นั่ง กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี
ไปทางพระผูมพี ระภาค ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว
ปจฉิมยามผานไปแลว แสงเงินแสงทองขึ้นแลว ราตรีสวางแลว ภิกษุสงฆนั่งมานานแลว
ขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท
บริษัทไมบริสุทธิ์ ฯ
ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดมีความดําริดงั นี้วา พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้
ทรงหมายเอาบุคคลไหนหนอ ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะกําหนดใจดวยใจ กระทํา
จิตภิกษุสงฆทั้งหมดไวในใจแลว ไดเห็นบุคคลทุศีล มีบาปธรรม มีสมาจารไมสะอาดนารังเกียจ
ปกปดกรรมชัว่ มิใชสมณะแตปฏิญญาวาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรยแตปฏิญญาวา
ประพฤติพรหมจรรย เสียในชุมดวยราคะ เปนเพียงดังหยากเยื่อ นั่งอยูในทามกลางภิกษุสงฆ
ครั้นแลวลุกจากอาสนะเขาไปหาบุคคลนั้น กลาวกะบุคคลนั้นวา อาวุโส จงลุกไป พระผูมีพระภาค
ทรงเห็นเธอแลว เธอไมมีสังวาสกับภิกษุทงั้ หลาย เมื่อทานพระมหาโมคคัลลานะกลาวอยางนีแ้ ลว
บุคคลนั้นนิ่งเฉยเสีย แมวาระที่ ๒ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลนั้นวา อาวุโส
จงลุกไป พระผูมีพระภาคทรงเห็นเธอแลวเธอไมมีสังวาสกับภิกษุทั้งหลาย แมวาระที่ ๒ บุคคล
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นั้นก็นิ่งเสีย แมวาระที่ ๓ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลนั้นวา อาวุโส จงลุกไป
พระผูมีพระภาคทรงเห็นเธอแลว เธอไมมสี ังวาสกับภิกษุทั้งหลาย แมวาระที่ ๓ บุคคลนั้นก็
นิ่งเฉยเสีย ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะจับแขนบุคคลนั้นฉุดออกมาใหพนซุม ประตูดาน
นอกแลว ใสดาน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวกราบทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลนั้น
ขาพระองคฉุดออกไปแลว บริษัทบริสุทธิ์แลวขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาโปรดแสดง
ปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา นาอัศจรรย โมคคัลลานะ ไมเคยมีมา โมคคัลลานะโมฆบุรุษ
นั้นจักมารวม จนตองฉุดแขนออกไป ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายพึงทําอุโบสถเถิดพึงแสดงปาติโมกขเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ตั้งแตกาลบัดนี้เปนตนไป เราจักไมแสดงปาติโมกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่พระตถาคตจะพึง
แสดงปาติโมกขในบริษัทที่ไมบริสุทธิ์ นี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในมหาสมุทรมีธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการที่พวกอสูร
เห็นแลวๆ ยอมอภิรมย ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรลาด ลุม
ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือนเหวไม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรลาด ลุม
ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือนเหวไม นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประกา
รที่ ๑ ในมหาสมุทร ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯลฯ อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเปน
ที่พํานักอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา
ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพ แมที่มีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน
๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน ก็มีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลายขอที่มหาสมุทรเปนที่พํานัก
อาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลา
ติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพแมที่มีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน
๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐โยชน ก็มีอยู นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๘
ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในมหาสมุทรมีธรรมที่
นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ ยอมอภิรมย ธรรม ๘ ประการเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทร
ลาด ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือนเหวไม ฉันใด ในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน มีการศึกษาไปตามลําดับมีการกระทําไปตามลําดับ มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวา
จะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีใ่ นธรรมวินยั นี้ มีการศึกษาไปตามลําดับ
มีการกระทําไปตามลําดับ มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง
นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๑ ในธรรมวินัยนี้ ทีภ่ กิ ษุทั้งหลายเห็นแลวๆ
จึงอภิรมยอยู ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิต
ในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพ
แมที่มีรางกายประมาณ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน ก็มีอยู
ฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมวินัยนี้ ก็เปนที่พํานักอาศัยแหงสิ่งที่มชี ีวิต
ใหญๆ สิ่งมีชีวติ ในธรรมวินยั นี้มีดังนี้ คือ พระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่ง
โสดาปตติผล พระสกทาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล พระอนาคามี
ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผลพระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ธรรมวินัยนี้เปนทีพ่ ํานักอาศัยแหงสิ่งที่มีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวติ ในธรรมวินยั
นี้ มีดังนี้คือ พระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล พระสกทาคามี
ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่ง
อนาคามิผล พระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอัน
ไมเคยมีมาประการที่ ๘ ในธรรมวินัยนี้ ทีภ่ กิ ษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้มีสงิ่ ที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนีแ้ ล ที่ภิกษุทั้งหลายเห็น
แลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรคที่ ๒
_________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เวรัญชสูตร
๒. สีหสูตร
๓. อาชัญญสูตร
๔. ขฬุงคสูตร
๕. มลสูตร
๖. ทูตสูตร
๗. พันธนสูตรที่ ๑
๘. พันธนสูตรที่ ๒
๙. ปหาราทสูตร
๑๐. อุโปสถสูตร ฯ
_________
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คหปติวรรคที่ ๓
อุคคสูตรที่ ๑
[๑๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลกรุง
เวสาลี ณ ที่นนั้ พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจํา
อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีวา เปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมีมา ๘ ประการ
พระผูมีพระภาคผูสุคตครั้นไดตรัสพระดํารัสนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา ภิกษุรูปหนึ่ง นุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปสูนิเวศนของ
อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี ครั้นแลวจึงนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว ลําดับนั้นอุคคคฤหบดีชาวเมือง
เวลาสาลีไดเขาไปหาภิกษุนนั้ ไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ภิกษุนั้นไดกลาวกะ
อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีวา ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทานวา เปนผูประกอบ
ดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ ดูกรคฤหบดี ธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา
๘ ประการเปนไฉน ฯ
อุคคคฤหบดีกลาววา ขาแตทานผูเจริญ กระผมก็ไมทราบเลยวา พระผูมีพระภาคทรง
พยากรณกระผม วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน
แตขอทานไดโปรดฟงธรรมที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมีมา ๘ประการของกระผมที่มีอยู จงใสใจใหดี
กระผมจักเรียนถวาย ภิกษุนนั้ รับคําอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีแลว อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี
ไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ในคราวที่กระผมไดเห็นพระผูมีพระภาคแตไกลเปนครั้งแรก พรอม
กับการเห็นนัน้ เอง จิตของกระผมเลื่อมใสในพระผูมีพระภาค นีแ้ ลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอัน
ไมเคยมีมาประการที่ ๑ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีจิตเลื่อมใสแลว ไดเขาไปนั่งใกลพระผูม ีพระภาค พระผูมี
พระภาคไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาโปรดกระผม คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา
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โทษของกามอันต่ําทรามเศราหมอง และอานิสงสในเนกขัมมะ ในคราวที่พระผูมีพระภาคไดทรง
ทราบกระผมวา มีจิตควร ออนปราศจากนิวรณ บันเทิง ผองใสแลว จึงทรงประกาศสามุกังสิกา
ธรรมเทศนาแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เปรียบเหมือนผาที่บริสุทธิ์
ไมหมองดํา จะพึงรับน้ํายอมไดดี แมฉนั ใด ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เกิด
ขึ้นแลวแกกระผม ณ ที่นั่งนัน้ แลวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมี
ความดับไปเปนธรรมดา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตทานผูเ จริญ กระผมไดเห็นธรรมแลว บรรลุ
ธรรมแลว รูแจงธรรมแลว หยั่งซึ้งถึงธรรมแลว ปราศจากความเคลือบแคลงแลว ถึงความ
แกลวกลาแลว ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดถึงพระพุทธเจาพระธรรม และ
พระสงฆวาเปนสรณะแลว และสมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรยเปนที่ ๕ แลว ณ ทีน่ ั่งนั้นแล
นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมีมาขอที่ ๒ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีปชาบดีรุนสาวอยู ๔ คน กระผมไดเขาไปหาปชาบดีเหลานั้น
แลว ไดกลาวกะเธอเหลานัน้ วา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ฉันสมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรย
เปนที่ ๕ ผูใดปรารถนา ผูนั้นจงใชโภคะเหลานี้และทําบุญได หรือจะกลับไปสูตระกูลญาติของตัว
ก็ได หรือประสงคชายอื่น ฉันก็จะมอบใหแกเขา เมื่อกระผมกลาวอยางนี้แลว ปชาบดีคนแรก
ไดพูดกะกระผมวาขอทานไดกรุณามอบดิฉันใหแกชายชื่อนี้เจาคะ กระผมก็ใหเชิญชายผูนั้นมา
เอามือซายจับปชาบดี มือขวาจับเตาน้ํา หลัง่ น้ํามอบใหชายคนนั้น ก็เมื่อบริจาคปชาบดีสาว
เปนทาน กระผมไมรูสึกวาจิตแปรปรวนเปนอยางอื่นเลย นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมี
มาขอที่ ๓ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ในตระกูลของกระผมมีโภคทรัพยอยูมาก และโภคทรัพยเหลานัน้
กระผมแจกจายทั่วไปถึงผูมศี ีล มีกัลยาณธรรม นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๔
ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ กระผมเขาไปหาภิกษุรูปใด กระผมก็เขาไปหาดวยความเคารพทีเดียว
ไมใชเขาไปหาดวยความไมเคารพ นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๕ ของกระผม
ที่มีอยู ฯ
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ขาแตทานผูเจริญ หากทานผูมีอายุนั้นแสดงธรรมแกกระผม กระผมก็ฟงโดยความเคารพ
แทๆ ไมใชฟงโดยความไมเคารพ หากทานผูมีอายุนั้นไมแสดงธรรมแกกระผม กระผมก็แสดง
ธรรมแกทานนั้น นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๖ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ไมนาอัศจรรยที่เทวดาทั้งหลายเขาไปหากระผม แลวบอกวา ดูกร
คฤหบดี ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว เมื่อเทวดาทัง้ หลายกลาวอยางนี้แลว กระผมจึงพูด
เทวดาเหลานัน้ อยางนีว้ า ทานทั้งหลายพึงบอกอยางนีห้ รือไมพึงบอกอยางนี้ก็ตาม แทที่จริง
ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลวแตกระผมก็ไมรูสึกเลยวา ความฟูใจจะมีมาแตเหตุนั้น ขอที่
เทวดาทั้งหลายมาหากระผม หรือกระผมไดปราศรัยกับเทวดาทั้งหลาย นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรย
อันไมเคยมีมาขอที่ ๗ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ กระผมไมพิจารณาเห็นสังโยชนไรๆ ในโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ที่พระ
ผูมีพระภาคทรงแสดงแลวนัน้ วา ยังละไมไดในตน นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอ
ที่ ๘ ของกระผมที่มีอยู ขาแตทานผูเจริญธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ ของ
กระผมที่มีอยูน ี้แล กระผมก็ไมรูวา พระผูม ีพระภาคทรงพยากรณกระผมวา เปนผูประกอบดวย
ธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน ฯ
ลําดับนั้น ภิกษุนั้นรับบิณฑบาตในนิเวศนของอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีแลว ลุกจากที่
นั่งหลีกไป ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลคําสนทนาปราศรัยกับอุคคคฤหบดีชาวเมือง
เวสาลีทั้งหมดแดพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ถูกแลวๆ อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี เมื่อจะพยา
กรณ พึงพยากรณตามนั้นโดยชอบ ดูกรภิกษุ เราพยากรณอุคคคฤหบดีวา เปนผูประกอบดวย
ธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล และเธอทั้งหลายจงทรงจําอุคคคฤหบดีชาวเมือง
เวสาลีวา เปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
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อุคคสูตรที่ ๒
[๑๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ บานหัตถีคาม ในแควนวัชชี ณ ที่
นั้นแล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจําอุคค
คฤหบดีชาวบานหัตถีคาม วาเปนผูประกอบดวยธรรมทีน่ าอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ พระผูมี
พระภาคผูสุคต ครั้นไดตรัสพระดํารัสนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา ภิกษุรูปหนึ่ง นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของอุคค
คฤหบดีชาวบานหัตถีคาม ครั้นแลวจึงนั่งบนอาสนะที่เขาปูไวลําดับนัน้ อุคคคฤหบดีชาวบาน
หัตถีคามไดเขาไปหาภิกษุนนั้ ไหวแลวนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวภิกษุนั้นได
กลาวกะอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามวา ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทานวา เปน
ผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ ดูกรคฤหบดี ธรรมที่นาอัศจรรย
อันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน ฯ
อุคคคฤหบดีกลาววา ขาแตทานผูเจริญ กระผมไมทราบเลยวา พระผูมีพระภาคทรงพยา
กรณกระผมวา เปนผูประกอบดวยธรรมทีน่ าอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน แตขอ
ทานไดโปรดฟงธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา๘ ประการนี้ที่มีอยู จงใสใจใหดี กระผมจักเรียน
ถวาย ภิกษุนั้นรับคําอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามแลว ฯ
อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ในคราวที่กระผมเทีย่ วอยูใน
สวนนาควัน ไดเห็นพระผูมพี ระภาคแตไกลเปนครั้งแรก พรอมกับการเห็นนั้นเอง จิตของ
กระผมก็เลื่อมใสในพระผูมพี ระภาค เมาสุราอยูก็หายเมา นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา
ขอที่ ๑ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีจิตเลื่อมใสแลว ไดเขาไปนั่งใกลพระผูม ีพระภาค พระผูมี
พระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาโปรดกระผม คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา
โทษของกามอันต่ําทรามเศราหมอง และอานิสงสในเนกขัมมะ ในคราวที่พระผูมีพระภาคไดทรง
ทราบวา กระผมมีจิตควร ออนปราศจากนิวรณ บันเทิง ผองใสแลว จึงทรงประกาศสามุกังสิกา
ธรรมเทศนาแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เปรียบเหมือนผาที่
บริสุทธิ์ ไมหมองดํา จะพึงรับน้ํายอมไดดี แมฉันใด ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน
เกิดขึ้นแลวแกกระผม ณ ทีน่ ั่งนั้นแลวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล
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ลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาแตทานผูเจริญ กระผมไดเห็นธรรมแลว
บรรลุธรรมแลว รูธรรมแจงแลว หยั่งซึ้งถึงธรรมแลว ขามพนความสงสัยไดแลว ปราศจาก
ความเคลือบแคลงแลว ถึงความแกลวกลาแลว ไมตองเชือ่ ผูอื่น ในสัตถุศาสนไดถึงพระ
พุทธเจา พระธรรม และพระสงฆวา เปนสรณะ สมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรยเปนที่ ๕
แลว ณ ทีน่ ั่งนัน้ นั่นแล นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๒ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ กระผมไดมีปชาบดีรุนสาวอยู ๔ คน ไดเขาไปหาปชาบดีเหลานั้น
แลวไดกลาวกะเธอเหลานั้นวา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ฉันสมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรยเปน
ที่ ๕ ผูใดปรารถนา ผูนั้นจงใชโภคะเหลานีแ้ ละทําบุญได หรือจะไปสูตระกูลญาติของตัวก็ได
หรือประสงคชายอื่น ฉันก็จะมอบใหแกเขา เมื่อกระผมกลาวอยางนีแ้ ลว ปชาบดีคนแรกไดพูด
กะกระผมวาขอทานไดกรุณามอบดิฉันใหแกชายชื่อนี้เจาคะ กระผมใหเชิญชายผูนนั้ มา เอา
มือซายจับปชาบดี มือขวาจับเตาน้ํา หลั่งน้ํามอบใหชายคนนั้น ก็เมื่อบริจาคปชาบดีสาวเปนทาน
กระผมไมรูสึกวาจิตแปรปรวนเปนอยางอืน่ เลย นีแ้ ลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๔
ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ในตระกูลของกระผมมีโภคทรัพยอยูมาก และ โภคทรัพยเหลานัน้
กระผมไดแจกจายทั่วไปกับทานผูมีศีล มีกัลยาณธรรม นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา
ขอที่ ๔ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ กระผมเขาไปหาภิกษุรูปใด กระผมก็เขาไปดวยความเคารพทีเดียว
ไมใชเขาไปหาดวยความไมเคารพ หากทานผูมีอายุนั้นแสดงธรรมแกกระผม กระผมก็ฟงโดยเคารพ
แทๆ ไมใชฟงโดยไมเคารพ หากทานผูมีอายุนั้นไมแสดงธรรมแกกระผม กระผมก็แสดงธรรมแก
ทานผูมีอายุนนั้ นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๕ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ไมนาอัศจรรยที่เมื่อกระผมนิมนตสงฆแลวเทวดาทั้งหลายเขามาบอกวา
ดูกรคฤหบดี ภิกษุรูปโนนเปนอุภโตภาควิมุต รูปโนนเปนปญญาวิมตุ รูปโนนเปนกายสักขี
รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ รูปโนนเปนสัทธาวิมุต รูปโนนเปนธัมมานุสารี รูปโนนเปนผูมีศีล มี
กัลยาณธรรม รูปโนนเปนผูท ุศีล มีบาปธรรม ขาแตทานผูเจริญ กระผมอังคาสสงฆอยูก็ไมรู
สึกวา ยังจิตใหเกิดขึ้นอยางนีว้ า จะถวายแกทานรูปนี้นอย หรือจะถวายแกทานรูปนี้มาก แทที่
จริง กระผมมีจิตเสมอกัน นีแ้ ลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๖ ของกระผมที่มีอยู ฯ
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ขาแตทานผูเจริญ ไมนาอัศจรรยที่เทวดาทั้งหลายเขามาหากระผมแลวบอกวา ดูกรคฤหบดี
ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว เมื่อเทวดาทั้งหลายกลาวอยางนีแ้ ลว กระผมจึงพูดกะเทวดา
เหลานั้นอยางนี้วา ทานจะพึงบอกอยางนีห้ รือไมพึงบอกอยางนี้ก็ตาม แทที่จริง ธรรมอันพระผู
มีพระภาคตรัสดีแลว แตกระผมก็ไมรูสึกเลยวา ความฟูใจจะมีมาแตเหตุนั้น เทวดาทัง้ หลายเขา
มาหากระผมหรือกระผมไดปราศรัยกับเทวดาทั้งหลาย นีแ้ ลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา
ขอที่ ๗ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ก็หากวากระผมจะพึงทํากาละกอนพระผูมีพระภาค ก็ไมนาอัศจรรย
ที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรงพยากรณอยางนี้วา สังโยชนอันเปนเครื่องประกอบใหอคุ คคฤหบดี
ชาวบานหัตถีคามพึงกลับมาสูโลกนี้อีกไมมี นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๘
ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ธรรมที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมีมา ๘ ประการนีแ้ ล ของกระผมที่มีอยู
แตกระผมก็ไมรูวา พระผูมพี ระภาคทรงพยากรณกระผมวาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรย
อันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน ฯ
ลําดับนั้น ภิกษุนั้นรับบิณฑบาตในนิเวศนของอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามแลว ลุก
จากที่นั่งแลวหลีกไป ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลคําสนทนาปราศรัยกับอุคค
คฤหบดีชาวบานหัตถีคามนัน้ ทั้งหมดแดพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ถูกแลวๆ อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคาม เมื่อจะ
พยากรณ พึงพยากรณตามนัน้ โดยชอบ ดูกรภิกษุ เราพยากรณอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามวา
เปนผูประกอบดวยธรรมทีน่ าอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล และเธอทั้งหลายจงทรงจํา
อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามวาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมีมา ๘ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
หัตถกสูตรที่ ๑
[๑๑๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย ใกลเมืองอาฬวี
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายทูลรับ
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พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจําหัตถก
อุบาสกชาวเมืองอาฬวี วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการ
๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑
มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑ มีจาคะ ๑ มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรง
จําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการ
นี้แล พระผูมีพระภาคผูสุคต ครั้นไดตรัสพระดํารัสนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสู
พระวิหาร ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา ภิกษุรูปหนึ่ง นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของหัตถก
อุบาสกชาวเมืองอาฬวี ครั้นแลว จึงนั่งบนอาสนะที่ปูไวลําดับนั้น หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี
เขาไปหาภิกษุนั้น ไหวแลวนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว ภิกษุนนั้ ไดกลาวกะหัตถก
อุบาสกชาวเมืองอาฬวีวาดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทาน วาเปนผูประกอบดวย
ธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายหัตถก
อุบาสกชาวเมืองอาฬวี เปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑
มีจาคะ ๑ มีปญ
 ญา ๑ ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทาน วาเปนผูประกอบดวยธรรม
ที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมีมา ๗ ประการนี้แลหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีถามวา ขาแตทานผูเจริญ
คฤหัสถไรๆ ผูนุงผาขาวไมมใี นตําแหนงทีพ่ ระผูมีพระภาคทรงพยากรณนี้หรือ ฯ
ภิ. ดูกรอาวุโส ไมมี ฯ
ห. ขาแตทานผูเจริญ ดีแลว ที่คฤหัสถไรๆ ผูนุงผาขาวไมมีในตําแหนงที่พระผูมี
พระภาคทรงพยากรณนี้ ฯ
ลําดับนั้น ภิกษุนั้นรับบิณฑบาตในนิเวศนของหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีแลว ลุกจาก
ที่นั่งแลว หลีกไป ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ
ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ในเวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปยังนิเวศนของหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี นั่งบนอาสนะที่เขาปูไว ลําดับนัน้ หัตถก
อุบาสกชาวเมืองอาฬวี เขามาหาขาพระองคไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
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ขาพระองคไดกลาวกะหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีวา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ
ทาน วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีเปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหริ ิ ๑ มีโอตตัปปะ ๑
เปนพหูสูต ๑ มีจาคะ ๑มีปญญา ๑ ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทาน วาเปนผู
ประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการนี้ เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี ไดถามขาพระองควา ขาแตทานผูเจริญ คฤหัสถไรๆ ผูนุงผาขาว
ไมมีในตําแหนงที่พระผูมีพระภาคทรงพยากรณนนั้ หรือ ขาพระองคตอบวา ดูกรอาวุโส ไมมี
เขาตอบวา ขาแตทานผูเจริญ ดีแลวที่คฤหัสถไรๆ ผูนุงผาขาว ไมมีในตําแหนงทีพ่ ระผูมี
พระภาคทรงพยากรณนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ถูกแลวๆ กุลบุตรนั้นมีความปรารถนานอย ไม
ปรารถนาใหคนอื่นรูกุศลธรรมที่มีอยูในตน ดูกรภิกษุ ถาอยางนั้น เธอจงทรงจําหัตถกอุบาสก
ชาวเมืองอาฬวีไว วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมานี้ คือ ความเปนผูไม
ปรารถนาใหคนอื่นรูกุศลธรรมที่มีอยูในตน ฯ
จบสูตรที่ ๓
หัตถกสูตรที่ ๒
[๑๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย ใกลเมืองอาฬวี ครั้ง
นั้นแล หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี มีอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คนแวดลอม เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมแลวนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคได
ตรัสถามหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีวา ดูกรหัตถกะ บริษัทของทานนีใ้ หญ ก็ทานสงเคราะห
บริษัทใหญนี้อยางไร ฯ
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคไดทรง
แสดงสังคหวัตถุ ๔ ประการไว ขาพระองคสงเคราะหบริษัทใหญนดี้ วยสังคหวัตถุ ๔ ประการเหลา
นั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูวาผูน ี้ควรสงเคราะหดว ยทาน ขาพระองคก็สงเคราะหดว ย
ทาน ผูนี้ควรสงเคราะหดว ยวาจาออนหวาน ขาพระองคกส็ งเคราะหดว ยวาจาออนหวาน ผูนี้ควร
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สงเคราะหดว ยการประพฤติสิ่งที่เปนประโยชน ขาพระองคก็สงเคราะหดวยการประพฤติสิ่งที่เปน
ประโยชน ผูนคี้ วรสงเคราะหดวยการวางตัวเสมอ ขาพระองคก็สงเคราะหดว ยการวางตัวเสมอ
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็โภคทรัพยในตระกูลของขาพระองคมีอยู ชนทัง้ หลายจึงสําคัญถอยคํา
ของขาพระองควาควรฟง ไมเหมือนของคนจน ฯ
พ. ถูกแลวๆ หัตถกะ นีแ้ ลเปนอุบายทีท่ านสงเคราะหบริษัทใหญ ดูกรหัตถกะ จริงอยู
ใครๆ ก็ตามที่สงเคราะหบริษัทใหญ ในอดีตกาล ก็ลวนแตสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ
นี้ และใครๆ ก็ตามที่จักสงเคราะหบริษัทในอนาคตกาล ก็ลวนแตจักสงเคราะหดว ยสังคหวัตถุ
๔ ประการนีแ้ ล ใครๆก็ตามยอมสงเคราะหบริษัทใหญในปจจุบัน ก็ลวนแตสงเคราะห
ดวยสังคหวัตถุ๔ ประการนีแ้ ล ลําดับนั้น หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี อันพระผูมีพระภาค
ทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลวลุกจากทีน่ ั่ง ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ฯ
ลําดับนั้น เมื่อหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี หลีกไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาคได
ตรัสกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี วา
เปนผูประกอบดวยธรรมทีน่ าอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑
เปนพหูสูต ๑มีจาคะ ๑ มีปญ
 ญา ๑ มีความปรารถนานอย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลาย
จงทรงจําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
มหานามสูตร
[๑๑๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกลพระนครกบิลพัสดุ
ในแควนสักกะ ครั้งนั้น เจาศากยะพระนามวามหานามเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถาม
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พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอ บุคคลชื่อวาเปนอุบาสก
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหานาม เมื่อใดแล บุคคลถึงพระพุทธเจา ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ
วาเปนสรณะ ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ ชื่อวาเปนอุบาสก ฯ
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกชื่อวาเปนผูมีศีล ฯ
พ. ดูกรมหานาม เมื่อใดแล อุบาสกงดเวนจากปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน
งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากมุสาวาท งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอัน
เปนที่ตั้งแหงความประมาท ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ อุบาสกชื่อวา เปนผูมีศีล ฯ
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอนื่ ฯ
พ. ดูกรมหานาม เมื่อใดแล อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง แตไม
ชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล แตไมชักชวนผูอื่นใหถึง
พรอมดวยศีล ๑ ตนเองเปนผูถ ึงพรอมดวยจาคะแตไมชกั ชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยจาคะ ๑
ตนเองเปนผูใครเพื่อเห็นภิกษุ แตไมชกั ชวนผูอื่นในการเห็นภิกษุ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อฟง
สัทธรรม แตไมชักชวนผูอื่นในการฟงสัทธรรม ๑ ตนเองเปนผูทรงจําธรรมที่ตนฟงแลวได
แตไมชักชวนผูอื่นเพื่อการทรงจําธรรม ๑ ตนเองเปนผูพจิ ารณาอรรถแหงธรรมที่ตนฟงแลว แต
ไมชักชวนผูอื่นในการพิจารณาอรรถแหงธรรม ๑ ตนเองรูทั่วถึงอรรถรูทั่วถึงธรรม แลวปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม แตไมชักชวนผูอื่นในการปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรม ๑ ดวยเหตุมีประมาณ
เทานี้ อุบาสกชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนไมปฏิบตั ิเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนตนและเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
พ. ดูกรมหานาม เมื่อใดแล อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง และชักชวน
ผูอื่นใหถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีลและชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวย
ศีล ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ และชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยจาคะ ๑ ตนเองเปน
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ผูใครเพื่อเห็นภิกษุ และชักชวนผูอื่นในการเห็นภิกษุ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อฟงสัทธรรม และ
ชักชวนผูอื่นในการฟงสัทธรรม ๑ ตนเองเปนผูทรงจําธรรมที่ตนฟงแลว และชักชวนผูอื่นเพื่อการ
ทรงจําธรรม ๑ ตนเองเปนผูพจิ ารณาอรรถแหงธรรมที่ตนฟงแลว และชักชวนผูอื่นในการพิจารณา
อรรถแหงธรรม ๑ ตนเองรูทวั่ ถึงอรรถรูทั่วถึงธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม และชักชวน
ผูอื่นในการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล อุบาสกชื่อวาเปนผูปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตน และเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๕
ชีวกสูตร
[๑๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวงของหมอชีวก ใกลพระ
นครราชฤห ครั้งนั้น หมอชีวกโกมารภัจจเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอบุคคลชื่อวาเปนอุบาสก พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรชีวก เมื่อใดแลบุคคลถึงพระพุทธเจา ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ วาเปนสรณะ ดวยเหตุ
มีประมาณเทานี้แลชื่อวาเปนอุบาสก ฯ
ช. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกชื่อวาเปนผูม ีศีล ฯ
พ. ดูกรชีวก เมื่อใดแล อุบาสกงดเวนจากปาณาบิบาต ฯลฯ งดเวนจากการดื่มน้ําเมา
คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล อุบาสกชือ่ วาเปน
ผูมีศีล ฯ
ช. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชน
ตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
พ. ดูกรชีวก เมื่อใดแล อุบาสกถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นให
ถึงพรอมดวยศรัทธา ฯลฯ ตนเองเปนผูรูทวั่ ถึงอรรถรูทั่วถึงธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
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แตไมชักชวนผูอื่นในการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ดวยเหตุมีประมาณเทานีแ้ ล อุบาสกชื่อวา
เปนผูปฏิบัติเพือ่ ประโยชนตน ไมปฏิบัติเพือ่ ประโยชนผอู ื่น ฯ
ช. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนตนและเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
พ. ดูกรชีวก เมื่อใดแล อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง และชักชวน
ผูอื่นใหถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล และชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวย
ศีล ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ และชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยจาคะ ๑ ตนเองเปนผูใคร
เพื่อเห็นภิกษุ และชักชวนผูอ ื่นในการเห็นภิกษุ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อฟงสัทธรรม และชักชวน
ผูอื่นในการฟงสัทธรรม ๑ตนเองเปนผูทรงจําธรรมที่ตนเองฟงแลว และชักชวนผูอื่นเพื่อการ
ทรงจําธรรม ๑ตนเองเปนผูพจิ ารณาอรรถแหงธรรมที่ตนฟงแลว และชักชวนผูอื่นในการพิจารณา
อรรถแหงธรรม ๑ ตนเองรูทวั่ ถึงอรรถผูทั่วถึงธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมและชักชวน
ผูอื่นในการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แลอุบาสกชื่อวาเปนผูปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตนและเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๖
พลสูตรที่ ๑
[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ทารกทั้งหลายมีการรองไหเปนกําลัง ๑ มาตุคามทั้งหลายมีความโกรธเปนกําลัง ๑ โจรทั้งหลาย
มีอาวุธเปนกําลัง ๑ พระราชาทั้งหลายมีอิสริยยศเปนกําลัง ๑คนพาลทั้งหลายมีการเพงโทษผูอื่น
เปนกําลัง ๑ บัณฑิตทั้งหลายมีการไมเพงโทษเปนกําลัง ๑ พหุสุตบุคคลทั้งหลายมีการพิจารณา
เปนกําลัง ๑ สมณพราหมณทั้งหลายมีขันติเปนกําลัง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๘ ประการ
นี้แล
จบสูตรที่ ๗
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พลสูตรที่ ๒
[๑๑๘] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระสารีบุตรวา
ดูกรสารีบุตร กําลังของภิกษุผูขีณาสพมีเทาไร ที่เปนเหตุใหเธอผูประกอบแลวปฏิญาณความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว ฯ
ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุผขู ีณาสพ ๘ ประการ
ที่เปนเหตุใหทา นผูประกอบแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทั้งหลาย
ของเราสิ้นแลว ๘ ประการเปนไฉนขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูขีณาสพในธรรมวินัยนี้
เห็นสังขารทั้งปวงแจมแจงโดยความเปนของไมเที่ยง ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง
ขอที่ภิกษุผูขีณาสพเห็นสังขารทั้งปวงแจมแจง โดยความเปนของไมเที่ยง ดวยปญญาอันชอบตาม
เปนจริงนี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ไดวา อาสวะทัง้ หลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขณ
ี าสพเห็นกามทั้งหลายวาเปรียบดวยหลุมถานเพลิง แจมแจง
ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง ขอที่ภิกษุผขู ีณาสพเห็นกามทั้งหลายวาเปรียบดวยหลุมถานเพลิง
แจมแจงดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง นี้เปนกําลังของภิกษุผูขณ
ี าสพที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณ
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวาอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขณ
ี าสพมีจิตนอมไป โนมไป โอนไปในวิเวก ตั้งอยูในวิเวก
ยินดีแลวในเนกขัมมะ ปราศจากอาสวัฏฐานิยธรรมโดยประการ ทั้งปวง ขอที่ภิกษุผูขณ
ี าสพมีจิต
นอมไป ฯลฯ ปราศจากอาสวัฏฐานิยธรรมโดยประการทัง้ ปวง นี้เปนกําลังของภิกษุผขู ีณาสพ
ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทัง้ หลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขณ
ี าสพเจริญสติปฏฐาน ๔ อบรมดีแลว ขอที่ภิกษุผูขณ
ี าสพ
เจริญสติปฏฐาน ๔ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขณ
ี าสพ ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขณ
ี าสพเจริญอิทธิบาท ๔ อบรมดีแลว ขอทีภ่ ิกษุผูขณ
ี าสพ
เจริญอิทธิบาท ๔ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขณ
ี าสพเจริญอินทรีย ๕ อบรมดีแลว ขอทีภ่ กิ ษุผูขีณาสพเจริญ
อินทรีย ๕ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ทีท่ านอาศัยแลวปฏิญาณความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขณ
ี าสพเจริญโพชฌงค ๗ อบรมดีแลว ขอทีภ่ ิกษุผูขณ
ี าสพ
เจริญโพชฌงค ๗ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขณ
ี าสพเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อบรมดีแลว ขอที่
ภิกษุผูขณ
ี าสพเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อบรมดีแลวนีเ้ ปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ
ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทัง้ หลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุผขู ีณาสพ ๘ ประการนีแ้ ล ที่เปนเหตุใหทาน
ผูประกอบแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทัง้ หลายของเราสิ้นแลว ฯ
จบสูตรที่ ๘
อักขณสูตร
[๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมกลาววา โลกไดขณะจึงทํากิจๆ
แตเขาไมรูขณะหรือมิใชขณะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาลมิใชขณะมิใชสมัยในการอยูประพฤติ
พรหมจรรย ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอุบัติขึ้นแลวในโลกนี้
เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก
เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู
เบิกบานแลวเปนผูจําแนกธรรม และธรรมอันพระผูมีพระภาคยอมทรงแสดง นําความสงบมาให
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เปนไปเพื่อปรินิพพาน ใหถึงการตรัสรู อันพระสุคตเจาประกาศแลว แตบุคคลผูนี้เขาถึงนรกเสีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติขึ้นในโลก ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม และธรรมอันพระผูมี
พระภาคยอมทรงแสดง ... แตบุคคลผูนี้เขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มิใช
ขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้เขาถึงปตติวิสัยเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้ มิใชขณะ
มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอ ที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้เขาถึงเทพนิกายผูมีอายุยืน ชัน้ ใดชัน้ หนึ่งเสีย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้กลับมาเกิดในปจจันตชนบทและอยูในพวกมิลักขะ
ไมรูดีรูชอบ อันเปนสถานทีไ่ มมีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาไปมา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๕ ฯ
อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท แตเขาเปนมิจฉาทิฐิ
มีความเห็นวิปริตวา ทานที่ใหแลวไมมีผล ยัญที่บูชาแลวไมมีผลการบวงสรวงไมมีผล ผลวิบาก
แหงกรรมดี กรรมชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวทั้งหลาย
ที่ผุดเกิดขึ้นไมมี สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กระทําใหแจงซึง่ โลกนี้และโลกหนาดวย
ปญญาอันยิ่งเอง แลวสั่งสอนประชุมชนใหรูตาม ไมมีในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มใิ ชขณะ
มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอ ที่ ๖ ฯ
อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท แตเขามีปญญาทราม
บาใบ ไมสามารถรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิต ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้มิใชขณะ มิใชสมัย
ในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๗ ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติแลวในโลก เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่น
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทงั้ หลายเปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ธรรมอัน
นําความสงบมาให เปนไปเพือ่ ปรินิพพาน ใหถึงการตรัสรู อันพระสุคตเจาทรงประกาศแลว
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แตพระตถาคตมิไดแสดง ถึงบุคคลผูนี้จะเกิดในมัชฌิมชนบทและมีปญ
 ญา ไมบาใบ ทั้งสามารถ
จะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีม้ ิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูป ระพฤติ
พรหมจรรยขอ ที่ ๘ ดูกรภิกษุท้งั หลาย กาลอันมิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรย
๘ ประการนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนขณะและสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรย มีประการเดียว
ประการเดียวเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอุบัติขึ้นแลวในโลกนี้ เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงโลก เปนสารถีฝกบุรุษ
ที่ควรฝก ไมมผี ูอื่นยิ่งไปกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกธรรมและธรรมอันตถาคตทรงแสดง เปนธรรมนําความสงบมาให เปนไปเพื่อ
ปรินิพพานใหถึงการตรัสรู พระสุคตเจาทรงประกาศแลว และบุคคลนีเ้ กิดในมัชฌิมชนบท
ทั้งมีปญญา ไมบาใบ สามารถเพื่อจะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิตได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนขณะและสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยประการเดียว ฯ
ชนเหลาใด เกิดในมนุษยโลกแลว เมือ่ พระตถาคตทรง
ประกาศสัทธรรม ไมเขาถึงขณะ ชนเหลานั้นเชื่อวาลวงขณะ
ชนเปนอันมาก กลาวเวลาที่เสียไปวา กระทําอันตรายแกตน
พระตถาคตเจาเสด็จอุบตั ิขึ้นในโลก ในกาลบางครั้งบางคราว
การที่พระตถาคตเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ๑ การไดกําเนิด
เปนมนุษย ๑ การแสดงสัทธรรม ๑ ที่จะพรอมกันเขาได
หาไดยากในโลก ชนผูใ ครตอประโยชน จึงควรพยายามใน
กาลดังกลาวมานั้น ที่ตนพอจะรูจ ะเขาใจสัทธรรมได ขณะ
อยาลวงเลยทานทั้งหลายไปเสีย เพราะบุคคลที่ปลอยเวลาให
ลวงไปพากันยัดเยียดในนรก ยอมเศราโศกอยู หากเขา
จะไมสําเร็จอริยมรรค อันเปนธรรมตรงตอสัทธรรมในโลก
นี้ได เขาผูมีประโยชนอันลวงเสียแลว จักเดือดรอนสิ้น
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กาลนาน เหมือนพอคาผูปลอยใหประโยชนลว งไป เดือดรอน
อยู ฉะนัน้ คนผูถูกอวิชชาหุมหอไว พรากจากสัทธรรม
จักเสวยแตสงสาร คือ ชาติและมรณะสิ้นกาลนาน สวน
ชนเหลาใดไดอัตภาพเปนมนุษยแลว เมื่อพระตถาคตประกาศ
สัทธรรม ไดกระทําแลว จักกระทํา หรือกระทําอยู ตาม
พระดํารัสของพระศาสดา ชนเหลานัน้ ชื่อวาไดประสบขณะ
คือ การประพฤติพรหมจรรยอันยอดเยี่ยมในโลก ชนเหลา
ใดดําเนินไปตามมรรคา ที่พระตถาคตเจาทรงประกาศแลว
สํารวมในศีลสังวรที่พระตถาคตเจาผูมีจักษุเปนเผาพันธุแหง
พระอาทิตย ทรงแสดงแลว คุมครองอินทรีย มีสติ
ทุกเมื่อ ไมชุมดวยกิเลส ตัดอนุสัยทั้งปวงอันแลนไปตาม
กระแสบวงมาร ชนเหลานั้นแล บรรลุความสิ้นอาสวะ
ถึงฝง คือ นิพพานในโลกแลว ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. อนุรุทธสูตร
[๑๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ปาเภสกลามิคทายวัน แขวงเมือง
สุงสุมารคิระ แควนภัคคชนบท ก็โดยสมัยนั้น ทานพระอนุรุทธะอยูที่วหิ ารปาจีนวังสทายวัน
แควนเจดีย ครั้งนั้น ทานพระอนุรุทธะหลีกออกเรนอยูใ นที่ลับ เกิดความปริวิตกทางใจอยางนีว้ า
ธรรมนี้เปนธรรมของบุคคลผูมีความปรารถนานอย มิใชของบุคคลผูมีความปรารถนามาก ของ
บุคคลผูสันโดษ มิใชของบุคคลผูไมสันโดษ ของบุคคลผูสงัด มิใชของบุคคลผูยินดีในการ
คลุกคลีดวยหมูคณะ ของบุคคลผูปรารภความเพียร มิใชของบุคคลผูเกียจคราน ของบุคคลผูมีสติ
ตั้งมั่น มิใชของบุคคลผูมีสติหลงลืม ของบุคคลผูมีจิตมั่นคง มิใชของบุคคลผูมีจิตไมมั่นคง
ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคลผูมีปญญาทราม ฯ
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ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกทางใจของทานพระอนุรุทธะแลว เสด็จ
จากเภสกลามิคทายวัน แขวงสุงสุมารคิระ แควนภัคคชนบท ไปปรากฏเฉพาะหนาทานอนุรุทธะ
ที่วิหารปาจีนวังสทายวัน เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่จดั ไวถวายแลว แมทานพระอนุรุทธะถวายบังคมพระผูมี
พระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอนุรุทธะวา ดีแลวๆ
อนุรุทธะถูกละ ที่เธอตรึกมหาปุริสวิตกวาธรรมนี้เปนธรรมของบุคคลผูมีความปรารถนานอยมิใช
ของบุคคลผูมีความปรารถนามาก ... ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคลผูมีปญญาทราม ดูกร
อนุรุทธะ ถาอยางนั้น เธอจงตรึกมหาปุริสวิตกขอที่ ๘ นีว้ าธรรมนี้เปนธรรมของบุคคลผูชอบ
ใจในธรรมที่ไมทําใหเนิน่ ชา ผูยินดีในธรรมที่ไมทําใหเนิน่ ชา มิใชของบุคคลผูชอบใจในธรรมที่
ทําใหเนิน่ ชา ผูยินดีในธรรมที่ทําใหเนิน่ ชา ดูกรอนุรุทธะ ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริส
วิตก ๘ ประการนี้ในกาลนัน้ เธอจักหวังไดทีเดียววา จักสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุ ปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก
๘ ประการนี้ ในกาลนั้น เธอจักหวังไดทเี ดียววา จักบรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน
ธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ในกาล
ใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก๘ ประการนี้ ในการนั้น เธอจักหวังไดทีเดียววา จักมีอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย
สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริส
วิตก ๘ ประการนี้ ในกาลนัน้ เธอจักหวังไดทีเดียววา จักบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆได มีอเุ บกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ในกาล
ใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก๘ ประการนี้ และจักเปนผูมีปรกติไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ นี้อนั มีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบนั ในกาลนั้น ผาบังสุกุล
จีวรจักปรากฏแกเธอ ผูสันโดษ อยูด วยความยินดี ดวยความไมหวาดเสียว ดวยความ
อยูเปนสุข ดวยการกาวลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนหีบใสผาของคฤหบดีหรือบุตรแหงคฤหบดี
อันเต็มไปดวยผาสีตางๆ ฉะนั้น ดูกรอนุรุทธะ ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก ๘
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ประการนี้ และจักเปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ นีอ้ ันมีในจิตยิ่ง
เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลนั้น โภชนะ คือ คําขาวที่ไดมาดวยปลีแขง จักปรากฏ
แกเธอผูสันโดษ ... ดวยการกาวลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนขาวสุก (หุงจาก) ขาวสาลีคัดเอา
ดําออกแลว มีแกงและกับหลายอยาง ของคฤหบดีและบุตรแหงคฤหบดีฉะนั้น ดูกรอนุรุทธะ
ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก ๘ ประการนี้ และจักเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดย
ไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลนั้น
เสนาสนะ คือ โคนไม จักปรากฏแกเธอผูสันโดษ ... ดวยการกาวลงสูนพิ พาน เปรียบเหมือน
เรือนยอดของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี ฉาบทาไวดแี ลว ปราศจากลม ลงลิ่มสลักมิดชิด ปด
หนาตางสนิท ฉะนั้น ดูกรอนุรุทธะ ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก ๘ ประการนี้ และ
จักเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบากซึ่งฌาน ๔ นี้อนั มีในจิตยิ่ง เปนเครื่อง
อยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลนั้น ที่นอนทีน่ ั่งอันลาดดวยหญา จักปรากฏแกเธอผูสันโดษ ...
