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บัญชีเรื่อง
พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย
เลม ๑๖
ปฐมปณณาสก
อานิสังสวรรคที่ ๑
กิมัตถิยสูตร
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นแลวไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ศีลที่เปนกุศลมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส พระผูมีพระภาคตรัสตอบ
วา ดูกรอานนทศีลที่เปนกุศล มีอวิปปฏิสารเปนผล มีอวิปปฏิสารเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อวิปปฏิสารมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท อวิปปฏิสารมีปราโมทยเปนผล มีปราโมทยเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปราโมทยมอี ะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ปราโมทยมีปติเปนผล มีปติเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผเู จริญ ก็ปติมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
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พ. ดูกรอานนท ปติมีปสสัทธิเปนผล มีปสสัทธิเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปสสัทธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สุขมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สมาธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนผล มียถาภูตญาณทัสสนะเปน
อานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ยถาภูตญาณทัสสนะมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาวิราคะเปนผล มีนพิ พิทาวิราคะเปน
อานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็นิพพิทาวิราคะมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท นิพพิทาวิราคะมีวิมตุ ติญาณทัสสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสสนะเปน
อานิสงส ดูกรอานนท ศีลที่เปนกุศล มีอวิปปฏิสารเปนผล มีอวิปปฏิสารเปนอานิสงส อวิป
ปฏิสารมีปราโมทยเปนผล มีความปราโมทยเปนอานิสงส ความปราโมทยมีปติเปนผล มี
ปติเปนอานิสงส ปติมีปสสัทธิเปนผล มีปสสัทธิเปนอานิสงส ปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปน
อานิสงส สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนผล มียถาภูต
ญาณทัสสนะเปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาวิราคะเปนผล มีนิพพิทาวิราคะเปน
อานิสงส นิพพิทาวิราคะมีวมิ ุตติญาณทัสสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนอานิสงส ดวย
ประการดังนี้ ดูกรอานนท ศีลที่เปนกุศลยอมถึงอรหัตโดยลําดับดวยประการดังนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑
เจตนาสูตร
[๒] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ไมตองทําเจตนาวา ขอ
อวิปปฏิสารจงเกิดขึ้นแกเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่อวิปปฏิสารเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีศีล สมบูรณ
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ดวยศีลนี้เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไมมีวิปปฏิสารไมตองทําเจตนาวา ขอความ
ปราโมทยจงเกิดขึ้นแกเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ปราโมทยเกิดขึน้ แกบุคคลผูไมมีวิปปฏิสาร
นี้เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูปราโมทยไมตองทําเจตนาวา ขอปติจงเกิดแกเรา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ปติเกิดขึ้นแกบุคคลผูปราโมทยนี้เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูมีใจปติไมตองทําเจตนาวา ขอกายของเราจงสงบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่กายของบุคคล
ผูมีใจมีปติสงบนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีกายสงบไมตองทําเจตนาวา ขอ
เราจงเสวยความสุข ขอที่บุคคลผูมีกายสงบเสวยสุขนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูมีความสุขไมตองทําเจตนาวา ขอจิตของเราจงตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่จิตของบุคคลผูมี
ความสุขตั้งมั่นนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีจิตตั้งมั่นไมตองทําเจตนาวา ขอ
เราจงรูจงเห็นตามความเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีบ่ ุคคลผูมีจิตตั้งมั่น รูเห็นตามความเปน
จริงนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูรูเห็นตามความเปนจริงไมตองทําเจตนาวา
ขอเราจงเบื่อหนาย จงคลายกําหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูรูผูเห็นตามความเปนจริงเบื่อ
หนายคลายกําหนัดนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเบื่อหนายคลายกําหนัดไมตองทํา
เจตนาวา ขอเราจงทําใหแจงซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูเบื่อหนาย
คลายกําหนัดทําใหแจงซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ นี้เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิพพิทา
วิราคะมีวิมตุ ติญาณทัสสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสสนะมี
นิพพิทาวิราคะเปนผล มีนิพพิทาวิราคะเปนอานิสงส สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนผล มียถา
ภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส ปสสัทธิมีสุขเปนผล
มีสุขเปนอานิสงส ปติมีปสสัทธิเปนผลมีปสสัทธิเปนอานิสงส ปราโมทยมีปติเปนผล
มีปติเปนอานิสงส อวิปปฏิสารมีความปราโมทยเปนผล มีปราโมทยเปนอานิสงส ศีล
ที่เปนกุศลมีอวิปปฏิสารเปนผลมีอวิปปฏิสารเปนอานิสงส ดวยประการดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมทั้งหลายยอมหลั่งไหลไปสูธรรมทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายยอมยังธรรมทั้งหลายใหบริบูรณเพือ่
จากเตภูมิกวัฏอันมิใชฝงไปถึงฝง คือ นิพพานดวยประการดังนี้แล
จบสูตรที่ ๒
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สีลสูตร
[๓] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิปปฏิสารชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสีย
แลว เมื่ออวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสารปราโมทยวบิ ัติขจัดเสียแลว
เมื่อความปราโมทยไมมี ปติชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมีความปราโมทยวบิ ัติขจัดเสียแลว, เมื่อปติ
ไมมี ปสสัทธิชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมีปติวิบัติขจัดเสียแลว, เมื่อปสสัทธิไมมี, สุขชื่อวามีเหตุ
อันบุคคลผูมีปสสัทธิวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสุขไมมี สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสุข
วิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสมาธิ
วิบัติขจัดเสียแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมียถาภูต
ญาณทัสสนะวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุถึงความ
อันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมกี ิ่งและใบ
วิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้นยอมไมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกนของ
ตนไมนั้น ยอมไมบริบูรณฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิปปฏิสารชื่อวามีเหตุอันบุคคลผู
ทุศีล ผูมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่ออวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยชื่อมีเหตุอนั บุคคลผูมี
อวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคล
ผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูมีศีลผูสมบูรณดวยศีล
เมื่ออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร
เมื่อปราโมทยมีอยู ปติชื่อวามีเหตุสมบูรณยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปราโมทย
เมื่อปติมีอยู ปสสัทธิชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปติ เมื่อปสสัทธิมีอยู
สุขชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ เมื่อสุขมีอยูสัมมาสมาธิชื่อวา
มีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสุข เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะชื่อ
วามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบคุ คลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพ
พิทาวิราคะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบคุ คลผูสมบูรณ ดวยยถาภูตญาณทัสสนะ เมือ่ นิพพิทา
วิราคะมีอยู วิมตุ ติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ
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ดูกรภิกษทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกงิ่ และใบสมบูรณ แมกะเทาะของตนไมนนั้ ยอมถึง
ความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ยอมบริบูรณฉนั ใด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูมีศีลผูสมบูรณดว ยศีล เมื่ออวิป
ปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร ฯลฯ
เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวย
นิพพิทาวิราคะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๓
อุปนิสาสูตร
[๔] ณ ที่นนั้ แล ทานพระสารีบุตร เรียกภิกษุทั้งหลายมากลาววาดูกรทานผูมีบุญ
อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลผูมีศีลวิบัติขจัดเสียแลวเมื่ออวิปปฏิสารไมมี ความปราโมทย
ชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว เมือ่ ปราโมทยไมมี ปติชื่อวามีเหตุ
อันบุคคลผูมีปราโมทยวิบัติขจัดเสียแลว เมือ่ ปติไมมี ปสสัทธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปติ
วิบัติขจัดเสียแลวเมื่อปสสัทธิไมมี สุขชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปสสัทธิวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อ
สุขไมมี สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสุขวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูต
ญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติขจัดเสียแลวเมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี
นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบตั ิขจัดเสียแลว เมื่อนิพพิทาวิราคะ
ไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบตั ิขจัดเสียแลว ดูกรทานผูมีอายุ
เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้นก็ยอ มไมถึงความบริบูรณ
แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ ฉันใด ดูกรทานผูมี
อายุ อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่ออวิปปฏิสารไมมี ความปราโมทย
ชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลวฯลฯ เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณ
ทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
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ดูกรทานผูม ีอายุ อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูมีศีลผูสมบูรณดวยศีล
เมื่ออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิ
สาร เมื่อปราโมทยมีอยู ปติชอื่ วามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดว ยความ
ปราโมทย เมื่อปติมีอยู ปสสัทธิชื่อวามีเหตุสมบูรณยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปติ เมื่อ
ปสสัทธิมีอยู สุขชื่อวามีเหตุสมบูรณยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ เมื่อสุขมีอยู
สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดว ยสุข เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถา
ภูตญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ เมื่อยถาภูตญาณ
ทัสสนะมีอยู นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณ ดวยยถาภูตญาณทัสสนะ
เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณ
ดวยนิพพิทาวิราคะ ดูกรทานผูมีอายุ เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณแลว แมกะ
เทาะของตนไมนั้นก็ยอมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น
ก็ยอมถึงความบริบูรณ แมฉนั ใด ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ
ยอมมีแกบุคคลผูมีศีลผูสมบูรณดวยศีล เมือ่ อวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามีเหตุสมบูรณ
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร ฯลฯ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวา
มีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๔
อานันทสูตร
[๕] ณ ที่นนั้ แล ทานพระอานนทเรียกภิกษุทั้งหลายมากลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้ง
หลาย อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลผูมีศีลวิบัติขจัดเสียแลวเมื่ออวิปปฏิสารไมมี ความ
ปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปราโมทยไมมี ปติชื่อวามี
เหตุอันบุคคลผูมีปราโมทยวบิ ัติขจัดเสียแลวเมื่อปติไมมี ปสสัทธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปติ
วิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปสสัทธิไมมีสุขชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปสสัทธิวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสุข
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ไมมี สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสุขวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูต
ญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี
นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบตั ิขจัดเสียแลว เมื่อนิพพิทาวิราคะ
ไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุ อันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบตั ิขจัดเสียแลว ดูกรทานผูมี
อายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น ยอมไมถึง
ความบริบูรณ แมเปลือกแมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ แม
ฉันใด ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลผูมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อ
อวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลวฯลฯ เมื่อ
นิพพิทาวิราคะไมมี วิมตุ ติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบตั ิขจัดเสียแลว
ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุผมู ีอายุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูมีศีลผูสมบูรณ
ดวยศีล เมื่ออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามีเหตุสมบูรณยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวย
อวิปปฏิสาร เมื่อปราโมทยมีอยู ปติชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยความ
ปราโมทย เมื่อปติมีอยู ปสสัทธิชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปติ เมื่อ
ปสสัทธิมีอยู สุขชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ เมื่อสุขมีอยู สัมมา
สมาธิชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสุข เมื่อสัมมาสมาธิมีอยูยถาภูตญาณ
ทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิเมื่อยถาภูตญาณทัสสนะ
มีอยู นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยยถาภูตญาณทัสสนะ
เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวย
นิพพิทาวิราคะ ดูกรทานผูมอี ายุเปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณแลว แมกะเทาะของ
ตนไม ยอมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอมถึงความ
บริบูรณแมฉันใด ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุอันสมบูรณ ยอมมีแกบคุ คลผูมี
ศีลผูสมบูรณดวยศีล เมื่ออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคล
ผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร ฯลฯ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยูว มิ ุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๕
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สมาธิสูตร
[๖] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวา
เปนอาโปธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความ
สําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากาสานัญจายตนฌานวาเปน
อากาสานัญจายตนฌานเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนฌานวาเปนวิญญา
ณัญจายตนฌานเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากิญจัญญายตนฌานวาเปนอากิญจัญญายตน
ฌานเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานวา เปนเนวสัญญานาสัญญา
ยตนฌานเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญ
ในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิเห็นปานนั้น พึง
มีแกภกิ ษุหรือหนอแล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวี
ธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความ
สําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิเห็นปานนั้น
พึงมีแกภิกษุ ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ
ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ... ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวา
เปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ก็การไดสมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแกภิกษุได
อยางไร ฯ
พ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความสําคัญอยางนี้วานั่นสงบ นั่น
ประณีต คือ ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวง ความสิ้นแหงตัณหา
ความปราศจากความกําหนัด ความดับ นิพพานดังนี้ ดูกรอานนท ตนไมพึงมีความสําคัญใน
ปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ...
ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิ
เห็นปานนั้น พึงมีแกภิกษุไดอยางนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๖
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สาริปุตตสูตร
[๗] ครั้งนัน้ แล ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยูไดปราศรัยกับ
ทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปน
ปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความ
สําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิเห็นปานนั้น
พึงมีแกภิกษุหรือหนอ ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรทานอานนท ตนไมพงึ มีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปน
ปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวา
พึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิเห็นปานนัน้ พึงมีแกภกิ ษุ ฯ
อา. ดูกรทานสารีบุตร ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ
ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ก็การได
สมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแกภกิ ษุไดอยางไร ฯ
สา. ดูกรทานอานนท สมัยหนึ่ง ผมอยู ณ ปาอันธวัน ใกลพระนครสาวัตถีนี้แหละ
ณ ที่นั้น ผมเขาสมาธิ โดยประการที่ผมมิไดมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ
เลย มิไดมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ มิไดมคี วามสําคัญในเตโชธาตุวา
เปนเตโชธาตุเปนอารมณมิไดมีความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ มิไดมีความ
สําคัญในอากาสานัญจายตนฌานวาเปนอากาสานัญจายตนฌานเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญใน
วิญญาณัญจายตนฌานวาเปนวิญญาณัญจายตนฌานเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในอากิญจัญ
ญายตนฌานวาเปนอากิญจัญญายตนฌานเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญาย
ตนฌานวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในโลกนี้วา เปนโลกนี้
เปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาผมเปนผูมีสัญญา ฯ
อา. ก็ในสมัยนั้น ทานพระสารีบุตรเปนผูมีสัญญาอยางไร ฯ
สา. ดูกรทานผูมีอายุ สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้นแกผมวา การดับภพเปนนิพพาน
การดับภพเปนนิพพาน ดังนีแ้ ล สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไปดูกรทานผูม ีอายุ เมื่อไฟมีเชื้อ
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กําลังไหมอยูเ ปลวอยางหนึ่งยอมเกิดขึน้ เปลวอยางหนึ่งยอมดับไป แมฉันใด ดูกรทานผูมีอายุ
สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้นแกผมวา การดับภพเปนนิพพาน การดับภพเปนนิพพาน ดังนี้ สัญญา
อยางหนึ่งยอมดับไป ฉันนัน้ เหมือนกันแล ดูกรทานผูมีอายุ ก็แลในสมัยนั้น ผมไดมีสญ
ั ญาวา
การดับภพเปนนิพพาน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
สัทธาสูตร
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศลี อยางนี้เธอชื่อวาเปนผูไม
บริบูรณดวยองคนั้น เธอนั้นพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา ไฉนหนอ เราพึงเปนผูมี
ศรัทธาและศีล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแลภิกษุเปนผูมีศรัทธาและศีล เมื่อนั้น เธอชื่อวา
เปนผูบริบูรณดวยองคนั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหูสูต ฯลฯ
เปนพหูสูตแตไมเปนพระธรรมกถึก ฯลฯ เปนพระธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯเขาสู
บริษัท แตไมแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ฯลฯ แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท แตไมทรง
วินัย ฯลฯ ทรงวินัย แตไมอยูป าเปนวัตร อยูใ นเสนาสนะอันสงัด แตไมไดตามความปรารถนาไม
ไดโดยไมยาก ไมไดโดยไมลาํ บาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิง่ เปนเครื่องอยูเ ปนสุขในปจจุบัน ฯลฯ
ไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยากไดโดยไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยู
เปนสุขในปจจุบันแตไมไดทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้ง
หลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิง่ เองในปจจุบนั เขาถึงอยู อยางนี้ เธอชื่อวาเปนผูไมบริบูรณดว ยองค
นั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา ไฉนหนอเราพึงเปนผูมศี รัทธา มีศีล เปนพหูสูต
เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัทไดแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ทรงวินยั อยูปาเปนวัตร อยูใน
เสนาสนะอันสงัดไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิต
ยิ่งเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยูดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล ... กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู เมื่อนั้น เธอชื่อวา
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เปนผูบริบูรณดวยองคนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอม
เปนผูกอใหเกิดความเลื่อมใสโดยรอบ และเปนผูบริบูรณดว ยอาการทัง้ ปวง ฯ
จบสัทธาสูตรที่ ๘
สันตสูตร
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีล เปนผูมีศีลแตไมเปนพหูสูต
เปนพหูสูต แตไมเปนธรรมกถึก เปนธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท เขาสูบริษัทได แตไม
แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท เปนผูแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท แตไมทรงวินยั ทรงวินัย
แตไมอยูปาเปนวัตร อยูใ นเสนาสนะอันสงัด อยูปาเปนวัตร อยูในเสนาสนะอันสงัด แตไม
ถูกตองวิโมกขอันสงบ ไมมีรูป เพราะลวงรูปเสียได ดวยกายอยู ถูกตองวิโมกขอันสงบไมมี
รูป เพราะลวงรูปเสียได ดวยกายอยู แตไมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิง่ เองในปจจุบนั เขาถึงอยู อยางนี้
เธอชื่อวาเปนผูไมบริบูรณดว ยองคนนั้ เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณ ดวยคิดวา ไฉนหนอ
เราพึงเปนผูมศี รัทธา มีศีล ...กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล ... ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยูเมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณ
ดวยองคนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูก อใหเกิด
ความเลื่อมใสโดยรอบ และเปนผูบริบูรณดว ยอาการทั้งปวง ฯ
จบสันตสูตรที่ ๙
วิชชยสูตร
[๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศลี อยางนี้เธอชื่อวาเปนผูไม
บริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดว ยคิดวาไฉนหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธา
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มีศีล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณ
ดวยองคนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหูสูต ฯลฯ เปนพหูสูต
แตไมเปนธรรมกถึก ฯลฯ เปนธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯ เขาสูบริษัทแตไมแกลวกลา
แสดงธรรมแกบริษัท ฯลฯ แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัทแตไมทรงวินัย ฯลฯ ทรงวินัย แต
ระลึกไมไดถึงชาติกอนเปนอันมาก คือระลึกไมไดถึงชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบางสิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติ
บางรอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏั ฏกัป
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยาง
นั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้นเสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทา
นั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มี
โคตรอยางนั้นมีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกไมไดถึงชาติกอ น
เปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศดวยประการฉะนี้ ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ
ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯเธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้ง
อาการ พรอมทั้งอุเทศดวยประการฉะนี้ แตไมเห็นหมูสตั วที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีตมีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ไมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ
เมื่อตายไปเขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกสวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจี
สุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ
เมื่อตายไปเขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ ไมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย
ไมรูชัดซึ่งหมูส ัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนีเ้ ห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทรามไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของ
มนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ แตไมทําใหแจงซึ่งเจโต
วิมุติปญญาวิมตุ ิ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบันเขาถึงอยู อยางนี้ เธอชื่อวาเปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณ
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ดวยคิดวา ไฉนหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีลเปนพหูสตู เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัท
แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ทรงวินัย ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติ
บาง ฯลฯ ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้
เห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทรามไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ รูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประ
การฉะนี้ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล ภิกษุเปนผูมี
ศรัทธา มีศีล เปนพหูสูตเปนธรรมกถึก ผูเขาสูบริษัท แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ทรง
วินัย ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯระลึกถึง
ชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เห็นหมูสัตวที่กําลัง
จุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ
อันบริสุทธิ์ ลวงซึ่งจักษุของมนุษยฯลฯ รูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวย ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูสมบูรณดว ยองคนนั้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูกอใหเกิดความเลื่อมใสโดยรอบ
และเปนผูบริบูรณดวยอาการทั้งปวง ฯ
จบวิชชยสูตรที่ ๑๐
จบอานิสังสวรรคที่ ๑
________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กิมตั ถิยสูตร
๒. เจตนาสูตร
๓. สีลสูตร
๔. อุปนิสาสูตร
๕. อานันทสูตร
๖. สมาธิสูตร
๗. สาริปุตตสูตร
๘. สัทธาสูตร
๙. สันตสูตร
๑๐. วิชชยสูตร ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 14
นาถกรณวรรคที่ ๒
เสนาสนสูตร
[๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ เสพอยู คบอยูซึ่งเสนาสนะอัน
ประกอบดวยองค ๕ ไมนานนัก พึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา คือ เชื่อพระปญญา
ตรัสรูของตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรู
เองโดยชอบทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก ทรงเปนสารถี
ฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิง่ กวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกธรรม ๑ เปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหาร
สม่ําเสมอ ไมเย็นจัด ไมรอนจัด เปนปานกลางควรแกการบําเพ็ญเพียร ๑ เปนผูไมโออวด
ไมมีมารยา ทําตนใหเปดเผยตามความเปนจริง ในศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรยที่เปนวิญู ๑
ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่น
มั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาที่เห็นความ
เกิดและความดับ เปนอริยะ เปนเครื่องชําแรกกิเลสใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยองค ๕ อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เสนาสนะอันประกอบดวยองค ๕ อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เสนาสนะในธรรมวินัยนี้ อยูไ มไกลนัก ไมใกลนัก สมบูรณดว ยทางไปมา กลางวันไมเกลื่อน
กลน กลางคืนเงียบเสียง ปราศจากเสียงอึกทึกมีเหลือบ ยุง ลม แดด และสัมผัสแหง
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สัตวเลื้อยคลานนอย ๑ จีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแหงคนไข
ยอมเกิดขึน้ โดยไมฝดเคืองแกภิกษุผูอยูในเสนาสนะนั้น ๑ ภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระ เปน
พหูสูต ชํานาญคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา อยูใ นเสนาสนะนัน้ ๑ ภิกษุนนั้ เขาไป
หาพระเถระเหลานั้นตามกาลอันสมควร แลวยอมสอบถาม ไตถามวา ขาแตทานผูเจริญ ขอนี้เปน
อยางไร เนื้อความของขอนี้เปนอยางไร ๑ ทานพระเถระเหลานั้น ยอมเปดเผยขอที่ยังไมไดเปด
เผย ยอมทําใหงายซึ่งขอที่ยังไมไดทําใหงาย ยอมบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนที่ตั้งแหงความ
สงสัยแกภกิ ษุนั้น ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะอันประกอบดวยองค ๕ อยางนีแ้ ล ดูกร
ภิกษุทั้งหลายภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ เสพอยู คบอยู ซึ่งเสนาสนะอันประกอบดวยองค ๕
ไมนานนัก ก็พึงทําใหแจงซึง่ เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๑
อังคสูตร
[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูละองค ๕ ไดแลว เปนผูประกอบดวยองค ๕ บัณฑิต
เรียกวา ผูประกอบดวยคุณทัง้ มวล ผูอยูจบพรหมจรรย เปนอุดมบุรุษ ในธรรมวินัยนี้ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูละองค ๕ ไดแลวอยางไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละกามฉันทะ
ไดแลว ๑ ละพยาบาทไดแลว ๑ ละถีนมิทธะไดแลว ๑ ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ๑ ละวิจิ
กิจฉาไดแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละองค ๕ ไดแลวอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูประกอบดวยองค ๕ อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยศีลขันธอันเปนของ
พระอเสขบุคคล ๑ ประกอบดวยสมาธิขันธอันเปนของพระอเสขบุคคล ๑ประกอบดวยปญญา
ขันธอันเปนของพระอเสขบุคคล ๑ ประกอบดวยวิมุตติขันธอันเปนของพระอเสขบุคคล ๑ ประ
กอบดวยวิมตุ ติญาณทัสสนขันธอันเปนของพระอเสขบุคคล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผู
ประกอบ ดวยองค ๕ อยางนีแ้ ลดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผลู ะองค ๕ ไดแลว ผูประกอบดวย
องค ๕ บัณฑิตเรียกวาผูประกอบดวยคุณทัง้ มวล ผูอยูจบพรหมจรรย เปนอุดมบุรุษ ในธรรม
วินัยนี้ ฯ
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กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และ
วิจิกจิ ฉา ยอมไมมีแกภกิ ษุโดยประการทั้งปวงเทียว ภิกษุผู
เชนนั้นสมบูรณดวยศีลอันเปนของพระอเสขะ ดวยสมาธิ
อันเปนของพระอเสขะ ดวยปญญาอันเปนของพระอเสขะ
ดวยวิมุตติอันเปนของพระอเสขะ และดวยวิมุตติญาณทัสสนะ
อันเปนของพระอเสขะ ภิกษุนั้นแล เปนผูละองค ๕ สมบูรณ
แลวดวยองค ๕ ภิกษุนนั้ แล บัณฑิตเรียกวา ผูประกอบ
ดวยคุณทัง้ มวลในธรรมวินัยนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
สังโยชนสูตร
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉนคือ สังโยชน
เปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ประการ สังโยชนเปนไปในสวนเบื้องบน๕ ประการ สังโยชน
เปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฐิ ๑วิจกิ ิจฉา ๑ สีลพัตตปรามาส ๑
กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ สังโยชนเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ประการนี้ สังโยชนเปนไปใน
สวนเบื้องบน ๕ ประการเปนไฉนคือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑
อวิชชา ๑ สังโยชนเปนไปในสวนเบื้องบน ๕ ประการนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๑๐ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
ขีลสูตร
[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือ
ภิกษุณีกต็ าม ยังละไมไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือ
ภิกษุณีกต็ าม ยังตัดไมขาดแลว กลางคืนหรือกลางวันที่ผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพึงหวัง
ความเสื่อมอยางเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไมมีความเจริญเลย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการ ที่บุคคล
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นั้นยังละไมไดแลว เปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย
ไมนอมใจเชื่อไมเลื่อมใสในศาสดา จิตของภิกษุผูเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไม
เลื่อมใสในพระศาสดานั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อการกระทํา
ติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตาปูตรึงใจประการที่ ๑นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร
เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอเพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวยประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระธรรมนั้น
ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่ บําเพ็ญเพียร ตาปู
ตรึงใจประการที่ ๒ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอ มไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทํา
ติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวยประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระสงฆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระสงฆ
นั้น ยอมไมนอ มไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร
ตาปูตรึงใจประการที่ ๓ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ ประกอบเนืองๆ เพื่อ
กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวยประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในสิกขา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในสิกขานั้น
ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่ บําเพ็ญเพียร ตาปู
ตรึงใจประการที่ ๔ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอ มไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทํา
ติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวยประการนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมโกรธ ไมพอใจ มีจิตอันโทสะประทุษรายมีจิตกระดาง
ในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูโฏรธ ไมพอใจ มีจิตอันโทสะ
ประทุษราย มีจิตกระดางในเพื่อนสพรหมจารีนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ ประกอบเนืองๆ
เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตาปูตรึงใจประการที่ ๕ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อ
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ความเพียร เพือ่ ประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวย
ประการอยางนี้ ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลนั้นยังละไมไดแลว ฯ
เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ อันบุคคลนั้นยังตัดไมขาดแลวเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูย งั ไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจากความพอใจ ไมปราศจาก
ความรัก ไมปราศจากความกระหาย ไมปราศจากความเรารอน ไมปราศจากความอยาก ในกาม
ทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ
เพื่อบําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจประการที่ ๑ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อ
ประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังตัดไมขาดแลว ดวยประการอยางนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผยู ังไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจากความพอใจ ไมปราศจาก
ความรัก ไมปราศจากความกระหาย ไมปราศจากความเรารอนไมปราศจากความอยาก ในกาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อ
กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจประการที่ ๒ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อ
ความเพียร เพือ่ ประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังตัดไมขาดแลว ดวย
ประการอยางนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยังเปนผูไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจากความพอใจ ไม
ปราศจากความรัก ไมปราศจากความกระหาย ไมปราศจากความเรารอน ไมปราศจากความอยาก
ในรูป จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ ประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ
เพื่อบําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจประการที่ ๓ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อ
ประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังตัดไมขาดแลว ดวยประการอยางนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุฉันอาหารเต็มทองตามตองการแลว ยอมประกอบความสุขในการ
นอน ความสุขในการเอน ความสุขในการหลับอยู จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความ
เพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพือ่ กระทําติดตอเพื่อบําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจประการที่ ๔ นี้
อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพือ่ ความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่ กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญ
เพียรยังตัดไมขาดแลว ดวยประการอยางนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุประพฤติพรหมจรรยดวยความปรารถนาเปนเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่ง
วา เราจักเปนเทพเจาหรือเปนเทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีลพรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ จิต
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ของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่
บําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจประการที่ ๕ นี้ อันภิกษุผูมจี ิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบ
เนืองๆเพื่อกระทําติดตอ เพือ่ บําเพ็ญเพียร ยังตัดไมไดขาดแลว ดวยประการอยางนี้เครื่อง
ผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลนั้นยังตัดไมขาดแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือเปน
ภิกษุณีกต็ าม ยังละไมไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปน
ภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังตัดไมขาดแลว กลางคืนหรือกลางวันที่ผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้น
พึงหวังความเสื่อมอยางเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไมมีความเจริญเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนกลางคืนหรือกลางวันที่ผานมาถึงพระจันทรในกาลปกษ พระจันทรนั้นยอมเสื่อมไปจากสี
ยอมเสื่อมจากมณฑล ยอมเสือ่ มจากแสงสวาง ยอมเสื่อมจากความยาวและความกวาง แมฉันใด
ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามยังละไมไดแลว เครื่อง
ผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังตัดไมขาดแลว กลาง
คืนหรือกลางวันที่ผานมาถึงบุคคลนั้นบุคคลนั้นพึงหวังความเสื่อมอยางเดียวในกุศลธรรมทั้งหลาย
ไมมีความเจริญเลยฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณกี ็
ตาม ละไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณกี ็ตาม ตัด
ไดขาดแลว กลางคืนหรือกลางวันที่ผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียว
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมคี วามเสื่อมเลย ฯ
ตาปูตรึงใจ ๕ ประการ ทีบ่ ุคคลนั้นละไดแลว เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมไมเคลือบแคลงสงสัย ยอมนอมใจเชื่อเลื่อมใสในพระศาสดา จิตของภิกษุ
นั้น ยอมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพือ่ กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตาปู
ตรึงใจประการที่ ๑ นี้อันภิกษุผูมีจิตนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทํา
ติดตอเพื่อบําเพ็ญเพียร ละไดแลว ดวยประการอยางนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมไมเคลือบแคลง ไมสงสัย ยอมนอมใจเชื่อยอมเลื่อมใส
ในพระธรรม ฯลฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมไมเคลือบแคลง ไมสงสัย ยอมนอมใจเชื่อยอมเลื่อมใส
ในพระสงฆ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมไมเคลือบแคลง ไมสงสัย ยอมนอมใจเชื่อยอมเลื่อมใส
ในสิกขา ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมไมโกรธ พอใจ มีจิตอันโทสะไมประทุษรายมีจิตไมกระดาง
ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ
เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตาปูตรึงใจ๕ ประการ นี้ อันภิกษุมีจิตนอมไปเพื่อความเพียร
เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่ บําเพ็ญเพียร ละไดแลว ดวยประการอยางนี้ ตะปู
ตรึงใจ ๕ประการนี้ อันบุคคลนั้นละไดแลว ฯ
เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ อันบุคคลนั้นตัดไดขาดแลว เปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก
ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอนปราศจากความอยาก ในกามทั้งหลาย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุนนั้ ยอมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทํา
ติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียรเครื่องผูกพันใจประการที่ ๑ นี้ อันภิกษุผูมจี ิตนอมไปเพื่อความเพียร
เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่ บําเพ็ญเพียร ตัดไดขาดแลว ดวยประการฉะนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความพอใจปราศจาก
ความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความอยาก ในกาย ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความพอใจปราศจาก
ความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความอยาก ในรูป ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุฉันอาหารเต็มทองตามตองการแลว ไมประกอบความสุขในการ
นอน ความสุขในการเอน ความสุขในการหลับอยู ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมประพฤติพรหมจรรยดวยความปรารถนาเปนเทพนิกายหมูใดหมู
หนึ่งวา เราจักเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล พรตตบะ หรือพรหมจรรยนี้ จิต
ของภิกษุนั้น ยอมนอมไปเพือ่ ความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพือ่ บําเพ็ญ
เพียร เครื่องผูกพันใจประการที่ ๕ นี้ อันภิกษุผูมีจิตนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ
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เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตัดไดขาดแลว ดวยประการอยางนี้ เครื่องผูกพันใจ ๕
ประการนี้ อันบุคคลนั้นตัดไดขาดแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือเปนภิกษุณี
ก็ตาม ละไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม
ตัดไดขาดแลว กลางคืนหรือกลางวันที่ผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียว
ในกุศลธรรมทั้งหลายไมมีความเสื่อมเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนกลางคืนหรือ
กลางวันที่ผานมาถึงพระจันทรในชุณหปกษ พระจันทรนนั้ ยอมเจริญดวยสี ยอมเจริญดวยมณฑล
ยอมเจริญดวยแสงสวาง ยอมเจริญดวยสวนยาวและสวนกวาง แมฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย
ตาปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือเปนภิกษุณกี ็ตาม ละไดแลว เครื่อง
ผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ตัดไดขาดแลว กลางคืน
หรือกลางวันที่ผานมาถึงบุคคลนั้นบุคคลนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียวในกุศลธรรมทั้งหลาย
ไมมีความเสื่อมเลยฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๕
อัปปมาทสูตร
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายมีประมาณเทาใด ไมมีเทาก็ด๒
ี เทาก็ดี ๔ เทา
ก็ดี มีเทามากก็ดี มีรูปก็ดี ไมมีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไมมีสญ
ั ญาก็ดี มีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญา
ก็ไมใชกด็ ี พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววาเปนยอดของสัตวเหลานั้น ฉัน
ใด ดูกรภิกษุทงั้ หลายกุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล กุศลธรรมเหลานั้น
ทั้งหมดมีความไมประมาทเปนมูล ประชุมลงในความไมประมาท ความไมประมาทบัณฑิต
กลาววา เปนยอดของกุศลธรรมเหลานั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รอยเทาของสัตวทั้งหลายที่เที่ยวไปบนแผนดิน เหลาใดเหลาหนึ่ง รอย
เทาเหลานั้นทัง้ หมด ยอมถึงความรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชางโลกกลาววา เปนยอดของ
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รอยเทาเหลานัน้ เพราะความเปนของใหญ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใด
เหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลกุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีความไมประมาทเปนมูล ประชุม
ลงในความไมประมาท ความไมประมาทบัณฑิตกลาววา เปนยอดของกุศลธรรมเหลานั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กลอนเหลาใดเหลาหนึ่งของเรือนยอด กลอนเหลานั้นทั้งหมด ไป
หายอด นอมไปสูยอด รวมทีย่ อด ยอดโลกกลาววา เปนยอดของกลอนเหลานั้น แมฉนั ใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กลิ่นหอมที่เกิดแตรากชนิดใดชนิดหนึ่ง กฤษณาโลกกลาววา เปน