ดวยการกาวลงสูนิพพานเปรียบเหมือนบัลลังกของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี อันลาดดวยผา
โกเชาวขนยาว ลาดดวยขนแกะสีขาว ลาดดวยผาสัณฐานเปนชอดอกไม มีเครื่องลาดอยางดีทําดวย
หนังชะมด มีเครื่องลาดเพดานแดง มีหมอนขางแดงสองขาง ฉะนั้น ดูกรอนุรุทธะ ในกาลใด
แล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก ๘ ประการนี้ และจักเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ นี้อนั มีในจิตยิ่งเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบนั ในกาลนั้น ยาดอง
ดวยน้ํามูตรเนา จักปรากฏแกเธอผูสันโดษ ... ดวยการกาวลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนเภสัช
ตางๆ คือเนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีฉะนั้น ฯ
ดูกรอนุรุทธะ ถาอยางนัน้ เธอพึงอยูจําพรรษาที่วิหารปาจีนวังสทายวัน แควนเจดียน ี้แหละ
ตอไปอีกเถิด ทานพระอนุรทุ ธะทูลรับพระผูมีพระภาคแลวลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสสอน
ทานพระอนุรทุ ธะดวยพระโอวาทนี้แลวเสด็จจากวิหารปาจีนวังสทายวัน แควนเจดียน คร ไป
ปรากฏที่ปาเภสกลามิคทายวันแขวงเมืองสุงสุมารคิระ แควนภัคคะ เปรียบเหมือนบุรษุ ผูมีกําลัง
เหยียดแขนที่คหู รือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่จดั ไวถวายแลว
ครั้นแลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมหาปุริสวิตก ๘ ประการ แก
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็มหาปุริสวิตก ๘ ประการเปนไฉน
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีความปรารถนานอย มิใชของบุคคลผูมีความปรารถนา
มาก ๑ ธรรมนี้เปนของบุคคลผูสันโดษ มิใชของบุคคลผูไมสันโดษ ๑ ธรรมนี้ของบุคคล
ผูสงัด มิใชของบุคคลผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ธรรมนี้ของบุคคลผูปรารภความเพียร มิใช
ของบุคคลผูเกียจคราน ๑ ธรรมนี้ของบุคคลผูมีสติตั้งมั่น มิใชของผูมีสติหลงลืม ๑ ธรรมนี้ของ
บุคคลผูมีจิตตั้งมั่น มิใชของบุคคลผูมีจิตไมตั้งมั่น ๑ ธรรมนี้ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคล
ผูมีปญญาทราม ๑ ธรรมนี้ของบุคคลผูชอบใจในธรรมทีไ่ มเปนเหตุใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมที่ไม
เปนเหตุใหเนิน่ ชา มิใชของบุคคลผูชอบใจในธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมที่เปน
เหตุใหเนิน่ ชา ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีความ
ปรารถนานอย มิใชธรรมของบุคคลผูมีความปรารถนามาก เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมคี วามปรารถนานอยยอมไมปรารถนาวา ขอชนทั้งหลายพึงรูเราวา มี
ความปรารถนานอย เปนผูสนั โดษยอมไมปรารถนาวา ขอชนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูสันโดษ
เปนผูสงัดยอมไมปรารถนาวา ขอชนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูสงัด เปนผูปรารภความเพียร
ยอมไมปรารถนาวา ขอชนทัง้ หลายพึงรูเราวา ปรารภความเพียร เปนผูมสี ติตั้งมั่นยอมไมปรารถนา
วา ขอชนทั้งหลายพึงรูเราวา มีสติตั้งมั่น เปนผูมีจิตมั่นคงยอมไมปรารถนาวา ขอชนทัง้ หลาย
พึงรูเราวา เปนผูมีจิตมั่นคง เปนผูมีปญญายอมไมปรารถนาวา ขอชนทัง้ หลายพึงรูเราวา เปน
ผูมีปญญา ผูชอบใจในธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชายอมไมปรารถนาวา ขอชนทั้งหลายพึงรูเรา
วา เปนผูชอบใจในธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิน่ ชา ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของ
บุคคลผูมีความปรารถนามาก ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูสันโดษ มิใชของบุคคลผูไม
สันโดษ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูสันโดษดวย
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ตามมีตามได ขอที่เรากลาววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูสันโดษ มิใชของบุคคลผูไมสันโดษ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้
กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูสงัด มิใชของบุคคลผูชอบใจ
การคลุกคลีดวยหมูคณะ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
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อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชาเดียรถีย และสาวกแหงเดียรถีย เขาไปหาภิกษุ
นั้น ภิกษุมีจติ นอมไป โอนไปเงื้อมไปในวิเวก ตั้งอยูในวิเวก ยินดีในเนกขัมมะ ยอมกลาว
กถาอันปฏิสังยุตดวยถอยคําตามสมควร ในสมาคมนั้นโดยแท ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผูสงัด มิใชของบุคคลผูชอบใจการคลุกคลีดวยหมูคณะ ดังนี้ เรา
อาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูปรารภความเพียร มิใชของ
บุคคลผูเกียจคราน เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภ
ความเพียร เพือ่ ละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม มีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง
ไมทอดธุระในกุศลธรรม ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูปรารภความ
เพียร มิใชของบุคคลผูเกียจคราน ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีสติตั้งมั่น มิใชของบุคคลผูมี
สติหลงลืม เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสติ ประกอบ
ดวยสติเครื่องรักษาตัวอยางยิ่ง ระลึกนึกถึงกิจที่ทําคําทีพ่ ูดแมนานได ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีสติตั้งมั่น มิใชของบุคคลผูมีสติหลงลืม ดังนี้ เราอาศัยขอนี้
กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีจิตมั่นคง มิใชของบุคคลผู
มีจิตไมมั่นคง เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ
บรรลุจตุตถฌาน ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีจิตมั่นคง มิใชของ
บุคคลผูมีจิตไมมั่นคง ดังนี้เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคลผูมี
ปญญาทราม เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูม ีปญญา
ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความ
สิ้นทุกขโดยชอบ ขอที่เรากลาววาดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคล
ผูมีปญญาทรามดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
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ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูชอบใจในธรรมที่ไมเปนเหตุให
เนิ่นชา ผูยนิ ดีในธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา มิใชของบุคคลผูชอบใจในธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา
ผูยินดีในธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย จิตของภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมแลนไปเลื่อมใส ตั้งมั่นอยูใ นความดับกิเลสเปนเครื่องเนิ่นชา ยอมหลุดพน
ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูชอบใจในธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา
ผูยินดีในธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิน่ ชา มิใชของบุคคลผูชอบใจในธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ผู
ยินดีในธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรทุ ธะอยูจําพรรษาที่วิหารปาจีนวังสทายวัน แควนเจดียนครนั้น
นั่นแล ตอไปอีก ครั้งนั้น ทานพระอนุรุทธะหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร
มีใจเด็ดเดีย่ ว ไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตร
ทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้นดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู
รูชัดวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยาง
นี้มิไดมี ก็ทานพระอนุรุทธะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่งในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ลําดับนั้น
ทานพระอนุรทุ ธะบรรลุอรหัตแลว ไดกลาวคาถานี้ไวในเวลานัน้ วา
พระศาสดาผูเปนเยีย่ มในโลก ทรงทราบความดําริของเราแลว
ไดเขามาหาเราดวยฤทธิ์ทางพระกายอันสําเร็จแตพระหฤทัย
พระองคไดทรงแสดงธรรมอันยิ่งกวาความดําริของเราเทาที่
ดําริไว พระพุทธเจาผูย ินดีแลวในธรรมอันไมเปนเหตุใหเนิ่นชา
ไดทรงแสดงซึ่งธรรมอันไมเปนเหตุใหเนิ่นชา เราไดรูทั่วถึง
ธรรมของพระองคแลว ยินดีในศาสนาอยู เราไดบรรลุ
วิชชา ๓ แลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทําแลว ฯ
จบคหปติวรรคที่ ๓
__________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุคคสูตรที่ ๑
๒. อุคคสูตรที่ ๒
๓. หัตถสูตรที่ ๑
๔. หัตถสูตรที่ ๒
๕. มหานามสูตร
๖. ชีวกสูตร
๗. พลสูตรที่ ๑
๘. พลสูตรที่ ๒
๙. อักขณสูตร
๑๐. อนุรุทธาสูตร ฯ
___________
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ทานวรรคที่ ๔
ทานสูตรที่ ๑
[๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ บางคนหวัง
ไดจึงใหทาน ๑ บางคนใหทานเพราะกลัว ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เขาใหแกเราแลว ๑
บางคนใหทานเพราะนึกวา เขาจักใหตอบแทน ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา ทานเปนการดี ๑
บางคนใหทานเพราะนึกวา เราหุงหากิน ชนเหลานีห้ ุงหากินไมได เราหุงหากินได จะไมให
ทานแกชนเหลานี้ผูไมหุงหากินไมสมควร ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เมื่อเราใหทาน กิตติศัพท
อันงามยอมฟุงไป ๑ บางคนใหทานเพื่อประดับปรุงแตงจิต ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ทาน ๘ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
ทานสูตรที่ ๒
[๑๒๒] ธรรม ๓ ประการนี้ คือ การใหทานดวยศรัทธา ๑ การ
ใหทานดวยหิริ ๑ การใหทานอันหาโทษมิได ๑ เปนไปตาม
สัปบุรุษ บัณฑิตกลาวธรรม ๓ ประการนี้วา เปนทางไปสู
ไตรทิพย ชนทั้งหลายยอมไปสูเทวโลกดวยทางนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๒
ทานวัตถุสูตร
[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานวัตถุ ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ บางคน
ใหทานเพราะชอบพอกัน ๑ บางคนใหทานเพราะโกรธ ๑ บางคนใหทานเพราะหลง ๑ บางคน
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ใหทานเพราะกลัว ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวาบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย เคยใหมา เคย
ทํามา เราไมควรใหเสียวงศตระกูลดั้งเดิม ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เราใหทานนีแ้ ลว เมื่อ
ตายไปจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เมื่อเราใหทานนี้ จิตใจยอม
เลื่อมใส ความเบิกบานใจ ความดีใจ ยอมเกิดตามลําดับ ๑ บางคนใหทานเพื่อประดับปรุงแตง
จิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานวัตถุ ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
เขตตสูตร
[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืชที่หวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘ ประการ ไมมี
ผลมาก ไมมีความดีใจมาก ไมมีความเจริญมาก นาประกอบดวยองค ๘ ประการอยางไร ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นาในโลกนี้ เปนที่ลุมๆ ดอนๆ ๑เปนที่ปนหินปนกรวด ๑ เปนที่ดนิ เค็ม ๑
เปนที่ไถลงลึกไมได ๑ เปนทีไ่ มมีทางน้ําเขา ๑ เปนที่ไมมที างน้ําออก ๑ เปนที่ไมมีเหมือง ๑
เปนที่ไมมีคันนา ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืชทีห่ วานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘ ประการอยางนี้
ไมมีผลมาก ไมมีความดีใจมาก ไมมีความเจริญมาก ดูกรภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแล
ทานที่บุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘ประการ ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก
ไมรุงเรืองมาก ไมเจริญแพรหลายมากสมณพราหมณประกอบดวยองค ๘ ประการอยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณในโลกนี้ เปนมิจฉาทิฐิ ๑ เปนมิจฉาสังกัปปะ ๑ เปนมิจฉา
วาจา ๑เปนมิจฉากัมมันตะ ๑ เปนมิจฉาอาชีวะ ๑ เปนมิจฉาวายามะ ๑ เปนมิจฉาสติ ๑เปน
มิจฉาสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานที่บุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘ ประการ
อยางนี้ ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมรุงเรืองมากไมเจริญแพรหลายมาก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนพืชที่บุคคลหวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘ ประการ มี
ผลมาก มีความดีใจมาก มีความเจริญมาก นาประกอบดวยองค ๘ประการอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นาในโลกนี้ไมเปนที่ลุมๆ ดอนๆ ๑ ไมเปนทีป่ นหินปนกรวด ๑ ไมเปนทีด่ ินเค็ม ๑
เปนที่ไถลงลึกได ๑ เปนที่มที างน้ําเขาได ๑ เปนที่มีทางน้ําออกได ๑ เปนที่มีเหมือง ๑ เปนที่
มีคันนา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืชที่หวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘ ประการอยางนี้ ยอม
มีผลมาก มีความดีใจมาก มีความเจริญมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกันทานที่บุคคล
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ใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘ ประการ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความ
รุงเรืองมาก มีความเจริญแพรหลายมาก สมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘ ประการอยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณในโลกนีเ้ ปนสัมมาทิฐิ ๑ เปนสัมมาสังกัปปะ ๑ เปนสัมมา
วาจา ๑ เปนสัมมากัมมันตะ ๑เปนสัมมาอาชีวะ ๑ เปนสัมมาวายามะ ๑ เปนสัมมาสติ ๑
เปนสัมมาสมาธิ ๑ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ทานทีบ่ ุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘
ประการอยางนี้ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความเจริญแพรหลายมาก
ฉะนี้ ฯ
พืชอันหวานลงในนาทีส่ มบูรณ เมื่อฝนตกตองตามฤดูกาล
ธัญชาติยอ มงอกงาม ไมมีศัตรูพืช ยอมแตกงอกงาม ถึง
ความไพบูลยใหผลเต็มที่ ฉันใด โภชนะที่บุคคลถวายใน
สมณพราหมณผูมีศีลสมบูรณ ก็ฉันนัน้ ยอมนํามาซึง่ กุศล
อันสมบูรณ เพราะกรรมที่เขาทํานั้นสมบูรณแลว เพราะฉะนั้น
บุคคลในโลกนี้ผูหวังกุศลสัมปทา จงเปนผูมีประโยชน
ถึงพรอม พึงคบหาทานผูมีปญญาสมบูรณ ปุญญสัมปทา
ยอมสําเร็จไดอยางนี้ ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
ไดจิตสัมปทาแลว กระทํากรรมใหบริบูรณ ยอมไดผล
บริบูรณ รูโลกนี้ตามเปนจริงแลว พึงถึงทิฐิสัมปทา อาศัย
มรรคสัมปทา มีใจบริบูรณ ยอมบรรลุอรหัต เพราะกําจัด
มลทินทั้งปวงไดแลว บรรลุนิพพานสัมปทาไดแลว ยอม
หลุดพนจากทุกขทั้งปวง การหลุดพนจากทุกขทั้งปวงนั้น
จัดเปนสรรพสัมปทา ฯ
จบสูตรที่ ๔
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ทานูปปตติสูตร
[๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดขึ้นแหงทาน ๘ ประการนี้ ๘ ประการ เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ใหทาน คือ ขาว น้ําผา ยาน ดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีปแกสมณะหรือพราหมณ เขาใหสิ่งใด ยอมหวัง
สิ่งนั้น เขาเห็นกษัตริยมหาศาลพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ผูเอิบอิ่มพรั่งพรอม
บําเรออยูดวยกามคุณ ๕ เขามีความปรารถนาอยางนีว้ า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลเขาตั้งจิตอธิษฐาน
นึกภาวนาอยู จิตของเขานึกนอมไปในทางเลว ไมเจริญยิ่งขึ้นเมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความ
เปนสหายของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาล แตขอนั้นเรากลาววา
เปนของผูมีศีล ไมใชของผูทุศีล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความปรารถนาแหงใจของบุคคลผูมีศีล
ยอมสําเร็จไดเพราะจิตบริสทุ ธิ์ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมใหทาน คือ ขาว น้ํา ... เครื่องประทีป
แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหสิ่งใด ยอมหวังสิ่งนั้นเขาไดสดับมาวา เทวดาชัน้ จาตุมมหาราช
มีอายุยืน มีผวิ พรรณงาม มีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอยางนีว้ า โอหนอ เมือ่ ตายไป
ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช เขาตั้งจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู
จิตของเขานึกนอมไปในทางที่เลว ไมเจริญยิ่งขึ้น เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหง
เทวดาชัน้ จาตุมมหาราช แตขอนั้นเรากลาววาเปนของผูมีศีล ไมใชของผูทุศีล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความปรารถนาแหงใจของบุคคลผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะจิตบริสุทธิ์ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมใหทาน คือ ขาว น้ํา ... เครื่องประทีป
แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหสิ่งใด ยอมหวังสิ่งนั้นเขาไดสดับมาวา เทวดาชั้นดาวดึงส ...
ชั้นยามา ... ชัน้ ดุสิต ... ชั้นนิมมานรดี ...ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี มีอายุยนื มีผิวพรรณงาม
มีความสุขมาก เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน
สหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี เขาตัง้ จิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู จิตของเขานึกนอมไป
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ในทางเลว ไมเจริญยิ่งขึ้น เมือ่ ตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
แตขอนั้นเรากลาววาเปนของผูมีศีล ไมใชของผูทุศีล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาแหงใจ
ของคนผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะจิตบริสทุ ธิ์ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ใหทาน คือ ขาวน้ํา ... เครื่องประทีป
แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหสิ่งใด ยอมหวังสิ่งนั้น เขาไดสดับมาวา เทวดาชั้นพรหม
มีอายุยืน มีผวิ พรรณงาม มีสุขมาก เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป
ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายแหงพรหมเขาตั้งจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู จิตของเขานึกนอมไป
ในทางที่เลว ไมเจริญยิ่งขึ้น เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงพรหม แตขอนัน้ เรา
กลาววาเปนของผูมีศีล มิใชของผูทุศีล ของผูปราศจากราคะ ไมใชของผูมีราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความปรารถนาแหงใจของบุคคลผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะจิตปราศจากราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เหตุเกิดขึ้นแหงทาน ๘ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๕
ปุญญกิริยาวัตถุสูตร
[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ
บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยทาน ๑ บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยศีล ๑บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยภาวนา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนีท้ ําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานนิดหนอย ทําบุญ
กิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลนิดหนอย ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย เมือ่ ตายไป
เขาเขาถึงความเปนผูมีสวนชั่วในมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานพอประมาณ
ทําบุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยศีลพอประมาณ ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตาย
ไป เขาเขาถึงความเปนผูมีสวนดีในมนุษย ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 188
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง
ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุทสี่ ําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อ
ตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาราชทั้ง ๔
ในชั้นนัน้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก
ยอมกาวลวงเทวดาชั้นจาตุมมหาราชโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย
ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย โผฏฐัพพทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง
ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุทสี่ ําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อ
ตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดาวดึงส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพ
ในชั้นดาวดึงสนั้น กระทําบุญกิริยาวัตถุทสี่ ําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จ
ดวยศีลเปนอดิเรกยอมกาวลวงพวกเทวดาชั้นดาวดึงสโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ
โผฏฐัพพทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง
ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อ
ตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นยามา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสยามเทพบุตรใน
ชั้นยามานัน้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลเปน
อดิเรก ยอมกาวลวงเทวดาชัน้ ยามาโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ โผฏฐัพพทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง
ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อ
ตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดุสิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสันดุสิตเทพบุตร
ในชั้นดุสิตนั้น ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลเปน
อดิเรก ยอมกาวลวงเทวดาชัน้ ดุสิตโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ โผฏฐัพพทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก
ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตาย
ไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นนิมมานรดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสุนิมมิตเทพบุตร
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ในชั้นนิมมานรดีนั้น ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุทสี่ ําเร็จดวยศีล
เปนอดิเรกยอมกาวลวงเทวดาชั้นนิมมานรดีโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯโผฏฐัพพ
ทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง
ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุทสี่ ําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อ
ตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวปรนิม
มิตวสวัตตีเทพบุตรในชั้นปรนิมมิตวสวัตตีนั้น ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทํา
บุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก ยอมกาวลวงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีโดยฐานะ ๑๐
ประการ คือ อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย เสียงทิพย
กลิ่นทิพย รสทิพย โผฏฐัพพทิพย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
สัปปุริสสูตรที่ ๑
[๑๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ
ใหของสะอาด ๑ ใหของประณีต ๑ ใหตามกาล ๑ ใหของสมควร ๑ เลือกให ๑ ใหเนืองนิตย ๑
เมื่อใหจิตผองใส ๑ ใหแลวดีใจ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๘ ประการนีแ้ ล ฯ
สัปบุรุษยอมใหทาน คือ ขาวและน้ําที่สะอาด ประณีต
ตามกาล สมควร เนืองนิตย ในผูประพฤติพรหมจรรย
ผูเปนเขตดี บริจาคของมากแลวก็ไมรูสึกเสียดาย ทานผูมี
ปญญาเห็นแจง ยอมสรรเสริญทานที่สัปบุรุษใหแลวอยางนี้
เมธาวีบณ
ั ฑิตผูมีศรัทธา มีใจอันสละแลว บริจาคทาน
อยางนี้แลว ยอมเขาถึงโลกอันไมมีความเบียดเบียน เปนสุข ฯ
จบสูตรที่ ๗
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สัปปุริสสูตรที่ ๒
[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปบุรุษเมื่อเกิดในตระกูล ยอมเกิดเพื่อประโยชน เพื่อ
เกื้อกูล เพื่อความสุข แกชนเปนอันมาก คือ ยอมเกิดเพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แกมารดาบิดา ๑ แกบุตรภรรยา ๑ แกหมูคนผูเปนทาสกรรมกร ๑ แกมติ รอํามาตย ๑ แกญาติ
ที่ลวงลับไปแลว ๑ แกพระราชา ๑ แกเทวดาทั้งหลาย ๑ แกสมณพราหมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มหาเมฆเมื่อตกใหขาวกลาเจริญงอกงาม ยอมตกเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชน
เปนอันมาก ฉันใด สัปบุรุษก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเกิดในตระกูล ยอมเกิดเพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุข แกชนเปนอันมาก คือ ยอมเกิดเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุข แกมารดาบิดา ... แกสมณพราหมณ ฯ
สัปบุรุษผูมีปญญาอยูครองเรือน เปนผูไมเกียจครานทั้ง
กลางคืนกลางวัน บําเพ็ญตนเพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก
ในชั้นตนระลึกถึงอุปการะที่ทานทําไวกอน ยอมบูชามารดา
บิดาโดยชอบธรรม สัปบุรุษผูมีศรัทธาตั้งมั่นแลว และมีศีล
เปนที่รัก ทราบธรรมแลว ยอมบูชาบรรพชิตผูไมครองเรือน
ผูไมมีบาปประพฤติพรหมจรรย สัปบุรุษนั้นเปนผูเกือ้ กูลตอ
พระราชา ตอเทวดา ตอญาติและสหายทั้งหลาย ตั้งมั่นแลว
ในสัทธรรม เปนผูเกื้อกูลแกคนทั้งปวง สัปบุรุษนัน้ กําจัด
มลทินคือความตระหนี่ไดแลว ยอมประสบโลกอันเกษม ฯ
จบสูตรที่ ๘
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ปุญญาภิสันทสูตร
[๑๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญหวงกุศล ๘ ประการนี้ นําความสุขมาให ให
อารมณเลิศ มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพื่อสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข หวงบุญหวงกุศล ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ นีเ้ ปนหวงบุญหวงกุศลประการที่ ๑ นํา
ความสุขมาให ใหอารมณเลิศ มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพื่อสิ่งที่นาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ถึงพระธรรมเปนสรณะ นีเ้ ปนหวงบุญ
หวงกุศลประการที่ ๒ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ถึงพระสงฆเปนสรณะ นี้เปนหวงบุญ
หวงกุศลประการที่ ๓ ฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ทาน ๕ ประการนี้ เปนมหาทาน อันบัณฑิตพึงรูวาเปนเลิศ มีมานาน
เปนเชื้อสายแหงพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจายไมเคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิต
ไมรังเกียจอยู จักไมรังเกียจ อันสมณพราหมณผูเปนวิญูไมเกลียด ทาน ๕ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ เปนผูละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต
ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต ชื่อวาใหความไมมีภัย ความไมมีเวร
ความไมเบียดเบียน แกสัตวหาประมาณมิได ครั้นใหความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไม
เบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิไดแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมภี ัยความไมมีเวร ความไม
เบียดเบียน หาประมาณมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนทานประการที่ ๑ ที่เปนมหาทาน บัณฑิต
พึงรูวาเปนเลิศ มีมานาน เปนเชื้อสายแหงพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจาย ไมเคย
กระจัดกระจาย อันบัณฑิตไมรังเกียจ อันสมณพราหมณผูเปนวิญูไมเกลียด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการที่ ๔ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ฯลฯ นี้เปนทาน
ประการที่ ๒ ฯลฯ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการที่ ๕ ฯลฯ
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อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ฯลฯ นีเ้ ปน
ทานประการที่ ๓ ฯลฯ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการที่ ๖ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท ฯลฯ นีเ้ ปนทานประการ
ที่ ๔ ฯลฯ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการที่ ๗ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท งดเวนจากการดื่มน้าํ เมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทแลว
ชื่อวาใหความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิได ครั้นให
ความไมมีภยั ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิไดแลว ยอมเปนผู
มีสวนแหงความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียนหาประมาณมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนทานประการที่ ๕ ที่เปนมหาทาน บัณฑิตพึงรูว าเปนเลิศ มีมานาน เปนเชื้อสาย
แหงพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไมรังเกียจ
จักไมรังเกียจ อันสมณพราหมณผูเปนวิญูไมเกลียดดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนหวงบุญหวงกุศล
ประการที่ ๘ นําสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ยอมเปนไป
เพื่อสิ่งที่นาปรารถนานาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
หวงบุญหวงกุศล ๘ ประการนี้แล นําสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนผลเปนไปเพื่อสวรรค
ยอมเปนไปเพือ่ สิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. สัพพลหุสสูตร
[๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาณาติบาตอันบุคคลเสพแลว เจริญแลวกระทําใหมากแลว
ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแหงปาณาติบาต
อยางเบาที่สุด ยอมยังความเปนผูมีอายุนอยใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อทินนาทานอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแหงอทินนาทาน
อยางเบาที่สุด ยอมยังความพินาศแหงโภคะใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กาเมสุมิจฉาจารอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแหงกาเมสุมิจฉาจาร
อยางเบาที่สุด ยอมยังศัตรูและเวรใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มุสาวาทอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง
สัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแหงมุสาวาทอยางเบาที่สุด
ยอมยังการกลาวตูดว ยคําไมเปนจริงใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปสุณาวาจาอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง
สัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแหงปสุณาวาจาอยางเบาที่สุด
ยอมยังการแตกจากมิตรใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ผรุสวาจาอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง
สัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแหงผรุสวาจาอยางเบาที่สุด
ยอมยังเสียงทีไ่ มนาพอใจใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัมผัปปลาปะอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแหงสัมผัปปลาปะ
อยางเบาที่สุด ยอมยังคําไมควรเชื่อถือใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรจั ฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแหง
การดื่มสุราและเมรัยอยางเบาที่สุด ยอมยังความเปนบาใหเปนไปแกผมู าเกิดเปนมนุษย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบทานวรรคที่ ๔
_________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ทานสูตรที่ ๑
๒. ทานสูตรที่ ๒
๓. วัตถุสูตร
๔. เขตตสูตร
๕. ทานูปปตติสูตร
๖. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร
๗. สัปปุริสสูตรที่ ๑
๘. สัปปุริสสูตรที่ ๒
๙. ปุญญาภิสันทสูตร
๑๐. สัพพลหุสสูตร ฯ
___________
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อุโปสถวรรคที่ ๕
สังขิตตสูตร
[๑๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการอันบุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มี
ความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ
อันบุคคลเขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลาย
มาก อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ตระหนักชัดดังนีว้ า พระอรหันตทั้งหลายละปาณาติบาต งดเวน
จากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอายเอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตว
อยูตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา
มีความละอายเอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยู ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทํา
ตามพระอรหันตแมดว ยองคนี้ และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวย
องคที่ ๑ นี้ ฯ
ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ถือเอาแตสิ่งของที่
เขาให หวังแตสิ่งของที่เขาให มีตนไมเปนขโมย สะอาดอยูตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละ
อทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ถือเอาแตสิ่งของที่เขาให หวังแตสิ่งของที่เขาให มีตนไม
เปนขโมย สะอาดอยูตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตแมดวยองคนี้ และ
อุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๒ นี้ ฯ
ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายละอพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรยประพฤติหางไกล เวนจาก
เมถุนอันเปนธรรมของชาวบานตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละอพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย
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ประพฤติหางไกล เวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบานอยู ตลอดคืนและวันนี้ เราชือ่ วากระทํา
ตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถ
ประกอบดวยองคที่ ๓ นี้ ฯ
ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท พูดแตคําสัตย สงเสริม
คําจริง มั่นคง ควรเชื่อถือได ไมกลาวใหคลาดจากความจริงแกโลกตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเรา
ก็ละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท พูดแตคาํ สัตยสงเสริมคําจริง มั่นคง ควรเชื่อถือได ไม
แกลงกลาวใหคลาดจากความจริงแกโลกตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวาทําตามพระอรหันตทั้งหลาย
แมดวยองคนี้ และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๔ นี้ ฯ
ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลาย ละการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท
งดเวนการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเรา
ก็ละการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท งดเวนจากการดื่มน้าํ เมา คือ สุรา
และเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันต
ทั้งหลายแมแมดวยองคนี้ และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวย
องคที่ ๕ นี้ ฯ
ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายเปนผูบริโภคอาหารครั้งเดียว งดบริโภคอาหารในกลางคืน
เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลอยูตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็บริโภคอาหารครั้งเดียว
งดการบริโภคอาหารในกลางคืน เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ตลอดคืนและวันนี้ เรา
ชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยู
แลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๖ นี้ ฯ
ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายงดเวนจากการฟอนรํา ขับรอง การประโคม ดูการเลนอัน
เปนขาศึก และการทัดทรง ประดับตบแตงดวยดอกไม ของหอมและเครื่องลูบไลอันเปนฐาน
แหงการแตงตัวตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็งดเวนจากการฟอนรํา ขับรอง การประโคม
ดูการเลนอันเปนขาศึก และงดเวนการทัดทรงประดับตกแตงดวยดอกไม ของหอม และ
เครื่องลูบไล อันเปนฐานแหงการแตงตัว ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันต
ทั้งหลายแมดวยองคนี้และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวย
องคที่ ๗ นี้ ฯ
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ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายละการนั่งการนอนบนทีน่ ั่งที่นอนสูงใหญ งดเวนจากการนั่ง
การนอนบนทีน่ ั่งที่นอนสูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ํา คือ บนเตียงหรือเครื่อง
ลาดดวยหญา ตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละการนั่งการนอนบนที่นั่งทีน่ อนสูงใหญ งดเวน
จากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญสําเร็จการนั่งการนอนบนที่นงั่ ที่นอนต่ํา คือ บนเตียง
หรือเครื่องลาดดวยหญาตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลาย แมดว ย
องคนี้ และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๘ นี้ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลวอยางนีแ้ ล จึงมีผลมาก มี
อานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ฯ
จบสูตรที่ ๑
วิตถตสูตร
[๑๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการบุคคลเขาอยูแลว
มีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ก็อุโบสถประกอบดวย
องค ๘ ประการบุคคลเขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มี
ความแพรหลายมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ตระหนักชัดดังนี้วา พระ
อรหันตทั้งหลายละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย
เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตวอยูตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละปาณาติบาต งด
เวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอายเอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอ
สรรพสัตว ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดว ยองคนี้ และ
อุโบสถจักชื่อวาเปนอันเราเขาอยูแลวอุโบสถประกอบดวยองคที่ ๑ นี้ ฯลฯ
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังนีว้ า พระอรหันตทั้งหลายละการนั่ง
การนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ งดเวนจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ สําเร็จ
การนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ํา คือ บนเตียงหรือเครื่องลาดดวยหญา ตลอดชีวิต ในวันนี้
แมเราก็ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ํา คือ
บนเตียงหรือเครื่องลาดดวยหญา ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลาย
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แมดวยองคนี้ และอุโบสถจักชื่อวาเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๘ นี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูอยางนี้แล จึงมีผลมาก
มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ฯ
อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก
มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก เพียงไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพระราชา
เสวยราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยในชนบทใหญๆ ๑๖ รัฐ มีรัตนะ ๗ ประการมากมาย
เหลานี้ คือ อังคะ มคธะกาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจดีย วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ
สุรเสนะอัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ การเสวยราชดํารงอิสรภาพและอธิปไตยของ
พระราชานั้น ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงอุโบสถที่ประกอบดวยองค ๘ประการ ขอนัน้ เพราะ
เหตุไร เพราะราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพราเมื่อเทียบสุขอันเปนทิพย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ๕๐ ปมนุษย เปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น
เปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนัน้ เปนปหนึ่ง ๕๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของ
เทวดาชัน้ จาตุมมหาราช ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม
เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหง
เทวดาชัน้ จาตุมมหาราช นี้เปนฐานะทีจ่ ะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา
ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพราเมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ๑๐๐ ป มนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส ๓๐ ราตรี
โดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่งพันปทพิ ยโดยปนั้น เปนประมาณ
อายุของเทวดาชั้นดาวดึงส ดูกรภิกษุทั้งหลายขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนหญิงหรือชาย
ก็ตาม เขาอยูอโุ บสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหาย
แหงเทวดาชั้นดาวดึงสนเี้ ปนฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา
ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ๒๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นยามา ๓๐ ราตรีโดย
ราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึง่ ๒,๐๐๐ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณ
ของอายุเทวดาชั้นยามา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม
เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหง

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 199
เทวดาชัน้ ยามานี้เปนฐานะทีจ่ ะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติ
มนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ๔๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต ๓๐ ราตรีโดย
ราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึง่ ๔,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปน
ประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีบ่ ุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนหญิงหรือ
ชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปน
สหายแหงเทวดาชั้นดุสิตนี้เปนฐานะทีจ่ ะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา
ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ๘๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดี ๓๐ ราตรี
โดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง ๘,๐๐๐ ปทิพยโดยปนนั้ เปน
ประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเปนหญิง
หรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความ
เปนสหายแหงเทวดาชัน้ นิมมานรดี นี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหมายเอาขอนี้
จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมือ่ เทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ๑,๖๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึง่ ๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น
เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้
จะเปนหญิงหรือชายก็ตามเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึง
เขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี นีเ้ ปนฐานะทีจ่ ะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปน
ทิพย ฯ
บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาสิ่งของที่เจาของไมให พึง
เวนจากเมถุนธรรม อันมิใชความประพฤติของพรหม ไมพึง
พูดเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา ไมพึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
ในราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม พึงนอนบน
เตียง บนแผนดิน หรือบนเครื่องลาดดวยหญา บัณฑิต
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ทั้งหลายกลาวอุโบสถ ๘ ประการนีแ้ ล ที่พระพุทธเจาผูถึง
ที่สุดแหงทุกขทรงประกาศแลว พระจันทรและพระอาทิตย
ทั้งสองสองแสงสวางไสว ยอมโคจรไปตามวีถีเพียงไร
พระจันทรและพระอาทิตยนั้นก็ขจัดมืดไดเพียงนัน้ ลอยอยู
บนอากาศ สองแสงสวางทั่วทุกทิศในทองฟา ทรัพยใดอัน
มีอยูในระหวางนี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย
อยางดี หรือทองมีสีสุกใส ที่เรียกกันวา หตกะ พระจันทร
พระอาทิตยและทรัพยนั้นๆ ก็ยังไมไดแมเสี้ยวที่ ๑๖ แหง
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ เปรียบเหมือนรัศมี
พระจันทร ขมหมูดวงดาวทั้งหมด ฉะนั้น เพราะฉะนั้น
แหละ หญิงหรือชายผูมีศีล เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย
องค ๘ ประการแลว กระทําบุญทั้งหลายอันมีสุขเปนกําไร
ไมมีใครติเตียน ยอมเขาถึงสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๒
วิสาขสูตร
[๑๓๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาทของมิคารมารดา
ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล นางวิสาขามิคารมารดา เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรวิสาขา อุโบสถอัน
ประกอบดวยองค ๘ ประการบุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรือง
มาก มีความแพรหลายมาก ดูกรวิสาขา ก็อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขา
อยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ดูกร
วิสาขา อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ยอมตระหนักชัดดังนี้วาพระอรหันตทงั้ หลาย ละปาณาติบาต
งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรามีความละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูล
ตอสรรพสัตวอยูตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม
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วางศาตรา มีความละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตวอยูตลอดคืนและวันนี้ เรา
ชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันชื่อวาเราเขาอยูแลว
อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๑ นี้ ฯลฯ
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังนีว้ า พระอรหันตทั้งหลาย ละการนั่ง
การนอนบนทีน่ ั่งที่นอนสูงใหญ งดเวนจากการนั่งการนอนบนที่นั่งทีน่ อนสูงใหญ สําเร็จการนั่ง
การนอนบนทีน่ ั่งที่นอนต่ํา คือ นอนบนเตียงหรือเครื่องลาดดวยหญาอยูต ลอดชีวิต ในวันนี้
แมเราก็ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญเวนจากนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ
สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นงั่ ที่นอนต่ํา คือ นอนบนเตียงหรือเครื่องลาดดวยหญาอยูต ลอดคืน
และวันนี้ เราชือ่ วากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันชื่อวา
เราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๘ นี้ ดูกรวิสาขา อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ
บุคคลเขาอยูแลวอยางนีแ้ ล จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลาย
มาก ฯ
อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว มีผลมากมีอานิสงสมาก
มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก เพียงไรดูกรวิสาขา เปรียบเหมือนพระราชาที่เสวย
ราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยในชนบทใหญๆ ๑๖ รัฐ มีรัตนะ ๗ ประการมากมายเหลานี้ คือ
อังคะ มคธะกาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจดีย วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ
อวันตี คันธาระ กัมโพชะ การเสวยราชดํารงอิสรภาพและอธิปไตยของพระราชานั้น ไมถึง
เสี้ยวที่ ๑๖ แหงอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรวิสาขา
เพราะราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพราเมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ดูกรวิสาขา ๕๐ ป
มนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒
เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึง่ ๕๐๐ ปโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช
ดูกรวิสาขา ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย
องค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราชนี้เปน
ฐานะที่จะมีได เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ดูกรวิสาขา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคน
กําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ
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ดูกรวิสาขา ๑๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรวิสาขา ๒๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรวิสาขา ๔๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรวิสาขา ๘๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรวิสาขา ๑,๖๐๐ ปมนุษย เปนคืนหนึง่ วันหนึ่งของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ๓๐ ราตรี
โดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง ๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนนั้ เปน
ประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ดูกรวิสาขา ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปน
หญิงหรือชายก็ตามเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึง
ความเปนสหายแหงเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตตี นี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรวิสาขา เราหมายเอา
ขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ
บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาสิ่งของที่เจาของไมให พึง
เวนจากเมถุนธรรม อันมิใชความประพฤติของพรหม ไมพึง
พูดเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา ไมพึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
ในราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม พึงนอนบน
เตียง บนแผนดิน หรือบนเครื่องลาดดวยหญา บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวอุโบสถ ๘ ประการนีแ้ ล ที่พระพุทธเจาผูถึงที่
สุดแหงทุกข ทรงประกาศแลว พระจันทรและพระอาทิตย
ทั้งสองสองแสงสวางไสว ยอมโคจรไปตามวิถีเพียงไร
พระจันทรและพระอาทิตยนั้น ก็ขจัดมืดไดเพียงนัน้ ลอย
อยูบนอากาศ สองแสงสวางทั่วทุกทิศในทองฟา ทรัพยใด
อันมีอยูในระหวางนี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย
อยางดีหรือทองมีสีสุกใส ที่เรียกกันวา หตกะ พระจันทร
พระอาทิตยและทรัพยนั้นๆ ก็ยังไมไดแมเสี้ยวที่ ๑๖ แหง
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ เปรียบเหมือน
รัศมีพระจันทร ขมหมูด วงดาวทั้งหมด ฉะนั้น เพราะ
ฉะนั้นแหละ หญิงหรือชายผูมีศีล เขาอยูอุโบสถอัน
ประกอบดวยองค ๘ ประการแลว กระทําบุญมีสุขเปน
กําไร ไมมีใครติเตียน ยอมเขาถึงสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๓
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วาเสฏฐสูตร
[๑๓๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกล
พระนครเวสาลี ครั้งนั้นแล วาเสฏฐอุบาสกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะ อุโบสถอันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการบุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มี
ความแพรหลายมาก ฯลฯ ไมมีใครติเตียน ยอมเขาถึงสวรรค ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐะอุบาสกไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ญาติสาโลหิตผูเปนที่รักของขาพระองคพึงเขาอยูอ ุโบสถอันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการ พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แมแกญาติ
และสาโลหิตผูเปนที่รักของขาพระองค ขาแตพระองคผูเจริญถาแมกษัตริย ทั้งปวงพึงเขาอยู
อุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการนั้น
พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แมแกกษัตริยทั้งปวง ขาแต
พระองคผูเจริญถาแมพราหมณทั้งปวง ฯลฯ แพศยทั้งปวง ฯลฯ ศูทรทั้งปวง พึงเขาอยูอ ุโบสถ
๘ ประการ พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาล แมแกศูทรทั้งปวง ฯ
พ. ดูกรวาเสฏฐะ ถาแมกษัตริยทั้งปวงพึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ
การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ ความสุข
ตลอดกาล แมแกกษัตริยทั้งปวงถาแมพราหมณทั้งปวง ฯลฯ แพศยทั้งปวง ฯลฯ ศูทรทั้งปวง
พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘
ประการนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แมแกศูทรทัง้ ปวง
ดูกรวาเสฏฐะ ถาแมโลก พรอมดวยเทวโลก มารโลก พรหมโลกหมูสัตว พรอมทั้งสมณ
พราหมณ เทวดาและมนุษย พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการนั้น พึงเปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แมแกโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก แกหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ถาแมทานผูมหาศาลเหลานี้
พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘
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ประการนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แมแกทานผูม หาศาล
เหลานี้ ถาหากวาตั้งใจ จะปวยกลาวไปไยถึงมนุษยเลา ฯ
จบสูตรที่ ๔
โพชฌาสูตร
[๑๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถปณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล โพชฌาอุบาสิกาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรโพชฌา
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความ
รุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ดูกรโพชฌา ก็อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคล
เขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก
ดูกรโพชฌา อริยสาวกในธรรมวินัยนีย้ อมตระหนักชัดดังนี้วา พระอรหันตทั้งหลาย ละปาณาติบาต
งดเวนจากปาณาติบาตวางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูล
ตอสรรพสัตวอยูตลอดชีวิตในวันนี้ แมเราก็ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม
วางศาตรามีความละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูล ตอสรรพสัตวอยูตลอดคืนและวันนี้
เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปน อันชื่อวาเราเขาอยูแลว
อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๑ นี้ ฯลฯ
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังนีว้ า พระอรหันตทั้งหลายละการนั่งการ
นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ งดเวนจากการนั่ง การนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ สําเร็จการนั่ง
การนอนบนทีน่ ั่งที่นอนต่ํา คือ นอนบนเตียงหรือเครื่องลาดดวยหญาอยูต ลอดชีวิต ในวันนี้
แมเราก็ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ เวนจากการนั่งการนอนบนที่นั่งทีน่ อนสูงใหญ
สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นงั่ ที่นอนต่ํา คือ บนเตียงหรือเครื่องลาดดวยหญาตลอดคืนและวันนี้
เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันชื่อวาเราเขา
อยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๘ นี้ ดูกรโพชฌา อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ
บุคคลเขาอยูแลวอยางนีแ้ ล จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลาย
มาก ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 205
อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก
มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมากเพียงไร ดูกรโพชฌาเปรียบเหมือนพระราชาที่เสวย
ราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยในชนบทใหญ ๑๖ รัฐมีรัตนะ ๗ ประการ มากมายเหลานี้ คือ
อังคะ มคธะ กาสี โกศลวัชชี มัลละ เจดีย วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุระเสนะ
อัสสกะอวันตี คันธาระ กัมโพชะ การเสวยราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยของ พระราชานั้น
ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรโพชฌา
เพราะราชสมบัติมนุษย เปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ดูกรโพชฌา ๕๐ ป
มนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช ๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง
๑๒ เดือนโดยเดือนนัน้ เปนปหนึ่ง ๕๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุม
มหาราชดูกรโพชฌา ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอ ุโบสถ
อันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้น
จาตุมมหาราช นี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรโพชฌา เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษย
เปนเหมือนของคนกําพรา เมือ่ เทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ
ดูกรโพชฌา ๑๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรโพชฌา ๒๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรโพชฌา ๔๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรโพชฌา ๘๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรโพชฌา ๑,๖๐๐ ปมนุษย เปนคืนวันหนึ่งของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ๓๐ ราตรี
โดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนนั้ เปน
ประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ดูกรโพชฌา ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปน
หญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอโุ บสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึง
ความเปนสหาย แหงเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตตี นี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรโพชฌา เราหมายเอา
ขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือน ของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ
บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาสิ่งของที่เจาของไมให พึง
เวนจากเมถุนธรรม อันมิใชความประพฤติของพรหม ไมพึง
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พูดเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา ไมพึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
ในราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม พึงนอนบนเตียง
บนแผนดิน หรือบนเครื่องลาดดวยหญา บัณฑิตทั้งหลายกลาว
อุโบสถ ๘ ประการนีแ้ ลที่พระพุทธเจาผูถึงที่สุดแหงทุกข
ทรงประกาศแลว พระจันทรและพระอาทิตยทั้งสองสองแสง
สวางไสว ยอมโคจรไปตามวิถีเพียงไร ลอยอยูบนอากาศ
สองแสงสวางทั่วทุกทิศในทองฟา ทรัพยใดอันมีอยูใน
ระหวางนี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย
อยางดี หรือทองมีสีสุกใส ที่เรียกกันวา หตกะ พระ
จันทรพระอาทิตยและทรัพยนั้นๆ ก็ยังไมถึงแมเสีย้ วที่ ๑๖
แหงอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ เปรียบเหมือน
รัศมีพระจันทรขมหมูดวงดาวทั้งหมด ฉะนั้น เพราะฉะนั้น
แหละ หญิงหรือชายผูมีศีล เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย
องค ๘ ประการแลว กระทําบุญมีสุขเปนกําไร ไมมีใคร
ติเตียนยอมเขาถึงสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๕
อนุรุทธสูตร
[๑๓๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ โฆสิตารามใกลพระนครโกสัมพี
ก็สมัยนั้นแล ทานพระอนุรทุ ธะไปยังวิหารที่พักกลางวัน หลีกเรนอยู ลําดับนั้น มีเทวดาเหลา
มนาปกายิกามากมายพากันเขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงที่อยู อภิวาทแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวดังนี้วา ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายเปนเทวดา
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ชื่อมนาปกายิกามีอิสระและอํานาจในฐานะ ๓ ประการ คือ ขาพเจาทั้งหลายหวังวรรณะเชนใด
ก็ไดวรรณะเชนนั้นโดยพลัน ๑ หวังเสียง [พูดเพราะ] เชนใดก็ไดเสียงเชนนั้นโดยพลัน ๑
หวังความสุขเชนใด ก็ไดความสุขเชนนั้นโดยพลัน ๑ ขาแตพระอนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย
เปนเทวดาชื่อวามนาปกายิกา มีอิสระและอํานาจใน ๓ ประการนี้ ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอนุรทุ ธะดําริวา โอหนอ ขอใหเทวดาทั้งปวงนี้ พึงมีรางเขียว
นุงผาเขียว มีผวิ พรรณเขียว มีเครื่องประดับเขียว ฯ
ลําดับนั้น เทวดาเหลานั้นทราบความดําริของทานพระอนุรุทธะแลว ลวนมีรางเขียว
มีผิวพรรณเขียว นุงผาเขียว มีเครื่องประดับเขียว ฯ
ทานพระอนุรุทธะจึงดําริตอไปวา โอหนอ ขอใหเทวดาทั้งปวงนี้ มีรางเหลือง ฯลฯ
มีรางแดง ฯลฯ มีรางขาว มีผิวพรรณขาว นุง ผาขาวมีเครื่องประดับขาว ฯ
เทวดาเหลานั้นทราบความดําริของทานพระอนุรุทธะแลว ลวนมีรางขาวมีผิวพรรณขาว
นุงผาขาว มีเครื่องประดับขาว เทวดาเหลานั้น ตนหนึ่งขับรองตนหนึ่งฟอนรํา ตนหนึ่งปรบมือ
เปรียบเหมือนดนตรีมีองค ๕ ที่เขาปรับดีแลวตีดังไพเราะ ทั้งบรรเลงโดยนักดนตรีผูเชีย่ วชาญ
มีเสียงไพเราะ เราใจ ชวนใหเคลิบเคลิ้ม ดูดดื่ม และนารืน่ รมย ฉันใด เสียงแหงเครื่องประดับ
ของเทวดาเหลานั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีเสียงไพเราะ เราใจ ชวนใหเคลิบเคลิ้ม ดูดดื่ม
และนารื่นรมย ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอนุรทุ ธะทอดอินทรียลง เทวดาเหลานั้นทราบวา พระผูเปนเจาอนุรุทธะ
ไมยินดี จึงอันตรธานไป ณ ที่นั้น ฯ
ครั้งนั้น เปนเวลาเย็น ทานพระอนุรุทธะออกจากที่เรน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญขอประทานวโรกาส วันนี้ ขาพระองคไปยังวิหารที่พักกลางวันหลีกเรนอยู ครั้งนั้นแล
เทวดาเหลามนาปกายิกามากมายเขามาหาขาพระองคถึงที่อยู อภิวาทแลวยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวกลาวกะขาพระองควา ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายเปนเทวดาชื่อวา
มนาปกายิกา มีอิสระและอํานาจในฐานะ ๓ ประการ คือ ขาพเจาทั้งหลายหวังวรรณะเชนใด
ก็ไดวรรณะเชนนั้นโดยพลัน ๑ หวังเสียงเชนใด ก็ไดเสียงเชนนั้นโดยพลัน ๑ หวังความสุข