ยอดแหงกลิ่นหอมที่เกิดแตรากเหลานั้น แมฉนั ใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลา
หนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กลิ่นหอมที่เกิดแตแกนชนิดใดชนิดหนึ่ง จันทนแดงโลกกลาววา
เปนยอดของกลิ่นหอมที่เกิดขึ้นแตแกนเหลานั้น แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลา
ใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กลิ่นหอมที่เกิดแตดอกชนิดใดชนิดหนึ่ง ดอกมะลิโลกกลาววา
เปนยอดแหงกลิ่นหอมเกิดแตดอกเหลานัน้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใด
เหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พระราชานอยเหลาใดเหลาหนึ่ง พระราชาเหลานัน้ ทั้งหมด ยอมเปน
อนุยนตไปตามพระเจาจักรพรรดิ์ พระเจาจักรพรรดิ์โลกกลาววาเปนยอดของพระราชาเหลานั้น
แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แสงสวางแหงดวงดาวเหลาใดเหลาหนึ่ง แสงสวางเหลานั้นทั้งหมด
ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ อันบัณฑิตแบงออกแลว ๑๖ ครั้ง ของแสงสวางแหงดวงจันทร แสงสวาง
แหงดวงจันทรโลกกลาววา เปนยอดแหงแสงสวางเหลานั้น แมฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศล
ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉนั นั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในสรทฤดู เมื่อฝนขาดปราศจากเมฆแลว ดวงอาทิตยโผลขึ้นสู
ทองฟา กําจัดความมืดที่มีในอากาศทั้งหมดแลว ยอมสองแสง แผดแสงและแจมกระจาง แม
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งก็ฉนั นั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหนึ่ง คือ แมน้ําคงคายมุนา อจิรวดี สรภู
มหี แมน้ําเหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนสายน้ําไหลไปหาสมุทร โนมไปสูสมุทร นอมไปสูสมุทร
โอนไปสูสมุทร หาสมุทรโลกกลาววาเปนยอดแหงแมน้ําเหลานั้น แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันแล กุศลธรรมเหลานั้นทัง้ หมด มีความไมประมาท
เปนมูลประชุมลงในความไมประมาท ความไมประมาทบัณฑิตกลาววา เปนยอดของกุศลธรรม
เหลานั้น ฯลฯ
จบสูตรที่ ๕
อาหุเนยยสูตร
[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๑๐ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับเปนผูควรของ
ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
๑๐ จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจกสัมพุทธเจา ๑ ทาน
ผูเปนอุภโตภาควิมุต ๑ ทานผูเปนปญญาวิมุต ๑ ทานผูเปนกายสักขี ๑ ทานผูเปนทิฏฐิปตตะ ๑
ทานผูเปนสัทธาวิมุต ๑ ผูเปนธัมมานุสารี ๑ ทานผูเปนสัทธานุสารี ๑ ทานผูเปนโคตรภู ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๑๐ จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๖
นาถสูตรที่ ๑
[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีที่พึ่งอยูเถิด อยาเปนผูไมมีที่พึ่งอยูเลย
(เพราะวา) บุคคลผูไมมีที่พึ่งยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมอันกระทําที่พึ่ง ๑๐ ประการ
นี้ ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมศี ีล สํารวมในปาติโมกข
สังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใน

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 24
สิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุเปนผูมีศลี ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูสดับมาก ทรงจําไว
คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ ซึ่งธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่
ภิกษุเปนผูมีมติ รดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นีเ้ ปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย คือ ประกอบดวยธรรมเครื่องกระทําความเปนผูว างาย
เปนผูอดทน รับอนุศาสนีโดยเคารพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูว า งาย คือ เปนผูประกอบ
ดวยธรรมเครือ่ งกระทําความเปนผูวางาย เปนผูอดทน รับอนุสาสนีโดยเคารพ นี้เปนธรรมกระทํา
ที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจครานในกิจทีค่ วรทําอยางไรทั้งสูงทั้งต่ํา ของ
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกิจนั้น อาจ
ทํา อาจจัดได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจครานในกิจที่ควรทําอยางไร ทั้ง
สูงทั้งต่ํา ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ฯลฯ อาจทํา อาจจัดได นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครในธรรม เปนผูฟงและแสดงธรรมอันเปนที่รัก มีความ
ปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินัยอันยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุเปนผูใครในธรรม
เปนผูฟงและแสดงธรรมอันเปนที่รัก มีความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินัยอันยิ่ง นี้
เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อความถึง
พรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบัน่ มั่นคงไมทอดธุระในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย
เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลายเปนผูมีกําลัง มีความบากบัน่ มั่นคง ไมทอดธุระใน
กุศลธรรมทั้งหลาย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร
อันเปนปจจัยของคนไข ตามมีตามได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยของคนไข ตามมีตามได นี้เปนธรรม
กระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง ระลึกได
ตามระลึกไดซงึ่ สิ่งที่ทําคําที่พูดแลวแมนานได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุเปนผูมีสติ คือ ประกอบ
ดวยสติเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่งระลึกได ตามระลึกไดซึ่งสิ่งที่ทําคําที่พูดแลวแมนานได นี้
เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา อันเห็นความเกิดความ
ดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปน
ผูมีปญญา คือประกอบดวยปญญาอันเห็นความเกิดความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึง
ความสิ้นทุกขโดยชอบนี้ เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีที่พึ่งอยูเถิด อยาเปนผูไมมที ี่พึ่งอยูเลย (เพราะ
วา) บุคคลผูไมมีที่พึ่งยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมกระทําที่พึ่ง ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
นาถสูตรที่ ๒
[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีที่พึ่งอยูเถิด อยาเปนผูไมมีที่พึ่งอยูเลย
(เพราะวา) บุคคลผูไมมีที่พึ่งยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมอันกระทําที่พึ่ง ๑๐ ประการ
นี้ ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมศี ีล ฯลฯ สมาทาน
ศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญ
ภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลายหนอ ดังนี้ วาเปน
ผูพึงวากลาวสัง่ สอน ภิกษุนนั้ อันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว
พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไมพงึ หวังความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทํา
ที่พึ่ง ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ภิกษุทั้งหลายผูเปน
เถระก็ดี ผูเปนมัชฌิมะก็ดี ผูเปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวาภิกษุนี้เปนพหูสูต ฯลฯ
แทงตลอดดวยดีดวยทิฐหิ นอ ดังนี้ วาเปนผูพ ึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ
ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว
ไมพึงหวังความเสื่อมเลยนี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี
เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดีหนอ
ดังนี้ วาเปนผูพ ึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ
อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย
นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย คือ ประกอบดวยธรรมเครื่องกระทําความเปนผูว างาย
เปนผูอดทน รับอนุสาสนีโดยเคารพ ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี
ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูวางายคือ ประกอบดวยธรรมเครื่องกระทําความเปนผูวางาย
เปนผูอดทน รับอนุสาสนีโดยเคารพหนอ ดังนี้ วาเปนผูพ ึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผู
เปนเถระผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลทั้งหลาย
อยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจคราน ในกิจทีค่ วรทําอยางไรทั้งสูงทั้งต่ํา
ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย เปนผูประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกิจนัน้
อาจทํา อาจจัดได ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระก็ดีเปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญ
ภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูขยัน ไมเกียจครานในกิจที่ควรทําอยางไร ทั้งสูงทั้งต่ํา ของเพื่อน
พรหมจรรยทงั้ หลาย เปนผูป ระกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกิจนั้น อาจทํา
อาจจัดไดหนอดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาวสัง่ สอน ภิกษุนนั้ อันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ
ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียวไมพึงหวัง
ความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครในธรรม เปนผูฟงและแสดงธรรมอันเปนที่รัก มีความ
ปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินัยอันยิ่ง ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 27
เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูใครในธรรม เปนผูฟงและแสดงธรรมอัน
เปนที่รัก มีความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินยั อันยิ่งหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึง
วากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว
พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียวไมพึงหวังความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทํา
ที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อความ
ถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมกี ําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา
ภิกษุนี้เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม
ทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยูห นอ ดังนี้
วาเปนผูพึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเ ปนมัชฌิมะ ผูเ ปนนวกะอนุเคราะห
แลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย นี้เปนธรรม
กระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร
อันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามได ภิกษุทงั้ หลายผูเปนเถระก็ดีเปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะ
ก็ดี ยอมสําคัญภิกษุน้นั วา ภิกษุนี้เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช
บริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามไดหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้น
อันภิกษุผูเปนเถระผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรม
ทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง ระลึก
ได ตามระลึกได ซึ่งสิ่งที่ทําคําที่พูดแลวแมนานได ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี
เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวาภิกษุนเี้ ปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษา
ตนอยางยิ่ง ระลึกไดตามระลึกได ซึ่งสิ่งที่ทําคําที่พูดแลวแมนานไดหนอ ดังนี้ วาเปนผูพ ึง
วากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึง
หวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลยนี้เปนธรรมกระทํา
ที่พึ่ง ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูมปี ญญา คือ ประกอบดวยปญญา อันเห็นความเกิดความดับ
เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะ
ก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาอันเห็น
ความเกิดความดับ เปนอริยะชําแรกกิเลส ใหถึงความสิน้ ทุกขโดยชอบหนอ ดังนี้ วาเปนผู
พึงวากลาวสั่งสอนภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว
พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไมพงึ หวังความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทํา
ที่พึ่ง ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีที่พึ่งอยูเถิด อยาเปนผูไมมที ี่พึ่งอยูเลย (เพราะ
วา) บุคคลผูไมมีที่พึ่ง ยอมอยูเ ปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมอันกระทําที่พึ่ง ๑๐ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
อริยวสสูตรที่ ๑
[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่อยูแหงพระอริยะ ที่พระอริยะอยูแ ลวก็ดี กําลังอยู
ก็ดี จักอยูกด็ ี ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้เปนผูละองค ๕
ไดแลว ๑ ประกอบดวยองค ๖ ๑ รักษาแตอยางเดียว ๑ มีธรรมเปนที่พักพิง ๔ ประการ ๑ มี
ปจเจกสัจจะบรรเทาไดแลว ๑ มีการแสวงหาอันสละเสียแลวดวยดี ๑ มีความดําริไมขนุ มัว ๑
มีกายสังขารอันสงบระงับแลว ๑ มีจิตหลุดพนแลวดวยดี ๑ มีปญญาอันหลุดพนแลวดวยดี ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่อยูแหงพระอริยะ ที่พระอริยะอยูแ ลวก็ดี กําลังอยูก็ดจี กั อยูกด็ ี
๑๐ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๙
อริยวสสูตรที่ ๒
[๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูที่นิคมของชาวกุรุ ชื่อกัมมาสธรรม ใน
แควนกุรุ ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมพี ระภาคไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
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เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม
เปนที่อยูแ หงพระอริยะ ทีพ่ ระอริยะอยูแลวก็ดกี ําลังอยูกด็ ี จักอยูก็ดี ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูละองค ๕ ไดแลว ๑ ประกอบดวยองค ๖ ๑ รักษาแต
อยางเดียว ๑มีธรรมเปนที่พักพิง ๔ ประการ ๑ มีปจเจกสัจจะบรรเทาไดแลว ๑ มีการแสวงหา
อันสละแลวดวยดี ๑ มีความดําริไมขุนมัว ๑ มีกายสังขารอันสงบระงับแลว ๑มีจิตหลุดพน
แลวดวยดี ๑ มีปญญาอันหลุดพนแลวดวยดี ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูละองค ๕ ไดแลวอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ละกามฉันทะไดแลว ๑ เปนผูละพยาบาทไดแลว ๑ เปนผูล ะถีนมิทธะไดแลว ๑ เปนผูล ะ
อุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ๑ เปนผูละวิจกิ ิจฉาไดแลว๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูละองค ๕
ไดแลวอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูประกอบดวยองค ๖ อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะอยู ฟงเสียงดวยหู ...
ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแ จงธรรมดวยใจแลว
เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผู
ประกอบดวยองค ๖อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูรักษาแตอยางเดียวอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน
ผูประกอบดวยใจอันรักษาดวยสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรักษาแตอยางเดียว อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูมีธรรมเปนที่พักพิง ๔ ประการอยางไรภิกษุในธรรมวินัย
นี้ พิจารณาแลวยอมเสพของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวยอมอดกลั้นของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวยอม
เวนของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวยอมบรรเทาของอยางหนึ่ง ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเปนผูมีธรรม
เปนที่พักพิง ๔ ประการอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูมีปจเจกสัจจะบรรเทาแลวอยางไร ปจเจกสัจจะเปนอัน
มากเหลาใดเหลาหนึ่งของสมณพราหมณเปนอันมาก คือ สัจจะวาโลกเที่ยงบาง โลกไมเที่ยงบาง
โลกมีที่สุดบาง โลกไมมีที่สุดบาง ชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบาง ชีพเปนอื่น สรีระเปนอื่น
บาง สัตวเมื่อตายไปยอมเปนอีกบางสัตวเมือ่ ตายไปยอมไมเปนอีกบาง สัตวเมื่อตายไปยอม
เปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มีบาง สัตวเมื่อตายไปยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได
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บาง สัจจะเหลานั้นทั้งหมดเปนของอันภิกษุในธรรมวินยั นี้บรรเทาไดแลว กําจัดออกแลวสละ
ไดแลว คลายไดแลว พนไดแลว ละไดแลว สลัดไดเฉพาะแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูมีปจเจกสัจจะอันบรรเทาไดแลวอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูมีการแสวงหาอันสละไดแลวดวยดีอยางไรภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูละการแสวงหากามไดแลว เปนผูละการแสวงหาภพไดแลวเปนผูส งบระงับ
การแสวงหาพรหมจรรยไดแลว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเปนผูมีการแสวงหาอันสละไดแลวดวย
ดีอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูมีความดําริไมขุนมัวอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน
ผูละความดําริในกามไดแลว เปนผูละความดําริในพยาบาทไดแลวเปนผูละความดําริในวิหิงสา
ไดแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีความดําริไมขุนมัวอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูมีกายสังขารสงบระงับแลวอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมที ุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเปนผูมีกายสังขารอัน
สงบระงับแลว อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูมีจิตอันหลุดพนแลวดวยดีอยางไร จิตของภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนธรรมชาติหลุดพนแลวจากราคะ หลุดพนแลวจากโทสะ หลุดพนแลวจากโมหะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีจิตอันหลุดพนแลวดวยดี อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูมีปญญาหลุดพนแลวดวยดีอยางไร ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ ยอมรูชัดวา ราคะเราละไดแลว ตัดรากไดขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําให
ไมมี มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมรูชัดวา โทสะเราละไดแลว ฯลฯ ยอมรูชัดวา
โมหะเราละไดแลว ตัดรากไดขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี มีอันไมเกิด
อีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีปญญาอันหลุดพนแลวดวยดีอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาลอยูอาศัยแลวซึ่งธรรมเปน
ที่อยูของพระอริยเจา ๑๐ ประการเหลานีเ้ ทียว พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จัก
อยูอาศัยซึ่งธรรมเปนที่อยูของพระอริยเจา ๑๐ประการเหลานี้เทียว พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในปจจุบนั นี้ อยูอาศัยซึ่งธรรมเปนที่อยูของพระอริยเจา พระอริยเจาเหลานั้นทั้งหมด ยอมอยู
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อาศัยซึ่งธรรมเปนที่อยูของพระอริยเจา ๑๐ ประการเหลานี้เทียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่
อยูของพระอริยเจา ที่พระอริยเจาอยูอาศัยแลวก็ดี กําลังอยูอ าศัยก็ดี จักอยูอาศัยก็ดี๑๐ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบนาถกรณวรรคที่ ๒
_________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เสนาสนสูตร
๒. อังคสูตร
๓. สังโยชนสูตร
๔. ขีลสูตร
๕. อัปปมาทสูตร
๖. อาหุเนยยสูตร
๗. นาถสูตรที่ ๑
๘. นาถสูตรที่ ๒
๙. อริยวสสูตรที่ ๑ ๑๐. อริยวสสูตรที่ ๒ ฯ
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มหาวรรคที่ ๓
สีหสูตร
[๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเวลาเย็น สีหมฤคราช ยอมออกจากที่อาศัย ครั้นแลว
ยอมเหยียดดัดตัว ครั้นแลว ยอมเหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบครั้นแลวยอมบันลือสีหนาทสาม
ครั้ง ครั้นแลว ยอมหลีกไปเพื่อหากิน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมันคิดวา เราอยาไดยังสัตว
ตัวเล็กๆ ผูไปในที่หากินอันไมสม่ําเสมอใหถึงการถูกฆาเลย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย คําวาสีหะนีแ้ ล
เปนชื่อแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตแสดงธรรมแก
บริษัท เปนสีหนาทของตถาคต ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ยอมปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก
บันลือสีหนาท ประกาศพรหมจักรในบริษทั กําลังของตถาคตมี ๑๐ประการนี้ ๑๐ ประการเปน
ไฉน ตถาคตยอมรูชัดซึ่งฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะในโลกนี้ ตามเปน
จริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะ
ตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจกบันลือสีหนาท
ประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งวิบากแหงการยึดถือการกระทําทัง้ ที่เปนอดีต อนาคต
และปจจุบนั โดยฐานะ โดยเหตุตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งวิบาก
แหงการยึดถือการกระทําที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบนั โดยฐานะ โดยเหตุตามเปนจริงนี้
เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศ
พรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงประโยชนทั้งปวงตามเปนจริง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงประโยชนทั้งปวงตามเปนจริงนี้ เปน
กําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร
ในบริษัท ฯ
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อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งโลกอันมีธาตุเปนอเนก มีธาตุตางๆตามเปนจริง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งโลกอันมีธาตุเปนอเนกมีธาตุตางๆ ตามเปนจริงนี้ เปน
กําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร
ในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอัธยาศัยตางๆ กันตาม
เปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอัธยาศัยตางๆ กัน
ตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาท
ประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความหยอนและยิง่ แหงอินทรียข องสัตวอื่นของ
บุคคลอื่นตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของ
สัตวอื่นของบุคคลอื่นตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผู
เปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความเศราหมอง ความผองแผวการออกแหงฌาน
วิโมกข สมาธิ และสมาบัติทั้งหลายตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลายการที่ตถาคตรูชัดซึ่งความ
เศราหมอง ความผองแผว การออกแหงฌานวิโมกข สมาธิ และสมาบัติทั้งหลายตามเปน
จริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศ
พรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมระลึกชาติกอ นไดเปนอันมาก คือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติ
บาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติสามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบางแสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง
ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบางตลอดสังวัฏกัปวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยาง
นี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานี้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีชื่ออยางนี้
มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ๆ มีกําหนดอายุ
เพียงเทานี้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดมาเกิดในภพนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอ นไดเปนอันมาก
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พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตระลึกถึงชาติ
กอนไดเปนอันมากคือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณ
ฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มี
ผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ยอมรูชัด
ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน
พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรกสวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีตมีผิวพรรณดี มี
ผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผู
เปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลายการที่ตถาคตเห็นสัตวผูกําลังจุติ กําลัง
อุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุมนุษย รูชัดซึ่งหมูสตั วผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ นี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัย
ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตกระทําใหแจงซึง่ เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การที่ตถาคตกระทําใหแจงซึง่ เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทัง้ หลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู แมนี้ ก็เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัย
ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือ
สีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท กําลังของตถาคตเหลานั้น๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสีหสูตร

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 35
อธิมุตติสูตร
[๒๒] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงทีป่ ระทับถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระ
อานนทวา ดูกรอานนท ธรรมเหลาใด ยอมเปนไปพรอมเพื่อทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ ซึ่ง
อธิมุตติบท เหลานั้น ดูกรอานนท เราเปนผูแกลวกลาปฏิญาณในธรรมเหลานั้น เพือ่ อันรูที่อาศัย
ของธรรมเหลานั้นๆแลวแสดงธรรม โดยประการที่บุคคลผูปฏิบัติแลว จักรูซึ่งธรรมที่มีอยูวา
มีอยูบาง จักรูซ ึ่งธรรมอันไมมีอยูวา ไมมอี ยูบาง จักรูซึ่งธรรมเลววา เลวบาง จักรูซึ่งธรรม
ประณีตวา ประณีตบาง จักรูซ ึ่งธรรมอันมีธรรมอื่นยิ่งกวาวา มีธรรมอื่นยิ่งกวาบาง จักรูซึ่งธรรม
ที่ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาวา ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาบาง ก็หรือวาจักรู จักเห็น หรือจักทําใหแจง โดย
ประการที่ธรรมนั้นอันบุคคลพึงรู พึงเห็นหรือพึงทําใหแจง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรอานนท
ยถาภูตญาณในธรรมเหลานั้นๆ เปนยอดเยีย่ มกวาญาณทัง้ หลาย อนึ่ง เรากลาววา ญาณอื่นอัน
ยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณนี้ไมมี ฯ
ดูกรอานนท ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ยอมปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือ
สีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท กําลังแหงตถาคตเหลานั้นมี ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการ
เปนไฉน ดูกรอานนท ตถาคตยอมรูชัดซึ่งฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะ
ในโลกนี้ตามเปนจริง ดูกรอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งฐานะโดยเปนอฐานะ และอฐานะโดย
เปนอฐานะตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก
บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งวิบากแหงการยึดถือการกระทําทัง้ หลาย ทั้งที่เปน
อดีต อนาคตและปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุตามเปนจริงดูกรอานนท การที่ตถาคตรูชัด
ซึ่งวิบากแหงการยึดถือการกระทําทั้งหลาย ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน โดยฐานะ โดย
เหตุตามเปนจริง แมนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก
บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงประโยชนทั้งปวงตามเปนจริง
ดูกรอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงประโยชนทั้งปวงตามเปนจริง แมนี้ เปน
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กําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรใน
บริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งโลกอันมีธาตุเปนอเนก มีธาตุตางๆตามเปนจริง
ดูกรอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งโลกอันมีธาตุเปนอเนก มีธาตุตางๆ ตามเปนจริง แมนี้ เปน
กําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร
ในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอัธยาศัยตางๆ กันตาม
เปนจริง ดูกรอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอธั ยาศัยตางๆ กัน ตาม
เปนจริง แมนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาท
ประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความหยอนและยิง่ แหงอินทรียข องสัตวอื่นของบุคคล
อื่นตามเปนจริง ดูกรอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของสัตวอื่น
ของบุคคลอื่นตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก
บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความเศราหมอง ความผองแผวการออกแหงฌาน
วิโมกข สมาธิ และสมาบัติทั้งหลายตามเปนจริง ดูกรอานนทการที่ตถาคตรูชัดซึ่งความเศรา
หมอง ความผองแผว การออกแหงฌาน วิโมกขสมาธิ และสมาบัติทั้งหลายตามเปนจริงนี้
เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหม
จักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ชาติหนึ่งบาง สอง
ชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการพรอมทั้งอุเทศ ดวยประการ
ฉะนี้ ดูกรอานนทการที่ตถาคตระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก ฯลฯ นี้ เปนกําลังของตถาคต
ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจกบันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ ฯลฯยอมรูชัดซึ่งหมู
สัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษยดว ยประการฉะนี้ ดูกรอานนท
การที่ตถาคตเห็นหมูสัตวผูกาํ ลังจุติ กําลังอุปบัติเลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
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ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย รูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ
นี้เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจกบันลือสีหนาทประกาศ
พรหมจักรในบริษัท ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ดูกรอานนทการที่ตถาคต
ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยูนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะ
ของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษทั ฯ
ดูกรอานนท ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ยอมปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือ
สีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท กําลังของตถาคตเหลานั้นมี ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบอธิมุตติสูตร
กายสูตร
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกาย มิใชดว ยวาจามีอยู ธรรมอัน
บุคคลพึงละดวยวาจา มิใชดว ยกายมีอยู ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกายไมไดดว ยวาจาไมได
พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละไดมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกาย มิใช
ดวยวาจาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ ปนผูตองสวนอาบัติไรๆ อันเปน
อกุศลดวยกาย เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูใครครวญแลว ไดกลาวกะภิกษุนนั้ อยางนีว้ า
ทานผูมีอายุเปนผูตองแลวซึง่ สวนอาบัตไิ รๆ อันเปนอกุศลดวยกาย เปนการดีหนอ ที่ทา นผูมี
อายุจงละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริต ภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูใครครวญ
แลวกลาวอยู ยอมละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริต ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมเหลานี้ เรียกวา
อันบุคคลพึงละดวยกาย ไมใชดวยวาจา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ธรรมอันบุคคลพึงละดวยวาจา มิใชดวยกายเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูตองสวนอาบัติไรๆ อันเปนอกุศลดวยวาจา เพื่อนพรหมจารี
ทั้งหลายผูเปนวิญูใครครวญแลว ไดกลาวกะภิกษุนนั้ อยางนีว้ า ทานผูม ีอายุเปนผูตองแลวซึ่ง
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สวนอาบัติไรๆ อันเปนอกุศลดวยวาจา เปนการดีหนอ ทีท่ านผูมีอายุจงละวจีทจุ ริต บําเพ็ญ
วจีสุจริต ภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูใครครวญแลว วากลาวอยู ละวจีทุจริต
บําเพ็ญวจีสุจริต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ เรียกวาอันบุคคลพึงละดวยวาจามิใช
ดวยกาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกายไมได ละดวยวาจาไมได พึงเห็นชัด
ดวยปญญาแลวจึงละได เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลภะอันบุคคลพึงละดวยกายไมได ดวย
วาจาไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละไดโทสะ ... โมหะ ... โกธะ ... อุปนาหะ ...
มักขะ ... ปฬาสะ ... มัจฉริยะ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความริษยาอันชัว่ ชา อันบุคคลพึงละ
ดวยกายไมได ดวยวาจาไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ความริษยาอันชัว่ ชาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายคฤหบดีหรือ
บุตรแหงคฤหบดีในโลกนี้ ยอมสมบูรณดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทอง ทาสหรือคนเขา
ไปอาศัยของคฤหบดีหรือบุตรแหงคฤหบดีผูใดผูหนึ่งยอมคิดอยางนีว้ า โอหนอ คฤหบดีหรือ
บุตรแหงคฤหบดีนี้ ไมพึงสมบูรณดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทอง อนึ่ง สมณะหรือ
พราหมณเปนผูไดจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข สมณะ
หรือพราหมณผูใดผูหนึ่ง ยอมคิดอยางนีว้ า โอหนอ ทานผูม ีอายุนี้ ไมพึงไดจวี รบิณฑบาต
เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกวาความริษยาอัน
ชั่วชา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความริษยาอันชัว่ ชา อันบุคคลพึงละดวยกายไมได ดวยวาจาไมได
พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความปรารถนาอันชั่วชา อันบุคคลพึงละดวยกายไมได ดวยวาจา
ไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความปรารถนาอันชั่วชาเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรู
เราวา เปนผูมศี รัทธา เปนผูทุศีลยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูวาเรา เปนผูมีศีล เปนผูได
สดับนอย ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเ ราวา เปนผูไดสดับมาก เปนผูมีความยินดีในการ
คลุกคลีดวยหมูคณะ ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูชอบสงัดเปนผูเกียจคราน
ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูปรารภความเพียรเปนผูมสี ติหลงลืม ยอม
ปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเ ราวา เปนผูมสี ติตั้งมั่นเปนผูมีใจไมตั้งมั่น ยอมปรารถนาวา
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คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูม ีใจตั้งมั่นเปนผูมีปญญาทราม ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรู
เราวา เปนผูมปี ญญา เปนผูยังไมสิ้นอาสวะ ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูสิ้น
อาสวะดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาความปรารถนาอันชั่วชา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนา
อันชั่วชา อันบุคคลพึงละดวยกายไมได ดวยวาจาไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หากวาโลภะครอบงําภิกษุนั้นเปนไป หากวาโทสะ โมหะ โกธะ
อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ มัจฉริยะ ความริษยาอันชัว่ ชา ความปรารถนาอันชั่วชา ครอบงํา
ภิกษุนั้นเปนไป ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วาโลภะยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุ
นี้หารูฉันนัน้ ไม เพราะฉะนัน้ โลภะจึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ โทสะ โมหะ ... ความริษยา
อันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนัน้ ไม
เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชาจึงครอบงํา
ทานผูมีอายุนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หากวาโลภะไมครอบงําภิกษุนั้นเปนไป หากวาโทสะโมหะ ... ความ
ริษยาอันชัว่ ชา ความปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมครอบงําภิกษุนั้นเปนไป ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู
อยางนี้วา โลภะยอมไมมแี กทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนยี้ อมรูชัด ฉันนัน้ เพราะฉะนัน้ โลภะ
จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ โทสะโมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา
ยอมไมมีแกทา นผูรูฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรู ฉันนั้น เพราะฉะนั้นโทสะ โมหะ ... ความ
ริษยาอันชัว่ ชา ความปรารถนาอันชั่วชา จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ ฯ
จบกายสูตร
มหาจุนทสูตร
[๒๔] สมัยหนึ่ง ทานพระมหาจุนทะอยูท ี่ชาติวันในแควนเจตี ณ ทีน่ ั้นแล ทาน
พระมหาจุนทะเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายรับคําทานพระมหา
จุนทะแลว ทานพระมหาจุนทะไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมือ่ กลาวอวดความรู ยอม
กลาววา เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้ดังนี้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย หากวาโลภะยอมครอบงํา
ภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะโกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ มัจฉริยะ ความริษยาอันชัว่ ชา
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ความปรารถนาอันชั่วชา ยอมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอม
ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉนั นั้นไม เพราะฉะนัน้ โลภะจึงครอบงําทานผูมีอายุนี้
ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชัว่ ชา ความปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมมีแกทานผูรู
ฉันใด ทานผูมอี ายุนี้หารูฉันนั้นไมเพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชัว่ ชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชาจึงครอบงําทานผูมีอายุนตี้ ั้งอยู ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดภาวนา การอบรม ยอมกลาววา เราเปนผูมี
กายอบรมแลว มีศีลอบรมแลว มีจิตอบรมแลว มีปญญาอบรมแลว ดังนี้ ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย
หากวาโลภะยอมครอบงํา ภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะโมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ
มัจฉริยะ ความริษยาอันชัว่ ชาความปรารถนาอันชั่วชาครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคล
พึงรูอยางนีว้ าโลภะยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนัน้ ไม เพราะฉะนั้น โลภะ
จึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชัว่ ชา ความปรารถนาอันชั่วชา
ยอมไมมีแกทา นผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนหี้ ารูฉันนั้นไมโทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา
ความปรารถนาอันชั่วชา จึงครอบงําผูนี้ตั้งอยู ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดความรูและอวดภาวนา ยอมกลาววา เรารูธรรม
นี้ เราเห็นธรรมนี้ เราเปนผูมกี ายอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญ
 ญา
อันอบรมแลว ดังนี้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย หากวาโลภะครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ ...
ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้
วา โลภะยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมอี ายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น โลภะจึงครอบงํา
ทานผูมีอายุนตี้ ั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชัว่ ชา ความปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมมี
แกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไมเพราะฉะนัน้ โทสะ โมหะ ... ความริษยาอัน
ชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชาจึงครอบงําทานผูมีอายุนตี้ ั้งอยู ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเปนคนยากจน พึงกลาวอวดความมั่งมี เปนคน
ไมมีทรัพย พึงกลาวอวดทรัพย เปนคนไมมโี ภคะ พึงกลาวอวดโภคะ บุรุษนั้น เมื่อกิจอันจํา
ตองทําดวยทรัพยอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ไมอาจจะนําทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองออก
ใชจายได คนทั้งหลายพึงรูบรุ ุษนั้นอยางนีว้ า ทานผูนี้เปนคนยากจน ยอมกลาวอวดความมั่งม
ี เปนคนไมมีทรัพยยอมกลาวอวดทรัพย เปนคนไมมีโภคะ ยอมกลาวอวดโภคะ ขอนัน้ เพราะ
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เหตุไรเพราะทานผูนี้ เมื่อกิจอันจําตองทําดวยทรัพยอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ไมอาจจะนํา
ทรัพยขาวเปลือก เงินหรือทองออกใชจายได ฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
เมื่อกลาวอวดความรูและอวดภาวนา ยอมกลาววา เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้ เราเปนผูมีกาย
อันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญ
 ญาอันอบรมแลว ดังนี้ ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย หากวาโลภะครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชัว่ ชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชา ครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอมไมมีแกทานผูรู
ฉันใด ทานผูมอี ายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น โลภะจึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ
โมหะ ... ความริษยาอันชัว่ ชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้
หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา
จึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดความรู ยอมกลาววา เรารูธรรม นี้ เราเห็นธรรมนี้
ดังนี้ หากวาโลภะไมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนา
อันชั่วชา ไมครอบงําภิกษุนนั้ ตั้งอยู ภิกษุนนั้ อันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอมไมมีแกทานผูรู
ฉันใด ทานผูมอี ายุนี้รูชัดฉันนั้น เพราะฉะนั้น โลภะจึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ
โมหะ ...ความริษยาอันชัว่ ชา ความปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้
ยอมรูชัด ฉันนัน้ เพราะฉะนัน้ โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชาความปรารถนาอันชั่วชา
จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนตี้ ั้งอยู ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดภาวนา ยอมกลาววา เราเปนผูมีกายอันอบรม
แลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว ดังนี้ หากวาโลภะไมพึง
ครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชัว่ ชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไมครอบงํา
ภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชดั
ฉันนั้นเพราะฉะนั้น โลภะจึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยา
อันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนยี้ อมรูชัด ฉันนัน้
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เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา จึงไมครอบงํา
ทานผูมีอายุนตี้ ั้งอยู ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดความรูและอวดภาวนา ยอมกลาววา เรารูธรรมนี้
เราเห็นธรรมนี้ เราเปนผูมีกายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญ
 ญา
อันอบรมแลว ดังนี้ หากวาโลภะไมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา
ความปรารถนาอันชั่วชา ไมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนีว้ า โลภะไมมี
แกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชดั ฉันนั้น เพราะฉะนั้น โลภะจึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้
ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชัว่ ชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไมมีแกทานผูรู ฉันใด
ทานผูมีอายุนี้ยอ มรูชัด ฉันนัน้ เพราะฉะนัน้ โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชา จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเปนคนมั่งคั่ง พึงกลาวอวดความมั่งคั่ง เปนคน
มีทรัพย พึงกลาวอวดทรัพย เปนคนมีโภคะ พึงกลาวอวดโภคะบุรุษนัน้ เมื่อกิจที่จําตองทํา
ดวยทรัพยอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น พึงอาจนําเอาทรัพย ขาวเปลือก เงิน หรือทอง ใชจา ยได
คนทั้งหลายพึงรูบุรุษนั้นวา ทานผูนี้เปนคนมั่งคั่ง จึงกลาวความมั่งคั่ง เปนคนมีทรัพย
จึงกลาวอวดทรัพย เปนคนมีโภคะ จึงกลาวอวดโภคะ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานผูมีอายุนี้
เมื่อกิจที่จําตองทําดวยทรัพยอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ยอมอาจนําเอาทรัพย ขาวเปลือก เงิน
หรือทองออกใชจายได ฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อกลาวอวด
ความรูและอวดภาวนา ยอมกลาววา เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้เราเปนผูมีกายอันอบรมแลว
มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญ
 ญาอันอบรมแลว ดังนี้ หากวาโลภะไมครอบงํา
ภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไมครอบงําภิกษุนั้น
ตั้งอยู ภิกษุนนั้ อันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัด
ฉันนั้น เพราะฉะนั้น โลภะจึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ...ความริษยาอันชั่วชา
ความปรารถนาอันชั่วชา ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชดั ฉันนั้น เพราะฉะนั้น
โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชาความปรารถนาอันชั่วชา จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู ฯ
จบสูตรที่ ๔
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กสิณสูตร
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บอเกิดแหงกสิณ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ
บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งปฐวีกสิณในเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ไมมีสอง หาปริมาณมิได
บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งอาโปกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งเตโชกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอม
รูชัดซึ่งวาโยกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งนีลกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งปตกสิณ ...
บุคคลผูหนึ่งยอมชัดซึ่งโลหิตกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งโอทาตกสิณ ... บุคคลผูหนึ่ง
ยอมรูชัดซึ่งอากาสกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งวิญญาณกสิณ ในเบือ้ งบน เบื้องต่ํา
เบื้องขวาง ไมมีสอง หาปริมาณมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บอเกิดแหงกสิณ ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
กาลีสูตร
[๒๖] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจายนะอยูที่ภูเขาชื่อปวัตตะ ใกลเมืองกุรรฆระ
ในอวันตีชนบท ครั้งนั้นแล อุบาสิกาชื่อกาลีชาวเมืองกุรรฆระไดเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะ
ถึงที่อยู ไดอภิวาททานพระมหากัจจายนะแลวนั่ง ณที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทาน
พระมหากัจจายนะวา ทานเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้ไวในกุมารีปญ
 หาวา
การบรรลุประโยชน เปนความสงบแหงหทัย เราชํานะ
เสนา คือ กิเลสอันมีรูปเปนที่รัก เปนทีช่ ื่นใจแลว เปน
ผูเดียวเพงอยู ไดรูโดยลําดับซึ่งความสุข เพราะฉนั้น เรา
จึงไมทําความเปนเพื่อนกับดวยชน ความเปนเพื่อนกับดวย
ใครๆ ยอมไมถึงพรอมแกเรา ดังนี้ ฯ
ทานเจาขา เนื้อความแหงพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยยอนีจ้ ะพึงเห็นได
โดยพิสดารอยางไรหนอ ฯ
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ทานพระมหากัจจายนะตอบวา ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่งยังประโยชน
ทั้งหลาย มีปฐวีกสิณสมาบัตเิ ปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ความที่ประโยชนมีปฐวีกสิณสมาบัติ
เปนอยางยิ่ง มีประมาณเทาใด พระผูมีพระภาคทรงรูแลวซึ่งความที่ประโยชนมีปฐวีกสิณสมาบัติ
เปนอยางยิ่งนัน้ ครั้นทรงรูแลว ไดทรงเห็นเบื้องตน ไดทรงเห็นโทษ ไดทรงเห็นธรรมเครื่อง
สลัดออก ไดทรงเห็นณาณทัสสนะวาเปนทางและมิใชทาง การบรรลุประโยชน เพราะเหตุ
ทรงเห็นเบื้องตน เพราะเหตุทรงเห็นโทษ เพราะเหตุทรงเห็นธรรมเครื่องสลัดออก เพราะเหตุ
ทรงเห็นญาณทัสสนะวาเปนทางและมิใชทาง แหงความที่ประโยชนมปี ฐวีกสิณสมาบัติเปน
อยางยิ่งนัน้ พระผูมีพระภาคทรงทราบแลววา เปนความสงบแหงหทัย ฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนทั้งหลาย อันมีอาโปกสิณสมาบัติ
เปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนทั้งหลายอันมีเตโชกสิณสมาบัติ
เปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนทั้งหลายอันมีวาโยกสิณสมาบัติ
เปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนทั้งหลายอันมีนีลกสิณสมาบัติ
เปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนทั้งหลายอันมีปตกสิณสมาบัติ
เปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนทั้งหลายอันมีโลหิตกสิณสมาบัติ
เปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนทั้งหลาย อันมีอากาสกสิณสมาบัติ
เปนอยางยิ่ง ใหเกิดเฉพาะแลว ฯลฯ
ดูกรนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึง่ ยังประโยชนทั้งหลาย อันมีวิญญาณกสิณสมาบัติ
เปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ความที่ประโยชนมวี ิญญาณกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่ง มีประมาณ
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เทาใด พระผูมีพระภาคทรงรูแ ลวซึ่งความทีป่ ระโยชนมวี ญ
ิ ญาณกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งนั้น
ครั้นทรงรูแลว ไดทรงเห็นเบือ้ งตน ไดทรงเห็นโทษ ไดทรงเห็นธรรมเครื่องสลัดออก ไดทรง
เห็นญาณทัสสนะวาเปนทางและมิใชทาง การบรรลุประโยชนเพราะเหตุทรงเห็นเบื้องตน
เพราะเหตุทรงเห็นโทษ เพราะเหตุทรงเห็นธรรมเครื่องสลัดออก เพราะเหตุทรงเห็นญาณทัสสนะ
วาเปนทางและมิใชทางแหงความที่ประโยชนมีวิญญาณกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งนั้น พระผูมี
พระภาคทรงทราบแลววา เปนความสงบแหงหทัย ฯ
ดูกรนองหญิง พระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไวแลวในกุมารีปญหาวา
การบรรลุประโยชน เปนความสงบแหงหทัย เราชํานะเสนา
คือ กิเลสอันมีรูปเปนทีร่ ัก เปนที่ชื่นใจแลว เปนผูเดียว
เพงอยู ไดรูโดยลําดับซึง่ ความสุข เพราะฉะนัน้ เราจึงไมทํา
ความเปนเพื่อนดวยชน ความเปนเพือ่ นดวยใครๆ ยอมไมมี
แกเรา ดังนี้ ฯ
เนื้อความแหงพระพุทธพจนที่ตรัสไวโดยยอนี้ พึงเห็นโดยพิสดารอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
มหาปญหาสูตรที่ ๑
[๒๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้นนั้นแล เปนเวลาเชาภิกษุเปนอันมากนุงสบงแลว
ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตในนครสาวัตถีลําดับนั้นแล ภิกษุเหลานั้นไดมีความคิดดังนีว้ า
การจะเทีย่ วไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีก็ยังเชานัก ผิฉะนั้น พวกเราพึงเขาไปยังอารามของพวก
อัญญเดียรถียป ริพาชกเถิด ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นไดเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชก ไดปราศรัยกับอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
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ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พวกอัญญเดียรถียป ริพาชกไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมยอมทรงแสดงธรรมแกสาวกทัง้ หลายอยางนีว้ า ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย มาเถิด เธอทั้งหลายพึงรูยิ่งธรรมทั้งปวง ครั้นรูยิ่งๆ ธรรมทั้งปวงแลวจงอยูเถิด ดังนี้
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย แมเราทั้งหลายก็แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วาดูกรทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย มาเถิด ทานทั้งหลายจงรูยิ่งธรรมทั้งปวง ครั้นรูยิ่งๆธรรมทั้งปวงแลว จงอยูเถิด ดังนี้
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ในธรรมเทศนาหรืออนุศาสนีนี้ จะผิดแผกแตกตางกันอยางไรเลา
คือธรรมเทศนากับธรรมเทศนาหรืออนุศาสนีกับอนุศาสนี ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา
ครั้นนั้นแลภิกษุเหลานั้นไมยนิ ดี ไมคัดคานภาษิตของอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นแลว
ลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยคิดวา เราทั้งหลายจักรูทวั่ ถึงเนื้อความแหงภาษิตนีใ้ นสํานักพระผูมี
พระภาค ครั้นนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเที่ยวบิณฑบาตในนครสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต กลับจาก
บิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ณ ที่ประทับ ถวายบังคมพระผูม ีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเชานี้ ขาพระองค
ทั้งหลายนุงสบงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตในนครสาวัตถี ขาแตพระองคผูเจริญ
พวกขาพระองคไดมีความคิดดังนี้วา การจะเที่ยวไปบิณฑบาตในนครสาวัตถีก็ยังเชานัก ผิฉะนั้น
พวกเราพึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิดพวกขาพระองคไดเขาไปยังอาราม
ของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลวไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ อัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้นไดกลาวกะขาพระองคทงั้ หลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดม
ยอมทรงแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาเถิด เธอทั้งหลายจงรูยิ่ง
ธรรมทั้งปวง ครั้นรูยิ่งๆ ธรรมทั้งปวงแลว จงอยูเถิด ดังนี้ ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย แมเราทั้งหลาย
ก็แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนีว้ า ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย มาเถิด ทานทั้งหลายจงรูยิ่ง
ธรรมทั้งปวง ครั้นรูยิ่งๆ ธรรมทั้งปวงแลว จงอยูเถิด ดังนี้ ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย ในธรรมเทศนา
หรืออนุศาสนีนี้จะผิดแผกแตกตางกันอยางไรเลา คือ ธรรมเทศนากับธรรมเทศนา หรือ
อนุศาสนีกับอนุศาสนี ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้นแล

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 47
ขาพระองคทั้งหลายไมไดยินดี ไมไดคัดคาน ภาษิตของอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานัน้ ครั้นแลว
ลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยคิดวา เราทั้งหลายจักรูทวั่ ถึงเนื้อความแหงภาษิตนีใ้ นสํานักของ
พระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้งั หลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกมีวาทะอยางนี้