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เชนใด ก็ไดความสุขเชนนั้นโดยพลัน ๑ ขาแตพระอนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายเปนเทวดา
ชื่อวามนาปกายิกา มีอิสระและอํานาจในฐานะ ๓ ประการนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
มีความดําริอยางนี้วา โอหนอ ขอใหเทวดาทั้งปวงนี้พึงมีรางเขียว มีผิวพรรณเขียว นุง ผาเขียว
มีเครื่องประดับเขียว เทวดาเหลานั้นทราบความดําริของขาพระองคแลว ลวนมีรางเขียว มี
ผิวพรรณเขียว นุงผาเขียว มีเครื่องประดับเขียว แลวขาพระองคจึงดําริตอไปวา โอหนอ ขอให
เทวดาทั้งปวงนี้ พึงมีรางเหลือง ฯลฯมีรางแดง ฯลฯ มีรางขาว มีผิวพรรณขาว นุงผาขาว
มีเครื่องประดับขาว เทวดาเหลานั้นก็ทราบความดําริของขาพระองคแลวลวนมีรางขาว มีผิวพรรณ
ขาว นุงผาขาว มีเครื่องประดับขาว เทวดาเหลานั้น ตนหนึ่งขับรอง ตนหนึ่งฟอนรําตนหนึ่ง
ปรบมือ เปรียบเหมือนดนตรีมีองค ๕ ที่เขาปรับดีแลว ตีดังไพเราะทั้งบรรเลงโดยนักดนตรี
ผูเชี่ยวชาญ มีเสียงไพเราะ เราใจ ชวนใหเคลิบเคลิ้มดูดดื่ม และนารื่นรมย ฉันใด
เสียงแหงเครื่องประดับของเทวดาเหลานัน้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน มีเสียงไพเราะเราใจ ชวนให
เคลิบเคลิ้ม ดูดดื่ม และนารืน่ รมยขาพระองคจึงทอดอินทรียลง เทวดาเหลานั้นทราบวา
ขาพระองคไมยินดี จึงอันตรธานไป ณ ที่นนั้ เอง ขาแตพระองคผูเจริญ มาตุคามประกอบดวยธรรม
เทาไร เมื่อตายไป จึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ ประการ เมือ่ ตายไป
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายิกา ธรรม๘ ประการเปนไฉน ดูกรอนุรุทธะ
มาตุคามในโลกนี้ ที่มารดาบิดาผูมุงประโยชนแสวงหาความเกื้อกูล อนุเคราะห เอื้อเอ็นดู
ยอมยกใหแกชายใดผูเปนสามีสําหรับชายนั้น เธอตองตืน่ กอน นอนภายหลัง คอยฟงรับใช
ประพฤติใหถกู ใจกลาวถอยคําเปนที่รัก ๑ ชนเหลาใดเปนที่เคารพของสามี คือ มารดา บิดา
หรือสมณพราหมณ เธอสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหลานั้น และตอนรับทานเหลานัน้ ผูมา
ถึงแลวดวยอาสนะและน้ํา ๑ การงานใดเปนงานในบานของสามี คือการทําผาขนสัตวหรือผาฝาย
เธอเปนคนขยัน ไมเกียจครานในการงานนัน้ ประกอบดวยปญญาอันเปนอุบายในการงานนั้น
สามารถจัดทํา ๑ ชนเหลาใดเปนคนภายในบานของสามี คือ ทาส คนใช หรือกรรมกร
ยอมรูวาการงานที่เขาเหลานัน้ ทําแลวและยังไมไดทํา ๑ ยอมรูอาการของคนภายในผูเปนไขวา
ดีขึ้นหรือทรุดลง ๑ ยอมแบงปนของกินของบริโภคใหแกเขาตามควร ๑ สิ่งใดที่สามีหามาได
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จะเปนทรัพย ขาว เงินหรือทอง ยอมรักษาคุมครองสิ่งนั้นไว และไมเปนนักเลงการพนัน
ไมเปนขโมย ไมเปนนักดื่ม ไมผลาญทรัพยใหพินาศ ๑ เปนอุบาสิกาถึงพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆวาเปนสรณะ เปนผูมีศีล งดเวนจากปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร
มุสาวาท และการดื่มน้ําเมาคือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ เปนผูมกี าร
บริจาค มีใจปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝา มือ
อันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคาม
ประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลา
มนาปกายิกา ฯ
สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหมิ่นสามี ผูหมั่นเพียร
ขวนขวายอยูเปนนิตย เลี้ยงตนอยูทกุ เมื่อ ใหความปรารถนา
ทั้งปวง ไมยังสามีใหขนุ เคือง ดวยถอยคํา แสดงความ
หึงหวง และยอมบูชาผูท ี่เคารพทั้งปวงของสามี เปนผูขยัน
ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤติ
เปนที่พอใจของสามี รักษาทรัพยที่สามีหามาได นารีใดยอม
ประพฤติตามความชอบใจของสามีอยางนี้ นารีนนั้ ยอมเขา
ถึงความเปนเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ
จบสูตรที่ ๖
วิสาขสูตร
[๑๓๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาทของมิคารมารดา
ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล นางวิสาขามิคารมารดาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรวิสาขา
มาตุคามประกอบดวยธรรม๘ ประการนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาเหลา
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มนาปกายิกาธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกนี้ ทีม่ ารดาบิดาผูมุงประโยชน
แสวงหาความเกื้อกูล อนุเคราะห เอื้อเอ็นดู ยอมยกใหแกชายใดผูเปนสามี สําหรับชายนั้น
เธอตองตื่นกอน นอนภายหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ กลาวถอยคําเปนที่รัก ฯลฯ
เปนผูมีการบริจาค มีใจปราศจากมลทินคือ ความตระหนี่ อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว
มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรวิสาขา มาตุคาม
ประกอบ ดวยธรรม ๘ ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลา
มนาปกายิกา ฯ
สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหมิ่นสามี ผูหมั่นเพียร
ขวนขวายอยูเปนนิตย เลี้ยงตนอยูทกุ เมื่อ ใหความปรารถนา
ทั้งปวง ไมยังสามีใหขนุ เคือง ดวยถอยคําแสดงความ
หึงหวง และยอมบูชาผูท ี่เคารพทั้งปวงของสามี เปนผูขยัน
ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤติ
เปนที่พอใจของสามี รักษาทรัพยที่สามีหามาได นารีใดยอม
ประพฤติตามความชอบใจของสามีอยางนี้ นารีนนั้ ยอมเขาถึง
ความเปนเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ
จบสูตรที่ ๗
นกุลสูตร
[๑๓๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ เภสกลามิคทายวัน แขวงเมือง
สุงสุมารคีระ แควนภัคคชนบท ครั้งนั้นแล คหปตานีชื่อนกุลมารดาเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคได
ตรัสวา ดูกรนกุลมารดา มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความ
เปนสหายแหงเทวดาเหลามนาปกายิกา ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรนกุลมารดา มาตุคาม
ในโลกนี้ ที่มารดาบิดามุงประโยชน แสวงหาความเกื้อกูล อนุเคราะห เอื้อเอ็นดู ยอมยกให
แกชายใดผูเปนสามี สําหรับชายนั้น เธอตองตื่นกอน นอนภายหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 211
ใหถูกใจ กลาวถอยคําเปนที่รัก ฯลฯ เปนผูมกี ารบริจาค มีใจปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่
อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีใน
การจําแนกทาน ดูกรนกุลมารดา มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ
สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหมิ่นสามี ผูหมั่นเพียร
ขวนขวายอยูเปนนิตย เลี้ยงตนอยูทกุ เมื่อ ใหความปรารถนา
ทั้งปวง ไมยังสามีใหขนุ เคือง ดวยถอยคําแสดงความ
หึงหวง และยอมบูชาผูท ี่เคารพทั้งปวงของสามี เปนผูขยัน
ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤติ
เปนที่พอใจของสามี รักษาทรัพยที่สามีหามาได นารีใดยอม
ประพฤติตามความชอบใจของสามีอยางนี้ นารีนนั้ ยอมเขาถึง
ความเปนเทวดา เหลามนาปกายิกา ฯ
จบสูตรที่ ๙
อิธโลกสูตรที่ ๑
[๑๓๙] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของมิคารมารดา ในบุพพาราม
ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล นางวิสาขามิคารมารดาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะนางวิสาขามิคารมารดาวา
ดูกรวิสาขา มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้
ชื่อวาปรารภโลกนี้แลว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกนี้ เปนผู
จัดการงานดี ๑ สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี ๑ ประพฤติเปนที่พอใจของสามี ๑ รักษาทรัพย
ที่สามีหามาได ๑ ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูจัดการงานดีอยางไร ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกนี้
เปนคนขยัน ไมเกียจครานในการงานภายในบานของสามี คือ การทําผาขนสัตวหรือการทําผาฝาย
ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในการงานนั้น อาจทํา อาจจัดได ดูกรวิสาขา
มาตุคามเปนผูจัดการงานดีอยางนี้แล ฯ
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ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดีอยางไร ดูกรวิสาขา
มาตุคามในโลกนี้ ยอมรูการงานที่อันโตชนภายในบานของสามี คือ ทาสคนใชหรือกรรมกร
ทําแลววาทําแลว ที่ยังไมไดทําวายังไมไดทํา รูคนที่ปวยไขวาดีขึ้นหรือทรุดลง และแบงของ
เคี้ยวของบริโภคใหตามเหตุที่ควร ดูกรวิสาขามาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี
อยางนี้แล ฯ
ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูประพฤติเปนที่พอใจสามีอยางไร ดูกรวิสาขา มาตุคามใน
โลกนี้ ไมละเมิดสิ่งอันไมเปนที่พอใจของสามีแมเพราะเหตุแหงชีวิตดูกรวิสาขา มาตุคาม
ประพฤติเปนที่พอใจของสามีอยางนี้แล ฯ
ดูกรวิสาขา มาตุคามรักษาทรัพยที่สามีหามาไดอยางไร ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกนี้
จัดการทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทอง ทีส่ ามีหามาไดใหคงอยู ดวยการรักษา คุมครอง
และไมเปนนักเลงการพนัน ไมเปนขโมย ไมเปนนักดื่ม ไมผลาญทรัพยใหพินาศ ดูกรวิสาขา
มาตุคามรักษาทรัพยที่สามีหามาไดอยางนีแ้ ล ดูกรวิสาขา มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
นี้แล ชื่อวาปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ ชื่อวาปรารภโลกนี้แลว ฯ
ดูกรวิสาขา มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ชื่อวา ปฏิบัติเพื่อชัยชนะใน
โลกหนา ชื่อวาปรารภโลกหนาแลว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกนี้
เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ เปนผูถึงพรอมดวยศีล ๑เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ ๑ เปนผูถึง
พรอมดวยปญญา ๑ ฯ
ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาอยางไร ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกนี้
เปนผูมีศรัทธา เชื่อพระปญญาเครื่องตรัสรูของพระตถาคตวาแมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค
พระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไป
ดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอนื่ ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายเปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํ แนกธรรม ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวย
ศรัทธาอยางนี้แล ฯ
ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางไร ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกนี้
เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาท และจากการดื่ม
น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวย
ศีลอยานี้แล ฯ
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ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะอยางไร ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกนี้
มีจิตปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยูค รองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม
ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอม
ดวยจาคะอยางนี้แล ฯ
ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางไร ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกนี้
เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรก
กิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางนี้แล
ดูกรวิสาขา มาตุคามประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อชัยชนะใน
โลกหนา ชื่อวาปรารภโลกหนาแลว ฯ
มาตุคามผูจัดการงานดี สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี
ประพฤติเปนที่พอใจของสามี รักษาทรัพยที่สามีหามาได
มาตุคามนั้นเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล ปราศจากความ
ตระหนี่ รูความประสงค ชําระทางสัมปรายิกัตถ ประโยชน
อยูเปนนิตย นารีใดมีธรรม ๘ ประการนี้ ดังกลาวมานี้
ปราชญทั้งหลายกลาวสรรเสริญนารีแมนั้นวา เปนผูมีศีล ตั้งอยู
ในธรรม พูดคําสัตย อุบาสิกาผูมีศีลเชนนั้น ถึงพรอมดวย
อาการ ๑๖ อยาง ประกอบดวยองคคุณ ๘ ประการ ยอม
เขาถึงเทวโลกประเภทมนาปกายิกา ฯ
จบสูตรที่ ๙
อิธโลกสูตรที่ ๒
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ชื่อวา เปนผูปฏิบัติ
เพื่อชัยชนะในโลกนี้ ชื่อวาปรารภโลกนี้แลว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาตุคามในโลกนี้ เปนผูจดั การงานดี ๑ สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี ๑ ประพฤติเปนที่พอใจ
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สามี ๑ รักษาทรัพยที่สามีหามาได๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามเปนผูจดั การงานดีอยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลายมาตุคามในโลกนี้ เปนคนขยัน ไมเกียจครานในการงานภายในบานของ
สามี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามเปนผูจัดการงานดีอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดีอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มาตุคามในโลกนี้ ยอมรูการงานที่อันโตชนภายในบานของสามี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดีอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มาตุคามประพฤติเปนที่พอใจของสามีอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาตุคามในโลกนี้ ไมละเมิดสิ่งอันเปนที่ไมพอใจของสามีแมเพราะเหตุแหงชีวิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาตุคามประพฤติเปนที่พอใจของสามีอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มาตุคามรักษาทรัพยที่สามีหามาไดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาตุคามในโลกนี้ จัดการทรัพย คือ ขาวเปลือก เงินหรือทอง ที่สามีหามาไดใหคงอยู ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามรักษาทรัพยที่สามีหามาไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคาม
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แลชื่อวาปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ ชื่อวาปรารภโลกนี้แลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ชื่อวาปฏิบัติ เพื่อชัยชนะใน
โลกหนา ชื่อวาปรารภโลกหนาแลว ธรรม ๔ ประการเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคาม
ในโลกนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ เปนผูถึงพรอมดวยศีล ๑ เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ ๑
เปนผูถึงพรอมดวยปญญา ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาตุคามในโลกนี้ เปนผูมีศรัทธา ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางไร ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มาตุคาม
ในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ และจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่
ตั้งแหงความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลายมาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคาม
ในโลกนี้ มีจิตปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยูครองเรือน ฯลฯ มาตุคามเปนผูถึงพรอม
ดวยจาคะอยางนี้แล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาตุคามในโลกนี้ มีปญญา ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ประการนี้แล ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อชัยชนะ
ในโลกหนา ชือ่ วาปรารภโลกหนาแลว ฯ
มาตุคามผูจัดการงานดี สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี
ประพฤติเปนที่พอใจของสามี รักษาทรัพยที่สามีหามาได
มาตุคามนั้นเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล ปราศจากความ
ตระหนี่ รูความประสงค ชําระทางสัมปรายิกัตถประโยชน
อยูเปนนิตย นารีใดมีธรรม ๘ ประการนี้ ดังกลาวมานี้
ปราชญทั้งหลายเรียกนารีแมนั้นวา เปนผูมีศีล ตั้งอยูในธรรม
พูดคําสัตย อุบาสิกาผูมีศีลเชนนั้น ถึงพรอมดวยอาการ ๑๖
อยาง ประกอบดวยองคคุณ ๘ ประการ ยอมเขาถึง
เทวโลกประเภทมนาปกายิกา ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอุโปสถวรรคที่ ๕
___________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สังขิตตสูตร
๒. วิตถตสูตร
๓. วิสาขสูตร
๔. วาเสฏฐสูตร
๕. โพชฌาสูตร
๖. อนุรุทธสูตร
๗. วิสาขสูตร
๘. นกุลสูตร
๙. อิธโลกสูตรที่ ๑
๑๐. อิธโลกสูตรที่ ๒ ฯ
จบปณณาสก
________
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วรรคที่ไมไดสงเคราะหเขาในปณณาสก
สันธานวรรคที่ ๑
โคตมีสูตร
[๑๔๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกล กรุงกบิลพัสดุ
แควนสักกะ ครั้งนั้นแล พระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ทรงถวายบังคมแลว ประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดการออกบวชเปนบรรพชิต
ในธรรมวินยั ที่พระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรพระนางโคตมี
อยาเลย พระนางอยาชอบใจการออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลวของ
มาตุคามเลย ฯ
แมครั้งที่ ๒ พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็กราบทูลพระผูมีพระภาคอีกวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดการออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่
พระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกรพระนางโคตมี อยาเลย
พระนางอยาชอบใจการออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลวของมาตุคามเลย ฯ
แมครั้งที่ ๓ พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็กราบทูลพระผูมีพระภาคอีกวาขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดการออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัย
ที่พระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรพระนางโคตมี อยาเลย พระนาง
อยาชอบใจการออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวของมาตุคามเลย ฯ
ลําดับนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงพระดําริวา พระผูมีพระภาค ไมทรงอนุญาตให
มาตุคามออกบวช เปนบรรพชิตในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตทรงประกาศแลว เปนผูม ีทุกข เสีย
พระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสงอยู ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรง
กระทําประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป ฯ
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ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับอยูในกรุงกบิลพัสดุ ตามพระประสงค แลวเสด็จ
จาริกไปทางพระนครเวสาลี เมื่อเสด็จจาริกไปโดยลําดับ เสด็จไปถึงพระนครเวสาลี ไดยินวา
ณ ที่นั้นพระผูม ีพระภาคประทับอยูที่กูฏาคารศาลาปามหาวัน ใกลพระนครเวสาลี ครั้งนั้น พระ
นางมหาปชาบดีโคตมีทรงปลงพระเกศาแลว ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จไปทางพระนครเวสาลี
พรอมกับเจาหญิงสากิยะหลายพระองค เสด็จเขาไปยังกูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลพระนคร
เวสาลีโดยลําดับ พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงมีพระบาทระบม มีพระกายเต็มดวยละออง มีทุกข
เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสงอยูประทับยืนอยู ณ ซุมประตูดาน
นอก ทานพระอานนทไดแลเห็นพระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงมีพระบาทระบม มีพระกายเต็มดวย
ละออง มีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสง ประทับยืนอยู ณ
ซุมประตูดานนอก ครั้นเห็นแลว จึงกลาวความขอนี้กะพระนางวา ดูกรพระนางโคตมี เพราะ
เหตุอะไรหนอ พระนางจึงมีพระบาทระบม มีพระกายเต็มดวยละออง มีทุกข เสียพระทัย มี
พระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสง ประทับยืนอยู ณ ซุมประตูดานนอก พระนาง
มหาปชาบดีโคตมีตรัสตอบวา ขาแตทานพระอานนท ความจริงก็เปนเชนนั้น พระผูมีพระภาค
ไมทรงอนุญาตใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตทรงประกาศแลว ทาน
พระอานนทกลาววา ถาอยางนั้นขอเชิญพระนางรออยูทนี่ ี้แหละ ตราบเทาที่อาตมภาพทูลขอพระผูมี
พระภาคใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินยั นี้ ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนาง
มหาปชาบดีโคตมีนี้ ทรงมีพระบาทระบมมีพระกายเต็มดวยละออง มีทุกข เสียพระทัย มี
พระพักตรนองดวยน้ําพระเนตรทรงกันแสง ประทับยืนอยู ณ ซุมประตูดานนอก เพราะพระผู
มีพระภาคไมทรงอนุญาตใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตทรงประกาศ
แลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดออกบวชเปนบรรพชิต
ในธรรมวินยั ที่พระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท อยาเลย
เธออยาชอบใจใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลวเลย ฯ
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แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ
แมครั้งที่ ๓ ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
ประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรง
ประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนทอยาเลย เธออยาชอบใจใหมาตุคามออก
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลวเลย ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดมีความคิดดังนีว้ า พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาตใหมาตุคาม
ออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ผิฉะนั้น เราพึงทูลขอ
พระผูมีพระภาคใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตทรงประกาศแลวโดย
ปริยายแมอนื่ ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
มาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตทรงประกาศแลว ควรจะทําใหแจงซึ่ง
โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผลไดหรือไม พระเจาขาพระผูมพี ระภาคตรัส
วา ดูกรอานนท มาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลว ควรทําใหแจง
แมโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผลอรหัตผลได ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ถามาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคต
ทรงประกาศแลว ทําใหแจงแมโสดาปตติผล สกทาคามิผลอนาคามิผล อรหัตผลได ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงมีอุปการะมาก เปนพระมาตุจฉาของพระผูมีพระภาค ทรง
ทะนุถนอมเลีย้ งดูใหพระผูมพี ระภาคทรงดืม่ น้ํานม ในเมือ่ พระชนนีทวิ งคตแลว ขาแตพระองคผู
เจริญขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยทีพ่ ระ
ตถาคตทรงประกาศแลวเถิด ฯ
พ. ดูกรอานนท ถาพระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงรับครุธรรม ๘ ประการ นั่นแหละ
เปนอุปสมบทของพระนาง คือ ภิกษุณี แมอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป พึงทําการกราบไหว ลุกรับ
ทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกภกิ ษุแมอุปสมบทในวันนัน้ แมธรรมขอนี้ภิกษุณีตองสักการะ
เคารพ นับถือ บูชาไมพึงกาวลวงตลอดชีวติ ฯ
ภิกษุณีไมพงึ เขาจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ แมธรรมขอนี้ ภิกษุณตี องสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ
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ภิกษุณีตองแสวงหาภิกษุผูถามถึงการทําอุโบสถ และการเขาไปรับโอวาทจากภิกษุสงฆทุก
กึ่งเดือน แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือบูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ
ภิกษุณีอยูจาํ พรรษาแลว ตองปวารณาในอุภโตสงฆดว ยฐานะ ๓ ประการ คือ ดวยไดเห็น
ไดฟง และรังเกียจ แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตอ งสักการะ เคารพนับถือ บูชา ไมพึงกาวลวง
ตลอดชีวิต ฯ
ภิกษุณีตองครุธรรมแลว พึงประพฤติมานัตปกษหนึ่ง ในอุภโตสงฆ แมธรรมขอนี้
ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ
ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในอุภโตสงฆ เพื่อนางสิกขมานาผูมีสิกขาอันศึกษาแลวใน
ธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ป แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมพึง
กาวลวงตลอดชีวิต ฯ
ภิกษุณีตองไมดา ไมบริภาษภิกษุโดยปริยายใดๆ แมธรรมขอนี้ภิกษุณีตองสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวติ ฯ
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป หามภิกษุณวี ากลาวตักเตือนภิกษุ ไมหามภิกษุวากลาวตักเตือน
ภิกษุณี แมธรรมขอนี้ ภิกษุณตี องสักการะ เคารพ นับถือ บูชาไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ
ดูกรอานนท ถาพระนางมหาปชาบดีโคตมีรับครุธรรม ๘ ประการนี้ได นัน้ แลเปน
อุปสัมปทาของพระนาง ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอานนทเรียนครุธรรม ๘ ประการนี้ ในสํานักพระผูมีพระภาคแลว
เขาไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตมี แลวกลาวขอความนีก้ ะพระนางวา ดูกรพระนางโคตมี ถาแม
พระนางพึงยอมรับครุธรรม ๘ ประการไดนั้นแลเปนอุปสัมปทาของพระนาง คือ ภิกษุณี
แมอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป ตองกระทําการกราบไหว ลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกภิกษุ
แมอุปสมบทในวันนั้น แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมพึงกาว
ลวงตลอดชีวิต ฯลฯ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป หามภิกษุณวี ากลาวตักเตือนภิกษุไมหามภิกษุวา
กลาวตักเตือนภิกษุณี แมธรรมขอนี้ ภิกษุณตี องสักการะ เคารพนับถือ บูชา ไมพึงกาวลวง
ตลอดชีวิต ดูกรพระนางโคตมี ถาแลพระนางพึงยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ได นั้นแลจักเปน
อุปสัมปทาของพระนาง ฯ
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พระนางมหาปชาบดีโคตมีกลาววา ขาแตทานพระอานนท หญิงหรือชายแรกรุนหนุมสาว
ชอบประดับ ตกแตง อาบน้ําชําระรางกายแลว ไดพวงดอกอุบลพวงมะลิ หรือพวงลําดวน
แลว เอามือทั้งสองประคองวางไวบนศีรษะ ฉันใดดิฉนั ก็ยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ ไมกาว
ลวงตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ พระนาง
มหาปชาบดีโคตมีทรงยอมรับครุธรรม ๘ ประการไมกาวลวงจนตลอดชีวิต ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท หากมาตุคามจักไมไดออกบวชเปนบรรพชิต
ในธรรมวินยั ที่ตถาคตประกาศแลว พรหมจรรยก็ยังจะตั้งอยูไดนานสัทธรรมพึงดํารงอยูได ๑,๐๐๐ ป
แตเพราะมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลว พรหมจรรยจะไมตั้ง
อยูนาน ทั้งสัทธรรมก็จักดํารงอยูเพียง ๕๐๐ ป ดูกรอานนท ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ทีม่ ีหญิงมาก
ชายนอย ตระกูลนั้นถูกพวกโจรกําจัดไดงาย แมฉันใด มาตุคามไดออกบวชเปนบรรพชิตใน
ธรรมวินัยใด พรหมจรรยในธรรมวินัยนัน้ จักไมตั้งอยูน าน ฉันนัน้ เหมือนกัน อนึ่ง ขยอกลง
ในนาขาวที่สมบูรณ นาขาวนั้นก็ยอมไมตงั้ อยูนานแมฉนั ใด ... เพลี้ยลงในไรออยที่สมบูรณ ไรออย
นั้นก็ยอมไมตงั้ อยูนาน แมฉนั ใด มาตุคามไดออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยใด พรหมจรรย
ในธรรมวินยั นั้น ยอมไมตั้งอยูนาน ฉันนัน้ เหมือนกัน อนึ่ง บุรษุ กั้นคันสระใหญไวกอน เพื่อ
ไมใหน้ําไหลออก แมฉันใด เราบัญญัติ ครุธรรม ๘ ประการ ไมใหภิกษุณีกาวลวงตลอดชีวิต
เสียกอน ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๑
โอวาทสูตร
[๑๔๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลพระ
นครเวสาลี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแล สงฆพึงสมมติใหเปนผูสอนนางภิกษุณี ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุประกอบดวยธรรม ๘ ประการ สงฆพึงสมมติ
ใหเปนผูสอนนางภิกษุณี ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน
ผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดี
ทวยทิฐิ ๑ จําปาติโมกขทั้ง ๒ ไดโดยพิสดาร จําแนกแจกแจงวินิจฉัยไดถูกตอง ทั้งโดยสูตรและ
โดยพยัญชนะ ๑ เปนผูมีวาจางามกลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอัน
สละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูสามารถเพื่อชี้แจงภิกษุณีสงฆใหเห็นแจง ให
สมาทานใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา ๑ เปนที่รัก เปนทีพ่ อใจของภิกษุณีทั้งหลายโดยมาก ๑
ไมเคยตองอาบัติหนัก กับนางภิกษุณีผูบวชอุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาคนุงหมผากาสาวพัสตร ๑
เปนผูมีพรรษา ๒๐ หรือเกินกวา ๑ ดูกรอานนทภกิ ษุประกอบดวยธรรม ๘ ประการนีแ้ ล สงฆ
พึงสมมติใหเปนผูสอนนางภิกษุณี ฯ
จบสูตรที่ ๒
สังขิตตสูตร
[๑๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกล
พระนครเวสาลี ครั้งนั้นแล พระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอแกหมอมฉัน
ซึ่งหมอมฉันไดฟงแลว จะพึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดีย่ วอยูเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโคตมี ทานพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อ
ความกําหนัด ไมเปนไปเพื่อความคลายกําหนัด เปนไปเพื่อประกอบสัตวไว ไมเปนไปเพื่อ
พรากสัตวออก เปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส ไมเปนไปเพื่อไมสั่งสมกิเลส เปนไปเพื่อความเปนผู
มักมาก ไมเปนไปเพื่อความเปนผูมักนอย เปนไปเพื่อความไมสันโดษ ไมเปนไปเพื่อความ
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สันโดษ เปนไปเพื่อความคลุกคลีดวยหมูคณะ ไมเปนไปเพื่อความสงัด เปนไปเพื่อความ
เกียจคราน ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร เปนไปเพื่อความเปนคนเลี้ยงยาก ไมเปนไปเพื่อความ
เปนคนเลี้ยงงาย ดูกรโคตมี ทานพึงทรงจําไวโดยสวนหนึง่ วา นี้ไมใชธรรม ไมใชวินยั ไมใช
คําสั่งสอนของพระศาสดา ฯ
ดูกรโคตมี ทานพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อคลายกําหนัด ไมเปนไป
เพื่อความกําหนัด เปนไปเพือ่ ไมประกอบสัตวไว ไมเปนไปเพื่อประกอบสัตวไว เปนไปเพื่อ
ไมสั่งสมกิเลส ไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส เปนไปเพื่อความเปนผูมักนอย ไมเปนไปเพื่อความ
เปนผูมักมาก เปนไปเพื่อสันโดษไมเปนไปเพื่อไมสันโดษ เปนไปเพื่อความสงัด ไมเปนไป
เพื่อความคลุกคลีดวยหมูคณะ เปนไปเพื่อปรารภความเพียร ไมเปนไปเพื่อความเกียจคราน
เปนไปเพื่อความเปนคนเลี้ยงงาย ไมเปนไปเพื่อความเปนคนเลี้ยงยาก ดูกรโคตมี ทานพึงทรงจํา
ไวโดยสวนหนึ่งวา นีเ้ ปนธรรมเปนวินยั เปนคําสั่งสอนของพระศาสดา ฯ
จบสูตรที่ ๓
ทีฆชาณุสูตร
[๑๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ นิคมแหงชาวโกฬิยะชื่อ กักกรปตตะ
ใกลเมืองโกฬิยะ ครั้งนั้นแล โกฬิยบุตรชื่อทีฆชาณุ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคเปนคฤหัสถยังบริโภคกาม อยูครองเรือน นอนเบียดบุตร ใชจนั ทนใน
แควนกาสี ยังทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล ยังยินดีเงินและทองอยู ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมที่เหมาะแกขาพระองค อันจะพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุขในปจจุบัน เพื่อประโยชนเพื่อความสุขในภายหนาเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
เพื่อความสุขในปจจุบันแกกลุ บุตร ๔ ประการเปนไฉนคือ อุฏฐานสัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑
กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑ ฯ
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ดูกรพยัคฆปชชะ ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยงชีพดวยการหมั่น
ประกอบการงาน คือ กสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม รับราชการฝายทหาร รับราชการ
ฝายพลเรือน หรือศิลปอยางใดอยางหนึ่ง เปนผูขยันไมเกียจครานในการงานนั้น ประกอบดวย
ปญญาเครื่องสอดสองอันเปนอุบายในการงานนั้น สามารถจัดทําได ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวา
อุฏฐานสัมปทา ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ ก็อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีโภคทรัพยที่หามาได
ดวยความขยันหมั่นเพียร สั่งสมดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัวชอบธรรม ไดมาโดยธรรม
เขารักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูลดวยทําไวในใจวา ไฉนหนอ พระราชาไมพึง
บริโภคทรัพยเหลานี้ของเรา โจรไมพึงลัก ไฟไมพึงไหม น้ําไมพึงพัดไป ทายาทผูไมเปนที่รัก
จะไมพึงลักไป ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาอารักขสัมปทา ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ ก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ อยูอาศัยในบานหรือ
นิคมใด ยอมดํารงตน เจรจา สั่งสนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมนั้น ซึ่งเปนคฤหบดี หรือ
บุตรคฤหบดี เปนคนหนุมหรือคนแก ผูมีสมาจารบริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล จาคะ
ปญญา ศึกษาศรัทธาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศึกษาศีลสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศีล
ศึกษาจาคสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยจาคะ ศึกษาปญญาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยปญญา ดูกร
พยัคฆปชชะนีเ้ รียกวากัลยาณมิตตตา ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ ก็สมชีวติ เปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ รูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อม
แหงโภคทรัพย แลวเลีย้ งชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนักไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายได
ของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกรพยัคฆปชชะ
เปรียบเหมือนคนชั่งตราชั่งหรือลูกมือคนชั่งตราชั่ง ยกตราชั่งขึ้นแลว ยอมลดออกเทานี้
หรือตองเพิ่มเขาเทานี้ ฉันใด กุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน รูทางเจริญและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย
แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตอง
เหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกรพยัคฆปชชะ ถากุลบุตรผูนี้มีรายได
นอย แตเลี้ยงชีวิตอยางโอโถงจะมีผูวาเขาวา กุลบุตรผูนี้ใชโภคทรัพยเหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อ
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ฉะนั้น ก็ถากุลบุตรผูที่มีรายไดมาก แตเลี้ยงชีพอยางฝดเคือง จะมีผูวาเขาวา กุลบุตรผูนี้จักตาย
อยางอนาถา แตเพราะกุลบุตรผูนี้รูทางเจริญและทางเสื่อมแหงโภคทรัพยแลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ
ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจาย
ของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาสมชีวิตา ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเสื่อม ๔ ประการ
คือ เปนนักเลงหญิง ๑ เปนนักเลงสุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑มีมิตรชั่ว สหายชั่ว เพื่อนชั่ว ๑
ดูกรพยัคฆปชชะ เปรียบเหมือนสระน้ําใหญมีทางไหลเขา ๔ ทาง ทางไหลออก ๔ ทาง บุรุษ
พึงปดทางไหลเขา เปดทางไหลออกของสระนั้น ฝนก็มติ กตองตามฤดูกาล ดวยประการฉะนี้
สระน้ําใหญนนั้ พึงหวังความเสื่อมอยางเดียว ไมมีความเจริญเลย ฉันใด โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบ
อยางนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมมีทางเสื่อม ๔ ประการ คือ เปนนักเลงหญิง ๑ เปนนักเลง
สุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑ มีมิตรชั่ว สหายชัว่ เพื่อนชัว่ ๑ ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเจริญ ๔ ประการ
คือ ไมเปนนักเลงหญิง ๑ ไมเปนนักเลงสุรา ๑ ไมเปนนักเลงการพนัน ๑ มีมิตรดี สหายดี
เพื่อนดี ๑ ดูกรพยัคฆปชชะ เปรียบเหมือนสระน้ําใหญ มีทางไหลเขา ๔ ทาง ไหลออก ๔ ทาง
บุรุษพึงเปดทางไหลเขาปดทางไหลออกของสระนั้น ทั้งฝนก็ตกตองตามฤดูกาล ดวยประการ
ฉะนี้สระน้ําใหญนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียว ไมมีเสือ่ ม ฉันใด โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบ
อยางนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมมีทางเจริญ ๔ ประการ คือ ไมเปนนักเลงหญิง ๑ ไมเปน
นักเลงสุรา ๑ ไมเปนนักเลงการพนัน ๑ มีมิตรดีสหายดี เพื่อนดี ๑ ดูกรพยัคฆปชชะ
ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขในปจจุบันแกกุลบุตร ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพือ่ ความสุขในภายหนา
แกกุลบุตร ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ สัทธาสัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑
ปญญาสัมปทา ๑ ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ ก็สัทธาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้มีศรัทธาคือ เชื่อ
พระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปน
ผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรพยัคฆปชชะนี้เรียกวาสัทธาสัมปทา ฯ
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ดูกรพยัคฆปชชะ สีลสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เปนผูงดเวน จากปาณา
ติบาต ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกร
พยัคฆปชชะ นี้เรียกวาสีลสัมปทา ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ ก็จาคสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีจิตปราศจากมลทินคือ
ความตระหนี่ อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามือชุมยินดีในการสละ ควรแกการขอ
ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรพยัคฆปชชะนีเ้ รียกวาจาคสัมปทา ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เปนผูมปี ญญา คือ
ประกอบดวยปญญาที่เห็นความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกข
โดยชอบ ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาปญญาสัมปทาดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม ๔ ประการนี้แล
ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนเพือ่ ความสุขในภายหนาแกกุลบุตร ฯ
คนหมั่นในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม
เลี้ยงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพยทหี่ ามาได มีศรัทธา
ถึงพรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหนี่ ชําระทาง
สัมปรายิกประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาว
นี้ของผูครองเรือน ผูมีศรัทธา อันพระพุทธเจาผูมีพระนาม
อันแทจริงตรัสวา นําสุขมาใหในโลกทั้งสอง คือ ประโยชน
ในปจจุบันนีแ้ ละความสุขในภายหนา บุญ คือ จาคะนี้
ยอมเจริญแกคฤหัสถดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
อุชชยสูตร
[๑๔๕] ครั้งนั้นแล อุชชยพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
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ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตทานพระโคดม ขาพระองคใครจะไปอยูตางถิ่น ขอ
ทานพระโคดมโปรดแสดงธรรมที่จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขในปจจุบัน เพื่อ
ประโยชนเพื่อความสุขในภายหนา แกขาพระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
เพื่อความสุขในปจจุบัน ๔ ประการเปนไฉน คือ อุฏฐานสัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณ
มิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑ ฯ
ดูกรพราหมณ ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยงชีพดวยความหมั่น
ประกอบการงาน ... ดูกรพราหมณ นีเ้ รียกวาอุฏฐานสัมปทา ฯ
ดูกรพราหมณ ก็อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพยที่หามาดวยความ
หมั่นเพียร สั่งสมดวยกําลังแขน ... ดูกรพราหมณ นีเ้ รียกวาอารักขสัมปทา ฯ
ดูกรพราหมณ ก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด
ยอมดํารงตน เจรจาสนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมนัน้ ...ดูกรพราหมณ นี้เรียกวา
กัลยาณมิตตตา ฯ
ดูกรพราหมณ ก็สมชีวิตาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้รทู างเจริญแหงโภคทรัพยและทาง
เสื่อมแหงโภคทรัพย แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ... ดูกรพราหมณ
นี้เรียกวาสมชีวิตา ฯ
ดูกรพราหมณ โภคทรัพยที่เกิดขึน้ โดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเสือ่ ม ๔ ประการ
คือ เปนนักเลงหญิง ๑ เปนนักเลงสุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑มีมิตรชั่ว สหายชั่ว
เพื่อนชั่ว ๑ ... ฯ
ดูกรพราหมณ โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้ ยอมมีทางเจริญอยู ๔ ประการ คือ
ไมเปนนักเลงหญิง ๑ ไมเปนนักเลงสุรา ๑ ไมเปนนักเลงการพนัน ๑ มีมิตรดี สหายดี
เพื่อนดี ๑ ... ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขใน
ปจจุบันแกกุลบุตร ฯ
ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขในภายหนา
แกกุลบุตร ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ศรัทธาสัมปทา ๑ ศีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑
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ปญญาสัมปทา ๑ ดูกรพราหมณก็ศรัทธาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้เปนผูมีศรัทธา ...
นี้เรียกวาศรัทธาสัมปทา ฯ
ดูกรพราหมณ ศีลสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ
งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกรพราหมณ นี้เรียกวา
ศีลสัมปทา ฯ
ดูกรพราหมณ ก็จาคสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีจิตปราศจากความตระหนี่
อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามือชุม ยินดีในการสละควรแกการขอ ยินดีในการ
จําแนกทาน ดูกรพราหมณ นี้เรียกวาจาคสัมปทา ฯ
ดูกรพราหมณ ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้เปนผูมีปญ
 ญา ฯลฯ นี้เรียกวา
ปญญาสัมปทา ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข
ในภายหนาแกกุลบุตร ฯ
คนหมั่นในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม
เลี้ยงชีพพอเหมาะ ตามรักษาทรัพยทหี่ ามาได มีศรัทธา
ถึงพรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหนี่ ชําระทาง
สัมปรายิกประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาว
มานี้ ของผูครองเรือน ผูมีศรัทธา อันพระพุทธเจาผูม ี
พระนามอันแทจริง ตรัสวา นําสุขมาใหในโลกทั้งสอง คือ
ประโยชนในปจจุบันนี้ และสุขในภายหนา บุญคือจาคะนี้
ยอมเจริญแกคฤหัสถ ดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
ภยสูตร
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา ภัย เปนชื่อของกาม คําวา ทุกข เปนชื่อของกาม
คําวา โรค เปนชื่อของกาม คําวา หัวฝ เปนชื่อของกามคําวา ลูกศร เปนชื่อของกาม
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คําวา ความของ เปนชื่อของกาม คําวา เปอกตม เปนชือ่ ของกาม คําวา การอยูในครรภ
เปนชื่อของกาม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็เพราะเหตุไร คําวา ภัย จึงเปนชื่อของกาม เพราะบุคคลผูนี้
ยินดีในกามราคะ พัวพันในฉันทราคะ ยอมไมพนไปจากภัยทั้งในปจจุบัน ทั้งในภายหนา ฉะนั้น
คําวา ภัย จึงเปนชื่อของกาม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็เพราะเหตุไรคําวา ทุกข ฯลฯ โรค ฯลฯ หัวฝ ฯลฯ ลูกศร ฯลฯ
ความของ ฯลฯ เปอกตม จึงเปนชื่อของกาม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็เพราะเหตุไรคําวา การอยูในครรภ จึงเปนชื่อของกาม เพราะ
บุคคลนี้ยินดีในกามราคะ พัวพันในฉันทราคะ ยอมไมหลุดพนไปจากการอยูในครรภทั้งในปจจุบนั
ทั้งในภายหนา ฉะนั้น คําวา การอยูในครรภ จึงเปนชื่อของกาม ฯ
ภัย ทุกข โรค หัวฝ ลูกศร ความของ เปอกตม และ
การอยูในครรภ นี้เรียกวากามที่ปุถุชนของอยูแลว อันกาม
สุขครอบงําแลว ยอมไปเพื่อเกิดในครรภอีก ก็เพราะ
ภิกษุมีความเพียร ยินดีดวยสัมปชัญญะ ภิกษุเห็นปานนี้นั้น
กาวลวงทางหมุนเวียนที่ขามไดยากนีไ้ ดแลว ยอมพิจารณา
เห็นหมูส ัตวผูเขาถึงชาติและชรา ดิ้นรนอยู ฯ
จบสูตรที่ ๖
อาหุเนยยสูตรที่ ๑
[๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการเปนผูควรของคํานับ
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทํา อัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๘ ประการเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
มีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททัง้ หลาย ๑ เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวย
ทิฐิ ๑ เปนผูมมี ิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ๑ เปนสัมมาทิฐิ ประกอบดวยความเห็นชอบ ๑
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มีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยู
เปนสุขในปจจุบัน ๑ ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมากคือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ
ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมากพรอมทัง้ อาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็น
หมูสัตว ฯลฯดวยทิพจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรม ๑ กระทําใหแจงซึง่ เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘
ประการนี้แล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๗
อาหุเนยยสูตรที่ ๒
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีศีล ฯลฯสมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสตู ฯลฯ
แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ๑ เปนผูปรารภความเพียร มีกําลัง มีความบากบัน่ มั่นคง ไมทอดธุระ
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร อยูใ นเสนาสนะ อันสงัด ๑เปนผูอดกลั้น
ความไมยนิ ดีและความยินดี ระงับความไมยินดีที่เกิดขึ้นแลว ๑เปนผูอดกลั้นความกลัวตอภัย
เสียได ระงับความกลัวตอภัยที่เกิดขึ้นแลว ๑มีปรกติไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไม
ลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่งเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๘
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อัฏฐปุคคลสูตรที่ ๑
[๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๘ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ
ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๘ จําพวกเปนไฉน คือพระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทํา
ใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๑ พระสกทาคามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ๑
พระอนาคามี ๑ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ๑ พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติ
เพื่ออรหัตตผล ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๘ จําพวกนีแ้ ล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปน
นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
บุคคลผูปฏิบัติ ๔ จําพวก ผูตั้งอยูใ นผล ๔ จําพวกนี้เปนสงฆ
ผูปฏิบัติตรง มีปญญา มีศีล และจิตมัน่ คง ยอมกระทําบุญ
ของมนุษยผูเพงบุญบูชาอยูใหมีผลมาก ทานที่ใหในสงฆ
ยอมมีผลมาก ฯ
จบสูตรที่ ๙
อัฏฐปุคคลสูตรที่ ๒
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๘ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ
ของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๘ จําพวกเปนไฉน คือพระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อ
กระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๑ พระสกทาคามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ๑
พระอนาคามี ๑ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ๑ พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติ
เพื่ออรหัตตผล ๑ บุคคล ๘ จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ผูปฏิบัติ ๔ จําพวก ผูตั้งอยูในผล ๔ จําพวก สงฆนี้คอื
บุคคล ๘ จําพวก เปนผูส ูงสุดกวาสัตวทั้งหลาย ยอม
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กระทําบุญของมนุษยผเู พงบุญบูชาอยูใ หมีผลมาก ทานที่ให
ในสงฆนี้ยอมมีผลมาก ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสันธานวรรคที่ ๑
___________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โคตมีสูตร
๒. โอวาทสูตร
๓. สังขิตตสูตร
๔. ทีฆชาณุสูตร
๕. อุชชยสูตร
๖. ภยสูตร
๗. อาหุเนยยสูตรที่ ๑
๘. อาหุเนยยสูตรที่ ๒
๙. อัฏฐปุคคลสูตรที่ ๑
๑๐. อัฏฐปุคคลสูตรที่ ๒ ฯ
___________
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จาลวรรคที่ ๓
อิจฉาสูตร
[๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๘ จําพวกมีปรากฏอยูในโลก ๘ จําพวกเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่องกันไป ยอม
เกิดความปรารถนาลาภ เธอยอมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อ
ที่จะไดลาภ ลาภไมเกิดขึ้นเธอยอมเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ ถึงความหลงใหล
เพราะไมไดลาภนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูปรารถนาลาภ หมั่นเพียรพยายามเพื่อ
จะไดลาภ แตไมไดลาภ เศราโศก ร่ําไร และเคลื่อนจากสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิ ตอเนือ่ งกันไป ยอมเกิด
ความปรารถนาลาภ เธอยอมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภเมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะ
ไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอยอมมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้
เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภยอมหมั่นเพียรพยายามเพือ่ จะไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมา
ประมาท และเคลื่อนจากสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิ ตอเนือ่ งกันไป ยอมเกิด
ความปรารถนาลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อเธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะ
ไดลาภ ลาภไมเกิดขึ้น เธอยอมเศราโศก ลําบากร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ ถึงความหลงใหล
เพราะไมไดลาภนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรียกวาผูมคี วามปรารถนาลาภ ไมหมั่นเพียร
พยายามเพื่อจะไดลาภ ไมไดลาภเศราโศก ร่ําไร และเคลื่อนจากสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิ ตอเนือ่ งกันไป ยอมเกิด
ความปรารถนาลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อเธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะ
ไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอยอมมัวเมาถึงประมาทเพราะลาภนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวา
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ผูมีความปรารถนาลาภ ไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมา ประมาท และ
เคลื่อนจากสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิ ตอเนือ่ งกันไป ยอมเกิด
ความปรารถนาลาภ เธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพือ่ จะไดลาภ
ลาภไมเกิดขึ้น เธอไมเศราโศก ไมลําบากไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหล
เพราะไมไดลาภนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมคี วามปรารถนาลาภ หมั่นเพียรพยายาม
เพื่อจะไดลาภไมไดลาภแลว ไมเศราโศก ไมร่ําไร และไมเคลื่อนจากสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ก็ภกิ ษุในธรรมวินยั นี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่องกันไป ยอม
เกิดความปรารถนาลาภ เธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะ
ไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอไมมวั เมา ไมถึงความประมาทเพราะไดลาภนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภยอมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ไดลาภแลว ก็ไม
มัวเมาประมาท และไมเคลือ่ นจากสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิ ตอเนือ่ งกันไป ยอมเกิด
ความปรารถนาลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อเธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะได
ลาภ ลาภไมเกิดขึ้น เธอไมเศราโศก ไมร่ําไรไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหลเพราะไมได
ลาภนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหมัน่ เพียรพยายามเพื่อจะ
ไดลาภ ไมไดลาภแลว ไมเศราโศก ไมร่ําไร และไมเคลื่อนจากสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิ ตอเนือ่ งกันไป ยอมเกิด
ความปรารถนาลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อเธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะ
ไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอไมมวั เมา ไมถึงความประมาทเพราะไดลาภนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ไดลาภแลว ไมมัวเมา
ประมาท และไมเคลื่อนจากสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๘ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏอยู
ในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๑
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อลสูตรที่ ๑
[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ เปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกทั้งตนและผูอื่น ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมคี วามเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟง
แลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม ๑ เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย
ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ราเริง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แลเปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกทั้งตนเองและผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๒
อลสูตรที่ ๒
[๑๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกทั้งตนและผูอื่น ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมมีความเขาใจไดเร็วในอกุศลธรรมทั้งหลาย แตเปนผูทรงจําธรรมที่
ไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม ๑ เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย
ไมมีโทษ ใหรปู ระโยชน ๑ เปนผูชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญราเริง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ลเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกทั้งตนเองและผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๓
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อลสูตรที่ ๓
[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ธรรม
๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีความเขาใจไดเร็วใน
อกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผูทรงจําธรรมที่ฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจํา
แลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ
ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไมหาชีแ้ จงสพรหมจารี
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงไม ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๔
ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกตน แตไมเปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๔
อลสูตรที่ ๔
[๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเขาใจไดเร็วใน
กุศลธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ แตไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดฟง
แลว และหารูอ รรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑เปนผูชี้แจง
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกผูอื่น แตไมเปนผู
สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ฯ
จบสูตรที่ ๕
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อลสูตรที่ ๕
[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกผูอื่น
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็ว
ในกุศลธรรมทั้งหลาย แตเปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนือ้ ความแหงธรรมที่ทรงจํา
แลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา
ไพเราะประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไม และหาชี้แจง
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงไม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกตน แตไมเปนผู
สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๖
อลสูตรที่ ๖
[๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็ว
ในกุศลธรรมทั้งหลาย แตเปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ ไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ได
ทรงจําแลว หารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ ชีแ้ จง
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกผูอื่น แตไมเปนผู
สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ฯ
จบสูตรที่ ๗

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 237
อลสูตรที่ ๗
[๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๒ ประการ เปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกผูอื่น
ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจได
เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมเปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว แตพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ได
ทรงจําแลว ๑รูอ รรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไม ไมชี้แจง
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๒ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถใน
อันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๘
อลสูตรที่ ๘
[๑๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ เปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน
ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็ว
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ไมพจิ ารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจําแลว
หารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม แตเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ
ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ชี้แจงสพรหมจารี
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลายภิกษุประกอบดวยธรรม ๒
ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ฯ
จบสูตรที่ ๙
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สังขิตตสูตร
[๑๖๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาค
โปรดแสดงธรรมโดยยอแกขา พระองค ที่ขาพระองคไดฟง แลว พึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว
ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเ ถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา โมฆบุรุษบางพวกในโลกนี้ ยอมเชื้อเชิญเราโดยหาเหตุมิได
เมื่อเรากลาวธรรมแลว ยอมสําคัญเราวาควรติดตาม ดวยคิดวาขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผู
มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองคขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมโดยยอ ไฉนหนอ
เราพึงรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิต ของพระผูมีพระภาค ไฉนหนอเราพึงเปนทายาทแหงภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเพราะฉะนัน้ แหละภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักตั้งมั่น ดํารงอยู
ดวยดีในภายใน และธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลวจักไมครอบงําจิตไดดกู รภิกษุ เธอพึง
ศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เมือ่ ใด จิตของเธอเปนจิตตั้งมั่นดํารงอยูดว ยดีแลวในภายใน และธรรม
อันเปนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลวไมครอบงําจิตได เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอยางนีว้ า เราจักเจริญ
กระทําใหมากซึ่งเมตตาเจโตวิมุติ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนทีต่ ั้ง ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภ
ดีแลว ดูกรภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญกระทําใหมากซึ่งสมาธิ
นี้อยางนีแ้ ลว เมื่อนั้น เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตกวิจาร พึงเจริญสมาธินี้แมไมมวี ิตก มีแตวิจาร พึง
เจริญสมาธินี้แมไมมีวิตก ไมมีวิจาร พึงเจริญสมาธินี้แมมีปติ พึงเจริญสมาธินี้แมไมมปี ติ พึงเจริญ
สมาธินี้แมสหรคตดวยความสําราญพึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอ
เจริญสมาธินี้อยางนี้ เจริญดีแลว เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเจริญ กระทําใหมากซึ่งกรุณา
เจโตวิมุติ ฯลฯ มุทิตาเจโตวิมตุ ิ ฯลฯ เราจักเจริญกระทําใหมากซึ่งอุเบกขาเจโตวิมุติ ทําใหเปน
ดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหมนั่ คง สั่งสม ปรารภดีแลว ดูกรภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุ
เมื่อใด เธอเจริญกระทําใหมากซึ่งสมาธินี้อยางนี้แลว เมื่อนั้น เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตก มีวิจาร ...
พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญสมาธินี้อยางนี้ เจริญดี
แลว เมื่อนัน้ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักพิจารณากายในกายอยูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เมื่อใด
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เธอเจริญกระทําใหมากซึ่งสมาธินี้อยางนี้แลว เมื่อนั้น เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตก มีวิจาร ...
เธอพึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา ดูกรภิกษุ เมือ่ ใด เธอเจริญสมาธินี้อยางนี้ เจริญ
ดีแลว เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอยางนีว้ า เราจักพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ฯลฯ พิจารณา
จิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายอยูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญ
กระทําใหมากซึ่งสมาธินี้อยางนี้แลว เมื่อนัน้ เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวติ ก มีวิจาร พึงเจริญสมาธิ
นี้แมไมมวี ิตก มีแตวิจาร พึงเจริญสมาธินี้แมไมมีวิตก ไมมีวิจาร พึงเจริญสมาธินี้แมมีปติ พึง
เจริญสมาธินี้แมไมมีปติ พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยความสําราญ พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคต
ดวยอุเบกขา ดูกรภิกษุ เมื่อใดเธอเจริญสมาธินี้อยางนี้ เจริญดีแลว เมื่อนั้น เธอจักเดินไป
ทางใดๆ ก็จกั เดินเปนสุขในทางนั้นๆ ยืนอยูในทีใ่ ดๆ ก็จกั ยืนเปนสุขในที่นั้นๆ นั่งอยูในทีใ่ ดๆ ก็จกั
นั่งอยูเปนสุขในที่นั้นๆ นอนอยูที่ใดๆ ก็จักนอนเปนสุขในที่นั้นๆ ฯ
ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปนั้น อันพระผูมีพระภาคตรัสสอนดวยพระโอวาทนี้แลว ลุกจาก
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ภิกษุนั้นหลีกจากหมูอยูผูเดียว
ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุด แหงพรหมจรรย
อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ เอง ใน
ปจจุบันเขาถึงอยู รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจ
อื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี และภิกษุรปู นั้นไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันต
ทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
คยาสูตร
[๑๖๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ คยาสีสประเทศใกลฝงแมน้ําคยา
ณ ที่นั้นแลพระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พระผูมีพระภาค
ตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย กอนแตตรัสรู ยังมิไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู เราจําไดแม
ซึ่งโอภาส แตไมเห็นรูปทั้งหลายเราจึงมีความคิดดังนี้วา ถาเราพึงจําไดแมซึ่งโอภาส และพึงเห็น
รูปทั้งหลายดวยอาการอยางนี้ ญาณทัสสนะนี้ของเราก็จะพึงบริสุทธิ์กวา ดูกรภิกษุทั้งหลายสมัย
ตอมา เรานั้นเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว ยอมจําไดซึ่งโอภาส และเห็นรูป
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ทั้งหลาย แตเราไมไดยนื เจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลานั้น เราจึงมีความคิดดังนีว้ า ถาเราจําโอภาส
ได เห็นรูปทั้งหลาย และยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลานั้น ดวยอาการอยางนี้ ญาณทัสสนะนี้
ของเราก็จะพึงบริสุทธิ์ดีกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยตอมา เรานั้นเปนผูไ มประมาท มีความเพียร
มีใจเด็ดเดีย่ วอยู ยอมจําไดซึ่งโอภาส เห็นรูปทั้งหลาย และไดยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลา
นั้น แตไมรูจักเทวดาเหลานัน้ วา เทวดาเหลานี้มาจากเทพนิกายชั้นโนนหรือชั้นโนน เรานั้นจึง
คิดเห็นตอไปวา หากเราพึงจําโอภาส เห็นรูปทั้งหลาย ยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลานั้น และ
รูจักเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานี้มาจากเทพนิกายชั้นโนนหรือชั้นโนน ดวยอาการอยางนี้
ญาณทัสสนะนี้ของเราก็จะพึงบริสุทธิ์กวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยตอมา เรานั้นเปนผูไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยู ยอมจําไดซึ่งโอภาส เห็นรูปทั้งหลายยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดา
เหลานั้น และรูจักเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานั้นมาจากเทพนิกายชั้นโนนหรือชั้นโนน แตก็
ยังไมรูเทวดาเหลานั้นวา ดวยวิบากแหงกรรมนี้ เทวดาเหลานี้เคลื่อนจากชั้นนีแ้ ลวไปเกิดในชัน้ นัน้
ถึงจะรูเทวดาเหลานั้นวา ดวยวิบากแหงกรรมนี้ เทวดาเหลานี้เคลื่อนจากชั้นนีแ้ ลวไปเกิดในชัน้ นัน้
แตก็ไมรูเทวดาเหลานั้นวา ดวยวิบากแหงกรรมนี้ เทวดาเหลานี้มีอาหารอยางนี้ เสวยสุข
เสวยทุกขอยางนี้ ถึงจะรูเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานีม้ ีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนี้ แตก็ไมรูเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานี้มีอายุยนื อยางนี้ ตั้งอยูนานอยางนี้ ถึงจะรูเทวดา
เหลานั้นวา เทวดาเหลานี้มีอายุยืนอยางนี้ ตัง้ อยูนานอยางนี้ แตกไ็ มรูเทวดาเหลานั้นวา เราเคย
อยูรวมหรือไมเคยอยูรว มกับเทวดาเหลานี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นจึงคิดเห็นดังนีว้ า หากเรา
พึงจําโอภาส เห็นรูปทั้งหลาย ยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลานั้น พึงรูจ ักเทวดาเหลานั้นวา
เทวดาเหลานีม้ าจากเทพนิกายชั้นโนนหรือชั้นโนน พึงรูเ ทวดาเหลานัน้ วา ดวยวิบาก
แหงกรรมนี้ เทวดาเหลานี้เคลื่อนจากชั้นนีแ้ ลวไปเกิดในชั้นนั้น พึงรูเทวดาเหลานั้นวา เทวดา
เหลานี้มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ พึงรูเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานี้
มีอายุยืนอยางนี้ ตั้งอยูนานอยางนี้และพึงรูเทวดาเหลานั้นวา เราเคยอยูรว มหรือไมเคย
อยูรวมกับเทวดาเหลานี้ดว ยอาการอยางนี้ ญาณทัสสนะนี้ของเรา พึงบริสุทธิ์ดีกวา
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยตอมา เรานั้นเปนผูไ มประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ยอมจํา
โอภาสไดเห็นรูปทั้งหลายยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลานั้น รูจักเทวดาเหลานั้นวา
เทวดาเหลานีม้ าจากเทพนิกายชั้นโนนหรือชั้นโนน รูเทวดาเหลานั้นวาดวยวิบากแหง
กรรมนี้ เทวดาเหลานี้เคลื่อนจากชั้นนีแ้ ลวไปเกิดในชั้นนัน้ รูเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานี้
มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ รูเทวดาเหลานัน้ วาเทวดาเหลานี้มีอายุยนื อยางนี้
ตั้งอยูนานอยางนี้ และรูเทวดาเหลานั้นวา เราเคยอยูรว มหรือไมเคยอยูรว มกับเทวดาเหลานั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ญาณทัสสนะอันประเสริฐยิ่ง เวียน ๘ รอบอยางนีข้ องเรายังไมบริสุทธิ์
เพียงใด เราก็ยงั ไมปฏิญาณวา ไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก
มารโลกพรหมโลก ในหมูสตั ว พรอมทั้ง สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนัน้ แต
เมื่อใด ญาณทัสสนะอันประเสริฐยิ่ง เวียน ๘ รอบอยางนีข้ องเราบริสุทธิ์ดีแลว เมื่อนัน้ เรา
จึงปฏิญาณวา ไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมูสัตว พรอมทั้ง สมณพราหมณเทวดาและมนุษย ก็แลญาณทัสสนะไดเกิดขึ้นแกเราวา
เจโตวิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้มีในที่สุด บัดนี้ภพใหมตอ ไปไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
อภิภายตนสูตร
[๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเปนเครือ่ งครอบงํา ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน
คือ คนหนึ่งมีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกเล็กนอย ทั้งมีผิวพรรณดี ทั้งมีผิวพรรณ
ทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานัน้ แลวจึงรูจ ึงเห็น นี้เปนเหตุเครื่อง
ครอบงําประการที่ ๑ คนหนึง่ มีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกไดไมมีประมาณ ทั้งมี
ผิวพรรณดี ทั้งมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึง
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เห็นนีเ้ ปนเครือ่ งครอบงําประการที่ ๒ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอก
ไดเล็กนอย ทั้งมีผิวพรรณดี ทั้งมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูป
เหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น นี้เปนเหตุเครื่องครอบงําประการที่ ๓ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน
เห็นรูปในภายนอกไดไมมีประมาณทั้งมีผวิ พรรณดี ทั้งมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญ
อยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจงึ เห็น นีเ้ ปนเหตุเครื่องครอบงําประการที่ ๔ คนหนึ่ง
มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกเขียว มีสีเขียว รัศมีเขียว แสงสวางเขียวยอมมี
ความสําคัญอยางนีว้ า เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น นีเ้ ปนเหตุเครื่องครอบงําประการ
ที่ ๕ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกเหลือง มีสีเหลือง รัศมีเหลือง แสง
สวางเหลือง ยอมมีความสําคัญอยางนี้วาเราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจ ึงเห็น นี้เปนเหตุ
เครื่องครอบงําประการที่ ๖ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกแดง มีสีแดง
รัศมีแดงแสงสวางแดง ยอมมีความสําคัญอยางนีว้ า เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น
นี้เปนเหตุเครือ่ งครอบงําประการที่ ๗ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกขาว มี
สีขาว รัศมีขาว แสงสวางขาว ยอมมีความสําคัญวา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น
นี้เปนเหตุเครือ่ งครอบงําประการที่ ๘ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเปนเครื่องครอบงํา ๘ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
วิโมกขสูตร
[๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิโมกข ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ บุคคล
ผูมีรูป ยอมเห็นรูปทั้งหลาย นี้เปนวิโมกข ประการที่ ๑ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน ยอมเห็น
รูปทั้งหลายในภายนอก นี้เปนวิโมกขประการที่๒ คนทีน่ อมใจวา งาม นี้เปนวิโมกขประการ
ที่ ๓ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตต
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สัญญา บรรลุอากาสานัญจายตนะ โดยมนสิการวา อากาศไมมีที่สุด นี้เปนวิโมกขประการที่ ๔
เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยมนสิการวา
วิญญาณ ไมมที ี่สุด นี้เปนวิโมกขประการที่ ๕ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
บรรลุอากิญจัญญายตนะ โดยมนสิการวา ไมมีอะไรหนอยหนึ่ง นี้เปนวิโมกขประการที่ ๖ เพราะ
ลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ นี้เปนวิโมกขประการ
ที่ ๗เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธนี้เปน
วิโมกขประการที่ ๘ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิโมกข ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๓
โวหารสูตรที่ ๑
[๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนริยโวหาร ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ
ความเปนผูพูดในสิ่งไมไดเห็นวาไดเห็น ๑ ในสิ่งที่ไมไดฟงวาไดฟง ๑ ในสิ่งที่ไมไดทราบวา
ไดทราบ ๑ ในสิ่งที่ไมไดรูวาไดรู ๑ ในสิ่งทีไ่ ดเห็นวาไมไดเห็น ๑ ในสิ่งที่ไดฟงวาไมไดฟง ๑
ในสิ่งที่ไดทราบวาไมไดทราบ ๑ในสิ่งที่ไดรูวาไมไดรู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนริยโวหาร ๘
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๔
โวหารสูตรที่ ๒
[๑๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยโวหาร ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ ความ
เปนผูพูดในสิ่งที่ไมไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ ในสิ่งที่ไมไดฟงวาวาไมไดฟง ๑ ในสิ่งที่ไมไดทราบวา
ไมไดทราบ ๑ ในสิ่งที่ไมไดรวู าไมไดรู ๑ ในสิ่งที่ไดเห็นวาไดเห็น ๑ ในสิ่งที่ไดฟงวาไดฟง ๑
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ในสิ่งที่ไดทราบวาไดทราบ ๑ ในสิ่งที่ไดรวู าไดรู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยโวหาร ๘ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๕
ปริสสูตร
[๑๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๘ จําพวกนี้ ๘ จําพวกเปนไฉน คือ บริษัทกษัตริย ๑
บริษัทพราหมณ ๑ บริษัทคฤหบดี ๑ บริษัทสมณะ ๑บริษทั เทวดาชัน้ จาตุมมหาราช ๑
บริษัทเทวดาชัน้ ดาวดึงส ๑ บริษัทมาร ๑ บริษัทพรหม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเขาไปหาบริษัทกษัตริย
หลายรอยบริษทั ยอมรูดีวา แมในบริษัทนัน้ เราเคยนั่งประชุมดวย เคยสนทนาปราศรัยดวย เคย
สนทนาธรรมดวย ในบริษัทกษัตริยน ั้น กษัตริยเหลานั้นมีวรรณเชนใด เราก็มีวรรณเชนนั้น
กษัตริยเหลานั้นมีเสียงเชนใด เราก็มีเสียงเชนนั้น เราชีแ้ จงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ราเริงดวยธรรมีกถา และเมื่อเรากําลังพูดอยูบ ริษัทกษัตริยเ หลานั้นยอมไมรูวา ใครหนอนี่ เปน
เทวดาหรือมนุษยพดู อยู ครั้นเราชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา
แลวหายไปเมือ่ เราหายไปแลว กษัตริยเหลานั้นก็ไมรูวา ใครหนอนี่ เปนเทวดาหรือมนุษย
หายไปแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเขาไปหาบริษัทพราหมณหลายรอยบริษัท ฯลฯ บริษัท
คฤหบดี ฯลฯ บริษัทสมณะ ฯลฯ บริษัทเทวดาชั้นจาตุมมหาราช ฯลฯบริษัทเทวดาชัน้ ดาว
ดึงส ฯลฯ บริษัทมาร ฯลฯ บริษัทพรหมหลายรอยบริษทั ยอมรูดีวาแมในบริษัทพรหมนั้น
เราเคยนั่งประชุมดวย เคยสนทนาปราศรัยดวยเคยสนทนาธรรมดวย ในบริษัทพรหมนัน้
พรหมเหลานัน้ มีวรรณเชนใด เราก็มีวรรณเชนนั้น พรหมเหลานั้นมีเสียงเชนใด เราก็มเี สียง
เชนนั้น เราชีแ้ จงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา และเมื่อเรากําลัง
พูดอยูพรหมเหลานั้นก็ไมรูวา ใครหนอนี่ เปนเทวดาหรือมนุษยพูดอยู ครั้งเราชี้แจงใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถาแลวหายไป และเมื่อเราหายไปแลว พรหมเหลานั้น
ก็ไมรูวา ใครหนอนี่ เปนเทวดาหรือมนุษยหายไปแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๘ จําพวก
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๖
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ภูมิจาลสูตร
[๑๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลนคร
เวสาลี ครั้งนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังนครเวสาลี ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในนครเวสาลีแลว ในเวลาปจฉาภัต
เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท จงถือผานิสีทนะ เราจะ
เขาไปยังปาวาลเจดียเพื่อพักกลางวัน ทานพระอานนททลู รับพระผูมีพระภาคแลว ถือผานิสีทนะ
ตามพระผูมีพระภาคไปขางหลัง ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังปาวาลเจดีย ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว
แลวตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท นครเวสาลีเปนที่นารื่นรมย อุเทนเจดียก น็ ารื่นรมย
โคตมกเจดีย พหุปุตตกเจดีย สัตตัมพเจดียสารันททเจดีย ปาวาลเจดีย ลวนนารื่นรมย
ดูกรอานนท ผูใ ดผูหนึ่งเจริญทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนทีต่ งั้ ใหมั่นคง
สั่งสมปรารภดีแลว ผูนนั้ หวังอยู พึงดํารงอยูไดกัลปหนึ่ง หรือเกินกวากัลป ดูกรอานนท
ตถาคตเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหมั่นคง สั่งสม
ปรารภดีแลว ตถาคตหวังอยู พึงดํารงอยูไดกัลปหนึ่งหรือเกินกวากัลป เมื่อพระผูมีพระภาคทรง
กระทํานิมิตแจงชัด ทรงกระทําโอภาสแจงชัดแมอยางนี้ ทานพระอานนทก็ไมอาจจะรูทัน จึงไม
ทูลอาราธนาพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป
ขอพระสุคตพึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป เพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกชนหมูม าก เพื่อสุขแกชนหมูมาก
เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เพราะถูกมารเขาดลใจ แมครั้งที่ ๒ แมครัง้ ที่ ๓ พระผูมีพระภาคก็ตรัสกะทานพระอานนทวา
ดูกรอานนท นครเวสาลีเปนนครที่นารื่นรมยอุเทนเจดียก็นารื่นรมย โคตมกเจดีย พหุปุตตก
เจดีย สัตตัมพเจดีย สารันททเจดียปาวาลเจดีย ลวนนารื่นรมย ดูกรอานนท ผูใดผูหนึ่งเจริญ
กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหมนั่ คง สั่งสม ปรารภดีแลว ฯลฯ
ตถาคตหวังอยู พึงดํารงอยูไดกัลปหนึ่งหรือเกินกวากัลป เมื่อพระผูมีพระภาคทรงกระทํานิมิต
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แจงชัด ทรงกระทําโอภาสแจงชัดแมอยางนี้ ทานพระอานนทก็ไมอาจจะรูทัน จึงไมทูลอาราธนา
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป ขอพระสุคต
พึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อสุขแกชนหมูมาก เพื่อ
อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เพราะ
ถูกมารเขาดลใจ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนทเธอจง
ไปเถิด บัดนี้เธอยอมสําคัญกาลที่สมควร ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลุกจาก
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวไปนั่ง ณ โคนไมแหงหนึ่ง ในที่ไมไกล
พระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้นแล เมื่อทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน มารผูลามกไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้พระผูมีพระภาคจงเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคต
จงเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้เปนกาลปรินิพพานของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผเู จริญ
ก็พระผูมีพระภาคตรัสพระวาจานี้ไววาดูกรมารผูลามก เราจักยังไมปรินิพพาน ตราบเทาที่พวก
ภิกษุสาวกของเรายังไมฉลาดไมไดรับแนะนํา ไมแกลวกลา ยังไมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ยังไมเปนพหูสูต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยังไมปฏิบัติชอบ ยังไมประพฤติ
ตามธรรม ไมเรียนอาจาริยวาทของตนแลวบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้งเปดเผย จําแนก
กระทําใหงาย ไมแสดงธรรมมีปฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแลวโดยชอบธรรม ขาแต
พระองคผูเจริญ บัดนี้ ภิกษุสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูฉลาด ไดรับแนะนํา แกลวกลา
บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะเปนพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ
ประพฤติตามธรรม เรียนอาจาริยวาทของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย
จําแนก กระทําใหงาย แสดงธรรมมีปาฏิหาริยย่ํายีดวยดีซงึ่ ปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแลวโดยชอบธรรม
ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จ
ปรินิพพานเถิด บัดนี้ เปนกาลปรินิพพานแหงพระผูมีพระภาค พระผูม ีพระภาคตรัสพระวาจานี้
ไววา ดูกรมารผูลามก เราจักยังไมปรินิพพาน ตราบเทาที่ภิกษุณีสาวิกาของเรา ฯลฯ อุบาสก
สาวกของเรา ฯลฯอุบาสิกาสาวิกาของเรา ยังไมฉลาด ยังไมไดรับแนะนํา ยังไมแกลวกลา
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ยังไมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ยังไมเปนพหูสูต ยังทรงจําธรรมไมได ยังปฏิบัตธิ รรม
สมควรแกธรรมไมได ยังไมปฏิบัติชอบ ยังไมประพฤติตามธรรมไมเรียนอาจาริยวาทของตนแลว
บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนกกระทําใหงาย ไมแสดงธรรมมีปฏิหาริยยา่ํ ยี
ดวยดีซึ่งปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแลวโดยชอบธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ อุบาสิกาสาวิกาของ
พระผูมีพระภาค เปนผูฉลาด ไดรับแนะนํา แกลวกลา บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ เปนพหูสูต
ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม เรียนอาจาริยวาท
ของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหงาย แสดงธรรมมีปาฏิหาริย
ย่ํายีดว ยดีซึ่งปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแลวโดยชอบธรรมขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาค
จงเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้เปนกาลปรินิพพานแหง
พระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคตรัสพระวาจานีไ้ ววา ดูกรมารผูลามก เราจักยังไมปรินิพพาน
ตราบเทาที่พรหมจรรยของเรานี้ยังไมเจริญแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมาก ยังไมรูทั่วยังไม
แนนหนา เทวดาและมนุษยทั้งหลายยังไมประกาศดีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ พรหมจรรย
ของพระผูมีพระภาคเจริญแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมากรูทั่ว แนนหนา เทวดาและมนุษย
ประกาศดีแลว ขาแตพระองคผูเจริญบัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จปรินิพพานเถิด ขอ
พระสุคตจงเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้ เปนกาลปรินิพพานแหงพระผูม ีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมารผูลามก ทานจงเปนผูขวนขวายนอยเถิดไมนานนักตถาคต
จักปรินิพพาน แตนี้ลวงไป ๓ เดือน ตถาคตจักปรินิพพานลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงมี
สติสัมปชัญญะ ปลงอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดียเมื่อพระผูม ีพระภาคทรงปลงอายุสังขารแลว
แผนดินไหวใหญ นาสะพึงกลัว โลมชาติชูชัน กลองทิพยก็บนั ลือลั่น พระผูมีพระภาคทรงทราบ
เนื้อความนัน้ แลว จึงทรงเปลงพระอุทานในเวลานัน้ วา
มุนีไดปลงเครื่องปรุงแตงภพ อันเปนเหตุสมภพทั้งที่ชั่งได
ทั้งที่ชั่งไมได ยินดีในภายใน มีจิตตัง้ มั่น ไดทําลายกิเลสที่
เกิดในตนเหมือนทหารทําลายเกราะ ฉะนั้น ฯ
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ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดมีความคิดดังนีว้ า แผนดินนีไ้ หวใหญหนอ แผนดินนี้
ไหวใหญจริงหนอ นาสะพึงกลัว โลมชาติชูชัน ทั้งกลองทิพยก็บนั ลือลั่น อะไรหนอเปนเหตุ
เปนปจจัยแหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ลําดับนั้นแลทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญแผนดินนีไ้ หวใหญหนอ แผนดินนี้ไหวใหญจริงหนอ
นาสะพึงกลัว โลมชาติชูชัน ทั้งกลองทิพยก็บันลือลั่น อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยแหงความ
ปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เหตุปจจัย ๘ ประการนี้แหงความปรากฏแผนดินไหว
ใหญ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรอานนท แผนดินใหญตั้งอยูบนน้ํา น้ําตั้งอยูบนลม ลมตั้งอยู
บนอากาศ สมัยนั้นลมพายุพดั จัด ลมพายุพดั ใหน้ําไหว น้าํ ไหวแลวทําใหแผนดินไหว ดูกร
อานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการที่ ๑ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ
อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณผมู ีฤทธิ์ บรรลุความชํานาญทางจิตหรือเทวดา
ผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เจริญปฐวีสัญญานิดหนอย เจริญอาโปสัญญาหาประมาณมิได
ยอมยังแผนดินนี้ใหสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการที่ ๒
แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระโพธิสัตวจุตจิ ากชั้นดุสิต มีสติสัมปชัญญะ ลงสูพระครรภ
พระมารดา เมือ่ นั้น แผนดินนี้ยอมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหวดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัย
ประการที่ ๓ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ ประสูติจากพระครรภพระมารดา
เมื่อนั้น แผนดินนีย้ อมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนทนี้เปนเหตุเปนปจจัยประการที่ ๔
แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อนั้น แผนดินนี้
ยอมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการที่ ๕ แหงความปรากฏ
แผนดินไหวใหญ ฯ
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อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตทรงประกาศอนุตรธรรมจักร เมื่อนั้น แผนดินนีย้ อม
สะเทื้อนสะทานหวัน่ ไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการที่ ๖ แหงความปรากฏแผนดิน
ไหวใหญ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด ตถาคตทรงมีสติสัมปชัญญะ ปลงอายุสงั ขาร เมื่อนั้น แผนดิน
นี้ยอมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการที่ ๗ แหงความปรากฏ
แผนดินไหวใหญ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด ตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเมื่อนั้น แผนดินนี้
ยอมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการที่ ๘ แหงความปรากฏ
แผนดินไหวใหญ ดูกรอานนท เหตุปจจัย๘ ประการนีแ้ ล แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ
จบจาลวรรคที่ ๒
_________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อิจฉาสูตร
๒. อลสูตร ๘ สูตร
๓. สังขิตตสูตร
๔. คยาสูตร
๕. อภิภายตนสูตร
๖. วิโมกขสูตร
๗. โวหารสูตรที่ ๑
๘. โวหารสูตรที่ ๒
๙. ปริสสูตร
๑๐. ภูมิจาลสูตร ฯ
________
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ยมกวรรคที่ ๓
ปฏิปทาสูตรที่ ๑
[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีล อยางนี้ เธอชื่อวา เปนผูไม
บริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดว ยคิดวาอยางไรหนอ เราพึงเปนผูมี
ศรัทธาและมีศีล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล เมื่อนั้น เธอชื่อวา
เปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหูสูต
อยางนี้ เธอชื่อวาเปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวาอยางไรหนอ
เราพึงเปนผูมศี รัทธา มีศีลและเปนพหูสูต เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล และเปน
พหูสูต เมื่อนัน้ เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล
และเปนพหูสตู แตไมเปนธรรมกถึก ฯลฯ และเปนธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯ และ
เขาสูบริษัทได แตไมแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ฯลฯ และแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท
แตไมไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยู
เปนสุขในปจจุบัน ฯลฯ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อัน
มีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบนั แตไมไดทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิง่ เองในปจจุบนั เขาถึงอยู อยางนี้ เธอ
ชื่อวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึง บําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดว ยคิดวา อยางไรหนอ
เราพึงเปนผูมศี รัทธา มีศีลเปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัทได แกลวกลาแสดงธรรมแก
บริษัท เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิง่ เปน
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน พึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยูดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัทได แกลวกลาแสดงธรรมแก
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บริษัท เปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิง่ เปน
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เมื่อนั้น เธอชื่อวา เปนผูบริบูรณ
ดวยองคนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูก อใหเกิด
ความเลื่อมใสโดยรอบ และเปนผูบริบูรณดว ยอาการทั้งปวง ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปฏิปทาสูตรที่ ๒
[๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีลอยางนี้ เธอชื่อวาเปนผูยังไม
บริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดว ยคิดวาอยางไรหนอ เราพึงเปนผูมี
ศรัทธาและมีศีล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล เมื่อนั้น เธอชื่อวา
เปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหูสูต ฯลฯ
เปนพหูสูต แตไมเปนธรรมกถึก ฯลฯ เปนธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯ เขาสูบริษัทได
แตไมแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ฯลฯ แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท และถูกตองวิโมกข
อันสงบ ไมมีรูป เพราะลวงรูปเสียได ดวยนามกาย แตไมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญา
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึง
อยู อยางนี้ เธอชื่อวายังเปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา
อยางไรหนอ เราพึงมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสตู เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัทได แกลวกลา
แสดงธรรมแกบริษัท และพึงถูกตองวิโมกขอันสงบ ไมมีรูป เพราะลวงรูปเสียไดดว ยนามกาย
พึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล
เปนพหูสูต เปนธรรมกถึกเขาสูบริษัทได แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัทและถูกตองวิโมกข
อันสงบ ไมมีรูปเพราะลวงรูปเสียได ดวยนามกาย ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิง่ เอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู เมือ่ นั้น
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เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล
เปนผูใหกอเกิดความเลื่อมใสโดยรอบ และบริบูรณดว ยอาการทั้งปวง ฯ
จบสูตรที่ ๒
ปฏิปทาสูตรที่ ๓
[๑๗๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ที่พกั กอดวยอิฐ ชื่อนาทิกะ ณ ที่นนั้ แล
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระ
ภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด เธอทั้งหลายยอมเจริญ
มรณสติหรือหนอ ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ
องคผูเจริญ ขาพระองคยอมเจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสติ นี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้ า โอหนอ
เราพึงเปนอยูคนื หนึ่งวันหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของ
พระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุแมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองค
ก็เจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้ า โอหนอ
เราพึงเปนอยูตลอดวันหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของ
พระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุแมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองค
ก็เจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
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ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้ า โอหนอ
เราพึงเปนอยูเ พียงครึ่งวัน พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของ
พระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุแมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค แม
ขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้ า โอหนอ
เราพึงเปนอยูเ พียงชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตมื้อหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค
เราไดทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญ
มรณสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุแมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระ
องคก็เจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้ า
โอหนอ เราพึงเปนอยูชวั่ เวลาบริโภคบิณฑบาตครึ่งหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมี
พระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมพี ระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุแมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองค
ก็เจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้ า
โอหนอ เราพึงเปนอยูชวั่ เวลาเคี้ยวขาว ๔-๕ คําแลวกลืนกิน พึงมนสิการถึงคําสอนของพระ
ผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุแมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ แม
ขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ
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พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้ า
โอหนอ เราพึงเปนอยูชวั่ เวลาเคี้ยวขาวไดคําหนึ่งแลวกลืนกิน พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมี
พระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมพี ระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุแมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ แม
ขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้ า
โอหนอ เราพึงเปนอยูชวั่ เวลาหายใจออกแลวหายใจเขา หรือหายใจเขาแลวหายใจออก พึง
มนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนีแ้ ล ฯ
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุเหลานั้นวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนีว้ า โอหนอ เราพึงเปนอยูตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่ง พึง
มนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ
ภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนีว้ า โอหนอ เราพึงเปนอยูตลอดวันหนึ่ง พึงมนสิการถึง
คําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ภิกษุใด
เจริญมรณสติอยางนี้วาโอหนอ เราพึงเปนอยูครั้งวัน พึงมนสิการคําสอนของพระผูมี
พระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมพี ระภาคเปนอันมากหนอ ภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนีว้ า
โอหนอเราพึงเปนอยูชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตมื้อหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมี
พระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมพี ระภาคเปนอันมากหนอ ภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนีว้ า
โอหนอ เราพึงเปนอยูชวั่ เวลาบริโภคบิณฑบาตครึ่งหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค
เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ และภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนีว้ า
โอหนอ เราพึงเปนอยูชวั่ เวลาเคี้ยวขาวได ๔-๕ คําแลวกลืนกิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานี้
เรากลาววาเปนผูประมาทอยู เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะชา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนีว้ า โอหนอ เราพึงเปนอยูชวั่ เวลา
เคี้ยวขาวคําหนึ่งแลวกลืนกิน พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอน
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ของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ และภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนีว้ า โอหนอ เราพึงเปนอยู
ชั่วเวลาหายใจออกแลวหายใจเขาหรือหายใจเขาแลวหายใจออก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานี้
เรากลาววาไมประมาทอยู ยอมเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
แหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักไมเปนผูประมาทอยู จักเจริญมรณสติเพื่อ
ความสิ้นอาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
ปฏิปทาสูตรที่ ๔
[๑๗๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ที่พกั กอดวยอิฐชื่อนาทิกะ ณ ทีน่ ั้นแล
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มรณสติอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ
มีอมตะเปนทีส่ ุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มรณสติอันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลว
อยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมากหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกลางวันสิ้นไป กลางคืนเวียนมายอมพิจารณาดังนี้วา ปจจัยแหงความ
ตายของเรามีมากหนอ คือ งูพึงกัดเราก็ได แมลงปองพึงตอยเราก็ได ตะขาบพึงกัดเราก็ได
เพราะเหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา อันตรายนัน้ พึงมีแกเรา เราพึงพลาดลมลงก็ได อาหารที่เรา
บริโภคแลวไมยอยเสียก็ได ดีของเราพึงซานก็ได เสมหะของเราพึงกําเริบก็ได ลมมีพษิ ดัง
ศาตราของเราพึงกําเริบก็ได มนุษยทั้งหลายพึงเบียดเบียนเราก็ไดพวกอมนุษยพึงเบียดเบียน
เราก็ได เพราะเหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา อันตรายนั้นพึงมีแกเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น
พึงพิจารณาดังนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรายังละไมได ที่จะพึงเปนอันตรายแกเราผูทํา
กาละในกลางคืน มีอยูหรือหนอแล ถาภิกษุพิจารณาอยูรอู ยางนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรา
ยังละไมได ทีจ่ ะพึงเปนอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางคืน มีอยู ภิกษุนั้น พึงกระทําความพอใจ
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหยิ่ง เพื่อละ
ธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นเสีย เปรียบเหมือนคนทีม่ ีผาไฟไหม หรือศีรษะถูกไฟไหม พึง
กระทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร ความไมทอ ถอย สติและ
สัมปชัญญะใหยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือศีรษะนั้น ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแหละภิกษุ
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พิจารณาอยูรูอยางนีว้ า ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรายังละไมได ที่จะเปนอันตรายแกเราผูทํา
กาละในกลางคืน ไมมี ภิกษุนั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทยหมั่นศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืน
ในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกลางคืนสิ้นไป กลางวันเวียนมาถึง
ยอมพิจารณาดังนี้วา ปจจัยแหงความตายของเรามีมากหนอ คือ งูพึงกัดเราก็ได แมลงปอง
พึงตอยเราก็ได ตะขาบพึงกัดเราก็ได เพราะเหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา อันตรายนั้นพึงมีแกเรา
เราพึงพลาดลมลงก็ได อาหารที่เราบริโภคแลวไมยอยเสียก็ได ดีของเราพึงซานก็ได เสมหะของ
เราพึงกําเริบก็ไดลมมีพิษดังศาตราของเราพึงกําเริบก็ได มนุษยทั้งหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได
พวกอมนุษยพงึ เบียดเบียนเราก็ได เพราะเหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา อันตรายนั้นพึงมีแกเรา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาดังนีว้ า ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรายังละไมไดที่จะพึงเปน
อันตรายแกเราผูทํากาละในกลางวัน มีอยูห รือหนอแล ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนีว้ า ธรรมอัน
เปนบาปอกุศลอันเรายังละไมไดที่จะพึงทําอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางวัน มีอยู ภิกษุนั้น
พึงกระทําความพอใจความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร ความไมทอถอย สติและ
สัมปชัญญะใหยิ่ง เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลานัน้ เสีย เปรียบเหมือนบุคคลมีผาถูกไฟไหม
หรือศีรษะถูกไฟไหม พึงกระทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร
ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือศีรษะนั้น ฉะนัน้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถาแหละภิกษุพจิ ารณาอยูรูอยางนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรายังละไมไดที่จะพึง
เปนอันตรายแกเรา ผูทํากาละในกลางวันไมมี ภิกษุนั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทย หมั่นศึกษา
ทั้งกลางวันกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันภิกษุเจริญแลว
อยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๔
ปฏิปทาสูตรที่ ๕
[๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ อุฏฐาน
สัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑ สัทธาสัมปทา ๑ ศีลสัมปทา ๑
จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัมปทา ๘ ประการนีแ้ ล ฯ
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คนหมั่นในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม
เลี้ยงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพยทหี่ ามาได มีศรัทธา ถึง
พรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหนี่ ชําระทาง
สัมปรายิกัตถประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาวนี้
ของผูครองเรือน ผูมีศรัทธา อันพระพุทธเจาผูมีพระนาม
อันแทจริง ตรัสวานําสุขมาใหในโลกทั้งสอง คือ ประโยชน
ในปจจุบันนี้และความสุขในภายหนา บุญ คือ จาคะนี้ ยอม
เจริญแกคฤหัสถ ดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
ปฏิปทาสูตรที่ ๖
[๑๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ อุฏฐาน
สัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑สัทธาสัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑
จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยงชีพดวยความ
หมั่นประกอบการงาน คือ กสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม รับราชการฝายทหาร รับ
ราชการฝายพลเรือน หรือศิลปอยางใดอยางหนึ่ง เปนผูข ยันไมเกียจครานในการงานนั้น ประกอบ
ดวยปญญาเครือ่ งสอดสอง อันเปนอุบายในการงานนั้น สามารถจัดทําได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวาอุฏฐานสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีโภคะที่หามาไดดว ย
ความหมั่นเพียร สั่งสมดวยกําลังแขน มีเหงือ่ ไหลโทรมตัว ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม เขา
รักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูล ดวยทําไวในใจวา ไฉนหนอ พระราชาไมพึง
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บริโภคทรัพยเหลานี้ของเรา โจรไมพึงลัก ไฟไมพึงไหม น้ําไมพึงพัดไป ทายาทผูไมเปนที่รัก
ไมพึงลักไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอารักขสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรในโลกนี้ อยู
อาศัยในบานหรือนิคมใด ยอมดํารงตนเจรจาสั่งสนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมนัน้ ซึ่งเปน
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี เปนคนหนุมหรือคนแก ผูมีสมาจารบริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา
ศีล จาคะ ปญญา ศึกษาสัทธาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศึกษาศีลสัมปทาตามผูถึงพรอม
ดวยศีล ศึกษาจาคสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยจาคะ ศึกษาปญญาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยปญญา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากัลยาณมิตตตา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สมชีวิตาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรในโลกนี้ รูทาง
เจริญแหงโภคะ และรูทางเสือ่ มแหงโภคะแลวเลี้ยงชีพพอเหมาะไมใหฟูมฟายนัก ไมให
ฝดเคืองนักดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจายและรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนคนชั่งตาชั่ง หรือลูกมือชั่งตาชั่ง ยกตาชั่งขึ้นแลวยอมรูวา
ตองลดออกเทานี้ หรือตองเพิ่มเขาเทานี้ ฉันใด กุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน รูทางเจริญแหง
โภคะ และรูทางเสื่อมแหงโภคะแลว เลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก
ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ถากุลบุตรผูมีรายไดนอย แตเลี้ยงชีวิตอยางโอโถง จะมีผูวาเขาไดวา กุลบุตรผูนี้
ใชโภคะเหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อ ฉะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถากุลบุตรผูมีรายไดมาก แต
เลี้ยงชีพอยางฝดเคือง จะมีผวู า เขาวากุลบุตรผูนี้จกั ตายอยางอนาถา แตเพราะกุลบุตรผูนี้รูทาง
เจริญแหงโภคะ และรูทางเสือ่ มแหงโภคะแลว เลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมให
ฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือ
รายได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาสมชีวิตา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สัทธาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้มีศรัทธาคือ เชื่อพระ
ปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูม ีพระภาคองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบาน
แลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาสัทธาสัมปทา ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ศีลสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้เปนผูงดเวน จากปาณา
ติบาต ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาศีลสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็จาคสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้มีจิตปราศจากมลทิน คือ
ความตระหนี่ อยูครองเรือน ฯลฯ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวาจาคสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เปนผูมีปญญา ฯลฯ
ใหถึงความสิน้ ทุกขโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาปญญาสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัมปทา ๘ ประการนีแ้ ล ฯ
คนหมั่นในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม
เลี้ยงชีพพอเหมาะ ตามรักษาทรัพยทหี่ ามาได มีศรัทธา ถึง
พรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหนี่ ชําระทาง
สัมปรายิกัตถประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาวนี้
ของผูครองเรือน ผูมีศรัทธา อันพระพุทธเจาผูมีพระนาม
อันแทจริง ตรัสวานําสุขมาใหในโลกทั้งสอง คือ ประโยชน
ในปจจุบันนี้และความสุขในภายหนา บุญ คือ จาคะนี้ ยอม
เจริญแกคฤหัสถดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
อิจฉาสูตร
[๑๗๔] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววาดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคล ๘
จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๘ จําพวกเปนไฉน ฯ
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ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิ ตอเนือ่ ง
กันไป ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอยอมหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ เมือ่ เธอ
หมั่นเพียรพยายามเพื่อใหไดลาภ ลาภไมเกิดขึ้น เธอยอมเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก
คร่ําครวญ ถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภนั้น ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความ
ปรารถนาลาภหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภอยู แตไมไดลาภ เศราโศก ร่ําไร และเคลื่อนจาก
พระสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิ ตอเนือ่ งกันไป ยอมเกิด
ความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอยอมหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภเมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อ
ไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอยอมมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภนัน้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
นี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ หมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมาประมาท
และเคลื่อนจากพระสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิ ตอเนือ่ งกันไป ยอมเกิด
ความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพือ่ ไดลาภเมื่อเธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อ
ไดลาภ ลาภไมเกิดขึ้น เธอยอมเศราโศกลําบาก ร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ ถึงความหลงใหล
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนเี้ รียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหมัน่ เพียรพยายามเพื่อไดลาภ
ไมไดลาภเศราโศก ร่ําไร และเคลื่อนจากพระสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิ ตอเนือ่ งกันไป ยอมเกิด
ความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพือ่ ไดลาภเมื่อเธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อ
ไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอยอมมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภนัน้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
นี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภไมหมั่นเพียรพยายามเพือ่ จะไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมา
ประมาท และเคลื่อนจากพระสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิ ตอเนือ่ งกันไป ยอมเกิด
ความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภเมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ
ลาภไมเกิดขึ้น เธอไมเศราโศก ไมลําบากไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหล
เพราะไมไดลาภนั้น ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ หมั่นเพียร
พยายามเพื่อไดลาภไมไดลาภแลว ไมเศราโศก ไมร่ําไร และไมเคลื่อนจากพระสัทธรรม ฯ
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อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิ ตอเนือ่ งกันไป ยอมเกิด
ความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภเมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อได
ลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอไมมัวเมา ไมถึงความประมาทเพราะไดลาภนั้น ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ หมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ไดลาภแลว ไมมวั เมา
ประมาท และไมเคลื่อนจากพระสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิ ตอเนือ่ งกันไป ยอมเกิด
ความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพือ่ ไดลาภเมื่อเธอไมหมั่นเพียรพยายาม
เพื่อไดลาภ ลาภไมเกิดขึ้น เธอไมเศราโศกไมลําบากไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึง
ความหลงใหลเพราะไมไดลาภนั้น ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ
ไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภอยู ไมไดลาภแลว ไมเศราโศก ไมร่ําไร และไมเคลือ่ นจาก
พระสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิ ตอเนือ่ งกัน ยอมเกิด
ความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพือ่ ไดลาภเมื่อเธอไมหมั่นเพียรพยายาม
เพื่อไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอไมมัวเมา ไมถึงความประมาทเพราะไดลาภนั้น ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ไดลาภแลว ไมมัวเมา
ประมาท และไมเคลื่อนจากพระสัทธรรม ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคล ๘ จําพวกนีแ้ ล มีปรากฏ
อยูในโลกนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
ลัจฉาสูตรที่ ๑
[๑๗๕] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ เปนผูส ามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนและ
ผูอื่น ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีความ
เขาใจเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑เปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหงธรรม
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ที่ทรงจําแลว ๑รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ เปนผูมีวาจางามกลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวยไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูชี้แจง
สพรหมจารีใหเห็นแจงแลว ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูส ามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอนื่ ฯ
จบสูตรที่ ๘
ลัจฉาสูตรที่ ๒
[๑๗๖] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการเปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอนื่ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เปนผูไมมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑
พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑
เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ
ใหรูประโยชน ๑ เปนผูชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๙
ลัจฉาสูตรที่ ๓
[๑๗๗] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนผูสามารถใน
อันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเขาใจไดเร็ว
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนือ้ ความแหงธรรมที่ไดทรง
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จําแลว ๑รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมวี าจางามกลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไมหาชี้แจง
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงไม ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกตน แตไมสามารถ
ในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
ลัจฉาสูตรที่ ๔
[๑๗๘] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเขาใจเร็ว
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑เปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ แตไมพจิ ารณาเนื้อความแหงธรรมที่ได
ทรงจําไวหารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางามกลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูชี้แจง
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกผูอื่น แตไมสามารถ
ในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
ลัจฉาสูตรที่ ๕
[๑๗๙] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผูสามารถใน
อันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็ว
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ในกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจํา
ไวแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมวี าจางาม กลาวถอยคํา
ไพเราะประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไม และหา
ชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงไม ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แต
ไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
ลัจฉาสูตรที่ ๖
[๑๘๐] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการเปนผูสามารถใน
อันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็ว
ในกุศลธรรมทั้งหลายเปนผูท รงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ ไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจํา
ไวแลวหารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางามกลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ชีแ้ จง
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกผูอื่น แตไมสามารถ
ในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ฯ
จบสูตรที่ ๑๓
ลัจฉาสูตรที่ ๗
[๑๘๑] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการเปนผูสามารถใน
อันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น
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ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจ
ไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมเปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟง แลว แตพิจารณาเนื้อความแหงธรรม
ที่ไดทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ ไมเปนผูมีวาจางาม กลาว
ถอยคําไพเราะประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ไมชี้แจง
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดูกรอาวุโสทั้งหลายภิกษุประกอบ
ดวยธรรม ๒ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกตน แตไมสามารถ
ในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๑๔
ลัจฉาสูตรที่ ๘
[๑๘๒] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการเปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน
ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจ
ไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลายไมเปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ไมพจิ ารณาเนื้อความแหงธรรมที่
ไดทรงจําไวแลวหารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางาม กลาว
ถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑
ชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น
แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ฯ
จบสูตรที่ ๑๕
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ปริหานสูตร
[๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุผเู สขะ
ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูยินดีการงาน ๑ความเปนผูย นิ ดีในการคุย ๑ ความ
เปนผูยินดีในความหลับ ๑ ความเปนผูยนิ ดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูไ มคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ความเปนผูยนิ ดีในธรรม
เครื่องของ ๑ความเปนผูยนิ ดีในธรรมเครื่องใหเนิน่ ชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการ
นี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ ฯ
จบสูตรที่ ๑๖
อปริหานสูตร
[๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ
ผูเสขะ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมยินดีการงาน ๑ ความเปนผูไมยนิ ดี
ในการคุย ๑ ความเปนผูไมยนิ ดีในความหลับ ๑ความเปนผูไมยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑
ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ความเปน
ผูไมยินดีในธรรมเครื่องของ ๑ ความเปนผูไ มยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นชา ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุผูเสขะ ฯ
จบสูตรที่ ๑๗
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กุสีตวัตถุสูตร
[๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุสีตวัตถุ ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองทําการงาน เธอมีความคิดอยางนีว้ าเราจักตองทําการงาน
ก็เมื่อเราทําการงานอยู กายจักลําบาก ผิฉะนั้น เราจะนอนเธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อกระทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง
นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทําการงานแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราแลทําการงานแลว
ก็เมื่อเราทําการงานอยู กายลําบากแลว ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุเพื่อกระทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง
นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุตองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจักตองเดินทาง ก็เมือ่
เราเดินทางอยู กายจักลําบาก ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอนอนเสียไมปรารภความเพียรเพื่อถึง
ทางที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุทางที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงทางที่ยังไมทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุ
ประการที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเดินทางแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราไดเดินทางแลว ก็เมื่อ
เราเดินทางอยู กายลําบากแลว ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอนอนเสียไมปรารภความเพียรเพื่อถึง
ทางที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุทางที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงทางที่ยังไมทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุ
ประการที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเทีย่ วบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือ
ประณีตพอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเที่ยวเดินบิณฑบาตตามบานหรือนิคม
ไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ กายของเรานั้นลําบากแลว ไมควร
แกการงาน ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปนกุสีตวัตถุ
ประการที่ ๕ ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุเทีย่ วบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไดโภชนะเศราหมองหรือประณีต
พอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนีว้ า เราเที่ยวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไดโภชนะ
เศราหมองหรือประณีต พอแกความตองการแลว กายของเรานั้นหนัก ไมควรแกการงาน
เหมือนถั่วชุมดวยน้ําผิฉะนัน้ เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปน
กุสีตวัตถุประการที่ ๖ ฯ
อีกประการหนึ่ง อาพาธเล็กนอยเกิดขึ้นแกภิกษุ เธอมีความคิดอยางนีว้ า อาพาธเล็กนอย
นี้เกิดแกเราแลว มีขออางเพื่อจะนอน ผิฉะนัน้ เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯลฯ
นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่ ๗ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุหายจากอาพาธแลว แตยังหายไมนาน เธอมีความคิดอยางนีว้ า
เราหายจากอาพาธแลว แตยงั หายไมนาน กายของเรายังออนเพลีย ไมควรแกการงาน ผิฉะนั้น
เราจักนอนเสียกอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพือ่ ถึงการงานที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุ
การงานที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงการงานที่ยังไมไดทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่ ๘
ดูกรภิกษุทั้งหลายกุสีตวัตถุ ๘ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑๘
อารัพภวัตถุสตู ร
[๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อารัพภวัตถุ ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองทําการงาน เธอมีความคิดอยางนีว้ าเราจักตองทําการงานแล
ก็เมื่อเราทําการงานอยู ไมพงึ ทํามนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทัง้ หลายไดงาย ผิฉะนั้น
เราจะรีบปรารภความเพียรเสียกอน เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทํา
ใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจงเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม
บรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยงั ไมทําใหแจง นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่ ๑ ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุทําการงานแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราไดทําการงานแลว
ก็เมื่อเราทําการงานอยู ไมสามารถมนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายได ผิฉะนั้น เรา
จะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยัง
ไมทําใหแจง เธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทํา
ใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุตองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจักตองเดินทาง ก็เมือ่
เราเดินทางอยู ไมพึงกระทํามนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายไดงาย ผิฉะนัน้ เราจะ
ปรารภความเพียร ฯลฯ นีเ้ ปนอารัพภวัตถุประการที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเดินทางแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราไดเดินทางแลว ก็เมื่อ
เราเดินทางอยู ไมสามารถมนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายได ผิฉะนั้น เราจะ
ปรารภความเพียร ฯลฯ นีเ้ ปนอารัพภวัตถุประการที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเทีย่ วบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไมไดโภชนะเศราหมอง
หรือประณีต พอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนีว้ า เราเที่ยวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม
ไมไดโภชนะเศราหมองหรือประณีต พอแกความตองการ กายของเรานั้นเบาควรแกการงาน ผิฉะนั้น
เราจะปรารภความเพียร ฯลฯนี้เปนอารัพภวัตถุประการที่ ๖ ฯ
อีกประการหนึ่ง อาพาธเล็กนอยเกิดขึ้นแกภิกษุ เธอมีความคิดอยางนีว้ าอาพาธเล็กนอย
นี้เกิดขึ้นแกเรา การที่อาพาธของเราจะพึงกลับกําเริบนั้น เปนฐานะทีจ่ ะมีได ผิฉะนั้น เราจะ
ปรารภความเพียร ฯลฯ นีเ้ ปนอารัพภวัตถุประการที่ ๗ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุหายจากอาพาธแลว แตยังหายไมนาน เธอมีความคิดอยางนีว้ า เรา
หายจากอาพาธแลว แตยังหายไมนาน การที่อาพาธของเราจะพึงกลับกําเริบนั้น เปนฐานะที่จะมีได
ผิฉะนั้น จะรีบปรารภความเพียรเสียกอนเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ
เพื่อกระทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง เธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่ ๘ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อารัพภวัตถุ ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๙
จบยมกวรรคที่ ๓
_______
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฏิปทาสูตร ๖ สูตร
๒. อิจฉาสูตร
๓. ลัจฉาสูตร ๘ สูตร
๔. ปริหานสูตร
๕. อปริหานสูตร
๖. กุสีตวัตถุสูตร
๗. อารัพภวัตถุสูตร ฯ
________
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สติวรรคที่ ๔
สติสูตร
[๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสติสัมปชัญญะไมมี หิริและโอตตัปปะชื่อวามีเหตุอัน
บุคคลผูมีสติและสัมปชัญญะวิบัตกิ ําจัดเสียแลว เมื่อหิริและโอตตัปปะไมมี อินทรียสังวรชื่อวามี
เหตุอันบุคคลผูมีหิริและโอตตัปปะวิบัตกิ าํ จัดเสียแลว เมื่ออินทรียสังวรไมมี ศีลชื่อวามีเหตุอนั
บุคคลผูมีอินทรียสังวรวิบัตกิ าํ จัดเสียแลว เมื่อศีลไมมี สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีศีลวิบัติ
กําจัดเสียแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสนะชือ่ วามีเหตุอนั บุคคลผูมีสมั มาสมาธิวิบัติ
กําจัดเสียแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสนะไมมี นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมียถาภูตญาณ
ทัสนะวิบัตกิ ําจัดเสียแลว เมือ่ นิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสนะ ชือ่ วามีเหตุอนั บุคคลผูมี
นิพพิทาวิราคะวิบัตกิ ําจัดเสียแลว เปรียบเหมือนตนไมมกี ิ่งและใบวิบัตแิ ลว แมกะเทาะของตน
ไมนั้น ยอมไมบริบูรณ แมเปลือกแมกะพี้ แมแกนของตนไมนั้นก็ยอมไมบริบูรณ ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อสติสัมปชัญญะมีอยู หิริและโอตตัปปะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก
บุคคลผูสมบูรณดว ยสติและสัมปชัญญะ เมื่อหิริและโอตตัปปะมีอยู อินทรียสังวรชือ่ วามีเหตุสม
บูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยหิรแิ ละโอตตัปปะ เมื่ออินทรียสังวรมีอยู ศีลชื่อวามีเหตุสมบูรณ
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอินทรียสังวร เมื่อศีลมีอยู สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอม
มีแกบุคคลผูสมบูรณดวยศีล เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสนะชือ่ วามีเหตุสมบูรณ ยอม
มีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ เมื่อยถาภูตญาณทัสนะมีอยู นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุ
สมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยยถาภูตญาณทัสนะ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมตุ ติญาณทัสนะ
ชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ เปรียบเหมือนตนไมที่มีกิ่งและ
ใบสมบูรณแมกะเทาะของตนไมนั้นก็ยอมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกนของตนไมนั้น
ก็ยอมบริบูรณ ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑
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ปุณณิยสูตร
[๑๘๘] ครัง้ นั้นแล ทานพระปุณณิยะเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคยังที่ประทับ ถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัย ที่บางครั้งพระธรรมเทศนาแจมแจง กะพระตถาคต บางครั้งไม
แจมแจง ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุณณิยะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมเขาไปหาเพียงใด
ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น แตเมื่อใด ภิกษุเปนผูมศี รัทธาและเขาไปหา
เมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจงดูกรปุณณิยะ ภิกษุผูมีศรัทธาและเขาไปหา แตไม
เขาไปนั่งใกลเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนัน้ แตเมื่อใด ภิกษุเปนผูมี
ศรัทธา ...และเขาไปนั่งใกล เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง ดูกรปุณณิยะภิกษุเปน
ผูมีศรัทธา ... และเขาไปนั่งใกล แตไมสอบถามเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจง
เพียงนัน้ แตเมือ่ ใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และสอบถาม เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอม
แจมแจง ดูกรปุณณิยะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และสอบถาม แตไมเงีย่ โสตลงสดับธรรมเพียงใด
ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น แตเมื่อใด ภิกษุเปนผูมศี รัทธา ... และเงี่ยโสตลง
สดับธรรม แตฟงธรรมแลวไมทรงจําไวเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนัน้
แตเมื่อใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และฟงแลวทรงจําไว เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอม
แจมแจง ดูกรปุณณิยะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และฟงแลวทรงจําไว แตไมพิจารณาเนื้อความแหง
ธรรมที่ทรงจําไวเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น แตเมื่อใด ภิกษุเปน
ผูมีศรัทธา ... และพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว เมื่อนัน้ ธรรมเทศนาของตถาคตยอม
แจมแจง ดูกรปุณณิยะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว แต
ไมรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจง
เพียงนัน้ แตเมือ่ ใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง ดูกรปุณณิยะ ธรรมเทศนาของตถาคตผูมีปฏิญาณ
โดยสวนเดียว อันประกอบดวยธรรมเหลานี้แล ยอมแจมแจง ฯ
จบสูตรที่ ๒
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มูลสูตร
[๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถามอยางนี้วา ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย ธรรมทั้งปวงมีอะไรเปนมูล มีอะไรเปนแดนเกิดมีอะไรเปนสมุทัย มีอะไร
เปนที่ประชุมลง มีอะไรเปนประมุข มีอะไรเปนใหญมีอะไรยิ่งกวา มีอะไรเปนแกนสาร
เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นวาอยางไร ฯ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมแหงขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมี
พระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่งอาศัย ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด
ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคจักทรงจําไว ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้นเธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวา พวก
อัญญเดียรถียป ริพาชกพึงถามอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ธรรมทั้งปวง มีอะไรเปนมูล มีอะไร
เปนแดนเกิด มีอะไรเปนสมุทัยมีอะไรเปนที่ประชุมลง มีอะไรเปนประมุข มีอะไรเปนใหญ
มีอะไรยิ่งกวามีอะไรเปนแกน เธอทั้งหลายถูกถามอยางนีแ้ ลว พึงพยากรณแกพวกอัญญ
เดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล มีมนสิการ
เปนแดนเกิด มีผัสสะเปนสมุทัย มีเวทนาเปนที่ประชุมลง มีสมาธิเปนประมุข มีสติเปนใหญ
มีปญญาเปนยิง่ มีวิมุตติเปนแกน ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทัง้ หลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณ
แกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
โจรสูตรที่ ๑
[๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการ ยอมพลันเสื่อม ตั้ง
อยูไมนาน องค ๘ ประการเปนไฉน คือ ประหารคนที่ไมประหารตอบ ๑ ถือเอาสิ่งของไม
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เหลือ ๑ ลักพาสตรี ๑ ประทุษรายกุมารี ๑ ปลนบรรพชิต ๑ ปลนราชทรัพย ๑ ทํางานใกลถิ่น
เกินไป ๑ ไมฉลาดในการเก็บ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล
ยอมพลันเสื่อมตั้งอยูไมนาน ฯ
โจรสูตรที่ ๒
[๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการ ยอมไมเสื่อมเร็ว
ตั้งอยูไดนาน ๘ ประการเปนไฉน คือ ไมประหารคนทีไ่ มประหาร ๑ไมถือเอาของจนไม
เหลือ ๑ ไมลักพาสตรี ๑ ไมประทุษรายกุมารี ๑ ไมปลนบรรพชิต ๑ ไมปลนราชทรัพย ๑
ไมทํางานใกลถิ่นเกินไป ๑ ฉลาดในการเก็บ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบดวยองค
๘ ประการนีแ้ ล ไมเสื่อมเร็วตั้งอยูไดนาน ฯ
จบสูตรที่ ๔
สมณสูตร
[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา สมณะ เปนชื่อของพระตถาคต อรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา คําวา พราหมณ คําวา ผูถึงเวท คําวา ศัลยแพทยคําวา ไมมมี ลทิน คําวา
ผูปราศจากมลทิน คําวา ผูมีญาณ คําวา ผูห ลุดพนเปนชือ่ ของพระตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา
คุณชาติใด อันเราผูเปนสมณะ เปนพราหมณ อยูจบพรหมจรรย
พึงกระทํา คุณชาติใด อันเราผูถึงเวท ผูเปนศัลยแพทย
อยางยอดเยี่ยม พึงบรรลุ คุณชาติใด อันเราผูไมมีมลทิน
ผูปราศจากมลทิน อยูจบพรหมจรรย พึงบรรลุ และคุณ
ชาติใด อันเราผูมีญาณ ผูหลุดพนแลวอยางยอดเยีย่ ม พึง
บรรลุ คุณชาตินั้นๆ เราบรรลุแลว เรานั้นชนะสงครามแลว
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เปนผูหลุดพนแลว พนจากเครื่องผูกคือมาร เราเปนผู
ประเสริฐ เปนผูฝกตนชัน้ เยีย่ ม เปนอเสขบุคคลปรินิพพาน
แลว ฯ
จบสูตรที่ ๕
ยสสูตร
[๑๙๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกสัมพีชนบท พรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงพราหมณคามแหงชนชาวโกศล ชื่ออิจฉานังคละ ไดยนิ วา สมัยนั้น
พระผูมีพระภาคประทับอยูทไี่ พรสณฑชื่ออิจฉานังคละใกลพราหมณคามชื่ออิจฉานังคละ ฯ
พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ ไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร
ทรงผนวชจากศากยะตระกูล เสด็จถึงบานอิจฉานังคละ ประทับอยูที่ไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ
ใกลพราหมณคามชื่ออิจฉานังคละ ก็กิตติศพั ทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปดังนีว้ า
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ฯลฯ ก็การ
ไดเห็นพระอรหันตเห็นปานฉะนี้ เปนการดีแล ครั้งนั้น พวกพราหมณและคฤหบดีชาวบาน
อิจฉานังคละ เมื่อลวงราตรีนั้นไป พากันถือของเคี้ยวของกินเปนจํานวนมาก เขาไปทางไพรสณฑ
ชื่ออิจฉานังคละ ครั้นแลวไดยืนชุมนุมกันสงเสียงอื้ออึงอยูท ี่ซุมประตูดานนอก ฯ
สมัยนั้น ทานพระนาคิตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถาม
ทานพระนาคิตะวา ดูกรนาคิตะ ก็พวกใครที่สงเสียงอื้ออึงอยูนั้นคลายพวกชาวประมงแยง
ปลากัน ทานพระนาคิตะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณและคฤหบดีชาวบาน
อิจฉานังคละเหลานี้ พากันถือของเคี้ยวของกินเปนจํานวนมาก มายืนชุมนุมกันอยูที่ซุมประตู
ดานนอก เพื่อถวายพระผูมีพระภาคและพระภิกษุสงฆ ฯ
พ. ดูกรนาคิตะ เธออยาติดยศ และยศก็อยาติดเรา ดูกรนาคิตะ ผูใดแลไมพึงไดตาม
ความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบากซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุข
อันเกิดแตวเิ วก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู ที่เราพึงไดตามความปรารถนา
ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ผูนั้นชื่อวาพึงยินดีสุขอันไมสะอาด สุขในการหลับนอน และสุขที่
อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญ ฯ
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น. ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูม ีพระภาคทรงรับ ขอพระสุคตจงทรงรับ
บัดนี้เปนเวลาที่พระผูมีพระภาคจะทรงรับพระผูมีพระภาคจักเสด็จไปทางใดๆ พราหมณ คฤหบดี
ชาวนิคมและชาวชนบท ก็จกั หลั่งไหลไปทางนั้นๆเปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญตกลงมา น้ําก็
ยอมไหลไปตามที่ลุม ฉะนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระผูมีพระภาคทรงมีศีลและปญญา ฯ
พ. ดูกรนาคิตะ เธออยาติดยศ และยศอยาติดเรา ดูกรนาคิตะ ผูใดแลไมพึงไดตาม
ความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุข
อันเกิดแตวเิ วก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู ที่เราพึงไดตามความปรารถนา
ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ผูนั้นชื่อวาพึงยินดีความสุขที่ไมสะอาด สุขในการหลับนอน และสุขที่
อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญ ดูกรนาคิตะ แมเทวดาบางพวกก็ไมพึงไดตามความปรารถนา
ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะสุขอันเกิดแตวิเวก
สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู ที่เราพึงไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม
ลําบาก ดูกรนาคิตะ แมเธอทัง้ หลายมาประชุมพรอมหนากัน ประกอบการอยูดวยการคลุกคลีดวย
หมูคณะ ยอมมีความเห็นอยางนี้วา ทานเหลานี้ไมพึงไดตามความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก
ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวเิ วก สุขอันเกิดแตความสงบ
สุขอันเกิดแตการตรัสรู ที่เราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยากไมลําบาก แนนอน ก็ความ
จริงเปนอยางนั้น เพราะทานเหลานี้มาประชุมพรอมหนากัน ประกอบการอยูดว ยการคลุกคลีดวย
หมูคณะอยู ดูกรนาคิตะ เราเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินยั นี้ ใชนิ้วจี้เลนกระซิกกระซี้กันและ
กันอยู เรานั้นมีความคิดอยางนี้วา ทานเหลานี้ไมพึงไดตามความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก
ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวเิ วก สุขอันเกิดแตความสงบ
สุขอันเกิดแตการตรัสรู ที่เราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยากไมลําบาก แนนอน ความ
จริงเปนอยางนั้น เพราะทานเหลานี้มวั ใชนิ้วจี้เลนกระซิกกระซี้กนั และกันอยู ฯ
ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ฉันอาหารเต็มทองพอความตองการ
แลว มัวประกอบดวยความสุขในการนอน สุขในการเอน สุขในการหลับอยู เรานั้นมีความคิด
อยางนี้วา ทานเหลานี้ไมพึงไดตามความปรารถนาไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก
ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวเิ วก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู
ที่เราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก แนนอน ความจริงเปนอยางนัน้
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เพราะทานเหลานี้ฉันอาหารเต็มทองพอความตองการแลว มัวประกอบความสุขในการนอน สุขใน
การเอน สุขในการหลับอยู ฯ
ดูกรนาคิตะ เราเห็นภิกษุในธรรมวินยั นี้ นั่งสมาธิอยูท ี่วิหารใกลบาน เรานั้นมีความคิด
อยางนี้วา บัดนี้ คนวัดหรือสมณุทเทสจักบํารุงทานผูนี้ ทําใหเธอไปจากสมาธินั้นเสีย เพราะ
เหตุนั้น เราจึงไมพอใจดวยการอยูใกลบานของภิกษุนั้น ฯ
ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินยั นี้ นั่งโงกงวงอยูในปา เรานัน้ มีความคิดอยางนีว้ า
บัดนี้ ทานผูนพี้ อบรรเทาความลําบากในการนอนหลับนีไ้ ดแลวจักกระทําความสําคัญวาอยูในปา
ไวในใจไดประมาณเทานี้ เพราะเหตุนนั้ เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษุนั้น ฯ
ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินยั นี้ นั่งไมเปนสมาธิอยูในปา เรานั้นมีความคิด
อยางนี้วา บัดนี้ ทานผูนี้จกั ตัง้ มั่นจิตที่ยังไมตั้งมั่น หรือจักตามรักษาจิตทีต่ ั้งมั่นแลว เพราะ
เหตุนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษุนั้น ฯ
ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินยั นี้ ถือการอยูป านั่งสมาธิอยู เรานั้นมีความคิด
อยางนี้วา บัดนี้ ทานผูนี้จกั เปลื้องจิตที่ยังไมหลุดพน หรือจักตามรักษาจิตที่หลุดพนแลว เพราะ
เหตุนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษุนั้น ฯ
ดูกรนาคิตะ สมัยใด เราเดินทางไกลไมเห็นอะไรๆ ขางหนาหรือขางหลัง สมัยนั้น
เรามีความผาสุก โดยที่สุดการถายอุจจาระปสสาวะ ฯ
จบสูตรที่ ๖
ปตตสูตรที่ ๑
[๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆหวังอยู พึงคว่ําบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวยองค ๘
ประการ องค ๘ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกพยายามเพื่อความเสื่อมลาภแกภิกษุทงั้ หลาย ๑
พยายามเพื่อความฉิบหายแกภิกษุทั้งหลาย ๑ พยายามเพื่อความอยูไมไดแกภกิ ษุทั้งหลาย ๑ ยอม
ดายอมบริภาษภิกษุทั้งหลาย ๑ ยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกจากภิกษุทั้งหลาย ๑ ติเตียนพระพุทธเจา ๑
ติเตียนพระธรรม ๑ ติเตียนพระสงฆ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆหวังอยู พึงคว่ําบาตรแก
อุบาสกผูประกอบดวยองค ๘ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๗
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ปตตสูตรที่ ๒
[๑๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆหวังอยู พึงหงายบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวยองค ๘
ประการ องค ๘ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกไมพยายามเพื่อความเสือ่ มลาภแกภิกษุ
ทั้งหลาย ๑ ไมพยายามเพื่อความฉิบหายแกภิกษุทั้งหลาย ๑ ไมพยายามเพื่อความอยูไมไดแก
ภิกษุทั้งหลาย ๑ ไมดาไมบริภาษภิกษุทั้งหลาย ๑ ไมยยุ งภิกษุทั้งหลายใหแตกจากภิกษุทั้งหลาย
๑ สรรเสริญพระพุทธเจา ๑ สรรเสริญพระธรรม ๑ สรรเสริญพระสงฆ ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
สงฆหวังอยู พึงหงายบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวยองค ๘ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๘
อัปปสาทสูตร
[๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกหวังอยู พึงประกาศความไมเลื่อมใสแกภกิ ษุ
ผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุพยายามเพื่อความเสื่อม
ลาภแกคฤหัสถทั้งหลาย ๑ พยายามเพื่อความฉิบหายแกคฤหัสถทั้งหลาย ๑ ดาบริภาษคฤหัสถ
ทั้งหลาย ๑ ยุยงคฤหัสถทั้งหลายใหแตกจากคฤหัสถทั้งหลาย ๑ ติเตียนพระพุทธเจา ๑ ติเตียน
พระธรรม ๑ ติเตียนพระสงฆ ๑ และเทวดายอมเห็นภิกษุนั้นโดยประการนั้น ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายอุบาสกหวังอยู พึงประกาศความไมเลื่อมใสแกภกิ ษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
ปสาทสูตร
[๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกหวังอยู พึงประกาศความเลื่อมใสแกภกิ ษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุไมพยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก
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คฤหัสถทั้งหลาย ๑ ไมพยายามเพื่อความฉิบหายแกคฤหัสถทั้งหลาย ๑ ไมดาไมบริภาษคฤหัสถ
ทั้งหลาย ๑ ไมยุยงคฤหัสถทั้งหลายใหแตกจากคฤหัสถทั้งหลาย ๑ สรรเสริญพระพุทธเจา ๑
สรรเสริญพระธรรม ๑ สรรเสริญพระสงฆ ๑ และเพราะเหตุนี้ เทวดาทั้งหลายยอมสรรเสริญ
อุบาสกนั้น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกหวังอยู พึงประกาศความเลื่อมใสแกภิกษุผปู ระกอบ
ดวยธรรม ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
ปฏิสารณียสูตรที่ ๑
[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆหวังอยู พึงกระทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแกคฤหัสถ
ทั้งหลาย ๑ พยายามเพื่อความฉิบหายแกคฤหัสถทั้งหลาย๑ ดาบริภาษคฤหัสถทั้งหลาย ๑ ยุยง
คฤหัสถทั้งหลายใหแตกจากคฤหัสถทั้งหลาย ๑ติเตียนพระพุทธเจา ๑ ติเตียนพระธรรม ๑
ติเตียนพระสงฆ ๑ ไมยังคํารับตอคฤหัสถที่ชอบธรรมใหเปนจริง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ
หวังอยู พึงกระทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
ปฏิสารณียสูตรที่ ๒
[๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆหวังอยู พึงระงับปฏิสารณียกรรมแกภกิ ษุผูประกอบดวย
ธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุไมพยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก
คฤหัสถทั้งหลาย ๑ ไมพยายามเพื่อความฉิบหายแกคฤหัสถทั้งหลาย ๑ ไมดา ไมบริภาษคฤหัสถ
ทั้งหลาย ๑ ไมยุยงคฤหัสถทั้งหลายใหแตกจากคฤหัสถทั้งหลาย ๑ สรรเสริญพระพุทธเจา ๑
สรรเสริญพระธรรม ๑สรรเสริญพระสงฆ ๑ และยังคํารับตอคฤหัสถที่ชอบธรรมใหเปนจริง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆหวังอยู พึงระงับปฏิสารณียกรรมแกภกิ ษุผูประกอบดวยธรรม ๘ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
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วัตตสูตร
[๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอันสงฆลงตัสสปาปยสิกากรรม ตองประพฤติชอบ
ในธรรม ๘ ประการ คือ ไมพึงใหอุปสมบท ๑ ไมพึงใหนิสัย ๑ไมพึงใหสามเณรอุปฏ ฐาก ๑
ไมพึงยินดีการสมมติตนเปนผูใหโอวาทภิกษุณี ๑ แมไดรบั สมมติแลวก็ไมพึงโอวาทภิกษุณี ๑
ไมพึงยินดีการไดรับสมมติจากสงฆไรๆ ๑ไมพึงนิยมในตําแหนงหัวหนาตําแหนงไรๆ ๑ ไมพึง
ใหประพฤติวฏุ ฐานพิธีเพราะตําแหนงเดิมนั้น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอันสงฆลงตัสสปาปย
สิกากรรมแลวพึงประพฤติชอบในธรรม ๘ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๓
จบสติวรรค
_______
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สติสูตร
๒. ปุณณิยสูตร
๓. มูลสูตร
๔. โจรสูตร ๒ สูตร
๕. สมณสูตร
๖. ยสสูตร
๗. ปตตสูตร ๒ สูตร ๘. อัปปสาทสูตร
๙. ปสาทสูตร
๑๐. ปฏิสารณียสูตร ๒ สูตร
๑๑. วัตตสูตร ฯ
หมวดแหงวรรคนั้นมีวา
นางโพชฌา นางสิริมา นางปทุมา นางสุธรรมา นางมนุชา
นางอุตตรา นางมุตตา นางเขมา นางรุจี นางจุนที นางพิมพี
นางสุมนา นางมัลลิกา นางติสสมาตา นางโสณมาตา
นางกาณมาตา นางอุตตรมาตา นางวิสาขามิคารมาตา นาง
ขุชชุตตราอุปาสิกา สามาวตีอุปาสิกา นางสุปปวาสาโกฬิยธีตา
นางสุปปยาอุปาสิกา นางนกุลมาตาคหปตานี ฯ
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[๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการ เพือ่ ความรูยิ่งซึ่งราคะ
ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ
๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑สัมมาสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการนี้ เพื่อความรูยิ่งซึ่งราคะ ฯ
[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการเพือ่ ความรูยิ่งซึ่งราคะ
ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ผูมีรูปสัญญาในภายใน ยอมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเล็กนอย
ทั้งมีผิวพรรณดีทั้งมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนีว้ า เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึง
เห็น ๑ ผูมีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกหาประมาณมิได ทั้งมีผวิ พรรณดีทั้งมี
ผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมีอรูป
สัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเล็กนอย ทัง้ มีผิวพรรณดีทั้งมีผิวพรรณทราม ยอมมี
ความสําคัญอยางนีว้ า เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมีอรูปสัญญาในภายใน เห็น
รูปทั้งหลายในภายนอกหาประมาณมิได ทั้งมีผิวพรรณดีทงั้ มีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยาง
นี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมีอรูปสัญญาในภายในเห็นรูปทั้งหลายในภายนอก
เขียว มีสีเขียว รัศมีเขียว แสงสวางเขียว ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปทั้งหลาย
แลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเหลือง มีสีเหลือง รัศมี
เหลือง แสงสวางเหลือง ยอมมีความสําคัญอยางนี้วาเราครอบงํารูปทั้งหลายแลวจึงรูจึงเห็น ๑
ผูมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกแดง มีสีแดง รัศมีแดง แสงสวางแดง
ยอมมีความสําคัญอยางนี้วาเราครอบงํารูปทั้งหลายแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูม ีอรูปสัญญาในภายใน
เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกขาว มีสีขาว รัศมีขาว แสงสวางขาว ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา
เราครอบงํารูปทั้งหลายแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการนี้
เพื่อความรูยิ่งซึ่งราคะ ฯ
[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการ เพือ่ ความรูยิ่งซึ่งราคะ
ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ผูมีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลาย ๑ผูมีอรูปสัญญาในภายใน ยอม
เห็นรูปทั้งหลายในภายนอก ๑ ยอมนอมใจเชื่อวางาม ๑ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง
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เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญา ยอมเขาถึงอากาสานัญจายตนะ ดวย
มนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได ๑ เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง ยอมเขาถึง
วิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได ๑ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดย
ประการทั้งปวง ยอมเขาถึงอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวาอะไรๆยอมไมมี ๑ เพราะลวง
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง ยอมเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ๑ เพราะลวงเนวสัญญา
นาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง ยอมเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้ง
หลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการนี้ เพื่อความรูยิ่งซึ่งราคะ ฯ
[๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการนี้ เพื่อกําหนดรู เพื่อ
ความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพือ่ ความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไปเพื่อความคลายไป เพื่อความดับ
เพื่อสละ เพื่อสละคืนซึ่งราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการเพื่อความ
รูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิน้ ไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพือ่
ความคลายไปเพื่อความดับ เพื่อสละ เพื่อสละคืนซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ
ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาไถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะมทะ ปมาทะ ฯ
จบอัฏฐกนิบาต
________
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ปณณาสก
สัมโพธวรรคที่ ๑
สัมโพธิสูตร
[๒๐๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐีใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อะไรเปนเหตุ ใหธรรมอัน
เปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรูเจริญ เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลวพึงพยากรณแกอัญญ
เดียรถียปริพาชกเหลานั้นวาอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลายมีพระผูม ีพระภาคเปนมูล ฯลฯภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลวจัก
ทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจ
ใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายถาพวกอัญญเดียรถียป ริพาชกพึงถามอยางวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อะไรเปนเหตุให
ธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรูเจริญ เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลวพึงพยากรณ
แกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนีว้ า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีมิตรดี
มีสหายดี มีเพือ่ นดี ดูกรอาวุโสทั้งหลาย นี้เปนเหตุขอที่ ๑ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรม
เครื่องตรัสรู เจริญ ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและ
โคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย นี้เปนเหตุขอที่ ๒ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรูเจริญ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งกถา
เห็นปานนั้น อันเปนไปเพื่อขัดเกลากิเลสเปนที่สบายในการเปดจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏ
ฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา วิมุตติกถา
วิมุตติญาณทัสสนากถา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย นี้เปนเหตุขอ ที่ ๓ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรม
เครื่องตรัสรูเจริญ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหง
กุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมัน่ คง ไมทอดทิง้ ธุระในกุศลธรรม ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
นี้เปนเหตุขอที่ ๔ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรูเจริญ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิด
และความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลสใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบดูกรอาวุโสทั้งหลาย นี้เปน
เหตุขอที่ ๕ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรูเจริญ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผมู ีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังขอนี้ไดคือ ตนจัก
เปนผูมีศีล จักสํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยใน
โทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย ฯ
จักเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบากซึ่งกถาอันเปนไปเพื่อขัดเกลา
กิเลส เปนที่สบายในการเปดจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถาปวิเวกกถา อสังสัคคกถา
วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถาวิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสนกถา ฯ
จักเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม เปน
ผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ฯ
จักเปนผูมปี ญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับ เปน
อริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แหละภิกษุนนั้ ตั้งอยูในธรรม ๕ ประการนี้แลว พึงเจริญธรรม ๔
ประการใหยิ่งขึ้นไป คือ พึงเจริญอสุภะเพือ่ ละราคะ พึงเจริญเมตตาเพือ่ ละความพยาบาท พึง
เจริญอานาปานสติเพื่อเขาไปตัดวิตก พึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัสมิมานะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อนัตตสัญญายอมปรากฏแกภิกษุผูไดอนิจจสัญญา ผูที่ไดอนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพาน อัน
ถอนเสียไดซึ่งอัสมิมานะในปจจุบันทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๑
นิสสยสูตร
[๒๐๖] ครัง้ นั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา
ผูถึงพรอมดวยที่อาศัยๆ ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ภิกษุจึงชื่อวา
เปนผูถึงพรอมดวยที่อาศัย พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ถาภิกษุอาศัยศรัทธาแลว ละอกุศล
เจริญกุศล อกุศลนั้นเปนอันเธอละไดแลว ถาอาศัยหิริ ... ถาอาศัยโอตตัปปะ ... ถาอาศัยวิริยะ...
ถาภิกษุอาศัยปญญาแลว ละอกุศล เจริญกุศล อกุศลนั้นเปนอันเธอละไดแลว ภิกษุใดละอกุศล
ไดแลวดวยปญญาอันเปนอริยะ ภิกษุนั้นเปนอันละอกุศลนั้นแลว ละดีแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แหละภิกษุนนั้ ตั้งอยูในธรรม ๕ ประการนี้แลว พึงอบรมอุปนิสัย
๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณาแลวเสพของ
อยางหนึ่ง พิจารณาแลวอดกลั้นของอยางหนึ่งพิจารณาแลวเวนของอยางหนึ่ง พิจารณาแลว
บรรเทาของอยางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยเหตุอยางนี้แล ภิกษุจึงชือ่ วาเปนผูถึงพรอมดวย
ที่อาศัย ฯ
จบสูตรที่ ๒
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เมฆิยสูตร
[๒๐๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ จาลิกบรรพต ใกลเมืองจาลิกา
ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระเมฆิยะเปนอุปฏ ฐากพระผูมพี ระภาคครั้งนัน้ แล ทานพระเมฆิยะ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคปรารถนาจะเขาไปบิณฑบาตใน
ชันตุคาม พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ เธอจงสําคัญกาลที่ควรในบัดนี้
ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา ทานพระเมฆิยะครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังชันตุคาม ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในชันตุคามเสร็จแลว กลับจากบิณฑบาตใน
เวลาภายหลังภัต เขาไปยังฝงแมน้ํากิมกิ าฬา ทานพระเมฆิยะเดินเทีย่ วพักผอนอยูที่ฝงแมน้ํา
กิมิกาฬา ไดเห็นอัมพวันอันนาเลื่อมใสนารื่นรมย ครั้นเห็นแลว ไดมีความคิดดังนี้วา
อัมพวันนี้ชางนาเลื่อมใส นารื่นรมยหนอ ควรเพื่อบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูตองการความเพียร
ถาพระผูมีพระภาคพึงอนุญาตเรา เราพึงมายังอัมพวันนี้เพื่อบําเพ็ญเพียร ครั้งนั้นแล ทานพระเมฆิยะ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองค
ครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตในชันตุคาม ครั้นเที่ยวบิณฑบาตใน
ชันตุคามเสร็จแลว กลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัต เขาไปยังฝงแมน้ํากิมกิ าฬา ขาแต
พระองคผูเจริญเมื่อขาพระองคเดินเทีย่ วพักอยูที่ฝงแมน้ํากิมิกาฬา ไดเห็นอัมพวันอันนาเลื่อมใส
นารื่นรมย ครัน้ เห็นแลว ขาพระองคไดมีความคิดอยางนีว้ า อัมพวันนี้นา เลื่อมใส นารื่นรมยหนอ
ควรเพื่อบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูตองการความเพียร ถาพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตเรา เราพึง
มายังอัมพวันนี้เพื่อบําเพ็ญเพียร ถาพระผูม ีพระภาคพึงทรงอนุญาตขาพระองค ขาพระองคพึงไปยัง
อัมพวันนั้นเพือ่ บําเพ็ญเพียร เมื่อทานพระเมฆิยะกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะ
ทานพระเมฆิยะวา ดูกรเมฆิยะจงรออยูก อน เราอยูคนเดียว เธอจงรออยูจนกวาภิกษุรูปอื่นมา
แทนตัว ฯ
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แมครั้งที่ ๒ ทานพระเมฆิยะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระ
ผูมีพระภาคไมมีกิจอะไรทีจ่ ะพึงทําใหยิ่ง ไมมีการสั่งสมอริยมรรคที่ทรงทําแลว ขาพระองคยังมีกจิ
ที่จะพึงทําใหยงิ่ ยังมีการสั่งสมอริยมรรคที่ทําแลว ถาพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตขาพระองค
ขาพระองคพงึ ไปยังอัมพวันเพื่อบําเพ็ญความเพียร พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ จงรอ
อยูกอน เราอยูค นเดียว เธอจงรออยูจนกวาภิกษุรูปอืน่ มาแทนตัว ฯ
แมครั้งที่ ๓ ทานพระเมฆิยะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระ
ผูมีพระภาคไมมีกิจอะไรทีจ่ ะพึงทําใหยิ่ง ไมมีการสั่งสมอริยมรรคที่ทรงทําแลว สวนขาพระองค
ยังมีกิจทีจ่ ะพึงทําใหยิ่ง ยังมีการสั่งสมอริยมรรคที่ทําแลว ถาพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาต
ขาพระองค ขาพระองคพึงไปยังอัมพวันนัน้ เพื่อบําเพ็ญความเพียร พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรเมฆิยะ เราจะพึงวาอะไรเธอผูกลาวอยูวา บําเพ็ญเพียร ดูกรเมฆิยะ เธอจงสําคัญกาลที่ควร
ในบัดนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระเมฆิยะลุกจากทีน่ ั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณแลว
เขาไปยังอัมพวัน อาศัยอัมพวันนัน้ นั่งพักกลางวันอยูณ โคนไมแหงหนึ่ง ครั้งนั้นแล เมื่อทาน
พระเมฆิยะพักอยู ณ อัมพวันนั้นอกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก
วิหิงสาวิตกยอมฟุงซานโดยมาก ลําดับนั้น ทานพระเมฆิยะไดมีความคิดดังนีว้ า ทานผูเจริญ
นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาก็ยังถูกอกุศลวิตก
อันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตกครอบงํา ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนัง่ ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน
พระวโรกาส เมื่อขาพระองคอยูในอัมพวันนั้นอกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก
พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ยอมฟุงซานโดยมาก ขาพระองคนั้นไดมีความคิดเห็นดังนี้วา ทาน
ผูเจริญนาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ก็ยงั ถูก
อกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตกครอบงํา พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรเมฆิยะ ธรรม ๕ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา
๕ ประการเปนไฉน
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ดูกรเมฆิยะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมมี ิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนธรรม
ประการที่ ๑ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติทยี่ ังไมแกกลา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระ และ
โคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย นีเ้ ปนธรรม
ประการที่ ๒ ยอมเปนไปเพือ่ ความแกกลาแหงเจโตวิมุตทิ ี่ยังไมแกกลา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบากซึ่งกถาอัน
เปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนที่สบายในการเปดจิต คือ อับปจฉกถาสันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา
อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถาปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสนกถา
นี้เปนธรรมประการที่ ๓ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติทยี่ ังไมแกกลา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหง
กุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมัน่ คง ไมทอดทิง้ ธุระในกุศลธรรม นี้เปนธรรมประการ
ที่ ๔ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและ
ความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลสใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เปนธรรมประการที่ ๕ ยอม
เปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติทยี่ ังไมแกกลา ฯ
ดูกรเมฆิยะ ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพือ่ นดี พึงหวังขอนี้ได คือ ตนจักเปนผู
มีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททัง้ หลาย ตนจักไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไมลําบาก ซึ่งกถาอันเปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนที่สบายในการเปดจิต คือ อัปปจฉกถา ฯลฯ
วิมุตติญาณทัสสนกถา ตนจักปรารภความเพียร ฯลฯ ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม ตนจักมีปญญา ฯลฯ
ใหถึงความสิน้ ทุกขโดยชอบ ดูกรเมฆิยะ ก็แหละภิกษุนนั้ ตั้งอยูในธรรม ๕ ประการนี้แล พึง
เจริญธรรม ๔ ประการใหยิ่งขึ้น คือ พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ พึงเจริญเมตตาเพื่อละความ
พยาบาท พึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก พึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัสมิมานะ ดูกรเมฆิยะ
อนัตตสัญญายอมปรากฏแกภิกษุผูไดอนิจจสัญญา ผูที่ไดอนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพาน อัน
ถอนเสียไดซึ่งอัสมิมานะในปจจุบันทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๓
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นันทกสูตร
[๒๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระนันทกะชี้แจงภิกษุทั้งหลาย
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา ในอุปฏฐานศาลา ฯ
ครั้งนั้น เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรน เสด็จเขาไปยังอุปฏ
ฐานศาลา ประทับยืนรอจนจบกถาอยู ณ ซุม ประตูดานนอก ครั้นทรงทราบวากถาจบแลว ทรง
กระแอมและเคาะที่ลิ่มประตู ภิกษุเหลานัน้ เปดประตูใหพระผูมีพระภาค ลําดับนั้น พระผูมีพระ
ภาคเสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลาประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว ครั้นแลว ไดตรัสกะทานพระนันทกะ
วา ดูกรนันทกะธรรมบรรยายของเธอนี่ยาวมาก แจมแจงแกภกิ ษุ เรายืนรอฟงจนจบกถาอยูที่
ซุมประตูดานนอกยอมเมื่อยหลัง ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระนันทกะรูสึกเสียใจ สะดุงกลัว ไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมทราบเกลาเลยวา พระผูมพี ระภาค
ประทับยืนอยูท ี่ซุมประตูดานนอก ถาขาพระองคพึงทราบเกลาวา พระผูมีพระภาคประทับยืนอยู
ที่ซุมประตูดานนอกแลวแมคําประมาณเทานี้ ก็ไมพึงแจมแจงแกขาพระองคเลย ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคทรงทราบวา ทานพระนันทกะเสียใจ จึงตรัสกะทานพระนันทกะวา ดีแลวๆ
นันทกะ ขอที่เธอทั้งหลายพึงสนทนาดวยธรรมีกถานี้ สมควรแกเธอทั้งหลาย ผูเปนกุลบุตร
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ดูกรนันทกะ เธอทั้งหลายผูประชุมกันพึงทํากิจ ๒ อยาง คือ
ธรรมีกถาหรือดุษณีภาพของพระอริยะ ดูกรนันทกะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีล อยางนี้
เธอชื่อวายังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดว ยคิดวา อยางไรหนอ
เราจึงเปนผูมศี รัทธาและมีศีล เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผู
บริบูรณดวยองคนั้น ดูกรนันทกะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล แตยังไมไดเจโตสมาธิในภายใน
อยางนี้เธอชื่อวายังไมบริบูรณดว ยองคนนั้ เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไร
หนอ เราจะพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีลและไดเจโตสมาธิในภายใน เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมี
ศรัทธา มีศีล และไดเจโตสมาธิในภายใน เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดว ยองคนนั้ ดูกร
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นันทกะภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล ไดเจโตสมาธิในภายใน แตยังไมไดการเห็นแจงซึ่งธรรม
ดวยปญญาอันยิ่ง อยางนีเ้ ธอชื่อวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรนันทกะ เปรียบเหมือน
สัตว ๒ เทาหรือ ๔ เทา แตเทาขางหนึ่งของมันเสียพิการไป อยางนี้มันชือ่ วา เปนผูไมบริบูรณ
ดวยองคนั้น ฉันใด ดูกรนันทกะภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมีศรัทธา มีศีล และไดเจโต
สมาธิในภายใน แตยังไมไดการเห็นแจงซึง่ ธรรมดวยปญญาอันยิ่ง อยางนี้เธอชื่อวาเปนผูยังไม
บริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดว ยคิดวา อยางไรหนอ เราจะพึงมีศรัทธา
มีศีล ไดเจโตสมาธิในภายใน และไดการเห็นแจงซึ่งธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดูกรนันทกะ เมื่อ
ใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล ไดเจโตสมาธิในภายใน และไดการเห็นแจงซึ่งธรรมดวย
ปญญาอันยิ่ง เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบริบรู ณดว ยองคนนั้ พระผูมีพระภาคผูสุคต ครั้นตรัส
ไวยากรณภาษิตนี้แลวเสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร ฯ
ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ทานพระนันทกะกลาวกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บัดนี้ พระผูมีพระภาคทรงประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบูรณ
สิ้นเชิงดวยบท ๔ แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร ดวยพระดํารัสวา ดูกรนันทกะ
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แต ไมมีศีล อยางนี้เธอชื่อวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญ
องคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราจะพึงเปนผูมีศรัทธาและมีศีล เมื่อใดแล ภิกษุ
เปนผูมีศรัทธา และมีศีล เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดว ยองคนนั้ ดูกรนันทกะ ภิกษุเปน
ผูมีศรัทธาและมีศีล แตยังไมไดเจโตสมาธิในภายใน ฯลฯอยางนี้เธอชือ่ วายังไมบริบรู ณดวยองค
นั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราจะพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีล
ไดเจโตสมาธิในภายในและไดการเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดูกรนันทกะ ภิกษุเปนผูมี
ศรัทธา มีศีลไดเจโตสมาธิในภายใน และไดการเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง อยางนี้เธอ
ชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อานิสงสในการฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ๕
ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงธรรม
อันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอม
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง แกภกิ ษุทั้งหลาย ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมแสดง
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ธรรม ... แกภกิ ษุทั้งหลายดวยประการใดๆ เธอยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจของพระศาสดานั้นๆ
เปนที่เคารพสรรเสริญ ดวยประการนั้นๆ นี้เปนอานิสงสประการที่ ๑ ในการฟงธรรมตามกาล
ในการสนทนาธรรมตามกาล ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรม ... แกภกิ ษุทั้งหลาย ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
ยอมแสดงธรรม ฯลฯ แกภิกษุทั้งหลายดวยประการใดๆ เธอยอมซาบซึ้งอรรถ และซาบซึ้งธรรม
ในธรรมนั้น ดวยประการนั้นๆ นี้เปนอานิสงสประการที่ ๒ ในการฟงธรรมตามกาล ในการ
สนทนาธรรมตามกาล ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรม ... แกภกิ ษุทั้งหลาย ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
ยอมแสดงธรรม ฯลฯ แกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการใดๆเธอยอมแทงตลอดบทแหงอรรถ
อันลึกซึ้งในธรรมนั้น เห็นดวยปญญา ดวยประการนั้นๆ นี้เปนอานิสงสประการที่ ๓ ในการ
ฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรม ... แกภกิ ษุทั้งหลาย ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
ยอมแสดงธรรม ฯลฯ แกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการใดๆเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายยอมสรร
เสริญดวยประการนั้นๆ ยิ่งขึน้ ไปวา ทานผูนี้บรรลุ แลวหรือกําลังบรรลุเปนแน นี้เปนอานิสงส
ประการที่ ๔ ในการฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด
ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง แกภกิ ษุทั้ง
หลาย ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามใน
ที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง แก
ภิกษุทั้งหลายดวยประการใดๆ ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุเหลาใดเปนพระเสขะ ยังไมบรรลุอรหัต
ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู ภิกษุเหลานั้นฟงธรรมนั้นแลว ยอมปรารภ
ความเพียร เพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมทํา
ใหแจง สวนภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว
ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนของตนแลว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพสิ้นสุดแลว
หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุเหลานัน้ ฟงธรรมนั้นแลว ยอมประกอบธรรมเครื่องอยูเปนสุข
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ในปจจุบนั นี้เปนอานิสงสประการที่ ๕ ในการฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อานิสงสในการฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ๕ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
พลสูตร
[๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ ปญญา
๑ กําลัง คือ ความเพียร ๑ กําลัง คือ การงานอันไมมีโทษ ๑ กําลัง คือ การสงเคราะห ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กําลัง คือ ปญญาเปนไฉน ธรรมเหลาใดเปนกุศล นับวาเปนกุศล
ธรรมเหลาใดเปนอกุศล นับวาเปนอกุศล ธรรมเหลาใดมีโทษ นับวามีโทษ ธรรมเหลาใดไมมีโทษ
นับวาไมมีโทษ ธรรมเหลาใดดํานับวาดํา ธรรมเหลาใดขาว นับวาขาว ธรรมเหลาใดไมควรเสพ
นับวาไมควรเสพ ธรรมเหลาใดควรเสพ นับวาควรเสพ ธรรมเหลาใดไมสามารถทําความเปนพระ
อริยะ นับวาไมสามารถทําความเปนอริยะ ธรรมเหลาใดสามารถทําความเปนพระอริยะ นับวา
สามารถทําความเปนพระอริยะ ธรรมเหลานั้นเปนธรรมอันบุคคลเห็นแจง ประพฤติไดดว ยปญญา
นี้เรียกวากําลัง คือ ปญญา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กําลัง คือ ความเพียรเปนไฉน ธรรมเหลาใดเปนอกุศล นับวาเปน
อกุศล ธรรมเหลาใดมีโทษ นับวามีโทษ ธรรมเหลาใดดํานับวาดํา ธรรมเหลาใดไมควรเสพ
นับวาไมควรเสพ ธรรมเหลาใดไมสามารถทําความเปนพระอริยะ นับวาไมสามารถทําความเปน
พระอริยะ บุคคลยังฉันทะใหเกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อละ
ธรรมเหลานั้นธรรมเหลาใดเปนกุศล นับวาเปนกุศล ธรรมเหลาใดไมมโี ทษ นับวาไมมีโทษ
ธรรมเหลาใดขาว นับวาขาว ธรรมเหลาใดควรเสพ นับวาควรเสพ ธรรมเหลาใดสามารถทํา
ความเปนพระอริยะ นับวาสามารถทําความเปนพระอริยะ บุคคลยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อไดธรรมเหลานั้น นี้เรียกวากําลัง คือ ความ
เพียร ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กําลัง คือ การงานอันไมมีโทษเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินยั นี้
เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันหาโทษมิได นี้เรียกวากําลัง คือ การงาน
อันไมมีโทษ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กําลัง คือ การสงเคราะหเปนไฉน สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ คือ
ทาน ๑ เปยยวัชชะ ๑ อัตถจริยา ๑ สมานัตตตา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทานเลิศกวาทาน
ทั้งหลาย การแสดงธรรมบอยๆ แกบุคคลผูตองการ ผูเงี่ยโสตลงสดับ นี้เลิศกวาการพูดถอยคํา
อันเปนที่รัก การชักชวนคนผูไมมีศรัทธาใหตั้งมั่นดํารงอยูในศรัทธาสัมปทา ชักชวนผูท ุศีลให
ตั้งมั่นดํารงอยูใ นศีลสัมปทา ชักชวนผูตระหนี่ใหตั้งมั่นดํารงอยูในจาคสัมปทา ชักชวนผูมีปญญา
ทรามใหตั้งมัน่ ดํารงอยูในปญญาสัมปทา นี้เลิศกวาการประพฤติประโยชนทั้งหลาย พระโสดาบัน
มีตนเสมอกับพระโสดาบัน พระสกทาคามีมีตนเสมอกับพระสกทาคามี พระอนาคามีมีตนเสมอ
กับพระอนาคามี พระอรหันตมีตนเสมอกับพระอรหันต นี้เลิศกวาความมีตนเสมอทั้งหลาย นี้
เรียกวากําลัง คือ การสงเคราะห ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูประกอบดวยกําลัง ๔ ประการนี้แล ยอมกาวลวงภัย ๕
ประการ ภัย ๕ ประการเปนไฉน คือ อาชีวิตภัย ๑ อสิโลกภัย ๑ปริสสารัชภัย ๑ มรณภัย
๑ ทุคติภัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนัน้ แลพิจารณาเห็นดังนีว้ า เราไมกลัวตอภัย
อันเนื่องดวยชีวิต ไฉนเราจักกลัวตอภัยอันเนื่องดวยชีวิตเลา เรามีกําลัง ๔ ประการ คือ กําลัง
ปญญา กําลังความเพียรกําลังการงานอันไมมีโทษ กําลังการสงเคราะห คนที่มีปญญาทรามแล
จึงกลัวตอภัยอันเนื่องดวยชีวิต คนเกียจครานจึงกลัวตอภัยอันเนื่องดวยชีวิต คือ กลัวตอภัย
อันเนื่องดวยชีวิตเพราะการงานทางกาย ทางวาจาและทางใจที่มีโทษ คนที่ไมสงเคราะหใครก็กลัว
ตอภัยอันเนื่องดวยชีวิต เราไมกลัวตอภัย คือ การติเตียน ฯลฯ เราไมกลัวตอภัยคือการสะทก
สะทานในบริษัท ... เราไมกลัวตอภัยคือความตาย ... เราไมกลัวตอภัยคือทุคติ ไฉนเราจักกลัว
ตอภัย คือ ทุคติเลาเพราะเรามีกําลัง ๔ ประการ คือ กําลังปญญา กําลังความเพียร กําลัง
การงานอันไมมีโทษ กําลังการสงเคราะห คนที่มีปญญาทรามแล จึงกลัวตอภัยคือทุคติคนเกียจ
ครานแล จึงกลัวตอภัยคือทุคติ คือ กลัวตอภัยคือทุคติเพราะการงานทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจที่มีโทษ คนที่ไมสงเคราะหใคร ก็กลัวภัยคือทุคติดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบ
ดวยกําลัง ๔ ประการนี้แล ยอมกาวลวงภัย ๕ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
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เสวนาสูตร
[๒๑๐] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ ทานพระสารีบุตรได
กลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมบุคคลก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี
แมจีวรก็ควรทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มีไมควรเสพก็มี แมบณ
ิ ฑบาตก็ควรทราบโดย
สวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี แมเสนาสนะก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี
ไมควรเสพก็มแี มคามนิคมก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี แมชนบท
และประเทศก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมบุคคลก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพ
ก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในบุคคล ๒จําพวก พึงรูบุคคลใดวา เมื่อ
เราเสพบุคคลนี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม บริขารแหงชีวิตเหลาใดแล คือ
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร อันเราผูเปนบรรพชิตพึงรวบรวมไว
บริขารแหงชีวติ เหลานั้นยอมเกิดขึ้นไดโดยยาก และเราออกบวชเปนบรรพชิตเพื่อประโยชนแหง
ความเปนสมณะใด ประโยชนแหงความเปนสมณะของเรานั้น ยอมไมถึงความบริบูรณดว ยภาวนา
ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย บุคคลนั้นรูในกลางคืน ก็ไมตองลาพึงหลีกไปเสียในกลางคืน หรือรูใน
กลางวัน ก็ไมตองลา พึงหลีกไปเสียในกลางวัน ไมพึงติดตามบุคคลนั้น พึงรูบุคคลใดวา
เมื่อเราเสพบุคคลผูนี้ อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ ก็แลบริขารแหงชีวิตเหลาใด
คือ จีวรบิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร อันเราผูเปนบรรพชิตพึงรวบรวมไว
บริขารแหงชีวติ เหลานั้นยอมเกิดขึ้นโดยไมยาก และเราออกบวชเปนบรรพชิต เพื่อประโยชน
แหงความเปนสมณะใด ประโยชนแหงความเปนสมณะของเรานั้น ยอมถึงความบริบูรณดว ย
ภาวนา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลนั้นรูแลวพึงติดตามไปจนตลอดชีวิต ไมพึงหลีกเลีย่ งไป
เสีย พึงรูบุคคลใดวา เมื่อเราเสพบุคคลนี้ อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ และ
บริขารแหงชีวติ เหลาใดคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร อันเรา
ผูเปนบรรพชิตพึงรวบรวมไว บริขารแหงชีวิตเหลานัน้ ยอมเกิดขึน้ โดยไมยาก และเราออกบวช
เปนบรรพชิตเพื่อประโยชนแหงความเปนสมณะใด ประโยชนแหงความเปนสมณะของเรานั้น
ยอมถึงความบริบูรณดวยภาวนา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลนั้นแมถูกขับไลก็พึงติดตามบุคคลนั้น
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ไปจนตลอดชีวิต ไมพึงหลีกเลี่ยงไปเสีย คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมบุคคลก็พึง
ทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มีไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมจวี รก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี
ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในจีวร ๒ อยาง พึงรูจีวรใดวา เมื่อเราเสพจีวร
นี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม จีวรเห็นปานนี้ไมควรเสพ พึงรูจีวรใดวา เมื่อ
เราเสพจีวรนี้ อกุศลธรรมยอมเสื่อมกุศลธรรมยอมเจริญ จีวรเห็นปานนีค้ วรเสพ คําที่เรา
กลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลายแมจีวรก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี
เราอาศัยขอนีก้ ลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา แมบณ
ิ ฑบาตก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มีไมควรเสพก็มี
นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในบิณฑบาต ๒ อยางนี้ พึงรูบิณฑบาตใดวา เมื่อเราเสพบิณฑบาต
นี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม บิณฑบาตเห็นปานนี้ ไมควรเสพ พึงรูบ ิณฑบาต
ใดวา เมื่อเราเสพบิณฑบาตนี้ อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ บิณฑบาตเห็นปานนี้
ควรเสพ คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมบณ
ิ ฑบาตก็พึงทราบโดยสวน ๒คือ ควรเสพ
ก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา แมเสนาสนะก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี
นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในเสนาสนะ ๒ อยางนัน้ พึงรูเสนาสนะใดวา เมื่อเราเสพ
เสนาสนะนี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม เสนาสนะเห็นปานนี้ไมควรเสพ พึงรู
เสนาสนะใดวา เมื่อเราเสพเสนาสนะนี้ อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ เสนาสนะ
เห็นปานนี้ควรเสพ คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมเสนาสนะก็พึงทราบโดยสวน ๒
คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมคามนิคมก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพ
ก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในคามนิคม ๒ อยางนั้น พึงรูคามนิคมใดวา
เมื่อเราเสพคามนิคมนี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม คามนิคมเห็นปานนี้ไมควร
เสพ พึงรูคามนิคมใดวาเมื่อเราเสพคามนิคมนี้ อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ
คามนิคมเห็นปานนี้ควรเสพ คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมคามนิคมก็พึงทราบโดย
สวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นัน้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
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ก็คําที่เรากลาวดังนีว้ า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมชนบทและประเทศพึงทราบโดยสวน ๒
คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลวในชนบทและประเทศ ๒
อยางนั้น พึงรูช นบทและประเทศใดวา เมือ่ เราเสพชนบทและประเทศนี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ
กุศลธรรมยอมเสื่อม ชนบทและประเทศเห็นปานนี้ไมควรเสพ พึงรูชนบทและประเทศใดวา
เมื่อเราเสพชนบทและประเทศนี้ อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ ชนบทและประเทศ
เห็นปานนี้ควรเสพ คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมชนบทและประเทศก็พึงทราบโดย
สวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นัน้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
จบสูตรที่ ๖
สุตวาสูตร
[๒๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห
ครั้งนั้นแล สุตวาปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับไดปราศรัยกับพระผูม ีพระภาค
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญสมัยหนึ่งขาพระองคและพระผูมพี ระภาคอยูที่เมือง
คิริพชะ ใกลกรุงราชคฤหนี่แหละณ ทีน่ ั้นแล ขาพระองคไดสดับรับฟงเฉพาะพระพักตรผูมี
พระภาควา ดูกรสุตวะภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จ
แลว ปลงภาระแลวมีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ มีกิเลสเครื่องผูกสัตวไวในภพ
สิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๕ ประการ
คือ ภิกษุผูขีณาสพไมควรแกลงฆาสัตว ๑ ไมควรถือเอาสิ่งของที่เจาของไมใหอันเปนสวนแหง
ความเปนขโมย ๑ ไมควรเสพเมถุนธรรม ๑ ไมควรกลาวเท็จทั้งรู ๑ ไมควรทําการสั่งสมบริโภค
กามคุณเหมือนเปนคฤหัสถในกาลกอน ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ คํานี้ขาพระองคฟงมาดีแลว
รับมาดีแลว ใสใจไวดีแลว ทรงจําไวดแี ลว แลหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา จริงละ คํานี้ทานสดับมาดีแลว รับเอามาดีแลวใสใจไวดแี ลว
ทรงจําไวดแี ลว ดูกรสุตวะ ครั้งกอนและบัดนี้ เราก็กลาวอยางนี้วา ภิกษุใดเปนอหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลวปลงภาระแลว มีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดย
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ลําดับ มีกิเลสเครื่องประกอบ สัตวไวในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้น
เปนผูไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการ คือภิกษุผูขีณาสพไมควรแกลงฆาสัตว ๑ ไม
ควรถือเอาสิ่งของที่เจาของไมใหอันเปนสวนแหงความเปนขโมย ๑ ไมควรเสพเมถุนธรรม ๑
ไมควรกลาวเท็จทั้งรู ๑ ไมควรทําการสั่งสมบริโภคกามคุณเหมือนคฤหัสถในกาลกอน ๑ ไมควร
ลุอํานาจฉันทาคติ ๑ ไมควรลุอํานาจโทสาคติ ๑ไมควรลุอาํ นาจโมหาคติ ๑ ไมควรลุอํานาจ
ภยาคติ ๑ ดูกรสุตวะ ครั้งกอนและบัดนี้เราก็กลาวอยางนีว้ า ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว มีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลว
โดยลําดับมีกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ
ภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
สัชฌสูตร
[๒๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏใกลพระนครราชคฤห
ครั้งนั้นแล สัชฌปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับไดปราศรัยกับพระผูม ีพระภาค
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ขาพระองคและพระผูมพี ระภาค
อยูที่เมืองคิริพชะ ใกลกรุงราชคฤหนี้แหละ ณ ที่นั้นแล ขาพระองคไดสดับรับฟงเฉพาะพระพักตร
ของพระผูมีพระภาควา ดูกรสัชฌะ ภิกษุผูเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยทํากิจที่ควร
ทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว มีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับมีกิเลสเครื่องประกอบ
สัตวไวในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพื่อประพฤติลวง
ฐานะ ๕ ประการ คือ ภิกษุผขู ีณาสพไมควรแกลงฆาสัตว ๑ ไมควรถือเอาสิ่งของที่เจาของไมให
อันเปนสวนแหงความเปนขโมย ๑ ไมควรเสพเมถุนธรรม ๑ ไมควรกลาวเท็จทั้งรู ๑ ไมควร
ทําการสั่งสมบริโภคกามคุณเหมือนเปนคฤหัสถในกาลกอน ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ คํานี้
ขาพระองคฟงมาดีแลว รับมาดีแลว ใสใจไวดีแลว ทรงจําไวดแี ลวแลหรือ ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา จริงละ คํานี้ทานฟงมาดีแลว รับมาดีแลว ใสใจไวดีแลว
ทรงจําไวดแี ลว ครั้งกอนและบัดนี้ เราก็กลาวอยางนีว้ า ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ
อยูพรหมจรรย ... หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นเปนผูที่ไมควรเพือ่ ประพฤติลวงฐานะ
๙ ประการ คือ ภิกษุผูขณ
ี าสพไมควรแกลงฆาสัตว ฯลฯ ไมควรกลาวคืนพระพุทธเจา ไมควร
กลาวคืนพระธรรม ไมควรกลาวคืนพระสงฆ ไมควรกลาวคืนสิกขา ดูกรสัชฌะ ครั้งกอนและ
บัดนี้เราก็กลาวอยางนีว้ า ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทํา
เสร็จแลว ปลงภาระแลวมีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ มีกิเลสเครื่องประกอบสัตว
ไวในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ
๙ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๘
ปุคคลสูตร
[๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๙ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๙ จําพวกเปนไฉน
คือ พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต ๑พระอนาคามี ๑ ทานผูปฏิบัติ
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ๑ พระสกทาคามี ๑ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทา
คามิผล ๑ พระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๑ ปุถุชน ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๙จําพวกเหลานีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๙
อาหุเนยยสูตร
[๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๙ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของ
ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
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๙ จําพวกเปนไฉน คือ พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต ๑ พระอนาคามี ๑
ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ๑ พระสกทาคามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจง
ซึ่งสกทาคามิผล ๑ พระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๑โคตรภู
บุคคล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๙ จําพวกเหลานีแ้ ล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ
ของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสัมโพธวรรคที่ ๑
_______
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สัมโพธิสูตร
๒. นิสสยสูตร
๓. เมฆิยสูตร
๔. นันทกสูตร
๕. พลสูตร
๖. เสวนาสูตร
๗. สุตวาสูตร
๘. สัชฌสูตร
๙. ปุคคลสูตร
๑๐. อาหุเนยยสูตร ฯ
_______
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สีหนาทวรรคที่ ๒
วุฏฐิสูตร
[๒๑๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถีแลว ขาพระองคปรารถนาจะหลีก
จาริกไปในชนบทพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร เธอจงสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด
ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลว
หลีกไป ฯ
ครั้งนั้นแล เมื่อทานพระสารีบุตรหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระสารีบุตรกระทบขาพระองคแลว ไมขอโทษ หลีก
จาริกไป ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งวา ดูกรภิกษุ เธอจงมานี่ จงไปเรียก
สารีบุตรตามคําของเราวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคแลวเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู แลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโส
สารีบุตร พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ทานพระสารีบุตรรับคําของภิกษุนั้นแลว ก็สมัยนั้นแล
ทานพระมหาโมคคัลลานะและทานพระอานนท ถือลูกดานเที่ยวประกาศไปตามวิหารวา ทานผูมี
อายุทั้งหลาย จงรีบออกเถิดๆ บัดนี้ทานพระสารีบุตรจะบันลือสีหนาทเฉพาะพระพักตรพระผูมี
พระภาค ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร
เพื่อนพรหมจรรยรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้ กลาวหาเธอวาขาแตพระองคผเู จริญ ทานพระสารีบุตร
กระทบขาพระองคแลว ไมขอโทษหลีกจาริกไปแลว ฯ
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ส. ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย ภิกษุนนั้
กระทบเพื่อนพรหมจรรยรปู ใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้ ไมขอโทษแลว พึงหลีกจาริกไปเปนแน
ขาแตพระองคผูเจริญ ชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง
น้ําหนองบาง โลหิตบางลงบนแผนดิน แผนดินก็ไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวยสิ่งนั้น
แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล มีใจเสมอดวยแผนดินอันไพบูลย กวางใหญ
ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติอันภิกษุใด
ไมเขาไปตั้งไวแลวในกายภิกษุนั้น กระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนีแ้ ลว
ไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ชนทั้งหลายยอมลางของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง คูถบาง
มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ลงในน้ํา น้าํ ก็ไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวย
สิ่งนั้น แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอดวยน้ําอันไพบูลยกวางใหญ
ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมคี วามเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใด
ไมเขาไปตั้งไวแลวในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนีแ้ ลว ไม
ขอโทษ พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ไฟยอมเผาของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง
น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ไฟยอมไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวยสิ่งนั้น แมฉันใด
ขาพระองคก็ฉนั นั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอดวยไฟอันไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย
ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไป
เปนแน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ลมยอมพัดซึ่งของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง
น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ลมยอมไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวยสิ่งนั้น แมฉันใด
ขาพระองคก็เหมือนกันฉันนั้นแล มีใจเสมอดวยลมอันไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณ
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยูขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไว
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แลวในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนีแ้ ลว ไมขอโทษ
พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ผาสําหรับเช็ดธุลี ยอมชําระของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง
คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ผาเช็ดธุลียอมไมอึดอัดระอาหรือ
เกลียดชังดวยสิ่งนั้น แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอดวยผาสําหรับ
เช็ดธุลีอันไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองค
ผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย
รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนีแ้ ลว ไมขอโทษ พึงหลีกไปเปนแน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ กุมารหรือกุมาริกาของคนจัณฑาลถือตะกลา นุงผาเกาๆ เขาไป
ยังบานหรือนิคม ยอมตั้งจิตนอบนอมเขาไป แมฉันใด ขาพระองคก็ฉนั นั้นเหมือนกันแล
มีใจเสมอดวยกุมารหรือกุมาริกาของคนจัณฑาล อันไพบูลยกวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญกายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย
ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไป
เปนแน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ โคเขาขาด สงบเสงี่ยม ไดรับฝกดีแลว ศึกษาดีแลว เดินไป
ตามถนนหนทาง ตามตรอกเล็กซอกนอย ก็ไมเอาเทาหรือเขากระทบอะไรๆ แมฉันใด ขาพระองค
ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอดวยโคเขาขาด อันไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียนอยูขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย
ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนีแ้ ลว ไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไป
เปนแน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ สตรีหรือบุรุษรุนหนุมสาว เปนคนชอบประดับตบแตง พึงอึดอัด
ระอาเกลียดชังดวยซากศพงู หรือซากศพสุนัขที่เขาผูกไวที่คอแมฉันใด ขาพระองคก็ฉนั นั้น
เหมือนกันแล ยอมอึดอัดระอาและเกลียดชังดวยกายอันเปอยเนานี้ ขาแตพระองคผูเจริญ
กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย ภิกษุนนั้ กระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปหนึ่ง
ในพระธรรมวินัยนีแ้ ลว ไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ
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ขาแตพระองคผูเจริญ คนประคองภาชนะมันขน มีรทู ะลุเปนชองเล็ก ชองใหญ ไหลเขา
ไหลออกอยู แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนัน้ เหมือนกันแลยอมบริหารกายนี้มีรูทะลุเปนชองเล็ก
ชองใหญ ไหลเขาไหลออกอยู ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลว
ในกาย ภิกษุนนั้ กระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ
พึงหลีกไปเปนแน ฯ
ลําดับนั้นแล ภิกษุรูปนัน้ ลุกจากอาสนะ กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง หมอบลง
แทบพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แลวกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ โทษไดครอบงําขาพระองคผูเปนคนพาลเปนคนหลง เปนคนไมฉลาดอยางไร ที่ขาพระองค
ไดกลาวตูทานพระสารีบุตรดวยคําอันไมมี เปลา เท็จ ไมเปนจริง ขอพระผูมีพระภาคทรงโปรด
รับโทษของขาพระองคนั้น โดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไปเถิด พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ โทษไดครอบงําเธอผูเปนคนพาล คนหลง ไมฉลาดอยางไรที่เธอไดกลาวตู
สารีบุตรดวยคําอันไมมี เปลา เท็จ ไมเปนจริง แตเพราะเธอเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว
กระทําคืนตามธรรม เรายอมรับโทษของเธอนั้นดูกรภิกษุ ขอที่ภิกษุเห็นโทษโดยความเปนโทษ
แลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป นี้เปนความเจริญในวินยั ของพระอริยเจา ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร เธอจงอดโทษตอโมฆบุรุษผูนี้ มิฉะนั้น
เพราะโทษนัน้ นั่นแล ศีรษะของโมฆบุรุษนี้จักแตก ๗ เสี่ยง ฯ
ส. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมอดโทษตอทานผูมีอายุนั้น ถาผูมีอายุนั้น
กลาวกะขาพระองคอยางนีว้ า ขอทานผูมีอายุนั้นจงอดโทษแกขาพเจาดวย ฯ
จบสูตรที่ ๑
สอุปาทิเสสสูตร
[๒๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ฯ
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ครั้งนั้นแล เวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตและจีวรเขาไปบิณฑบาตยัง
พระนครสาวัตถี ทานพระสารีบุตรมีความคิดดังนีว้ า การเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี
ยังเชาเกินไป ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปยังอารามของอัญญเดียรถียปริพาชกกอนเถิด ลําดับนั้น
ทานพระสารีบุตรไดเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญ
เดียรถียปริพาชกเหลานั้นครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่งก็สมัยนั้น อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นกําลังนั่งประชุมสนทนากันในระหวางวา
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งที่ยังเปนสอุปาทิเสสะ กระทํากาละ ผูนนั้ ลวนไมพนจากนรก
ไมพนจากกําเนิดสัตวดิรจั ฉาน ไมพนจากเปรตวิสัย ไมพน จากอบาย ทุคติ และวินิบาต ฯ
ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไมยินดีไมคัดคานถอยคําทีอ่ ัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้นกลาว
ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไปดวยคิดวา เราจักรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตนีใ้ นสํานักพระผูมี
พระภาค ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี กลับจากบิณฑบาต
ภายหลังภัต เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา
ขาพระองคนงุ แลว ถือบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ขาพระองคไดมีความคิด
อยางนี้วา การเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ยังเชาเกินไป ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปยังอาราม
ของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกกอนเถิด ลําดับนั้น ขาพระองคเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง
กันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัยนั้นแล พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานัน้ กําลัง
นั่งประชุมสนทนากันอยูในระหวางวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งที่ยังเปนสอุปาทิเสสะ
กระทํากาละผูน ั้นลวนไมพนจากนรก ไมพน จากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ไมพนจากเปรตวิสัย ไมพน
จากอบาย ทุคติ และวินิบาต ขาพระองคไมยินดีไมคดั คานถอยคําที่พวกอัญญเดียรถียป ริพาชก
เหลานั้นกลาวแลว ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยคิดวา เราจักรูทวั่ ถึงเนื้อความแหงภาษิตนี้
ในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร อัญญเดียรถียป ริพาชกบางพวกโงเขลา ไมฉลาด
อยางไรจักรูผทู ี่เปนสอุปาทิเสสะวา เปนสอุปาทิเสสะ หรือจักรูผูที่เปนอนุปาทิเสสะวา เปน
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อนุปาทิเสสะ ดูกรสารีบุตร บุคคล ๙ จําพวกนี้ที่เปนสอุปาทิเสสะ กระทํากาละ พนจากนรก
พนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉานพนจากเปรตวิสัย พนจากอบาย ทุคติ และวินิบาต ๙ จําพวก
เปนไฉน ฯ
ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ในสมาธิ กระทํา
พอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนอันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกที่ ๑ ผูเปนสอุปาทิเสสะ กระทํากาละ พนจากนรก พนจากกําเนิด
สัตวดิรัจฉาน พนจากเปรตวิสัย พนจากอบาย ทุคติ และวินิบาต ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลในสมาธิ กระทํา
พอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนอุปหัจจปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกที่ ๒ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลในสมาธิ กระทํา
พอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกที่ ๓ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลในสมาธิ กระทํา
พอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนสสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกที่ ๔ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลในสมาธิ กระทํา
พอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนอุทธังโสโตอกนิฏฐคามีเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกที่ ๕ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลกระทําพอ
ประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลนั้นเปนสกทาคามี เพราะสังโยชน๓ สิ้นไป เพราะราคะ
โทสะ และโมหะเบาบาง กลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียวจะทําที่สุดแหงทุกขได ดูกรสารีบุตร
นี้บุคคลจําพวกที่ ๖ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล กระทําพอ
ประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลนั้นเปนเอกพีชี เพราะสังโยชนสิ้นไป บังเกิดยังภพ
มนุษยนี้ครั้งเดียว จะทําที่สุดแหงทุกขได ดูกรสารีบุตรนี้บุคคลจําพวกที่ ๗ ... ฯ
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อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล กระทําพอ
ประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลนั้นเปนโกลังโกละ เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป ทองเที่ยว
อยู ๒-๓ ตระกูล แลวจะทําที่สุดแหงทุกขไดดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกที่ ๘ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล กระทําพอ
ประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลนั้นเปนสัตตักขัตตุปรมโสดาเพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป
ทองเที่ยวอยูยงั เทวดาและมนุษย ๗ ครั้งเปนอยางยิ่งแลวจะทําที่สุดแหงทุกขได ดูกรสารีบุตร
นี้บุคคลจําพวกที่ ๙ ผูเปนสอุปาทิเสสะกระทํากาละ พนจากนรก พนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน
พนจากเปรตวิสัยพนจากอบาย ทุคติ และวินิบาต ดูกรสารีบุตร อัญญเดียรถียปริพาชก
บางพวกโงเขลา ไมฉลาด อยางไรจักรูบุคคลผูเปนสอุปาทิเสสะวา เปนสอุปาทิเสสะหรือจักรู
บุคคลผูเปนอนุปาทิเสสะวา เปนอนุปาทิเสสะ ดูกรสารีบุตร บุคคล๙ จําพวกนี้แล เปน
สอุปาทิเสสะ กระทํากาละ พนจากนรก พนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน พนจากเปรตวิสัย พน
จากอบาย ทุคติและวินิบาต ฯ
ดูกรสารีบุตร ธรรมปริยายนี้ ยังไมแจมแจงแกภกิ ษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกากอน
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูฟ งธรรมปริยายที่เรากลาวดวยความอธิบายปญหานี้แลว อยาถึงความ
ประมาท ฯ
จบสูตรที่ ๓
โกฏฐิตสูตร
[๒๑๗] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะเขาไปหาทานพระสารีบุตร ถึงที่อยู ไดปราศรัย
กับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดถามทานพระสารีบุตรวาดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยใน
พระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดที่ใหผลในปจจุบัน ขอกรรมนั้นจงใหผลใน
สัมปรายภพแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
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ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ
ประโยชนนวี้ า กรรมใดที่ใหผลในสัมปรายภพ ขอกรรมนัน้ จงใหผลในปจจุบันแกเรา ดังนี้
ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ
ประโยชนนวี้ า กรรมใดใหผลเปนสุข ขอกรรมนั้นจงใหผลเปนทุกขแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ
ประโยชนนวี้ า กรรมใดใหผลเปนทุกข ขอกรรมนั้นจงใหผลเปนสุขแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพื่อประโยชน
นี้วา กรรมใดใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนั้นจงไมใหผลเสร็จแลวแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ
ประโยชนนวี้ า กรรมใดยังไมใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนั้นจงใหผลเสร็จแลวแกเรา ดังนี้ ได
หรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชน
นี้วา กรรมใดใหผลมาก ขอกรรมนั้นจงใหผลนอยแกเราดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ
ประโยชนนวี้ า กรรมใดใหผลนอย ขอกรรมอันนั้นจงใหผลมากแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ
ประโยชนนวี้ า กรรมใดยังใหผล ขอกรรมนั้นจงไมใหผลแกเราดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
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ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ
ประโยชนนวี้ า กรรมใดไมใหผล ขอกรรมนั้นจงใหผลแกเราดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร เมื่อเราถามทานวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนวี้ า กรรมใดใหผลในปจจุบัน ขอกรรมนั้นจงให
ผลในสัมปรายภพแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอทานตอบวา ดูกรอาวุโสไมใชอยางนี้ เมื่อเรา
ถามวา ดูกรอาวุโสสารีบุตรก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชน
นี้วา กรรมใดใหผลในสัมปรายภพ ขอกรรมนั้นจงใหผลในปจจุบนั แกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ
ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ เมือ่ เราถามวา บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผู
มีพระภาค เพือ่ ประโยชนนวี้ า กรรมใดใหผลเปนสุขขอกรรมนั้นจงใหผลเปนทุกขแกเรา ดังนี้
ไดหรือหนอ ทานตอบวา ดูกรอาวุโสไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคล
อยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลเปนทุกข ขอกรรม
นั้นจงใหผลเปนสุขแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ เมื่อเรา
ถามวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้
วา กรรมใดใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนั้นจงไมใหผลเสร็จแลวแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทาน
ก็ตอบวา ดูกรอาวุโสไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนวี้ า กรรมใดไมใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนั้นจงให
ผลเสร็จแลวแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา
ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรม
ใดใหผลมาก ขอกรรมนั้นจงใหผลนอยแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส
ไมใชอยางนี้เมื่อเราถามวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค
เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลนอย ขอกรรมนั้นจงใหผลมากแกเราดังนี้ ไดหรือหนอ
ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ เมือ่ เราถามวาดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนวี้ า กรรมใดยังใหผล ขอกรรมนั้นจงไมใหผล
แกเรา ดังนี้ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา ดูกรอาวุโส
สารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนวี้ า กรรมใดไมใหผล
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ขอกรรมนั้นจงใหผลแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ดูกร
อาวุโส ก็เมื่อเปนเชนนัน้ บุคคลจะอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชน
อะไร ฯ
ส. ดูกรอาวุโส สิ่งใดแล ที่ยังไมรู ไมเห็น ไมบรรลุ ไมกระทําใหแจง ไมตรัสรู
บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อรูเพื่อเห็น เพื่อบรรลุ เพื่อกระทําใหแจง
เพื่อตรัสรูสิ่งนั้น ดูกรอาวุโส สิ่งที่ยังไมรู ไมเห็น ไมบรรลุ ไมกระทําใหแจง ไมตรัสรูวา
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย
ในพระผูมีพระภาค เพื่อรู เพือ่ เห็น เพื่อบรรลุ เพื่อกระทําใหแจง เพื่อตรัสรูสิ่งนั้น ดูกรอาวุโส
สิ่งนี้แลที่ยังไมรู ไมเห็น ไมบรรลุ ไมกระทําใหแจง ไมตรัสรูบุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย
ในพระผูมีพระภาค เพื่อรู เพือ่ เห็น เพื่อบรรลุเพื่อกระทําใหแจง เพื่อตรัสรู สิ่งนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๓
สมิทธิสูตร
[๒๑๘] ครั้งนั้นแล ทานพระสมิทธิเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู อภิวาทแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระสมิทธิวา ดูกรทานสมิทธิ วิตกอันเปน
ความดําริของบุรุษ มีอะไรเปนอารมณเกิดขึ้นทานพระสมิทธิตอบวา วิตกอันเปนความดําริ
ของบุรุษ มีนามรูปเปนอารมณเกิดขึ้นทานผูเจริญ ฯ
ส. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น ยอมถึงความตางกันในอะไร ฯ
ส. ในธาตุทั้งหลาย ทานผูเจริญ
สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนสมุทัย ฯ
ส. มีผัสสะเปนสมุทัย ทานผูเจริญ ฯ
สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนที่ประชุมลง ฯ
ส. มีเวทนาเปนที่ประชุมลง ทานผูเจริญ ฯ
สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนประมุข ฯ
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ส. มีสมาธิเปนประมุข ทานผูเจริญ ฯ
สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนใหญ ฯ
ส. มีสติเปนใหญ ทานผูเจริญ ฯ
สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดําริน้นั มีอะไรเปนยิ่ง ฯ
ส. มีปญญาเปนยิ่ง ทานผูเจริญ ฯ
สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนแกน ฯ
ส. มีวิมุตติเปนแกน ทานผูเจริญ ฯ
สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนที่หยั่งลง ฯ
ส. มีอมตะเปนที่หยั่งลง ทานผูเจริญ ฯ
สา. ดูกรทานสมิทธิ เมื่อเราถามทานวา ดูกรทานสมิทธิ วิตกอันเปนความดําริของบุรุษ
มีอะไรเปนอารมณเกิดขึน้ ทานตอบวา มีนามรูปเปนอารมณทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา ดูกรทาน
สมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้นถึงความตางกันในอะไร ทานตอบวา ในธาตุทั้งหลาย ทาน
ผูเจริญ เมื่อเราถามวาดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนสมุทัย ทาน
ตอบวามีผัสสะเปนสมุทัย ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา ดูกรทานสมิทธิ ก็วติ กอันเปน ความ
ดํารินั้น มีอะไรเปนที่ประชุมลง ทานตอบวา มีเวทนาเปนที่ประชุมลงทานผูเจริญ เมื่อเรา
ถามวา ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนประมุข ทานตอบวา มีสมาธิ
เปนประมุข ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวาดูกรทานสมิทธิ ก็วติ กอันเปนความดํารินั้น มีอะไร
เปนใหญ ทานตอบวา มีสติเปนใหญ ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอัน
เปนความดํารินั้นมีอะไรเปนยิ่ง ทานตอบวา มีปญญาเปนยิ่ง ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา
ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินนั้ มีอะไรเปนแกน ทานตอบวา มีวิมุตติเปนแกน
ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้นมีอะไรเปนทีห่ ยัง่ ลง
ทานตอบวา มีอมตะเปนทีห่ ยั่งลงทานตอบวา มีอมตะเปนที่หยั่งลง ทานผูเจริญ ดูกรทาน
พระสมิทธิ ดีละ ดีละ เปนการดีแลว ทานอันเราถามปญหาก็แกได แตทา นอยาทะนงตน
ดวยการแกปญ
 หานั้น ฯ
จบสูตรที่ ๔
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คัณฑสูตร
[๒๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝที่เกิดขึ้นหลายป ฝนั้นพึงมีปากแผล ๙ แหง
มีปากแผลที่ยงั ไมแตก ๙ แหง สิ่งใดสิ่งหนึง่ จะพึงไหลออกจากปากแผลนั้น สิ่งนั้นเปนของ
ไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น นาเกลียดทั้งนัน้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งพึงไหลเขา สิ่งนัน้ เปนของไมสะอาด
มีกลิ่นเหม็น นาเกลียดทั้งนั้นฉันใด คําวาฝนี้แล เปนชื่อของกายอันประกอบดวยมหาภูต
รูป ๔ นี้ มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด เจริญขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด มีความไมเที่ยง ตอง
ลูบไลนวดฟน มีความกระจัดกระจายเปนธรรมดา กายนัน้ มีปากแผล ๙ แหง มีปากแผลที่ยัง
ไมแตก ๙ แหง สิ่งใดสิ่งหนึ่งยอมไหลออกจากปากแผลนั้น สิ่งนั้นเปนของไมสะอาดมีกลิ่นเหม็น
นาเกลียดทั้งนัน้ สิ่งใดสิ่งหนึง่ ยอมไหลเขา สิ่งนั้นเปนของไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น นาเกลียด
ทั้งนั้น ฉันนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายจงเบื่อหนายในกายนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
สัญญาสูตร
[๒๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๙ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ๙ ประการเปนไฉน
คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจ
สัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๙ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๖
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กุลสูตร
[๒๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลประกอบดวยองค ๙ ประการ ภิกษุยังไมเขาไปก็
ไมควรเขาไป หรือเขาไปแลวก็ไมควรนั่ง องค ๙ ประการเปนไฉนคือ ไมตอนรับดวยความ
พอใจ ๑ ไมไหวดว ยความพอใจ ๑ ไมใหอาสนะดวยความพอใจ ๑ ปดบังของที่มีอยู ๑ ของ
มีมากใหนอย ๑ มีของประณีตก็ใหของเลว ๑ ใหดว ยความไมเคารพ ไมใหดว ยความเคารพ ๑
ไมนั่งใกลเพื่อฟงธรรม ๑ ไมยินดีภาษิตของภิกษุนั้น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลประกอบดวย
องค ๙ ประการนี้แล ภิกษุยังไมเขาไปก็ไมควรเขาไป หรือเขาไปแลวก็ไมควรนั่ง ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตระกูลประกอบดวยองค ๙ ประการ ภิกษุยังไมเขาไปก็ควรเขาไป
หรือเขาไปแลวควรนั่ง องค ๙ ประการเปนไฉน คือ ตอนรับดวยความพอใจ ๑ ไหวดวยความ
พอใจ ๑ ใหอาสนะดวยความพอใจ ๑ ไมปด บังของที่มีอยู ๑ ของมีมากก็ใหมาก ๑ มีของ
ประณีตก็ใหของประณีต ๑ ใหดวยความเคารพ ไมใหดวยไมเคารพ ๑ นั่งใกลเพื่อฟงธรรม ๑
ยินดีภาษิตของภิกษุนั้น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลประกอบดวยองค ๙ ประการนีแ้ ล ภิกษุ
ยังไมเขาไปก็ควรเขาไป หรือเขาไปแลวควรนั่ง ฯ
จบสูตรที่ ๗
สัตตสูตร
[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๙ ประการ อันบุคคลเขาอยูแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็อุโบสถประกอบดวยองค ๙ ประการ อันบุคคลเขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก
มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังนี้วา
พระอรหันตทง้ั หลายละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความ
ละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยูตลอดชีวิต ในวันนี้แมเราก็ละปาณาติบาต
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งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูล
สรรพสัตวอยูตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตแมดว ยองคนี้ และอุโบสถชื่อ
วาจักเปนอันเราเขาอยูแลวอุโบสถประกอบดวยองคที่ ๑ นี้ ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายละการนั่ง
การนอนบนทีน่ ั่งที่นอนสูงใหญ งดเวนจากการนั่งการนอนบนที่นั่งทีน่ อนสูงใหญ สําเร็จการนั่ง
การนอนบนทีน่ ั่งที่นอนต่ํา คือ บนเตียงหรือเครื่องปูลาดดวยหญาตลอดชีวิตในวันนี้ แมเราก็ละ
การนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ งดเวนจากการนั่งการนอนบนทีน่ ั่งที่นอนสูงใหญ สําเร็จ
การนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ํา คือ บนเตียงหรือเครื่องปูลาดดวยหญา ตลอดคืนและวันนี้
เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตแมดว ยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถ
ประกอบดวยองคที่ ๘นี้ บุคคลมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓
และที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลกทั่วสัตว
ทุกเหลา ในทีท่ ุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลยถึงความเปนใหญ หาประมาณ
มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู อุโบสถชื่อวาประกอบดวยองคที่ ๙ นี้ ดวยประการ
ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุโบสถประกอบดวยองค ๙ ประการ อันบุคคลเขาอยูแลวอยางนี้แล
จึงมีผลมาก มีอานิสงสมากมีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ฯ
จบสูตรที่ ๘
เทวตาสูตร
[๒๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในราตรีนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดาเปนอันมาก
มีผิวพรรณงดงาม ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้น ใหสวางไสว เขามาหาเราถึงที่อยู ไหวเราแลวยืนอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะเราวาขาแตพระองคผูเจริญ บรรพชิตทั้งหลายเขามา
ยังเรือนของขาพระองคทั้งหลายเมื่อเปนมนุษยอยูในกาลกอน ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ แตไม
กราบไหว ขาพระองคเหลานั้นมีการงานยังไมบริบูรณ มีความกินแหนงใจ มีความเดือดรอนตาม
ในภายหลัง เขาถึงหมูเทวดาชั้นเลว ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 314
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก เขามาหาเราแลวไดกลาววา ขาแต
พระองคผูเจริญ บรรพชิตทั้งหลายเขามายังเรือนของขาพระองคทั้งหลายเมื่อเปนมนุษยอยูในกาล
กอน ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว แตไมใหอาสนะ ขาพระองคเหลานั้นมีการงานไม
บริบูรณ มีความกินแหนงใจ มีความเดือดรอนตามในภายหลัง เขาถึงหมูเทวดาชัน้ เลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก เขามาหาเราแลวไดกลาววา ขาแต
พระองคผูเจริญ บรรพชิตทั้งหลายเขามายังเรือนของขาพระองคทั้งหลาย เมื่อเปนมนุษยอยูใน
กาลกอน ขาพระองคเหลานัน้ ลุกรับ กราบไหวและใหอาสนะ แตไมแบงปนของใหตามสามารถ
ตามกําลัง ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก เขามาหาเราแลวไดกลาววา ขาแต
พระองคผูเจริญ บรรพชิตทั้งหลาย เขามายังเรือนของขาพระองคทั้งหลายเมื่อยังเปนมนุษยในกาล
กอน ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ และแบงปนของใหตามสามารถ ตาม
กําลัง แตไมเขาไปนั่งใกลเพือ่ ฟงธรรม ฯลฯ
... ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของใหตามสามารถ ตาม
กําลัง และเขาไปนั่งใกลเพื่อฟงธรรม แตไมเงี่ยโสตลงสดับธรรม ฯลฯ
... ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของใหตามสามารถ ตาม
กําลัง และเงีย่ โสตลงสดับธรรม แตฟงแลวไมทรงจําธรรมไว ฯลฯ
... ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของใหตามสามารถ
ตามกําลัง เงี่ยโสตลงฟงธรรม และฟงแลวทรงจําธรรมไว แตไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรม
ที่ทรงจําไว ฯลฯ
... ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของใหตามสามารถ ตาม
กําลัง เขาไปนัง่ ใกลเพื่อฟงธรรม และพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว แตหารูอรรถรูธรรม
แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม ขาพระองคเหลานัน้ มีการงานไมบริบูรณ มีความกินแหนงใจ
มีความเดือดรอนตามในภายหลัง เขาถึงหมูเทวดาชัน้ เลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก เขามาหาเราแลวไดกลาววา ขาแต
พระองคผูเจริญ บรรพชิตทั้งหลายเขามายังเรือนของขาพระองคทั้งหลายเมื่อยังเปนมนุษยในกาล
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กอน ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนสิ่งของใหตามสามารถ ตาม
กําลัง เขาไปนัง่ ใกลเพื่อฟงธรรมเงี่ยโสตลงสดับธรรม ฟงแลวทรงจําธรรมไว พิจารณาเนื้อความ
แหงธรรมที่ทรงจําไว และรูอ รรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ขาพระองคเหลานั้น
มีการงานบริบูรณ ไมมีความกินแหนงใจ ไมมีความเดือดรอนตามในภายหลัง เขาถึงหมูเทวดา
ชั้นประณีต ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง เธอทั้งหลายจงเพง อยาประมาทเลย
อยามีความเดือดรอนใจในภายหลัง เหมือนเทวดาพวกตนๆ เหลานั้น ฯ
จบสูตรที่ ๙
เวลามสูตร
[๒๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระ
ผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสถาม
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดีในตระกูลของทาน ยังใหทานอยูบางหรือหนอ ฯ
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในตระกูลของขาพระองค
ยังใหทานอยู แตทานนัน้ เปนของเศราหมอง เปนปลายขาว มีน้ําผักดองเปนที่สอง ฯ
พ. ดูกรคฤหบดี คนใหทานอันเศราหมองหรือประณีตก็ตาม แตใหทานนั้นโดยไมเคารพ
ไมทําความนอบนอมให ไมใหดว ยมือตนเอง ใหของที่เหลือไมเชื่อกรรมและผลของกรรม
ใหทาน ทานนัน้ ๆ ยอมบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆ จิตของผูใหทานยอมไมนอม
ไปเพื่อบริโภคอาหารอยางดี ยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคผาอยางดี ยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคยาน
อยางดี ยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อยางดี แมบริวารชนของผูใหทานนัน้ คือ บุตร
ภรรยา ทาส คนใช คนทํางาน ก็ไมเชื่อฟง ไมเงี่ยหูฟง สงจิตไปที่อื่นเสีย ขอนั้นเพราะ
เหตุไร ทั้งนี้เปนเพราะผลแหงกรรมที่ตนกระทําโดยไมเคารพ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 316
ดูกรคฤหบดี บุคคลใหทานอันเศราหมองหรือประณีตก็ตาม แตใหทานนั้นโดยเคารพ
ทําความนอบนอมให ใหดว ยมือตนเอง ใหของที่ไมเหลือ เชื่อกรรมและผลของกรรมใหทาน
ทานนั้นๆ บังเกิดผลในตระกูลใดๆ ในตระกูลนั้นๆ จิตของผูใหทานยอมนอมไปเพื่อบริโภค
อาหารอยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภคผาอยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภคยานอยางดี ยอมนอมไป
เพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อยางดี แมบริวารชนของผูใหทานนั้น คือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช
คนทํางาน ก็เชือ่ ฟงดี เงี่ยหูฟง ไมสงจิตไปทีอ่ ื่น ขอนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เปนเพราะผล
ของกรรมที่ตนกระทําโดยเคารพ ฯ
ดูกรคฤหบดี เรื่องเคยมีมาแลว มีพราหมณชื่อเวลามะ พราหมณผูนนั้ ไดใหทานเปน
มหาทานอยางนี้ คือ ไดใหถาดทองเต็มดวยรูปยะ ๘๔,๐๐๐ ถาดถาดรูปยะเต็มดวยทอง ๘๔,๐๐๐
ถาด ถาดสําริดเต็มดวยเงิน ๘๔,๐๐๐ ถาด ใหชาง ๘๔,๐๐๐ เชือก มีเครื่องประดับลวนเปนทอง
มีธงทอง คลุมดวยขายทองใหรถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุมดวยหนังราชสีห หนังเสือโครง หนัง
เสือเหลือง ผากัมพลเหลือง มีเครื่องประดับลวนเปนทอง มีธงทอง คลุมดวยขายทอง ให
แมโคนม๘๔,๐๐๐ ตัว มีน้ํานมไหลสะดวก ใชภาชนะเงินรองน้ํานม ใหหญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คน
ประดับดวยแกวมณีและแกวกุณฑล ใหบลั ลังก ๘๔,๐๐๐ ที่ ลาดดวยผาโกเชาว ลาดดวยขนแกะ
สีขาว เครื่องลาดมีสัณฐานเปนชอดอกไม มีเครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชมด มีเครื่องลาด
เพดาน มีหมอนขางแดงทั้งสอง ใหผา๘๔,๐๐๐ โกฏิ เปนผาเปลือกไม ผาแพร ผาฝาย
เนื้อละเอียด จะปวยกลาวไปไยถึงขาว น้ํา ของเคี้ยว ของบริโภค เครื่องลูบไล ที่นอน
ไหลไปเหมือนแมน้ํา ดูกรคฤหบดี ก็ทานพึงมีความคิดอยางนี้วา สมัยนั้น ผูอื่นไมใชเวลาม
พราหมณผูที่ใหทานเปนมหาทานนั้น ดูกรคฤหบดี แตทานไมควรเห็นอยางนี้ สมัยนัน้ เราเปน
เวลามพราหมณ เราไดใหทานนั้นเปนมหาทาน ก็ในทานนั้นไมมีใครเปนพระทักขิเณยยบุคคล
ใครๆ ไมชําระทักขิณานัน้ ใหหมดจด ดูกรคฤหบดี ทานทีบ่ ุคคลเชื้อเชิญทานผูถึงพรอมดวยทิฐิ
ผูเดียวบริโภค มีผลมากกวาทานที่เวลามพราหมณใหแลว ทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหทานผูถึงพรอม
ดวยทิฐิรอยทานบริโภค มีผลมากกวาทานทีบ่ ุคคลเชื้อเชิญใหทานผูถึงพรอมดวยทิฐิผูเดียว
บริโภค ทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหพระสกทาคามีผูเดียวบริโภค มีผลมากกวาทานที่บุคคลเชื้อเชิญ
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ใหทานผูถึงพรอมดวยทิฐิรอยทานบริโภค ทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหพระสกทาคามีรอยทานบริโภค
มีผลมากกวาทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหพระสกทาคามีผูเดียวบริโภค ทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหพระ
อนาคามีผูเดียวบริโภค มีผลมากกวาทานทีบ่ ุคคลเชื้อเชิญใหพระสกทาคามีรอยทานบริโภค ทาน
ที่บุคคลเชื้อเชิญพระอนาคามีรอยทานบริโภค มีผลมากกวาทานที่บุคคลเชื้อเชิญพระอนาคามีผูเดียว
บริโภค ทานที่บุคคลถวายใหพระอรหันตผูเดียวบริโภค มีผลมากกวาทานที่บุคคลเชื้อเชิญให
พระอนาคามีรอ ยทานบริโภค ทานที่บุคคลถวายใหพระอรหันตรอยทานบริโภค มีผลมากกวาทาน
ที่บุคคลถวายใหพระอรหันตผูเดียวบริโภคทานที่บุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารูปเดียวบริโภค
มีผลมากกวาทานที่บุคคลถวายใหพระอรหันตรอยรูปบริโภค ทานที่บุคคลถวายใหพระปจเจก
พุทธเจารอยรูปบริโภค มีผลมากกวาทานทีบ่ ุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารูปเดียวบริโภค ทาน
ที่บุคคลถวายใหพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาบริโภค มีผลมากกวาทานที่บุคคลถวายใหพระ
ปจเจกพุทธเจารอยรูปบริโภค ทานที่บุคคลถวายใหภกิ ษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขบริโภค
มีผลมากกวาทานที่บุคคลถวายใหพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาบริโภค การที่บุคคลสรางวิหาร
ถวายสงฆผูมาจากจาตุรทิศ มีผลมากกวาทานที่บุคคลถวายใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
บริโภค การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ มีผลมากกวา
ทานที่บุคคลสรางวิหารถวายสงฆอันมาจากจาตุรทิศ การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ
งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท มี
ผลมากกวาการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ การที่
บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สดุ แมเพียงเวลาสูดดมของหอม มีผลมากกวาการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใส
สมาทานสิกขาบท คือ งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ ดูกรคฤหบดีทานทีบ่ ุคคลเชื้อเชิญใหทาน
ผูถึงพรอมดวยทิฐิผูเดียวบริโภค มีผลมากกวามหาทานทีเ่ วลามพราหมณใหแลว ... การที่บุคคล
เจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแมเพียงเวลาสูดดมของหอม มีผลมากกวาการทีบ่ ุคคลมีจิตเลื่อมใส
สมาทานสิกขาบท คือ งดเวนจากปาณาติบาต ... และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแมเพียงเวลา
ลัดนิ้วมือ มีผลมากกวาการทีบ่ ุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สดุ แมเพียงเวลาสูดดมของหอม ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสีหนาทวรรคที่ ๒
___________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วุฏฐสูตร
๒. สอุปาทิเสสสูตร
๓. โกฏฐิตสูตร ๔. สมิทธิสูตร
๕. คัณฑสูตร ๖. สัญญาสูตร
๗. กุลสูตร
๘. สัตตสูตร
๙. เทวตาสูตร
๑๐. เวลามสูตร ฯ
____________
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สัตตาวาสวรรคที่ ๓
ฐานสูตร
[๒๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยชาวอุตรกุรุทวีป ประเสริฐกวาเทวดาชั้นดาวดึงส
และพวกมนุษยชาวชมพูทวีป ดวยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือไมมีทุกข ๑
ไมมีความหวงแหน ๑ มีอายุแนนอน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยชาวอุตรกุรุทวีปประเสริฐกวา
พวกเทวดาชัน้ ดาวดึงส และพวกมนุษยชาวชมพูทวีปดวยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เทวดาชั้นดาวดึงส ประเสริฐกวาพวกมนุษยชาวอุตรกุรุทวีปและ
พวกมนุษยชาวชมพูทวีป ดวยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ อายุทิพย ๑
วรรณะทิพย ๑ สุขทิพย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส ประเสริฐกวาพวกมนุษย
ชาวอุตรกุรุทวีปและพวกมนุษยชาวชมพูทวีปดวยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มนุษยชาวชมพูทวีป ประเสริฐกวาพวกมนุษยชาวอุตรกุรุทวีปและ
เทวดาชัน้ ดาวดึงส ดวยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉนคือเปนผูกลา ๑ เปนผูมีสติ ๑
เปนผูอยูประพฤติพรหมจรรยอันเยี่ยม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยชาวชมพูทวีปประเสริฐกวา
พวกมนุษยชาวอุตรกุรุทวีปและพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ดวยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
ขฬุงคสูตร
[๒๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมากระจอก ๓ ประเภท คนกระจอก ๓ ประเภท
มาดี ๓ ประเภท คนดี ๓ ประเภท มาอาชาไนยตัวเจริญ๓ ประเภท และบุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓
ประเภท เธอทั้งหลายจงฟง ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็มากระจอก ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มากระจอก
ในโลกนี้บางตัวมีฝเทาดี สีไมดี ใชขับขี่ไมได ๑ บางตัวมีฝเ ทาดี สีดีแตใชขับขี่ไมได ๑
และบางตัวมีฝเ ทาดี สีดี ทั้งใชขับขี่ได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายมากระจอก ๓ ประเภทนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คนกระจอก ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนกระจอก
ในโลกนี้ บางคนสมบูรณดวยเชาวนดี ไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ ใชไมได ๑ บางคนสมบูรณ
ดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใชไมได ๑ และบางคนสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณ
ดวยคุณสมบัติ และใชได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนกระจอก ๓ ประเภทนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คนกระจอกที่สมบูรณดวยเชาวน ไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ ใชไม
ไดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูช ัดตามเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทกุ ข
สมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ และเมื่อ
เธอถูกถามปญหาในอภิธรรม ในอภิวินยั ก็แกได แตใหสําเร็จประโยชนไมได ขอนี้เรากลาววา
ไมเปนคุณสมบัติของเธอและเธอไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
นี้เรากลาววาใชไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนกระจอกสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดว ย
คุณสมบัติ และใชไมไดอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คนกระจอกที่สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใช
ไมไดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย ยอมรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้
ทุกขสมุทัย นีท้ ุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ และ
เมื่อเธอถูกถามปญหาในอภิธรรม ในอภิวินยั ก็แกได และใหสําเร็จประโยชนได ขอนีเ้ รากลาววา
เปนคุณสมบัตขิ องเธอ แตเธอไมไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
ขอนี้เรากลาววาใชไมไดของเธอ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย คนกระจอกสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณ
ดวยคุณสมบัติ แตใชไมได อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คนกระจอกที่สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติและใช
ไดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูช ัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นีท้ ุกขสมุทัย
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ และเธอเมื่อถูกถาม
ปญหาในอภิธรรม ในอภิวินยั ก็แกได และใหสําเร็จประโยชนได ขอนีเ้ รากลาววา เปน
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คุณสมบัติของเธอและเธอไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขอนี้
เรากลาววาใชไดของเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนกระจอกสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดว ย
คุณสมบัติ และใชไดอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็มาดี ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาดีในโลกนี้
บางตัวมีฝเทาดี สีไมดี ใชขบั ขี่ไมได ๑ บางตัวมีฝเทาดี สีดี แตใชขับขี่ไมได ๑ และบางตัว
ฝเทาดี สีดี ทั้งใชขับขี่ได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาดี๓ ประเภทนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย คนดี ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนในโลกนี้
บางคนสมบูรณดว ยเชาวน ไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ ใชไมได ๑ บางคนสมบูรณดวยเชาวน
สมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใชไมได ๑ และบางคนสมบูรณดว ยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ
และใชได ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คนดีที่สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดว ยคุณสมบัติและใชไดอยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เปนอุปปาติกะ
จักปรินิพพานในภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ
และเมื่อเธอถูกถามปญหาในอภิธรรม ในอภิวินยั ก็แกได และยังประโยชนใหสําเร็จได ขอนี้
เรากลาววาเปนคุณสมบัติของเธอ และเธอไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร ขอนี้เรากลาววาเปนการใชไดของเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนดีที่สมบูรณดวย
เชาวน สมบูรณดว ยคุณสมบัติและใชได อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนดี ๓ ประเภท
นี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็มาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาอาชาไนยตัวเจริญในโลกนี้ บางตัวมีฝเทาดี สีไมดี ใชขับขี่ไมได ๑บางตัวมีฝเทาดี สีดี
แตใชขับขี่ไมได ๑ บางตัวฝเทาดี สีดี และใชขับขี่ได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนย
ตัวเจริญ ๓ ประเภทนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษ
อาชาไนยผูเจริญในโลกนี้ บางคนสมบูรณดว ยเชาวน แตไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชไม
ได ๑ บางคนสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดว ยคุณสมบัติ แตใชไมได ๑ บางคนสมบูรณดว ย
เชาวน สมบูรณดว ยคุณสมบัติและใชได ๑ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญที่สมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวย
คุณสมบัติ และใชไมได อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญในโลกนี้ กระทําให
แจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ เธอถูกถามปญหาในอภิธรรม
ในอภิวินยั ก็แกไดแตไมยังประโยชนใหสําเร็จ ขอนี้เรากลาววาไมเปนคุณสมบัติของเธอ และ
เธอไมไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขอนี้เรากลาววาเปนการ
ใชไมไดของเธอ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ สมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณ
ดวยคุณสมบัติ และใชไมได อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญ สมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดวยคุณสมบัติ
แตใชไมไดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรษุ อาชาไนยผูเจริญในโลกนี้ ... ขอนี้เรากลาววา เปน
คุณสมบัติของเธอ แตเธอไมไดจวี ร ...ขอนีเ้ รากลาววา เปนการใชไมไดของเธอ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยสมบูรณดวยเชาวนและสมบูรณดว ยคุณสมบัติ แตใชไมได
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญในโลกนี้ สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดว ย
คุณสมบัติ และใชไดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญในโลกนี้ กระทําให
แจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ เธอเมื่อถูกถามปญหาใน
อภิธรรม ในอภิวนิ ัย ก็แกได ยังประโยชนใหสําเร็จได ขอนี้เรากลาววาเปนคุณสมบัตขิ องเธอ
และเธอไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขอนี้เรากลาววา เปนการ
ใชไดของเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดว ย
คุณสมบัติ และใชไดอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ ประเภทนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
ตัณหาสูตร
[๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันมีตัณหาเปนมูล ๙ ประการ เธอทั้งหลาย
จงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันมีตัณหาเปนมูล ๙ประการเปนไฉน การแสวงหา
เพราะอาศัยตัณหา ๑ การไดเพราะอาศัยการแสวงหา ๑ การวินิจฉัยเพราะอาศัยการได ๑
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ฉันทราคะเพราะอาศัยการวินิจฉัย ๑ความหมกมุนเพราะอาศัยฉันทราคะ ๑ ความหวงแหน
เพราะอาศัยความหมกมุน ๑ความตระหนี่เพราะอาศัยความหวงแหน ๑ การจัดการอารักขาเพราะ
อาศัยความตระหนี่ ๑ ธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายประการ คือ การจับทอนไม จับศาตรา
การทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท กลาววาจาสอเสียดวามึงๆ และพูดเท็จยอมเกิดขึ้น ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมมีตัณหาเปนมูล ๙ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
ววัตถสัญญาสูตร
[๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตตาวาส ๙ ชั้น ๙ ชั้นเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน เหมือนมนุษย เทวดาบางพวกและ
วินิปาติกสัตวบางพวก นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่ ๑ ฯ
สัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เหมือนเทวดาผูอยูใ นชั้นพรหม ผู
เกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่ ๒ ฯ
สัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน เหมือนเทวดาชัน้ อาภัสสระ นี้เปน
สัตตาวาสชั้นที่ ๓ ฯ
สัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เหมือนเทวดาชั้นสุภกิณหะ
นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่ ๔ ฯ
สัตวพวกหนึ่งไมมีสัญญา ไมเสวยเวทนา เหมือนเทวดาผูเปนอสัญญีสัตว นี้เปน
สัตตาวาสชั้นที่ ๕ ฯ
สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ โดยคํานึงเปนอารมณวา อากาศหาที่สุด
มิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตต
สัญญา นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่ ๖ ฯ
สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ โดยคํานึงเปนอารมณวา วิญญาณหาทีส่ ุด
มิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนะ โดยประการทั้งปวง นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่ ๗ ฯ
สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ โดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรหนอยหนึ่ง
ไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่ ๘ ฯ
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สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดย
ประการทั้งปวง นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่ ๙ ดูกรภิกษุทั้งหลายสัตตาวาส ๙ ชั้นนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
สิลายูปสูตรที่ ๑
[๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดดี วยปญญา ในกาลนัน้
ควรเรียกภิกษุนั้นวา ยอมรูชดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุอบรมจิตใหดดี วยปญญาอยางไร ภิกษุอบรมจิตใหดดี วยปญญา
อยางนี้วา จิตของเราปราศจากราคะแลว จิตของเราปราศจากโทสะแลว จิตของเราปราศจาก
โมหะแลว จิตของเราไมมีราคะเปนธรรมดา จิตของเราไมมีโทสะเปนธรรมดา จิตของเราไม
มีโมหะเปนธรรมดา จิตของเราไมเวียนมาเพื่อรูปราคะเปนธรรมดา จิตของเราไมเวียนมาเพื่อ
อรูปราคะเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดดี วยปญญาแลว ใน
กาลนั้น ควรเรียกภิกษุนั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๕
สิลายูปสูตรที่ ๒
[๒๓๐] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระจันทิกาบุตรอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ณ ที่นนั้ แล ทานพระจันทิกาบุตรกลาวกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัตยอมแสดงธรรมแกภกิ ษุทั้งหลายอยางนี้วา ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดดี วยจิต ในกาลนั้น ควรพยากรณภกิ ษุนั้นวา
ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
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เมื่อทานพระจันทิกาบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระจันทิกาบุตร
วา ดูกรอาวุโสจันทิกาบุตร พระเทวทัตมิไดแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดดี วยจิต ในกาลนั้น ควรพยากรณภกิ ษุนั้นวา ยอมรู
ชัดวา ชาติสนิ้ แลวพรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี ดูกรอาวุโสจันทิกาบุตร แตพระเทวทัตแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายอยางนี้วา ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดดี วยจิต ในกาลนั้นควรพยากรณภกิ ษุนั้นวา
ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
แมครั้งที่ ๒ ... ฯ
แมครั้งที่ ๓ ทานพระจันทิกาบุตรกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระ
เทวทัตยอมแสดงธรรมแกภกิ ษุทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุ
อบรมจิตใหดดี วยจิต ในกาลนั้น ควรพยากรณภกิ ษุนั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ไดมี แมครั้งที่ ๓
ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระจันทิกาบุตรวา ดูกรอาวุโสจันทิกาบุตร พระเทวทัตมิได
แสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิต
ใหดดี วยจิต ในกาลนั้น ควรพยากรณภกิ ษุนั้นวา ยอมรูชดั วา ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรอาวุโสจันทิกาบุตร แตพระ
เทวทัตแสดงธรรมแกภกิ ษุทงั้ หลายอยางนีว้ า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิต
ใหดดี วยจิต ในกาลนั้นควรพยากรณภกิ ษุนั้นวา ยอมรูชดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบ
แลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
ดูกรอาวุโส ก็ภิกษุอบรมจิตใหดดี วยจิตอยางไร คือ อบรมจิตใหดดี วยจิตอยางนีว้ า
จิตของเราปราศจากราคะแลว จิตของเราปราศจากโทสะแลว จิตของเราปราศจากโมหะแลว จิต
ของเราไมมีราคะเปนธรรมดา จิตของเราไมมีโทสะเปนธรรมดา จิตของเราไมมีโมหะเปนธรรมดา
จิตของเราไมเวียนมาในกามภพเปนธรรมดา จิตของเราไมเวียนมาในรูปภพเปนธรรมดา จิตของ
เราไมเวียนมาในอรูปภพเปนธรรมดา ดูกรอาวุโส ถึงแมรูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุอยางหยาบๆ
ผานมาทางคลองจักษุแหงภิกษุผูมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้ รูปเหลานั้นก็ครอบงําจิตเธอไมได
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จิตของเธอไมเจือดวยรูปเหลานั้น เปนจิตมัน่ ถึงความไมหวั่นไหว และเธอยอมพิจารณาเห็น
ความเสื่อมไปแหงรูปนั้น ถึงแมเสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ
รสที่พึงจะรูแจงดวยลิ้น ฯลฯ โผฏฐัพพะทีจ่ ะพึงรูแจงดวยกาย ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ
อยางหยาบๆ ผานมาทางคลองใจแหงภิกษุผูมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้ธรรมารมณนั้นก็ครอบงํา
จิตของเธอไมได จิตของเธอไมเจือดวยธรรมารมณนั้นเปนจิตมั่น ถึงความไมหวั่นไหว และเธอ
ยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงธรรมารมณนั้น ดูกรอาวุโส เปรียบเหมือนเสาหิน ยาว ๑๖
ศอก หยั่งลงไป ในหลุม ๘ ศอก ขางบนหลุม ๘ ศอก ถึงแมลมพายุอยางแรงพัดมาทางทิศบูรพา
เสาหินนั้นไมพึงสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ถึงแมลมพายุอยางแรงพัดมาทางทิศประจิม ทิศอุดร
ทิศทักษิณ เสาหินนัน้ ก็ไมพงึ สะเทื้อนสะทานหวัน่ ไหวขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะหลุมลึก
และเพราะเสาหินฝงลึก ฉันใด ดูกรอาวุโสฉันนั้นเหมือนกันแล ถึงแมรปู ที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ
อยางหยาบๆ ผานมาทางคลองจักษุแหงภิกษุผูมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้ ก็ครอบงําจิตของเธอ
ไมได จิตของเธอไมเจือดวยรูปเหลานั้น เปนจิตมั่นถึงความไมหวัน่ ไหว และเธอยอมพิจารณา
เห็นความเสื่อมไปแหงรูปนัน้ ถึงแมเสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิน่ ที่จะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ
รสที่จะพึงรูแจงดวยลิ้น ฯลฯ โผฏฐัพพะทีจ่ ะพึงรูแจงดวยกาย ฯลฯธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ
อยางหยาบๆ ผานมาทางคลองใจแหงภิกษุผูมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้ ก็ครอบงําจิตของเธอ
ไมได จิตของเธอไมเจือดวยธรรมารมณนั้น เปนจิตมัน่ ถึงความไมหวัน่ ไหว และเธอยอมพิจารณา
เห็นความเสื่อมไปแหงธรรมารมณนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๖
เวรสูตรที่ ๑
[๒๓๑] ครั้งนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา
ดูกรคฤหบดี ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการ และประกอบดวย โสตา
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ปตติยังคะ ๑-๔ ประการ ในกาลนั้นอริยสาวกนัน้ หวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองวา เราเปน
ผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติและวินิบาต
สิ้นแลวเราเปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ฯ
อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน ดูกรคฤหบดีบุคคลผูมักฆาสัตว ยอม
ประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ เพราะ
ปาณาติบาตเปนปจจัย อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาตยอมไมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน
แมในสัมปรายภพ และไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต
ยอมสงบระงับภัยเวรนั้นดวยประการอยางนี้ ดูกรคฤหบดี บุคคลผูมักถือเอาสิ่งของที่เจาของเขา
ไมให ฯลฯผูมักประพฤติผิดในกาม ฯลฯ ผูมักพูดเท็จ ฯลฯ ผูมักดื่มน้ําเมาคือ สุราและเมรัยอัน
เปนฐานะแหงความประมาท ยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอม
เสวยทุกขโทมนัสทางใจ เพราะดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาทเปน
ปจจัย อริยสาวกผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอม
ไมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ อริยสาวก
ผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอมสงบระงับภัยเวรนั้น
ดวยอาการอยางนี้ อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการนี้ ฯ
อริยสาวกเปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรคฤหบดี อริย
สาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจาวา แม
เพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํ แนกธรรม ๑ ยอม
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัส
ดีแลว ... อันวิญูชนจะพึงรูไ ดเฉพาะตน ๑ ยอมประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวใน
พระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ... เปนนาบุญของโลกไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา ๑ ยอมประกอบดวยศีลอันพระอริยเจาพอใจ ไมขาด ไมทะลุไมดาง ไมพรอย
เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิไมถูกตองเปนไปเพือ่ สมาธิ ๑ อริยสาวก
เปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ ฯ
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ดูกรคฤหบดี ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการนี้ และประกอบ
ดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ อริยสาวกนั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองวา เราเปนผู
มีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดริ ัจฉานสิ้นแลวมีเปรตวิสยั สิ้นแลว มีอบาย มีทุคติ และวินบิ าต
สิ้นแลว เปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ฯ
จบสูตรที่ ๗
เวรสูตรที่ ๒
[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการ และ
ประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการ ในกาลนั้น อริยสาวกนั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวย
ตนเองไดวา เรามีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบาย
ทุคติ และวินิบาตสิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะ
ตรัสรูในเบื้องหนา ฯ
ก็อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูมักฆาสัตว
ยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบนั แมในสัมปรายภพ และยอมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ
เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต ยอมไมประสบภัยเวรแมใน
ปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต
ยอมสงบระงับภัยเวรดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมักถือเอาสิ่งของที่เจาของเขา
ไมให ฯลฯ ผูมักประพฤติผดิ ในกาม ฯลฯ ผูมักพูดเท็จ ฯลฯ ผูมักดื่มน้ําเมาคือ สุราและเมรัยอัน
เปนฐานะแหงความประมาท ยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมได
เสวยทุกขโทมนัสทางใจ เพราะดื่มน้ําเมาคือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาทเปนปจจัย
อริยสาวกผูงดเวนจากการดืม่ น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอมไม
ประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ อริยสาวก
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ผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอมสงบระงับภัยเวร
ดวยประการอยางนี้ อริยสาวกยอมสงบระงับภัยเวร ๕ ประการนี้ ฯ
อริยสาวกเปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจาวา
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯเปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ๑
เปนผูประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาค
ตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ๑ ประกอบดวยความเลือ่ มใสไมหวัน่ ไหว
ในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมพี ระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ๑ เปนผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาพอใจ ไมขาด ไมทะลุไมดาง
ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิไมถูกตองเปนไปเพื่อสมาธิ ๑
อริยสาวกประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการนี้ และประกอบ
ดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ ในกาลนัน้ อริยสาวกนัน้ หวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเอง
ไดวา เราเปนผูม ีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดริ ัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสยั สิ้นแลว มีอบาย
ทุคติ และวินบิ าตสิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรู
เปนเบื้องหนา ฯ
จบสูตรที่ ๙
อาฆาตสูตรที่ ๑
[๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาฆาตวัตถุ ๙ ประการนี้ ๙ ประการเปนไฉน คือ บุคคล
ยอมผูกความอาฆาตวา คนโนนไดประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเราแลว ๑ คนโนนยอมประพฤติ
สิ่งมิใชประโยชนแกเรา ๑ คนโนนจักประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเรา ๑ ยอมผูกความอาฆาตวา
คนโนนไดประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกคนที่รักที่ชอบใจของเราแลว ๑ คนโนนยอมประพฤติ
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สิ่งมิใชประโยชนแกคนที่รกั ที่ชอบใจของเรา ๑ คนโนนจักประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกคนที่รัก
ที่ชอบใจของเรา ๑ ยอมผูกความอาฆาตวา คนโนนไดประพฤติประโยชนแกคนผูไมเปนที่รัก
ที่ชอบใจของเราแลว ๑ คนโนนยอมประพฤติประโยชนแกคนผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑
คนโนนจักประพฤติประโยชนแกคนผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาฆาต
วัตถุ ๙ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
อาฆาตสูตรที่ ๒
[๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องกําจัดความอาฆาต ๙ ประการนี้ ๙ ประการ
เปนไฉน คือ บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตไดดว ยคิดวา คนโนนไดประพฤติสิ่งมิใชประโยชน
แกเราแลว เพราะเหตุนั้น ที่ไหนเราจะพึงไดการประพฤติประโยชนในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนน
ยอมประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น ที่ไหนเราจะพึงไดการประพฤติประโยชน
ในบุคคลนี้เลา ๑คนโนนจักประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น ที่ไหนเราจะพึง
ไดการประพฤติประโยชนในบุคคลนี้เลา ๑ บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตดวยคิดวาคนโนนได
ประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว เพราะเหตุนนั้ ทีไ่ หนเราจะ
พึงไดการประพฤติประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนนยอม
ประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น ทีไ่ หนเราจะพึงได
การประพฤติประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนนจักประพฤติ
สิ่งมิใชประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น ที่ไหนเราจะพึงไดการ
ประพฤติประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราในบุคคลนี้เลา ๑ บุคคลยอมกําจัดความ
อาฆาตดวยคิดวา คนโนนไดประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว เพราะ
เหตุนั้น ทีไ่ หนเราจะพึงไดการประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักทีช่ อบใจของเรา
ในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนนยอมประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะ
เหตุนั้น ทีไ่ หนเราจะพึงไดการประพฤติสิ่งที่มิใชประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา
ในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนนจักประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะ
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เหตุนั้น ทีไ่ หนเราจะพึงไดการประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักทีช่ อบใจของเรา
ในบุคคลนี้เลา ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เหตุเครื่องกําจัดความอาฆาต ๙ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
อนุปุพพนิโรธสูตร
[๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปุพพนิโรธ ๙ ประการนี้ ๙ ประการเปนไฉน คือ
อามิสสัญญาของผูเขาปฐมฌานยอมดับไป ๑ วิตกวิจารของผูเขาทุติยฌานยอมดับไป ๑ ปติของ
ผูเขาตติยฌานยอมดับไป ๑ ลมอัสสาสปสสาสะของผูเขาจตุตถฌานยอมดับไป ๑ รูปสัญญา
ของผูเขาอากาสานัญจายตนฌานยอมดับไป ๑ อากาสานัญจายตนสัญญาของผูเขาวิญญาณัญจายตน
ฌานยอมดับไป ๑วิญญาณัญจายตนสัญญาของผูเขาอากิญจัญญายตนฌานยอมดับไป ๑
อากิญจัญญายตนสัญญาของผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานยอมดับไป ๑ สัญญาและเวทนา
ของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธยอมดับไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปุพพนิโรธ ๙ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบสัตตาวาสวรรคที่ ๓
_______________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ฐานสูตร
๒. ขฬุงคสูตร
๓. ตัณหาสูตร
๔. ววัตถสัญญาสูตร
๕. สิลายูปสูตรที่ ๑
๖. สิลายูปสูตรที่ ๒
๗. เวรสูตรที่ ๑
๘. เวรสูตรที่ ๒
๙. อาฆาตสูตรที่ ๑
๑๐. อาฆาตสูตรที่ ๒
๑๑. อนุปุพพนิโรธสูตร ฯ
_______________
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มหาวรรคที่ ๔
วิหารสูตรที่ ๑
[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปุพพวิหาร (ธรรมเปนเครื่องอยูตามลําดับ) ๙ ประการนี้ ๙
ประการเปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑ อากาสานัญจายตน
ฌาน ๑ วิญญาณัญจายตนฌาน ๑อากิญจัญญายตนฌาน ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ๑
สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปุพพวิหาร ๙ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑
วิหารสูตรที่ ๒
[๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการ นี้ เธอ
ทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการเปนไฉน เรากลาววา
กามทั้งหลายยอมดับในที่ใด และทานเหลาใดดับกามทัง้ หลายไดแลวๆ อยู ในที่นนั้ ทาน
เหลานั้นไมมีความหิว ดับแลว ขามไดแลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน ผูใดพึง
ถามอยางนี้วา กามทั้งหลายยอมดับในที่ไหน และใครดับกามทั้งหลายไดแลวๆ อยู เราไมรูผูนี้
เราไมเห็นผูนเี้ ธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู กามทั้งหลาย
ยอมดับในปฐมฌานนี้ และทานเหลานั้นดับกามไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอไมเปนผู
โออวดไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวาดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลี
เขาไปนั่งใกล ฯ
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เรากลาววา วิตกและวิจารยอมดับในที่ใด และทานเหลาใดดับวิตกวิจารไดแลวๆ อยู
ในที่นั้น ทานเหลานั้นไมมีความหิว ดับสนิทแลว ขามไดแลวถึงฝงแลว ดวยองคฌานนั้น
เปนแน ผูใ ดพึงถามอยางนี้วา วิตกและวิจารยอมดับในทีไ่ หน และใครดับวิตกวิจารแลวๆ อยู
เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้
บรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตกวิจาร เพราะวิตก
วิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแกสมาธิอยู วิตกวิจารยอมดับในองคฌานนี้และทานเหลานั้น
ดับวิตกวิจารไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชม
ยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลวพึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ
เรากลาววา ปติยอมดับในที่ใด และทานเหลาใดดับปตไิ ดแลวๆ อยูในที่นั้น ทาน
เหลานั้นไมมีความหิว ดับสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน ผูใด
พึงถามอยางนีว้ า ก็ปติดับในที่ไหน และใครดับปติไดแลวๆ อยูเราไมรผู ูนี้ ไมเห็นผูนี้ เธอ
ทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูได
ฌานนี้ เปนผูมอี ุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ปตยิ อมดับในองคฌานนี้ และทานเหลานั้น ดับปติ
ไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมมี ารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา
ดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ
เรากลาววา อุเบกขาและสุขดับในที่ใด และทานเหลาใดดับอุเบกขาและสุขไดแลวๆ
อยูในทีน่ ั้น ทานเหลานั้นไมมีความหิว ดับสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌาน
นั้นเปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วา ก็อเุ บกขาและสุขยอมดับในที่ไหน และใครดับอุเบกขาและ
สุขไดแลวๆ อยู เราไมรูผูนี้เราไมเห็นผูนี้ เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโส
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู อุเบกขาและสุขดับในองคฌานนี้แล ทาน
เหลานั้นดับอุเบกขาและสุขไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยา
เปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลวพึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ
เรากลาววา รูปสัญญาดับในที่ใด และทานเหลาใดดับรูปสัญญาไดแลวๆ อยูในทีน่ นั้
ทานเหลานั้นไมมีความหิว ดับสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝง แลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน
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ผูใดพึงถามอยางนี้วา รูปสัญญาดับในที่ไหนและใครดับรูปสัญญาไดแลวๆ อยู เราไมรผู ู
นี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวง
รูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุ
อากาสานัญจายตนฌาน เพราะคํานึงเปนอารมณวา อากาศไมมีที่สุด รูปสัญญายอมดับในองค
ฌานนี้ และทานเหลานั้นดับรูปสัญญาไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอเปนผูไมโออวด
ไมมีมารยาเปนแน พึงชืน่ ชมยินดีภาษิตวา ดีแลวครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไป
นั่งใกล ฯ
เรากลาววา อากาสานัญจายตนสัญญาดับในที่ใด และทานเหลาใดดับ อากาสานัญจายตน
สัญญาไดแลวๆ อยูในที่นนั้ ทานเหลานั้นไมมีความหิวดับสนิทแลว ขามไดแลว
ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วาอากาสานัญจายตนสัญญาดับในที่ไหน
และใครดับอากาสานัญจายตนสัญญาไดแลวๆ อยู เราไมรผู ูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอทั้งหลายพึง
ตอบผูนั้นอยางนี้วาดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา วิญญาณไมมีทสี่ ุด
อากาสานัญจายตนสัญญาดับในองคฌานนี้ และทานเหลานั้นดับอากาสานัญจายตนสัญญาได
แลวๆ อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา
ดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ
เรากลาววา วิญญาณัญจายตนสัญญาดับในที่ใด และทานเหลาใดดับวิญญาณัญจายตน
สัญญาไดแลวๆ อยูในที่นนั้ ทานเหลานั้นไมมีความหิว ดับสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝง แลว
ดวยองคฌานนี้เปนแน ผูใดพึงถามอยางนีว้ าวิญญาณัญจายตนสัญญาดับในที่ไหน และใคร
ดับวิญญาณัญจายตนสัญญาไดแลวๆอยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้น
อยางนี้วา ดูกรอาวุโสภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง
บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรๆ หนอยหนึ่งไมมีวิญญาณัญจายตน
สัญญายอมดับในองคฌานนี้ และทานเหลานั้นดับวิญญาณัญจายตนสัญญาไดแลวๆ อยู ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลว
พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ
เรากลาววา อากิญจัญญายตนสัญญาดับในที่ใด และทานเหลาใดดับอากิญจัญญายตน
สัญญาไดแลวๆ อยูในที่นนั้ ทานเหลานั้นไมมีความหิวดับสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝง แลว
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ดวยองคฌานนี้เปนแน ผูใดพึงถามอยางนีว้ าอากิญจัญญาตนสัญญาดับในที่ไหน และใครดับ
อากิญจัญญายตนสัญญาไดแลวๆอยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้น
อยางนี้วา ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง
บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน อากิญจัญญายตนสัญญาดับในองคฌานนี้ และทานเหลานั้น
ดับอากิญจัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมมี ารยา
เปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ
เรากลาววา เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาดับในที่ใด และทานเหลาใดดับเนวสัญญา
นาสัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยู ทานเหลานั้นไมมีความหิวดับสนิทแลว ขามไดแลว
ถึงฝงแลวดวยองคฌานนี้เปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วาเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาดับใน
ที่ไหน และใครดับเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยู เราไมรผู ูนี้ เราไมเห็นผูนี้
เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเนวสัญญานา
สัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา
ดับในนิโรธนี้ และทานเหลานั้นดับเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยูดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวาดีแลว ครั้นแลว พึง
นมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุทั้งหลายอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๒
นิพพานสูตร
[๒๓๘] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน
ใกลพระนครราชคฤห ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
นิพพานนี้เปนสุข ดูกรอาวุโสทั้งหลาย นิพพานนี้เปนสุข เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว
ทานพระอุทายีไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร นิพพานนี้ไมมีเวทนา จะเปน
สุขไดอยางไร ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวุโส นิพพานนี้ไมมเี วทนานั่นแหละเปนสุข ดูกรอาวุโส
กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา
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นาใคร นาพอใจ เปนที่รกั ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงที่จะพึงรูแ จงดวยหู ฯลฯ
กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ รสที่จะพึงรูแจงดวยลิ้น ฯลฯ โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยกาย
อันนาปรารถนา นาใครนาพอใจ เปนที่รัก ยัว่ ยวนชวนใหกําหนัด กามคุณ ๕ ประการนี้แล
ดูกรอาวุโสสุขโสมนัสยอมเกิดขึ้น เพราะอาศัยกามคุณ ๕ ประการนี้ นี้เรียกวากามสุข ฯ
ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานอยู ถาเมื่อภิกษุ
นั้นอยูดว ยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกามยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธ
ของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกามเหลานั้น ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ
ฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผูมพี ระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพาน
เปนสุขอยางไร ทานจะพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุตยิ ฌาน ฯลฯ เพราะวิตกวิจารสงบไป ถาเมื่อภิกษุนั้นอยู
ดวยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิตกยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ
เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญา
มนสิการอันสหรคตดวยวิตกเหลานั้น ยอมฟุงซานแกภกิ ษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้น
เหมือนกันซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปนสุข
อยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุตติยฌาน ฯลฯ ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดว ยวิหารธรรมขอนี้
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปตยิ อมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความ
ทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียนฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวย
ปติ ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน ซึ่งพระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดย
ปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดว ยวิหารธรรมขอนี้
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอุเบกขายอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือน
ความทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการ
อันสหรคตดวยอุเบกขา ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้นขอนัน้ เปนอาพาธของเธอ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
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ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไร
ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง ฯลฯ ภิกษุบรรลุอากาสานัญ
จายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อากาศไมมีที่สุด ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอนี้
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูปยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความ
ทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคต
ดวยรูปยอมฟุงซานแกภิกษุนนั้ ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน ซึ่งพระผูมพี ระภาค
ตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดย
ปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ ถาเมื่อภิกษุนนั้ อยูดว ยวิหาร
ธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนะยอมฟุงซานขอนั้นเปนอาพาธ
ของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนะยอมฟุง ซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธ
ของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน ซึง่ พระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส
นิพพานเปนสุขอยางไรทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ฯลฯ ถาเมื่อภิกษุนนั้ อยูดว ยวิหารธรรม
ขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนะยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ
เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญา
มนสิการอันสหรคตดวยวิญญานัญจายตนะยอมฟุงซานแกภกิ ษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ
ฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผูม ีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพาน
เปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฯลฯ ถาเมือ่ ภิกษุนั้นอยูดว ย
วิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนะยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธ
ของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนะ ยอมฟุง ซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธ
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ของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน ซึง่ พระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส
นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
โดยประการทัง้ ปวง อาสวะทั้งหลายของเธอสิ้นรอบแลว เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส
นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
คาวีสูตร
[๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมโคเที่ยวไปตามภูเขา เปนโคโง ไมฉลาด ไมรูจักเขต
ที่หากิน ไมเขาใจที่จะไปเทีย่ วบนเขาอันขรุขระ แมโคนั้นพึงคิดอยางนีว้ า ผิฉะนั้น เราพึงไป
ยังทิศที่ไมเคยไป พึงกินหญาที่ยังไมเคยกินและพึงดื่มน้าํ ที่ยังไมเคยดืม่ แมโคนั้นยันเทาหนา
ก็ไมดีเสียแลว พึงยกเทาหลังอีก ก็คงจะไปยังทิศที่ไมเคยไปไมได กินหญาที่ยังไมเคยกินไมได
และดื่มน้ําทีย่ ังไมเคยดื่มไมได แมโคนั้นยืนอยูในทีใ่ ดพึงคิดอยางนีว้ า ผิฉะนั้น เราพึงไปยังทิศ
ที่ไมเคยไป พึงกินหญาทีย่ ังไมเคยกิน และพึงดื่มน้ําทีย่ ังไมเคยดื่ม มันกลับมายังที่นั้นอีกโดย
สวัสดีไมได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะแมโคนั้นเที่ยวไปบนภูเขา เปนคนโง ไมฉลาด
ไมรูจักเขตที่หากิน ไมเขาใจที่จะเทีย่ วไปบนภูเขาอันขรุขระ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น
เหมือนกัน ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เปนคนโง ไมฉลาด ไมรูจักเขต ไมเขาใจเพื่อสงัดจาก
กาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู เธอ
ไมเสพโดยมาก ไมเจริญ ไมกระทําใหมาก ซึ่งนิมิตนั้น ไมอธิษฐานนิมติ นั้นใหดี เธอยอมมี
ความคิดอยางนี้วา ผิฉะนัน้ เราพึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรม
เอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอ
ไมอาจเพื่อบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนัน้ เราพึงสงัดจากกาม สงัด
จากอกุศล บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอยอมไมอาจเพื่อสงัด
จากกาม ฯลฯบรรลุปฐมฌาน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา มีชื่อเสียงปรากฏ
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พลาด เสื่อมจากผลทั้งสอง ๒ แลว เปรียบเหมือนแมโคเที่ยวไปบนภูเขา เปนโคโง ไมฉลาด
ไมรูจักเขตที่หากิน ไมเขาใจที่จะเทีย่ วไปบนภูเขาอันขรุขระฉันนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมโคที่เที่ยวไปบนภูเขา เปนโคฉลาดเฉียบแหลม รูจักเขตที่หากิน
เขาใจที่เทีย่ วไปบนภูเขาอันขรุขระ แมโคนั้นพึงมีความคิดอยางนีว้ า ผิฉะนั้น เราพึงไปยังทิศที่
ไมเคยไป พึงกินหญาที่ยังไมเคยกิน และพึงดื่มน้ําที่ไมดื่ม แมโคนั้นยันเทาหนาไวดแี ลว พึง
ยกเทาหลัง แมโคนั้นพึงไปยังทิศที่ไมเคยไป พึงกินหญาที่ยังไมเคยกิน และพึงดื่มน้ําที่ไมเคย
ดื่ม เมื่อยืนอยูในที่ใดพึงคิดอยางนีว้ า ผิฉะนั้น เราพึงไปยังทิศที่ไมเคยไป พึงกินหญาที่ยัง
ไมเคยกินพึงดืม่ น้ําที่ยังไมเคยดื่ม และพึงกลับมายังที่นั้นโดยสวัสดี ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะแมโคเทีย่ วไปบนภูเขา เปนโคฉลาด เฉียบแหลม รูจกั เขตที่หากิน เขาใจที่จะเที่ยวไปบน
ภูเขาอันขรุขระ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุบางรูปในธรรมวินยั นี้ เปน
บัณฑิต ฉลาด รูจักเขต เขาใจที่จะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน ... เสพ
โดยมาก เจริญ กระทําใหมากซึ่งนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นใหมั่นดวยดี เธอมีความคิดอยาง
นี้วา ผิฉะนัน้ เราพึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอยังไมยนิ ดีเพียง
ทุติยฌานที่ไดบรรลุ ฯลฯ เธอเสพโดยมากซึ่งนิมิตนั้น เจริญ กระทําใหมากซึ่งนิมิตนัน้ อธิษฐาน
นิมิตนั้นใหมนั่ ดวยดี เธอมีความคิดดังนีว้ า ผิฉะนั้นเราพึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปน
ผูมีอุเบกขามีสติอยูเปนสุข เธอยังไมยนิ ดีเพียงตติยฌานทีไ่ ดบรรลุ ฯลฯ เธอเสพโดยมาก เจริญ
กระทําใหมากซึ่งนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนัน้ ใหมนั่ ดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา
พึงบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส กอนๆ ได
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เธอยังไมยินดีเพียงจตุตถฌานที่ไดบรรลุนั้น เธอเสพโดยมาก
เจริญ กระทําใหมากซึ่งนิมติ นั้นอธิษฐานนิมิตนั้นใหมนั่ ดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา
ผิฉะนั้น เรา เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึง
นานัตตสัญญา พึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อากาศไมมีทสี่ ุด เธอ
ยังไมยนิ ดีเพียงอากาสานัญจายตนฌานทีไ่ ดบรรลุนั้น เธอเสพโดยมาก เจริญ กระทําใหมากซึ่ง
นิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนัน้ ใหมั่นดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนัน้ เรา เพราะลวง
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อากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง พึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณ
วาวิญญาณไมมีที่สุด เธอยังไมยินดีเพียงวิญญาณัญจายตนฌานที่ไดบรรลุนั้น เธอเสพโดยมาก
เจริญ กระทําใหมากซึ่งนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นใหมนั่ ดวยดีเธอมีความคิดอยางนีว้ า ผิฉะนั้น
เรา เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง พึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยคํานึง
เปนอารมณวา อะไรๆหนอยหนึ่งไมมี เธอไมยินดีเพียงอากิญจัญญายตนะที่ไดบรรลุนั้น เธอ
เสพโดยมาก เจริญ กระทําใหมากซึ่งนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นใหมนั่ ดวยดี เธอมีความคิด
อยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง พึงบรรลุเนวสัญญานา
สัญญายตนะ เธอไมยินดีเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานที่ไดบรรลุนนั้ เธอเสพโดยมาก
เจริญ กระทําใหมากซึ่งนิมติ นั้น อธิษฐานนิมิตนั้นใหมนั่ ดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา
ผิฉะนั้น เรา เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง พึงบรรลุสัญญา
เวทยิตนิโรธ เธอไมยินดีเพียงสัญญาเวทยิตนิโรธที่ไดบรรลุนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในกาลใดแล ภิกษุเขาก็ดี ออกก็ดี ซึ่งสมาบัตินั้นๆ ในกาลนัน้
จิตของเธอเปนจิตออน ควรแกการงาน สมาธิอันหาประมาณมิไดยอมเปนอันเธอเจริญดีแลว
ดวยจิตออน ควรแกการงาน เธอมีสมาธิอันหาประมาณมิได เจริญดีแลว ยอมโนมนอมจิตไป
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งธรรมใดๆที่ควรกระทําใหแจงดวยอภิญญา เธอยอมถึงความเปนผูควรเปน
พยานในธรรมนั้นๆ ได ในเมือ่ เหตุมีอยูๆ ถาเธอหวังวา เราพึงแสดงฤทธิ์ไดหลาย
อยางคือ คนเดียวเปนหลายคนได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ พึงใชอํานาจทางกายไป
ตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆได ในเมื่อเหตุมีอยูๆ
ถาเธอหวังวา เราพึงฟงเสียงสองอยาง คือ เสียงทิพยเสียงมนุษย ทั้งทีไ่ กลและใกล ดวย
โสตธาตุอันเปนทิพย ฯลฯ ในเมื่อเหตุมีอยูๆ ถาเธอหวังวา เราพึงกําหนดรูใจของสัตวอื่นของ
บุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะก็พึงรูว า จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็พึงรูว า จิตปราศจาก
ราคะ จิตมีมีโทสะก็พึงรูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็พึงรูวา จิตปราศจากโทสะ จิต
มีโมหะก็พึงรูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็พึงรูว า จิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็พึงรู
วา จิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็พึงรูวา จิตฟุง ซาน จิตเปนมหรคตก็พึงรูว า จิตเปนมหรคต
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หรือจิตไมเปนมหรคตก็พึงรูว า จิตไมเปนมหรคตจิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็พึงรูวา จิตมีจิตอืน่ ยิ่งกวา
หรือจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวาก็พงึ รูวา จิตไมมีจติ อื่นกวา จิตเปนสมาธิก็พงึ รูวา จิตเปนสมาธิ
หรือจิตไมเปนสมาธิก็พึงรูวา จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็พึงผูวา จิตหลุดพน หรือจิตไม
หลุดพนก็พึงรูว า จิตไมหลุดพน เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ได ในเมื่อ
เหตุมีอยูๆ ถาเธอหวังวา เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึง่ บาง
สองชาติบาง ฯลฯ พึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวย
ประการดังนี้ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ได ในเมื่อเหตุมีอยูๆ ถาเธอ
หวังอยูวา เราพึงเห็นหมูสัตว ฯลฯดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย พึงรูชัดซึ่ง
หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ได ในเมื่อ
เหตุมีอยูๆถาเธอหวังวา เราพึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอยอมถึงความเปนผู
ควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ได ในเมื่อเหตุมีอยูๆ ฯ
จบสูตรที่ ๔
ฌานสูตร
[๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะอาศัยปฐม
ฌานบาง ทุติยฌานบาง ตติยฌานบาง จตุตถฌานบาง อากาสนัญจายตนฌานบาง ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌานบาง ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะ
อาศัยปฐมฌานบาง ดังนี้นนั้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันมีอยูใ นขณะแหงปฐมฌานนั้น โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
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เปนโรคเปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร ไมมีสุข เปนอาพาธ เปนของผูอื่น เปนของชํารุด วางเปลา
เปนอนัตตา เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูดว ยธรรมเหลานั้น ครัน้ แลว เธอยอมโนมจิตไปเพือ่ อมตธาตุ
วา นั่นสงบ นัน่ ประณีต คือ ธรรมเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง
ความสิ้นตัณหา ความคลายกําหนัดความดับ นิพพาน เธอตั้งอยูในปฐมฌานนั้น ยอมถึงความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถายังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ
จักปรินิพพานในภพนั้น มีอนั ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนู หรือ
ลูกมือของนายขมังธนู เพียรยิงรูปหุนที่ทําดวยหญาหรือกองกอนดิน ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล
ยิงไมพลาด และทําลายรางใหญๆไดแมฉนั ใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
สงัดจากกาม ฯลฯบรรลุปฐมฌาน เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันมีอยูใ นขณะแหงปฐมฌานนั้น โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข ...
วางเปลาเปนอนัตตา เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูด วยธรรมเหลานั้น ครั้นแลวยอมนอมจิตไปเพื่อ
อมตธาตุวา นัน่ สงบ นั่นประณีต คือ ธรรมเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง ... นิพพาน เธอตั้งอยู
ในปฐมฌานนัน้ ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถายังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ขอที่เรากลาววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยปฐมฌานบาง ดังนี้นั้น
เราอาศัยขอนีก้ ลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะ
อาศัยทุติยฌานบาง ฯลฯ เพราะอาศัยตติยฌานบาง ฯลฯ เพราะอาศัยจตุตถฌานบาง ดังนี้นั้น
เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์
อยู เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูใ นขณะ
แหงจตุตถฌานนั้น โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข ... วางเปลา เปนอนัตตา เธอยอมยังจิต
ใหตั้งอยูด วยธรรมเหลานั้น ครั้นแลว ยอมนอมจิตไปเพือ่ อมตธาตุวา นั่นสงบ นั่นประณีต
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คือ ธรรมเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง ...นิพพาน เธอตัง้ อยูในจตุตถฌานนั้น ยอมถึงความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย ถายังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จัก
ปรินิพพานในภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนู หรือ
ลูกมือของนายขมังธนู เพียรยิงธนูไปยังรูปหุนที่ทําดวยหญาหรือกองดิน ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล
ยิงไมพลาด และทําลายรางใหญๆได แมฉนั ใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา ฯลฯ มีอันไมกลับ
มาจากโลกนั้นเปนธรรมดา ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะอาศัยจตุตถฌานบาง ดังนี้นนั้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะ
อาศัยอากาสานัญจายตนฌานบาง ดังนี้นนั้ เราอาศัยอะไรกลาวแลวดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆสัญญา และเพราะไมใสใจ
ถึงนานัตตสัญญา บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อากาศไมมีทสี่ ุด
เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูใ นขณะ
แหงอากาสานัญจาตนฌานนัน้ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข ... วางเปลา เปนอนัตตา
เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูดว ยธรรมเหลานั้น ครั้นแลว ยอมนอมจิตไปเพื่ออมตธาตุวา นั่นสงบ
นั่นประณีต คือ ธรรมเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง ... นิพพานเธอตั้งอยูในอากาสานัญจาตนฌาน
นั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถายังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เธอ
ยอมเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัม
ภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไปดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนนายขมังธนู หรือลูกมือของนายขมังธนู เพียรยิงธนูไปยังรูปหุนทีท่ ําดวยหญาหรือกองดิน
ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล ยิงไมพลาด และทําลายรางใหญๆ ได แมฉันใด ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะ
ไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุอากาสานัญจาตนฌาน ... เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย ฯลฯ
มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่เรากลาววา เรากลาวความ
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สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนฌานบาง ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้
กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะ
อาศัยวิญญาณัญจายตนฌานบาง ฯลฯ อากิญจัญญายตนฌานบางดังนีน้ ั้น เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง
บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรๆ หนอยหนึ่งไมมี เธอยอมพิจารณา
เห็นธรรมทั้งหลายคือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะแหงอากิญจัญญายตนฌาน
นั้นโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข ... วางเปลา เปนอนัตตา เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูดวย
ธรรมเหลานั้น ครั้นแลว ยอมนอมจิตไปเพือ่ อมตธาตุวา นั่นสงบ นั่นประณีต คือ ธรรมเปน
ที่สงบแหงสังขารทั้งปวง ... นิพพาน เธอตัง้ อยูในอากิญจัญญายตนะนัน้ ยอมถึงความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลาย ถายังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพาน
ในภพนั้น มีอนั ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดวยความ
ยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของ
นายขมังธนู เพียรยิงธนูไปยังรูปหุนที่ทําดวยหญาหรือกองดิน ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล ยิงไม
พลาด และทําลายรางใหญๆ ได แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงเปน
อารมณวา อะไรๆหนอยหนึง่ ไมมี เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันมีอยูใ นขณะแหงอากิญจัญญายตนฌานนั้น โดยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข ... วางเปลา เปนอนัตตา เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูใ นธรรมเหลานั้น ครั้นแลว ยอม
นอมจิตไปเพือ่ อมตธาตุวา นั่นสงบ นั่นประณีต คือธรรมเปนที่สงบสังขารทั้งปวง ... นิพพาน
เธอตั้งอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถายังไมถึงความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมพึงกลับจาก
โลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรม
นั้นๆ ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิน้ ไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะอาศัย
อากิญจัญญายตนฌานบาง ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังนีแ้ ล
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สัญญาสมาบัติมีเทาใด สัญญาปฏิเวธก็มีเทานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อายตนะ ๒ เหลานี้ คือ
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ๑ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ ตางอาศัยกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรากลาววา อายตนะ ๒ ประการนี้ อันภิกษุผูเขาฌานผูฉลาดในการเขาสมาบัติและฉลาดในการ
ออกจากสมาบัติ เขาแลวออกแลว พึงกลาวไดโดยชอบ ฯ
จบสูตรที่ ๕
อานันทสูตร
[๒๔๑] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลกรุงโกสัมพี ณ ที่นนั้ แล
ทานพระอานนทเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลายภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนท
แลว ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ที่พระผูมี
พระภาคพระองคนั้น ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสรูการบรรลุ
โอกาส เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกความร่ําไร เพื่อดับเสียซึ่งทุกข
และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน จักษุชื่อวาจักเปนจักษุนั้นแล
คือ รูปเหลานั้นจักไมเสวยอายตนะนั้น และอายตนะนัน้ จักไมเสวยรูปเหลานั้น หูชื่อวาจัก
เปนหูนนั้ แล คือ เสียงเหลานัน้ จักไมเสวยอายตนะนั้น และอายตนะนัน้ จักไมเสวยเสียง
เหลานั้น จมูกชื่อวาจักเปนจมูกนั้นแล คือกลิ่นเหลานั้นจักไมเสวยอายตนะนั้น และอายตนะ
นั้นจักไมเสวยกลิ่นเหลานั้นลิ้นชื่อวาจักเปนลิ้นนั้นแล คือ รสเหลานั้นจักไมเสวยอายตนะนั้น
และอายตนะนั้นจักไมเสวยรสเหลานั้น กายชื่อวาจักเปนกายนั้นแล คือ โผฏฐัพพะเหลานั้นจัก
ไมเสวยอายตนะนัน้ และอายตนะนั้นจักไมเสวยโผฏฐัพพะเหลานั้น เมือ่ ทานพระอานนทกลาว
อยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดถามทานพระอานนทวา ดูกรอาวุโสอานนท ผูมีสัญญาหรือไมมี
สัญญาหนอ ยอมไมเสวยอายตนะนั้น ทานพระอานนทตอบวา ดูกรอาวุโส ผูมีสัญญาแล
ยอมไมเสวยอายตนะนั้น ผูไมมีสัญญาไมเสวยอายตนะนัน้ ฯ
อุ. ดูกรอาวุโส ก็ผูมีสัญญาอยางไร จึงไมเสวยอายตนะนั้น ฯ
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อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะ
ดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปน
อารมณวา อากาศไมมีที่สุด ดูกรอาวุโส แมผูมีสัญญาอยางนี้ ก็ไมเสวยอายตนะนั้น ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุ
วิญญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา วิญญาณไมมีที่สุดดูกรอาวุโส แมผูมีสัญญา
อยางนี้กไ็ มเสวยอายตนะนัน้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุ
อากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรหนอยหนึ่งไมมี ดูกรอาวุโส แมผูมีสัญญา
อยางนี้กไ็ มเสวยอายตนะนัน้ ฯ
ดูกรอาวุโส สมัยหนึ่ง ผมอยู ณ อัญชนมิคทายวัน ใกลเมืองสาเกต ครั้งนั้นแล
ภิกษุณีชื่อชฏิลภาคิกา เขาไปหาผมถึงที่อยู ไหวแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ได
ถามผมวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ สมาธิใดอันบุคคลยังไมนอมไปแลว ไมนําไปปราศแลว
มีการขมการหามซึ่งธรรมอันเปนไปกับสังขารไมได ตั้งมัน่ แลวเพราะหลุดพนจากกิเลส เปน
สันโดษเพราะตั้งมั่น ไมสะดุง เพราะเปนสันโดษ สมาธินี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอะไรเปนผล
เมื่อชฏิลภาคิกาภิกษุณกี ลาวอยางนีแ้ ลว ผมไดกลาวกะภิกษุณนี ั้นวา ดูกรนองหญิงสมาธิใด
อันบุคคลไมนอมไปแลว ไมนําไปปราศแลว มีการขมการหามซึ่งธรรมอันเปนไปกับสังขารไมได
ตั้งมั่นแลวเพราะหลุดพนจากกิเลส เปนสันโดษเพราะตัง้ มั่น ไมสะดุงเพราะเปนสันโดษ สมาธินี้
พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอรหัตเปนผล ดูกรอาวุโส แมผูที่มีสัญญาอยางนี้แล ก็ไมเสวย
อายตนะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๖
พราหมณสูตร
[๒๔๒] ครัง้ นั้นแล พราหมณผูชํานาญในคัมภีรโลกายตะ ๒ คน เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ไดปราศรัยกับพระผูม ีพระภาค ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
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นั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ปูรณกัสสปเปนผูรูสิ่งทั้งปวง เห็นสิ่งทั้งปวง ปฏิญาณการรูการเห็นอันไมมีสวนเหลือวา เมื่อ
เราเดิน ยืน หลับ และตื่นอยู ญาณทัสสนะปรากฏติดตอเนื่องกันไป ปูรณกัสสปนั้นกลาวอยางนีว้ า
เรารูเราเห็นโลกอันไมมีที่สุด ดวยญาณอันไมมีที่สุด ขาแตพระโคดมผูเจริญ แมนิครณฐนาฏบุตร
ก็เปนผูรูสิ่งทั้งปวง เห็นสิ่งทั้งปวง ปฏิญาณการรูการเห็นไมมีสวนเหลือวา เมื่อเราเดิน ยืน
หลับ และตื่นอยู ญาณทัสนะปรากฏติดตอเนื่องกันไป นิครณฐนาฏบุตรนั้นกลาวอยางนี้วา เรา
รูเราเห็โลกอันไมมีที่สุด ดวยญาณอันไมมีทสี่ ุด ขาแตพระโคดมผูเจริญ คนทั้ง ๒ ตางก็พูด
อวดรูกัน มีวาทะเปนขาศึกกัน ใครจริง ใครเท็จ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ อยาเลย ขอที่คนทั้ง ๒ นี้ตางพูดอวดรูก ัน มี
วาทะเปนขาศึกกัน ใครจริง ใครเท็จนั้น พักไวกอนเถิด ดูกรพราหมณ เราจักแสดงธรรมแก
ทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว พราหมณเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนชาย ๔ คน ยืนอยูใน ๔ ทิศ
ตางก็มีฝเทาในการเดินและมีฝเทาในการวิ่งเปนเยี่ยมพอๆ กัน เปรียบเหมือนนายขมังธนูถือธนู
ไวอยางมัน่ ศึกษามาเจนฝมือแลว ผานการประลองฝมือแลว จะพึงใชลูกธนูอยางเบายิงตนตาล
ที่เรียงแถวใหทะลุโดยงาย และยิงไดเร็วกวาการวิ่งดังกลาวมานั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรใน
ทิศประจิม ตรงขามมหาสมุทรทิศบูรพา ถาคนๆ หนึ่งยืนอยูทางทิศบูรพาจะพึงกลาวอยางนี้วา
เราจะเดินไปใหถึงที่สุดโลก เขาเวนการดื่ม การกิน การลิม้ เวนการถายอุจจาระปสสาวะ และ
เวนจากการหลับและการพัก เขามีอายุ ๑๐๐ ป เปนอยู ๑๐๐ ป เดินไปตลอด ๑๐๐ ป ยังไมทัน
ถึงที่สุดโลกเลย ก็พึงกระทํากาละลงในระหวาง ถาคนๆ หนึ่ง ยืนอยูใ นทิศประจิม ฯลฯ ถา
คนๆ หนึ่งยืนอยูในทิศทักษิณ จะพึงกลาวอยางนี้วา เราจะเดินไปใหถึงที่สุดโลก เขาเวนจาก
การดื่ม การกิน การลิ้ม เวนจากการถายอุจจาระปสสาวะ และเวนจากการหลับและการพัก
เขามีอายุ ๑๐๐ ป เปนอยู ๑๐๐ ป เดินไปตลอด๑๐๐ ป ยังไมถึงที่สุดโลกเลย พึงกระทํากาละ
ในระหวาง ขอนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราไมกลาววา บุคคลจะพึงรูจะพึงเห็น จะพึงถึงที่สุด
ของโลกดวยการวิ่งเห็นปานนั้น และเรายังไมถึงที่สุดแหงโลก ก็ไมกลาวการกระทําที่สุดแหง
ทุกขได ฯ
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ดูกรพราหมณ กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกวาโลกในวินัยของพระอริยเจา กามคุณ ๕
ประการเปนไฉน คือ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนานาใคร นาพอใจ เปนที่รัก
ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ รสที่
จะพึงรูแจงดวยลิ้น ฯลฯ โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
เปนที่รัก ยัว่ ยวนชวนใหกําหนัด ดูกรพราหมณ กามคุณ ๕ ประการนีแ้ ล เรียกวาโลกใน
วินัยของพระอริยเจา ฯ
ดูกรพราหมณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน
มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ภิกษุนี้เรียกวา ไดถึงที่สุดแหงโลกแลว และอยูในที่
สุดแหงโลก คนเหลาอื่นกลาวภิกษุนนั้ อยางนี้วาแมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตน
ไมพนไปจากโลก ดูกรพราหมณเปนความจริง แมเราก็กลาวอยางนี้วา แมภิกษุนกี้ ็ยงั นับเนื่อง
อยูในโลก ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
ภิกษุนี้เรียกวา ไดถึงที่สุดแหงโลกแลว และอยูในที่สุดแหงโลก แตชนเหลาอื่นกลาวภิกษุนั้น
อยางนี้วา แมภกิ ษุนกี้ ็ยังนับเนื่องอยูในโลกยังสลัดตนไมพนไปจากโลก ดูกรพราหมณ เปน
ความจริง แมเราก็กลาวอยางนี้วา แมภิกษุนกี้ ็ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตนไมพนไป
จากโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง ... บรรลุอากาสา
นัญจายตนฌาน ... ภิกษุนี้เรียกวา ไดถึงทีส่ ุดแหงโลกแลว และอยูใ นที่สุดแหงโลก แตชน
เหลาอื่นกลาวภิกษุนั้นอยางนี้วา แมภิกษุนกี้ ็ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก
ดูกรพราหมณ เปนความจริง แมเราก็กลาวอยางนี้วา แมภกิ ษุนยี้ ังนับเนือ่ งอยูในโลก ยังสลัด
ตนไมพนไปจากโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุ
วิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุอากิญ
จัญญายตนฌาน ฯลฯ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุเนวสัญญานา
สัญญายตนฌาน ฯลฯ ภิกษุนี้เรียกวาไดถึงที่สุดโลกแลว และอยูใ นที่สดุ โลกแหงโลก แต
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ชนเหลาอื่นกลาวภิกษุนนั้ อยางนี้วา ภิกษุนี้ยงั นับเนื่องอยูใ นโลก ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก
ดูกรพราหมณเปนความจริง แมเราก็กลาวอยางนีว้ า แมภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัด
ตนไมพนไปจากโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุ
สัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะของเธอสิ้นรอบแลว เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรพราหมณ ภิกษุนี้
เรียกวา ไดถึงที่สุดแหงโลกแลว และอยูในที่สุดแหงโลก ขามพนตัณหาเครื่องของในโลกไดแลว ฯ
จบสูตรที่ ๗
เทวสูตร
[๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดากับอสูรไดประชิดกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสงครามครั้งนั้น พวกอสูรชนะ พวกเทวดาแพ และพวกเทวดาที่
แพไดพากันหนีไป พวกอสูรลุกไลติดตามมุงไปทางทิศอุดร ครั้งนั้นแล พวกเทวดาไดมีความคิด
อยางนี้วา พวกอสูรลุกไลติดตามมาจําเราจะทําสงครามกับพวกอสูรครั้งที่ ๒ อีก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมครั้งที่ ๒ พวกเทวดาก็ทําสงครามกับพวกอสูรอีก พวกอสูรชนะ
พวกเทวดาแพ และพวกเทวดาที่แพไดพากันหนีไป พวกอสูรลุกไลติดตามมุงไปทางทิศอุดร
ครั้งนั้นแล พวกเทวดาไดมีความคิดอยางนีว้ า พวกอสูรลุกไลติดตามมา จําเราจะทําสงครามกับพวก
อสูรครั้งที่ ๓ อีก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมครั้งที่ ๓ พวกเทวดาทําสงครามกับพวกอสูรอีก พวกอสูรชนะ
พวกเทวดาแพ และพวกเทวดาที่แพกลัวพากันหนีเขาไปในเทพบุรีกแ็ หละพวกเทวดาที่หนีเขา
ไปเทพบุรี ไดมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ พวกเรามีตนไดที่พึ่งแลว พวกอสูรจะทําอะไรเราไมได
แมพวกอสูรก็มีความคิดอยางนี้วาบัดนี้ พวกเทวดามีตนไดที่พึ่งแลว พวกเราจะทําอะไรไมได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรื่องเคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดากับอสูรไดประชิดกัน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ในสงครามครั้งนั้น พวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ และพวกอสูรที่แพไดกัน
หนีไป พวกเทวดาลุกไลติดตามมุงไปทางทิศทักษิณครั้งนัน้ แล พวกอสูรไดมีความคิดอยางนีว้ า
พวกเทวดาลุกไลติดตามมา จําเราจะทําสงครามกับพวกเทวดาแมครั้งที่ ๒ อีก ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมครั้งที่ ๒ พวกอสูรก็ทําความกับพวกเทวดาอีก พวกเทวดาชนะ
พวกอสูรแพ และพวกอสูรที่แพไดพากันหนีไป พวกเทวดาลุกไลติดตามมุงไปทางทิศทักษิณ
ครั้งนั้นแล พวกอสูรไดมีความคิดอยางนีว้ าพวกเทวดาลุกไลติดตามมา จําเราจะทําสงครามกับ
พวกเทวดาแมครั้งที่ ๓ อีก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมครั้งที่ ๓ พวกอสูรก็ทําสงครามกับพวกเทวดาอีกพวกเทวดาก็ชนะ
พวกอสูรแพ และพวกอสูรที่แพไดพากันหนีเขาไปยังอสูรบุรีก็แหละพวกอสูรที่พากันหนีเขาไป
ในอสูรบุรี ไดมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ พวกเรามีตนไดที่พึ่งแลว พวกเทวดาจะทําอะไรเราไมได
แมพวกเทวดาก็มีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ พวกอสูรมีตนเปนที่พึ่งแลว พวกเราทําอะไรไมได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล สมัยใด ภิกษุสงัดจากกาม ...บรรลุปฐมฌาน ...
สมัยนั้น ภิกษุมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ เรามีตนไดที่พึ่งแลวมารจะทําอะไรเราไมได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แมมารผูลามกก็มีความคิดอยางนีว้ าบัดนี้ ภิกษุมตี นไดที่พึ่งแลว เราจะทําอะไรไมได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯบรรลุ
จตุตถฌาน ฯลฯ สมัยนั้น ภิกษุมีความคิดอยางนีว้ า บัดนี้ เรามีตนไดที่พงึ่ แลว มารจะทําอะไร
เราไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมมารผูลามกก็มีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ ภิกษุมีตนไดที่พงึ่ แลว
เราจะทําอะไรไมได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทัง้ ปวง บรรลุอากาสา
นัญจายตนฌาน ... สมัยนั้น ภิกษุ นี้เรียกวา ไดทํามารใหเปนที่สุดใหตดิ ตามไมได ปดตา
มารสนิท มารมองไมเห็น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด ภิกษุ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ ปวง
บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ฯลฯบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌาน ฯลฯ บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะของเธอสิ้นรอบแลวเพราะเห็นดวยปญญา สมัยนั้น
ภิกษุนี้เรียกวา ไดกระทํามารใหเปนที่สุด ใหติดตามไมได ปดตามารสนิท มารมองไมเห็น ฯ
จบสูตรที่ ๘
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นาคสูตร
[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เมื่อชางตัวประเสริฐอยูในปาเทีย่ วหากิน ชาง
พลายบาง ชางพังบาง ชางสะเทิ้นบาง ลูกชางบาง เดินไปขางหนากัดปลายหญาไวดว น ชาง
ตัวประเสริฐนัน้ ยอมอิดหนาระอาใจรังเกียจเพราะการกระทํานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เมื่อ
ชางตัวประเสริฐอยูในปาเทีย่ วหากิน ชางพลายบาง ชางพังบาง ชางสะเทิ้นบาง ลูกชางบาง กัด
กินกิ่งไมที่ชางตัวประเสริฐหักลงไว ชางตัวประเสริฐนั้น ยอมอิดหนาระอาใจรังเกียจเพราะการ
กระทํานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เมื่อชางตัวประเสริฐอยูในปาลงสูสระ ชางพลายบาง
ชางพังบาง ชางสะเทิ้นบาง ลูกชางบาง เดินออกหนา เอางวงสูบน้ําใหขุน ชางตัวประเสริฐนั้น
ยอมอิดหนาระอาใจรังเกียจเพราะการกระทํานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เมื่อชางตัวประเสริฐ
อยูในปาขึ้นจากสระชางพลายทั้งหลายยอมเดินเสียดสีกายไป ชางตัวประเสริฐยอมอิดหนาระอา
ใจรังเกียจเพราะการกระทํานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ชางตัวประเสริฐนั้นยอมมีความคิด
อยางนี้วา บัดนี้ เราเกลื่อนกลนไปดวยชางพลาย ชางพัง ชางสะเทิ้นและลูกชาง เรากินหญา
ยอดดวน กินกิง่ ไมที่ชางทั้งหลายกินแลวๆ ดื่มน้ําที่ขุนมัวและเมื่อเราขึ้นจากสระ ชางพังทั้ง
หลายยอมเดินเสียดสีกายไป ผิฉะนั้น เราพึงหลีกออกจากโขลงอยูตัวเดียวเถิด สมัยตอมา ชาง
ตัวประเสริฐนัน้ หลีกออกจากโขลงอยูตัวเดียว กินหญายอดไมดวน กินกิ่งไมที่ไมมีชางอื่นเล็ม
ดื่มน้ําที่ไมขุนมัว เมื่อขึ้นจากสระ ชางพังก็ไมเดินเสียดสีกาย สมัยนั้น ชางตัวประเสริฐยอมมี
ความคิดอยางนี้วา เมื่อกอนเราเกลื่อนกลนไปดวยชางพลาย ชางพังชางสะเทิ้น และลูกชาง
กินหญายอดดวน กินกิ่งไมทชี่ างอื่นเล็มแลวๆ ดื่มน้ําขุนมัว และเมื่อเราขึ้นจากสระ ชางพังยัง
เดินเสียดสีกายเราไป บัดนี้ เราหลีกออกจากโขลงอยูตัวเดียว กินหญายอดไมดวน กินกิ่งไมที่
ชางอื่นไมเล็ม ดื่มน้ําที่ไมขุนมัว และเมื่อขึ้นจากสระ ชางพังก็ไมเดินเสียดสีกายเราไป ดังนี้
ชางตัวประเสริฐนั้นเอางวงหักกิ่งไมมาปดกาย มีใจชื่นชม บําบัดโรคตอมคัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด ภิกษุเกลื่อนกลนไปดวยภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา พระราชา
มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถียสาวกของเดียรถีย สมัยนั้น ภิกษุนั้น ยอมมีความคิดอยางนี้วา
บัดนี้ เราเกลื่อนกลนไปดวยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของ
พระราชาเดียรถีย สาวกของเดียรถีย ผิฉะนัน้ เราพึงหลีกออกจากหมูไปอยูผูเดียว เธอเสพ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 352
เสนาสนะที่สงัด คือปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง เธอ
อยูปา โคนไม หรือเรือนวาง นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรงดํารงสติไวเบื้องหนา ละอภิชฌาใน
โลกเสีย มีใจปราศจากอภิชฌาอยู ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา ละความประทุษราย คือ
พยาบาท มีจิตไมพยาบาทอนุเคราะหเกื้อกูลแกสรรพสัตว ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย
คือพยาบาท ละถีนมิทธะ ปราศจากความงวงเหงาหาวนอน มีความสําคัญในแสงสวางอยู
มีสติสัมปชัญญะ ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ ละอุทธัจจะกุกกุจจะ ไมฟุงซาน มีจิตสงบ
ในภายใน ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะละวิจกิ ิจฉา ขามพนวิจิกจิ ฉา ไมเคลือบ
แคลงสงสัยในกุศลทั้งหลาย ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกจิ ฉา เธอละนิวรณ ๕ ประการนี้ อันเปน
อุปกิเลสแหงใจทําปญญาใหทุรพลแลว สงัดจากกาม ... บรรลุปฐมฌาน ... เธอมีใจชื่นชม บําบัด
ความระคายใจได เธอบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน มีใจชื่นชมบําบัดความ
ระคายใจได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง ฯลฯ บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ฯลฯ
บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ฯลฯ บรรลุเนวสัญญานาสัญญา
ยตนฌาน ฯลฯ บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะของเธอสิ้นรอบแลว เพราะเห็นดวยปญญา
เธอมีใจชื่นชมบําบัดความระคายใจได ฯ
จบสูตรที่ ๙
ตปุสสสูตร
[๒๔๕] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชนชาวมัลละ ชื่ออุรุเวลกัปปะ
ในแควนมัลละ ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอุรุเวลกัปปนิคม ครั้นแลวเสด็จกลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต ตรัส
เรียกทานพระอานนทวา ดูกรอานนทเธอจงอยูในทีน่ ี้กอน จนกวาเราจะไปถึงปามหาวันเพื่อผัก
ผอนในกลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเสด็จถึง
ปามหาวันประทับพักผอนกลางวันอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง ฯ
ครั้งนั้นแล ตปุสสคฤหบดี เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู อภิวาทแลว นั่ง ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแตพระอานนทผูเจริญ พวกขาพเจา
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เปนคฤหัสถบริโภคกาม เพลิดเพลินยินดีหมกมุนอยูใ นกาม เนกขัมมะไมปรากฏแกขาพเจา
เหลานั้นเหมือนดังเหว ขาแตทานผูเจริญขาพเจาทั้งหลายไดสดับมาดังนี้วา จิตของภิกษุหนุมๆ
ในธรรมวินยั นี้ ยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยูในเนกขัมมะ ยอมหลุดพนในเพราะเนกขัมมะ
เมื่อเธอเหลานัน้ พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ลวนแตเปน
วิสภาคกับชนเปนอันมาก นัน้ ก็ คือ เนกขัมมะ ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรคฤหบดี เหตุแหงถอยคํานี้มีอยูมาเราไปเฝาพระผูมีพระภาค
กันเถิด เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวจักกราบทูลเนือ้ ความนี้ พระผูมีพระภาค
จักทรงพยากรณแกเราอยางไร เราจักกระทําอยางนั้น ตปุสสคฤหบดีรับคําทานพระอานนทแลว
ลําดับนั้น ทานพระอานนทพรอมดวยตปุสสคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ตปุสสคฤหบดีกลาวอยางนีว้ า ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ พวกขาพเจา
เปนคฤหัสถบริโภคกาม เพลิดเพลินยินดีหมกมุนอยูใ นกามเนกขัมมะไมปรากฏแกขาพเจา
เหลานั้นเหมือนดังเหว ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายไดสดับมาดังนี้วา จิตของพวกภิกษุ
หนุมๆ ในธรรมวินัยนี้ยอมแลนไปเลื่อมใส ตั้งอยูในเนกขัมมะ หลุดพนในเพราะเนกขัมมะ
เมื่อเธอเหลานัน้ พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ลวนแตเปน
วิสภาคกับชนเปนอันมาก นัน่ ก็ คือ เนกขัมมะ ดังนี้ พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอนี้เปนอยางนั้น อานนท ขอนี้เปนอยางนัน้ อานนท ดูกร
อานนท แมเมือ่ เราเองกอนแตการตรัสรู ยังเปนโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู ไดมีความคิดอยางนี้
วา เนกขัมมะเปนความดี วิเวกเปนความดี จิตของเรานั้นยังไมแลนไป ยังไมเลื่อมใส ยังไม
ตั้งมั่นในเนกขัมมะ ยังไมหลุดพนใน เพราะเนกขัมมะ เพราะเราพิจารณาเห็นวา นี้สงบ เรานั้น
ไดมีความคิดวาอะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจติ ของเรา ไมแลนไป ไมเลื่อมใส
ไมตั้งอยูในเนกขัมมะ ไมหลุดพน ใน เพราะเนกขัมมะ เพราะเราเห็นวา นั่นสงบ เรานัน้
จึงคิดตอไปวาโทษในกามทัง้ หลายที่เรายังไมเห็น และไมไดกระทําใหมากอานิสงสในเนกขัมมะ
เรายังไมไดบรรลุ และไมไดเสพโดยมาก เพราะฉะนั้นจิตของเราจึงไมแลนไป ไมเลือ่ มใส
ไมตั้งอยูในเนกขัมมะ ไมหลุดพนในเพราะเนกขัมมะ เพราะเราพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เรานั้น
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ไดมีความคิดวา ถาวาเราเห็นโทษในกามทัง้ หลายแลว พึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสใน
เนกขัมมะแลวพึงเสพอานิสงสนั้นโดยมาก ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ จิตของเราจะพึง
แลนไปพึงเลื่อมใส พึงตั้งอยูใ นเนกขัมมะ พึงหลุดพนในเพราะเนกขัมมะ เมื่อเราพิจารณา
เห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท สมัยตอมา เรานั้นเห็นโทษในกามแลวไดกระทําใหมาก บรรลุ
อานิสงสในเนกขัมมะแลวเสพโดยมาก จิตของเรานั้นจึงแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยูในเนกขัมมะ
หลุดพนในเพราะเนกขัมมะ เพราะเราพิจารณาเห็นวา นัน่ สงบ ดูกรอานนท เราสงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌาน มีวติ กวิจาร มีปตแิ ละสุขเกิดจากวิเวกอยู เมื่ยเรานั้นอยู
ดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกามยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเรา
เปรียบเหมือนความทุกข พึงบังเกิดขึ้นแกคนผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียนฉะนั้น ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นมีความคิดวา ไฉนหนอ เราพึงบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ ดูกรอานนท
จิตของเรานั้นไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยูในทุตยิ ฌานอันไมมวี ิตกวิจาร ไมหลุดพนใน
เพราะทุติยฌานอันไมมวี ิตกวิจาร เพื่อพิจารณาเห็นวานัน่ สงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความ
คิดวา อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป ... ในเพราะทุติยฌานอันไมมี
วิตกวิจาร เพราะพิจารณาเห็นวา นัน่ สงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา โทษในวิตก
เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก อานิสงสในทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร เราไมไดบรรลุและไมได
เสพโดยมาก เหตุนั้นจิตของเราจึงไมแลนไป ... ในเพราะทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร เพราะ
พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เรานั้นไดมีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในวิตกแลวพึงกระทําให
มาก บรรลุอานิสงสในทุติยฌานอันไมมวี ติ กวิจารแลวพึงเสพโดยมาก ขอนั้นเปนฐานะที่จะ
มีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท สมัยตอมา เรานั้นแล เห็นโทษในวิตก ...
เสพโดยมาก ดูกรอานนทจิตของเรานั้นจึงแลนไป ... ในเพราะทุติยฌานอันไมมวี ิตกวิจาร …
เรานั้นบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ ดูกรอานนท เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคต
ดวยวิตก ... ฉะนั้น ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมคี วามคิดวา ไฉนหนอ เราจะพึงมีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะ
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานทีพ่ ระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูได
ฌานนี้ เปนผูมอี ุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดูกรอานนท จิตของเรานั้นยอมไมแลนไป ... ดูกร
อานนท เรานัน้ ไดมีความคิดวาอะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป ...
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ในเพราะตติยฌานอันไมมีปต ิ เมื่อพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา
โทษในปติ เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก อานิสงสในตติยฌานอันไมมีปติ เราไมไดบรรลุและ
ไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้นจิตของเราจึงไมแลนไป ...ในเพราะตติยฌานอันไมมีปติ เพราะ
พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เรานั้นไดมีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในปติแลวพึงกระทําใหมาก
บรรลุอานิสงสในตติยฌานอันไมมีปติแลวพึงเสพโดยมาก ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได คือ จิต
ของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท สมัยตอมาเรานั้นเห็นโทษในปติ ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท
จิตของเรานั้นจึงแลนไป ... ในเพราะตติยฌานอันไมมีปติ ... เรานั้นบรรลุตติยฌาน ฯลฯ ดูกร
อานนท เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปติ ... ฉะนั้น ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมคี วามคิดวา ไฉนหนอ เราพึงบรรลุจตุตถฌาน ...ดูกรอานนท
จิตของเรานั้น ยอมไมแลนไป ... ในจตุตถฌานอันไมมีทกุ ข ไมมีสุข เพราะพิจารณาเห็นวา
นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิต
ของเราไมแลนไป ... ในเพราะจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เมื่อพิจารณาเห็นวา นัน่ สงบ
ดูกรอานนท เรานั้นมีความคิดวา โทษในอุเบกขาและสุข เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก อานิสงส
ในจตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนนั้ จิตของเราจึง
ไมแลนไป ... ในเพราะจตุตถฌานอันไมมที ุกขไมมีสุข เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เรานั้นได
มีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในอุเบกขาและสุขแลวพึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสใน
จตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมสี ุขแลวพึงเสพโดยมาก ขอนัน้ เปนฐานะที่จะมีได คือ จิตของเรา
พึงแลนไป ... ดูกรอานนทสมัยตอมา เรานัน้ เห็นโทษในอุเบกขาและสุข ... เสพโดยมาก ดูกร
อานนท จิตของเรานั้นจึงแลนไป ... ในเพราะจตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข ... เรานั้นบรรลุ
จตุตถฌาน ฯลฯ ดูกรอานนท เมื่อเราอยูดว ยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวย
อุเบกขา ... ฉะนั้น ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมคี วามคิดวา ไฉนหนอ เรา ... พึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ...
ดูกรอานนท จิตของเรานั้น ยอมไมแลนไป ... ในเพราะอากาสานัญจายตนฌาน เพราะพิจารณา
เห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นมีความคิดวา อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิต
ของเราไมแลนไป ...ในเพราะอากาสานัญจายตนฌาน เมื่อพิจารณาเห็นวา นัน่ สงบ ดูกรอานนท
เรานั้นไดมีความคิดวา โทษในรูปฌานทั้งหลาย เราไมเห็นและไมไดทําใหมากอานิสงสใน
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อากาสานัญจายตนฌาน เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้น จิตของเราจึงไมแลนไป ...
ในเพราะอากาสานัญจายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวานั่นสงบเรานัน้ ไดมีความคิดวา ถาแล
เราเห็นโทษในรูปฌานทั้งหลายแลวพึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในอากาสานัญจายตนฌาน
แลว พึงเสพโดยมาก ขอนัน้ เปนฐานะที่จะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท สมัย
ตอมา เราเห็นโทษในรูปฌานทั้งหลาย ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท จิตของเรานั้นจึงแลนไป ...ใน
เพราะอากาสานัญจายตนฌาน ... เรานั้นแล ... บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ฯลฯดูกรอานนท เมื่อ
เราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูปฌานทั้งหลาย ... ฉะนัน้ ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมคี วามคิดวา ไฉนหนอ เรา ... พึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ...
ดูกรอานนท จิตของเรานั้นยอมไมแลนไป ... ในเพราะวิญญาณัญจายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็น
วา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัยเครือ่ งใหจิต
ของเราไมแลนไป ... ในเพราะวิญญาณัญจายตนฌาน เมือ่ พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท
เรานั้นไดมีความคิดวา โทษในอากาสานัญจายตนฌาน เราไมเห็นและไมไดทําใหมากอานิสงส
ในวิญญาณัญจายตนฌาน เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนนั้ จิตของเราจึงไมแลน
ไป ... ในเพราะวิญญาณัญจายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวานัน่ สงบ เรานั้นไดมีความคิดวา ถาแล
เราเห็นโทษในอากาสานัญจายตนฌานแลวพึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในวิญญาณัญจายตน
ฌานแลวพึงเสพโดยมาก ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท
สมัยตอมา เรานั้นเห็นโทษในอากาสานัญจายตนฌาน ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท จิตของเราจึง
แลนไป ... ในเพราะวิญญาณัญจายตนฌาน ... เรานั้นแล ... บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ... ดูกร
อานนท เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนฌาน ...
ฉะนั้น ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมคี วามคิดวา ไฉนหนอ เราพึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ...
ดูกรอานนท จิตของเรานั้นยอมไมแลนไป ... ในเพราะอากิญจัญญายตนฌาน เพราะพิจารณา
เห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่อง
ใหจิตของเราไมแลนไป ...ในเพราะอากิญจัญญายตนฌาน เพื่อพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกร
อานนท เรานัน้ ไดมีความคิดวา โทษในวิญญาณัญจายตนฌาน เราไมไดเห็นและไมไดทําใหมาก
อานิสงสในอากิญจัญญายตนฌาน เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้น จิตของเรา
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จึงไมแลนไป ... ในเพราะอากิญจัญญายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เรานัน้ ไดมี
ความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในวิญญาณัญจายตนฌานแลวพึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงส
ในอากิญจัญญายตนฌานแลวพึงเสพโดยมากขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได คือ จิตของเรา
พึงแลนไป ... ดูกรอานนท สมัยตอมาเรานัน้ เห็นโทษในวิญญาณัญจายตนฌาน ... เสพโดยมาก
ดูกรอานนท จิตของเรานั้นจึงแลนไป ... ในเพราะอากิญจัญญายตนฌาน ... เรานั้นแล ... บรรลุอากิญ
จัญญายตนฌาน ... ดูกรอานนท เมื่อเราอยูด วยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวย
วิญญาณัญจายตนฌาน ... ฉะนั้น ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมคี วามคิดวา ไฉนหนอ เรา ... พึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌาน จิตของเรานั้นยอมไมแลนไป ... ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะพิจารณา
เห็นวานั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิต
ของเราไมแลนไป ... ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เมื่อพิจารณาเห็นวา นัน่ สงบ ดูกร
อานนทเรานั้นไดมีความคิดวา โทษในอากิญจัญญายตนฌาน เราไมไดเห็นและไมไดทําใหมาก
อานิสงสในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้น จิต
ของเรา จึงไมแลนไป ... ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ
เรานั้นไดมีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในอากิญจัญญายตนฌานแลวกระทําใหมาก บรรลุ
อานิสงสในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลวพึงเสพโดยมาก ขอนั้นเปนฐานะทีจ่ ะมีได คือ จิต
ของเราพึงแลนไป... ดูกรอานนท สมัยตอมา เรานั้นเห็นโทษในอากิญจัญญายตนฌาน ... เสพโดยมาก
ดูกรอานนท จิตของเรานั้นจึงแลนไป ... ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ...เรานั้นแล
... บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ... ดูกรอานนท เมื่อเรานั้นอยูดว ยวิหารธรรมนี้ สัญญา
มนสิการอันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนฌาน ... ฉะนัน้ ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมคี วามคิดวา ไฉนหนอ เรา เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญา
ยตนฌาน พึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ จิตของเรานั้นยอมไมแลนไปไมเลื่อมใส ไมตั้งมั่น
ในสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวาอะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป
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ไมเลื่อมใส ไมตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะ
พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานัน้ ไดมีความคิดวา โทษในเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌาน เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก อานิสงสในสัญญาเวทยิตนิโรธ เราไมไดบรรลุและไมได
เสพโดยมาก เหตุนั้น จิตของเราจึงไมแลนไปไมเลื่อมใส ไมตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตนิโรธ
ไมหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้น
ไดมีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน แลวพึงกระทําใหมาก บรรลุ
อานิสงสในสัญญาเวทยิตนิโรธแลวพึงเสพโดยมาก ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ จิตของเรา
จะพึงแลนไป พึงเลื่อมใส พึงตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ
เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนทสมัยตอมา เรานั้นเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญา
ยตนฌานแลวทําใหมาก บรรลุอานิสงสในสัญญาเวทยิตนิโรธแลวเสพโดยมาก ดูกรอานนท
จิตของเรานั้นจึงแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตนิโรธ หลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ
เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นแล บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวง
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง และอาสวะทั้งหลายของเราไดถึงความสิ้นไป
เพราะเห็นดวยปญญา ฯ
ดูกรอานนท ก็เรายังเขาบาง ออกบาง ซึ่งอนุบุพพวิหารสมาบัติ ๙ประการนี้ โดย
อนุโลมและปฏิโลมอยางนี้ไมไดเพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณวาไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกในหมูสตั ว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา
และมนุษย เพียงนั้น ดูกรอานนทก็เมื่อใดแล เราเขาบาง ออกบาง ซึ่งอนุบุพพวิหารสมาบัติ
๙ ประการนี้ โดยอนุโลมและปฏิโลมอยางนี้แลว เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวาไดตรัสรูแลว ซึ่ง
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษยก็แหละญาณทัสนะเกิดขึ้นแกเราวาเจโตวิมุติของเราไมกําเริบ
ชาตินี้มีในที่สดุ บัดนีภ้ พใหมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรคที่ ๔
________

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 359
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วิหารสูตรที่ ๑
๒. วิหารสูตรที่ ๒
๓. นิพพานสูตร
๔. คาวีสูตร
๕. ฌานสูตร
๖. อานันทสูตร
๗. พราหมณสูตร
๘. เทวสูตร
๙. นาคสูตร
๑๐. ตปุสสสูตร ฯ
________
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ปญจาลวรรคที่ ๕
ปญจาลสูตร
[๒๔๖] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี ครั้งนั้นแล
ทานพระอุทายีเขาไปหาทานพระอานนทถงึ ที่อยู ไดสนทนาปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดถามทาน
พระอานนทวา ดูกรอาวุโส เทพบุตรชื่อปญจาลจัณฑะไดกลาวคํานีไ้ ววา
พระพุทธองคใดหลีกออกเรน ทรงเปนมุนีผูประเสริฐ
ไดตรัสรูฌานแลว พระพุทธองคนั้นเปนผูมีปญญากวางขวาง
ไดทรงรูแลวซึ่งโอกาสอันไปแลวในที่แคบ ฯ
ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสที่แคบเปนไฉน ตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบเปน
ไฉน ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสกามคุณ ๕ ประการนีว้ า เปน
ที่แคบ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปน
ที่รัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ
รสที่จะพึงรูแจงดวยลิน้ ฯลฯ โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
เปนที่รัก ยัว่ ยวน ชวนใหกําหนัด ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสกามคุณ ๕ ประการนี้แล
วาเปนทีแ่ คบ ฯ
ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ ดูกรอาวุโส
โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ แมเมื่อปฐมฌานนั้น
มีอยู ที่แคบก็มอี ยู อะไรชื่อวาที่แคบในปฐมฌานนั้น วิตกวิจารยังไมดับไปในปฐมฌานนั้น นี้
ชื่อวาที่แคบในปฐมฌานนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุทุติยฌาน ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระ
ผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ แมเมื่อทุติยฌานนั้นมีอยู ที่แคบก็มีอยู อะไรชื่อวา
ที่แคบในทุตยิ ฌานนั้น ปตยิ งั ไมดับไปในทุติยฌานนีน้ ี้ชอื่ วาที่แคบในทุติยฌานนี้ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาที่ 361
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ... ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล
พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ แมเมื่อตติยฌานนัน้ มีอยู ที่แคบก็มีอยู อะไรชื่อวา
ที่แคบในตติยฌานนั้น อุเบกขาและสุขยังไมดับไปในตติยฌานนัน้ นี้ชอื่ วาที่แคบในตติยฌานนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล
พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ แมเมื่อจตุตถฌานนั้นมีอยู ที่แคบก็มีอยู อะไร
ชื่อวาที่แคบในจตุตถฌานนัน้ รูปสัญญายังไมดับไปในจตุตถฌานนั้น นี้ชื่อวาที่แคบใน
จตุตถฌานนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ... ดูกรอาวุโส โดยปริยาย
แมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ เมื่ออากาสานัญจายตนฌานนั้น
มีอยูที่แคบก็มอี ยู อะไรชื่อวาที่แคบในอากาสานัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสัญญา
ยังไมดับไปในอากาสานัญจายตนฌานนั้นนีช้ ื่อวาที่แคบในอากาสานัญจายตนฌานนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ... ดูกรอาวุโสโดยปริยาย
แมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ แมเมื่อวิญญาณัญจายตนฌานนัน้
มีอยู ที่แคบก็มอี ยู อะไรชื่อวาที่แคบในวิญญาณัญจายตนฌานนั้น วิญญาณัญจายตนสัญญา
ยังไมดับไปในวิญญาณัญจายตนฌานนั้นนี้ชื่อวาที่แคบในวิญญาณัญจายตนฌานนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ... ดูกรอาวุโส โดยปริยาย
แมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบแมเมื่ออากิญจัญญายตนฌานนัน้
มีอยู ที่แคบก็มอี ยู อะไรชื่อวาที่แคบในอากิญจัญญายตนฌานนั้น อากิญจัญญายตนสัญญา
ยังไมดับไปในอากิญจัญญายตนฌานนัน้ นีช้ ื่อวาที่แคบในอากิญจัญญายตนฌานนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ... ดูกรอาวุโส โดยปริยาย
แมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ แมเมื่อเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌานนั้นมีอยู ที่แคบก็มีอยู อะไรชื่อวาทีแ่ คบในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น เนวสัญญา
นาสัญญายตนสัญญายังไมดับไปในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น นี้ชื่อวาที่แคบในเนวสัญญา
นาสัญญายตนฌานนี้ ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา ดูกร
อาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ ฯ
จบสูตรที่ ๑
กามเหสสูตรที่ ๑
[๒๔๗] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา กายสักขีๆ ดังนี้ โดยปริยายเพียง
เทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคจึงตรัสกายสักขี ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน และอายตนะ
นั้นมีอยูด วยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวยอาการนั้นๆ ดูกรอาวุโส
โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสกายสักขี ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...และอายตนะ
นั้นมีอยูด วยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวยอาการนั้นๆ ดูกรอาวุโส
โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสกายสักขี ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุอากาสานัญจายตนะ ... และอายตนะนั้นมีอยูด วยอาการ
ใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวยอาการนั้นๆ ดูกรอาวุโสโดยปริยายแมเพียง
เทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสกายสักขี ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา และ
อายตนะนั้นมีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวยอาการนั้นๆ ดูกรอาวุโส
โดยนิปปริยายแมเพียงเทานีแ้ ลพระผูมีพระภาคตรัสกายสักขี ฯ
จบสูตรที่ ๒
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กามเหสสูตรที่ ๒
[๒๔๘] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลหลุดพนดวยปญญาๆ ดังนี้
ดูกรอาวุโส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพนดวยปญญา ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานและเธอ
ยอมทราบชัดดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานี้แลพระผูมีพระภาคตรัสบุคคล
หลุดพนดวยปญญา ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา และ
เธอยอมทราบชัดดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัส
บุคคลหลุดพนดวยปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๓
กามเหสสูตรที่ ๓
[๒๔๙] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลหลุดพนโดยสวนสองๆ ดังนี้
ดูกรอาวุโส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพนโดยสวนสอง ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน อายตนะนั้น
มีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวยอาการนั้นๆ และยอมทราบชัดดวย
ปญญา ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพนโดยสวน
สอง ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา อายตนะนั้น
มีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวยอาการนั้นๆ และยอมทราบชัด
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ดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพน
โดยสวนสอง ฯ
จบสูตรที่ ๔
สันทิฏฐิกสูตรที่ ๑
[๒๕๐] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเองๆ ดังนี้
ดูกรอาวุโส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ดูกรอาวุโส
โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา ดูกร
อาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมี พระภาคตรัสธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯ
จบสูตรที่ ๕
สันทิฏฐิกสูตรที่ ๒
[๒๕๑] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา นิพพานอันผูบรรลุจะพึงเห็นเองๆ ดังนี้
ดูกรอาวุโส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสนิพพานอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ดูกรอาวุโส
โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสนิพพานอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา ดูกร
อาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสนิพพานอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯ
จบสูตรที่ ๖
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นิพพานสูตร
[๒๕๒] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา นิพพานๆ ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๗
ปรินิพพานสูตร
[๒๕๓] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา ปรินิพพานๆ ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๘
ตทังคสูตร
[๒๕๔] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา ตทังคนิพพานๆดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๙
ทิฏฐธัมมิกสูตร
[๒๕๕] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวาทิฏฐธรรมนิพพานดังนี้ ดูกรอาวุโส
โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสทิฏฐธรรมนิพพาน ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ดูกรอาวุโส
โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสทิฏฐธรรมนิพพาน ฯลฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุ
สัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส
โดยนิปปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสทิฏฐธรรมนิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปญจาลวรรคที่ ๕
________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปญจาลสูตร
๒. กามเหสสูตรที่ ๑
๓. กามเหสสูตรที่ ๒
๔. กามเหสสูตรที่ ๓
๕. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๑ ๖. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๒
๗. นิพพานสูตร
๘. ปรินิพพานสูตร
๙. ตทังคสูตร
๑๐. ทิฏฐธัมมิกสูตร ฯ
________
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วรรคที่ไมสงเคราะหเขาในปณณาสก
เขมวรรคที่ ๑
เขมสูตร
[๒๕๖] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา เขมะๆ ดังนี้ ดูกรอาวุโส โดย
ปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสเขมะ ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ดูกรอาวุโส
โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสเขมะ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุ
สัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไป เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส
โดยนิปปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสเขมะ ฯ
จบสูตรที่ ๑
เขมปตตสูตร
[๒๕๗] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา เขมปตตะๆ[ผูบรรลุธรรมอันเกษม]
ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๒
อมตสูตร
[๒๕๘] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อมตะๆ ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๓
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อมตปตตสูตร
[๒๕๙] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อมตปตตะๆ[ผูบรรลุอมตธรรม]
ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๔
อภยสูตร
[๒๖๐] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อภยะๆ ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๕
อภยปตตสูตร
[๒๖๑] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อภยปตตะๆ (ผูบรรลุธรรมอันไมมี
ภัย) ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๖
ปสสัทธิสูตร
[๒๖๒] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา ปสสัทธิๆ ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๗
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อนุปุพพปสสัทธิสูตร
[๒๖๓] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อนุปุพพปสสัทธิๆดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๘
นิโรธสูตร
[๒๖๔] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา นิโรธๆ ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๙
อนุปุพพนิโรธสูตร
[๒๖๕] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อนุปุพพนิโรธๆ ดังนี้ ดูกรอาวุโส
โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพนิโรธ ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ดูกรอาวุโส
โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพนิโรธ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุ
สัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส
โดยนิปปริยายแมเพียงเทานีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพนิโรธ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
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ธรรมปหายภัพพสูตร
[๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๙ ประการไมไดแลว เปนผูไมควรเพื่อจะ
กระทําใหแจงอรหัต ธรรม ๙ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑โทสะ ๑ โมหะ ๑ โกธะ ๑
อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ ปลาสะ ๑ อิสสา ๑มัจฉริยะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๙
ประการนี้แลไมไดแลว ก็เปนผูไมควรเพื่อจะกระทําใหแจงซึ่งอรหัต ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุละธรรม ๙ ประการไดแลว เปนผูควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัต
ธรรม ๙ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑โมหะ ๑ โกธะ ๑ อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑
ปลาสะ ๑ อิสสา ๑ มัจฉริยะ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๙ ประการนี้แลไดแลว ก็
เปนผูควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัต ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบเขมวรรคที่ ๑
_______
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เขมสูตร
๒. เขมปตตสูตร
๓. อมตสูตร
๔. อมตปตตสูตร
๕. อภยสูตร
๖. อภยปตตสูตร
๗. ปสสัทธิสูตร
๘. อนุปุพพปสสัทธิสูตร
๙. นิโรธสูตร
๑๐. อนุปุพพนิโรธสูตร
๑๑. ธรรมปหายภัพพสูตร ฯ
________
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สติปฏฐานวรรคที่ ๒
สิกขาสูตร
[๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ ปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ กาเมสุมจิ ฉาจาร ๑มุสาวาท ๑ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละเหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล
๕ ประการนีแ้ ล สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา
เห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละเหตุเครือ่ งใหสิกขาทุรพล ๕
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
นิวรณสูตร
[๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิวรณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ กาม
ฉันทนิวรณ ๑ พยาปาทนิวรณ ๑ ถีนมิทธนิวรณ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑วิจิกจิ ฉานิวรณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิวรณ ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละนิวรณ ๕ ประการนีแ้ ล
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละ
นิวรณ ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
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กามคุณสูตร
[๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปที่จะ
พึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รักยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียง
ที่จะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิน่ ที่จะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ รสที่จะพึงรูแจงดวยลิน้ ฯลฯ โผฏฐัพพะ
ที่จะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ยัว่ ยวน ชวนใหกําหนัด
ดูกรภิกษุทั้งหลายกามคุณ ๕ ประการนี้แล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละกามคุณ ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
อุปาทานขันธสูตร
[๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
รูปูปาทานักขันธ ๑ เวทนูปาทานักขันธ ๑ สัญูปาทานักขันธ ๑ สังขารูปาทานักขันธ ๑
วิญญาณูปาทานักขันธ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันธ ๕ ประการนี้แล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละ อุปาทานักขันธ ๕
ประการนี้และ ฯ
จบสูตรที่ ๔
โอรัมภาคิยสูตร
[๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการนี้แล ๕ ประการเปนไฉน
คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจกิ ิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการนี้แล ฯลฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
คติสูตร
[๒๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คติ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือนรก ๑ กําเนิด
สัตวดิรัจฉาน ๑ เปรตวิสัย ๑ มนุษย ๑ เทวดา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คติ ๕ ประการนีแ้ ล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละคติ ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๖
มัจฉริยสูตร
[๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มัจฉริยะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉนคือ อาวาส
มัจฉริยะ (ตระหนี่ที่อยู) ๑ กุลมัจฉริยะ (ตระหนี่ตระกูล) ๑ ลาภมัจฉริยะ (ตระหนี่ลาภ) ๑
วรรณมัจฉริยะ (ตระหนี่วรรณะ) ๑ ธรรมมัจฉริยะ(ตระหนี่ธรรม) ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มัจฉริยะ
๕ ประการนีแ้ ล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละมัจฉริยะ ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
อุทธัมภาคิยสูตร
[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุทธัม
ภาคิยสังโยชน ๕ ประการนีแ้ ล ฯลฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน ๕
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
เจโตขีลสูตร
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระศาสดา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลือ่ มใสในพระศาสดา
จิตของภิกษุนนั้ ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความ
พยายามจิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความ
พยายาม นี้เปนตะปูตรึงใจประการที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชือ่ ไมเลื่อมใสในพระธรรม ฯลฯ
นี้เปนตะปูตรึงใจประการที่ ๒ ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ นี้เปนตะปูตรึงใจประการที่ ๓ ฯลฯ ใน
สิกขา ฯลฯ นี้เปนตะปูตรึงใจประการที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโกรธ ไมพอใจ มีจติ ขัดเคือง ผูกใจเจ็บ ในเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุโกรธ ไมพอใจ มีจิตขัดเคืองผูกใจเจ็บในเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ
เพื่อความพยายาม จิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ
เพื่อความพยายามนี้เปนตะปูตรึงใจประการที่ ๕ ฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
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วินิพนั ธสูตร
[๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ
ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน ยังไมปราศจาก
ตัณหา ในกามทั้งหลายดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใด ยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจาก
ความพอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน
ยังไมปราศจากตัณหา ในกามทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความ
ประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความพยายามจิตของภิกษุยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อ
ความประกอบ เพื่อความสืบตอเพื่อความพยายาม นี้เปนธรรมเครื่องผูกจิตประการที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไม
ปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน ยังไมปราศจาก
ตัณหาในกาย ... นี้เปนธรรมเครื่องผูกจิตประการที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไม
ปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน ยังไมปราศจาก
ตัณหาในรูป ... นี้เปนธรรมเครื่องผูกมัดจิตประการที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุฉันอาหารเต็มทองพอแกความตองการแลว ประกอบความสุขใน
การนอน ในการเอน ในการหลับอยู ... นี้เปนธรรมเครื่องผูกมัดจิตประการที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุประพฤติพรหมจรรยดวยตั้งความปรารถนาเปนเทพเจาองคใด
องคหนึ่งวา ดวยศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปนเทพเจาหรือเทวดาองคใดองคหนึ่ง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดประพฤติพรหมจรรยดวยตั้งความปรารถนาเปนเทพเจาองคใดองคหนึ่ง
วา ดวยศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปนเทพเจาหรือเทวดาองคใดองคหนึ่ง จิต
ของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความ
พยายามนี้เปนธรรมเครื่องผูกมัดจิตประการที่ ๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕
ประการนี้แล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕
ประการนี้แล สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็น
กายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ภิกษุ
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสติปฏฐานวรรคที่ ๒
________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สิกขาสูตร
๒. นิวรณสูตร
๓. กามคุณสูตร
๔. อุปาทานขันธสูตร
๕. โอรัมภาคิยสูตร
๖. คติสูตร
๗. มัจฉริยสูตร
๘. อุทธัมภาคิยสูตร
๙. เจโตขีลสูตร
๑๐. วินิพันธสูตร ฯ
________
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สัมมัปปธานวรรคที่ ๓
[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ ปาณาติบาต ฯลฯ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕
ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละเหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕
ประการนี้แล สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมปลูก
ฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งจิตไว เพื่อไมใหธรรมอันเปนบาปอกุศลที่ยัง
ไมเกิดเกิดขึ้น ๑ ... เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เกิดขึน้ แลว ๑ ... เพือ่ ยังกุศลธรรมที่ยังไม
เกิดใหเกิดขึ้น ๑ ...เพื่อความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อ
ความเจริญ เพือ่ ความบริบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึง
เจริญสัมมัปปธาน ๔ นี้ เพื่อละเหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนีแ้ ล ฯลฯ
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมปราศจากความกําหนัด ฯลฯ ในกามทั้งหลาย ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องผูกมัดจิต๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕
ประการนี้แล สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมปลูก
ฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งจิตไว เพื่อไมใหธรรมอันเปนบาปอกุศลที่ยัง
ไมเกิดเกิดขึ้น ๑ ... เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เกิดขึน้ แลว ๑ ... เพือ่ ยังกุศลธรรมที่ยังไม
เกิดใหเกิดขึ้น ๑ ...เพื่อความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อ
ความเจริญ เพือ่ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลาย
พึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ นี้ เพื่อละธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสัมมัปปธานวรรคที่ ๓
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อิทธิปาทวรรคที่ ๔
[๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ ปาณาติบาต ฯลฯ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕
ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อละเหตุเครือ่ งใหสิกขาทุรพล ๕
ประการนี้แล อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ๑วิริยสมาธิและปธานสังขาร ๑ จิตตสมาธิและ
ปธานสังขาร ๑ วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญ
อิทธิบาท ๔ นี้ เพื่อละเหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล ฯลฯ
[๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมปราศจากความกําหนัด ... ในกามทั้งหลาย ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อละธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕
ประการนี้แล อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร วิริยสมาธิและปธานสังขาร จิตตสมาธิและ
ปธานสังขาร วิมังสาสมาธิและปธานสังขารดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท ๔
นี้ เพื่อละธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕ ประการนี้แล ฯ
จบอิทธิปาทวรรคที่ ๔
วรรคที่ ๕
[๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการ เพือ่ รูยิ่งราคะ
๙ ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหารปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโลเก
อนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑
วิราคสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้ เพื่อรูยิ่งราคะ ฯ
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[๒๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้ เพื่อรูยิ่งราคะ
๙ ประการเปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑จตุตถฌาน ๑ อากาสา
นัญจายตนฌาน ๑ วิญญาณัญจายตนฌาน ๑ อากิญจัญญายตนฌาน ๑ เนวสัญญานาสัญญายตน
ฌาน ๑ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้ เพื่อ
รูยิ่งราคะ ฯ
[๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้ เพื่อกําหนดรู
เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสือ่ มไปเพื่อความคลายไป เพื่อ
ความดับ เพื่อสละ เพื่อสลัดคืนซึ่งราคะ เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละเพื่อความสิ้น เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป
เพื่อดับ เพื่อสละ เพื่อสลัดคืนซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา
มัจฉริยะมายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้นมีใจ ชื่นชม ยินดี
ภาษิตของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล ฯ
จบนวกนิบาต
_______