เธอทั้งหลายพึงถามอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ปญหา ๑อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ปญหา ๒
อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ ปญหา ๓ อุเทศ ๓ไวยากรณ ๓ ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔
ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ปญหา ๖ อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ปญหา ๗ อุเทศ ๗
ไวยากรณ ๗ ปญหา ๘อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ ปญหา ๑๐
อุเทศ ๑๐ไวยากรณ ๑๐ เปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกถูกถาม
อยางนี้แลว จักไมยังพยากรณใหถึงพรอมได จักถึงความลําบากแมอยางยิ่งขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะพวกอัญญเดียรยปริพาชกนั้นถูกถามในปญหาอันมิใชวิสัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในโลกนี้
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
เรายอมไมเห็นบุคคลที่จะยังจิตใหยนิ ดีไดดว ยการพยากรณปญหาเหลานี้ เวนจากตถาคตหรือสาวก
ตถาคต หรือผูที่ฟงจากสาวกของตถาคตนี้ ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑
ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมือ่ หนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรมอยางหนึ่ง ยอม
เปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน คือ สัตวทั้งปวงเปนผูมอี าหาร
เปนที่ตั้ง ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ
มีปรกติเห็นทีส่ ุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรมอยางหนึ่งนี้แล ยอมเปนผูทําที่
สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ดังนี้เราอาศัยขอนี้
กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม๒ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
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ปจจุบัน ในธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือในนาม ๑ ในรูป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมือ่
หนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นทีส่ ุดโดยชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบในธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา
ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๓ อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม๓ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ ในเวทนา ๓ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนาย
โดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชน
โดยชอบ ในธรรม๓ อยางนี้แล ยอมเปนผูท ําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา ปญหา ๓
อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๔ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๔ อยางเปนไฉนคือ ในอาหาร ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนาย
โดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชน
โดยชอบในธรรม ๔ อยางนีแ้ ล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบนั คําที่เรากลาววาปญหา ๔
อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๕ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๕ อยางเปนไฉนคือ ในอุปาทานักขันธ ๕ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเมือ่
หนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นทีส่ ุดโดยชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๕ อยางนีแ้ ล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา
ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
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ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๖ อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม๖ อยาง ยอมเปนผูทําที่สดุ ทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๖ อยางเปนไฉน คือในอายตนะภายใน ๖ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมือ่
หนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นทีส่ ุดโดยชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบในธรรม ๖ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา
ปญหา ๖ อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๗ อุเทศ ๗ ไวยากรณ ๗ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๗ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๗ อยางเปนไฉนคือ ในวิญญาณฐิติ ๗ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนาย
โดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชน
โดยชอบในธรรม ๗ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบนั คําที่เรากลาววาปญหา ๗
อุเทศ ๗ ไวยากรณ ๗ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๘ อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๘ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๘ อยางเปนไฉนคือ ในโลกธรรม ๘ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนาย
โดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชน
โดยชอบในธรรม ๘ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบนั คําที่เรากลาววาปญหา ๘
อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม๙ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๙ อยางเปนไฉน คือในสัตตาวาส ๙ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนาย
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โดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชน
โดยชอบ ในธรรม ๙ อยางนีแ้ ล ยอมเปนผูท ําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา ปญหา ๙
อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบหลุดพนโดยชอบ มีปรกติ
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม๑๐ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๑๐ อยางเปนไฉน คือในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อ
หนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นทีส่ ุดโดยชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบในธรรม ๑๐ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําทีส่ ุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา
ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
จบสูตรที่ ๗
มหาปญหาสูตรที่ ๒
[๒๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ปาไผ ใกลกชังคลนครครั้งนั้นแล
อุบาสกชาวเมืองกชังคละมากดวยกัน เขาไปหากชังคลาภิกษุณีถึงที่อยูอภิวาทกชังคลาภิกษุณี
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดถามกชังคลาภิกษุณวี า ขาแตแมเจา พระดํารัสที่
พระผูมีพระภาคไดตรัสไวในมหาปญหาทั้งหลายวา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ปญหา ๒
อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ปญหา ๓ อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓ ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔
ปญหา ๕อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ ปญหา ๖ อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ปญหา ๗ อุเทศ ๗
ไวยากรณ ๗ ปญหา ๘ อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ปญหา ๑๐
อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ ขาแตแมเจา เนื้อความแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัส
โดยยอนี้ จะพึงเห็นโดยพิสดารไดอยางไรหนอ ฯ
กชังคลาภิกษุณีตอบวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระดํารัสนี้เราไดสดับรับฟงมาแลว
ในที่เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคก็หามิได เราไดสดับรับฟงมาแลว ในที่เฉพาะหนาของ
ภิกษุทั้งหลายผูสําเร็จทางใจก็หามิได ก็แตวาเนื้อความในพระพุทธภาษิตนี้ยอมปรากฏแกเราอยางไร
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ทานทั้งหลายจงฟงเนื้อความแหงพระพุทธภาษิตนัน้ อยางนั้น จงทําไวในใจใหดี เราจักกลาว พวก
อุบาสกชาวเมืองกชังคละ รับคําของกชังคลาภิกษุณีแลว กชังคลาภิกษุณีไดกลาววา ก็พระดํารัส
ที่พระผูมีพระภาคไดตรัสแลววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ดังนี้ พระองคทรงอาศัย
อะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุทงั้ หลาย ภิกษุเมือ่ หนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพน
โดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบในธรรมอยาง ๑ ยอมเปนผูทํา
ที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรมอยาง ๑ เปนไฉนคือ สัตวทั้งปวงมีอาหารเปนที่ตั้ง ดูกร
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบคลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติ
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรมอยาง ๑ นี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได
ในปจจุบนั พระดํารัสที่พระผูม ีพระภาคตรัสแลววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ดังนี้
พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว ฯ
ก็พระดํารัสที่พระองคตรัสวา ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ดังนี้ พระองคทรง
อาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบคลายกําหนัดโดยชอบ
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๒ อยาง ยอม
เปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบันในธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ในนาม ๑ ในรูป ๑ ... ฯ
ก็พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๓ อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓ดังนี้ พระองค
ทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุมีหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ
หลุดพนโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๓ อยาง ยอม
เปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ ในเวทนา ๓...
ก็พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ดังนี้ พระองค
ทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผมู ีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ มีปรกติ
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบในธรรม ๔ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๔ อยางเปนไฉนคือ ในสติปฏฐาน ๔ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมจี ิต
อันอบรมดีแลวโดยชอบมีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๔
อยางนี้แลยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๔
อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว ฯ
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ก็พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ดังนี้ พระองค
ทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ มีปรกติ
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม๕ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได
ในปจจุบนั ในธรรม ๕ อยางเปนไฉน คือในอินทรีย ๕ ... ในธรรม ๖ อยางเปนไฉน คือ
ในนิสสรณียธาตุ ๖ ... ในธรรม๗ อยางเปนไฉน คือ ในโพชฌงค ๗ ... ในธรรม ๘ อยาง
เปนไฉน คือ ในอริยมรรคมีองค ๘ ... ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ
มีปรกติเห็นทีส่ ุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๘ อยางนีแ้ ลยอมเปนผูท ําที่สุด
ทุกขไดในปจจุบัน พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๘อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ดังนี้
พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว ฯ
ก็พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ดังนี้ พระองค
ทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ
หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๙ อยาง ยอม
เปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบันในธรรม ๙ อยางเปนไฉน คือ ในสัตตาวาส ๙ ดูกรผูม ีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปรกติเห็นที่สุด
โดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๙ อยางนีแ้ ล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๙ อุเทศ ๙ไวยากรณ ๙ ดังนี้ พระองคทรงอาศัย
ขอนี้ตรัสแลว ฯ
ก็พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ดังนี้
พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ
มีปรกติเห็นทีส่ ุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๑๐อยาง ยอมเปนผูทําทีส่ ุดทุกข
ไดในปจจุบัน ในธรรม ๑๐ อยางเปนไฉน คือในกุศลธรรม ๑๐ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบมีปรกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๑๐
อยางนี้แลยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ปญหา ๑๐
อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสในมหาปญหาทั้งหลายวา ปญหา ๑
อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ฯลฯ ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ไวยากรณ ๑๐ เรายอมรูทั่วถึงเนื้อความ
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แหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้ ดังนี้แล ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
ก็แลทานทั้งหลายจํานงอยู พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวทูลสอบถามความขอนี้ พระผูมีพระ
ภาคของเราทรงพยากรณอยางใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําความนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ
พวกอุบาสกชาวเมืองกชังคละรับคําวา อยางนั้นแมเจา แลวชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของ
กชังคลาภิกษุณี ลุกจากอาสนะ อภิวาทกชังคลาภิกษุณีทาํ ประทักษิณแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว จึง
กราบทูลถอยคําที่สนทนากับกชังคลาภิกษุณีนนั้ ทั้งหมดแดพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ คหบดีทั้งหลาย กชังคลาภิกษุณีเปนบัณฑิต มีปญ
 ญา
มาก ดูกรคหบดีทั้งหลาย ถาแมทานทั้งหลายพึงเขามาหาเราแลวถามเนือ้ ความนี้ไซร แมเราก็พึง
พยากรณเนื้อความ เหมือนอยางที่กชังคลาภิกษุณีพยากรณแลว และเนือ้ ความของคํานั้น คือนี้
แหละ ทานทั้งหลายพึงทรงจําเนื้อความไวอยางนั้นแหละ ฯ
จบสูตรที่ ๘
โกศลสูตรที่ ๑
[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาสีและโกศลชนบทมีประมาณเทาใด แวนแควนของ
พระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด พระเจาปเสนทิโกศล ประชาชนกลาววาเปนผูเลิศในกาสี
และโกศลชนบท และแวนแควนประมาณนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูโดยแท
ความแปรปรวนมีอยูแมแกพระเจาปเสนทิโกศล ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยู
อยางนี้ ยอมหนายแมในความดํารงอยูในสมบัตินั้น เมื่อหนายในความดํารงอยูในสมบัตินั้น
ยอมคลายกําหนัดในความเลิศแหงสมบัติ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งเลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ดวงจันทรและดวงอาทิตยยอมหมุนเวียนสองทิศใหไพโรจนอยูในที่มี
ประมาณเทาใด โลกธาตุพันหนึ่งมีอยูใ นทีม่ ีประมาณเทานั้นในโลกธาตุพันหนึ่งนั้นมีดวงจันทร
พันดวง ดวงอาทิตยพันดวง ขุนเขาสิเนรุหนึ่งพัน ชมพูทวีปพันทวีป อมรโคยานพันทวีป
อุตตรกุรุพันทวีป ปุพพวิเทหะพันทวีป มหาสมุทรสี่พัน เทวโลกชั้นมหาราชสี่พัน ชั้นจาตุ
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มหาราชิกาหนึง่ พัน ชั้นดาวดึงสหนึ่งพัน ชัน้ ยามาหนึ่งพัน ชั้นดุสิตหนึง่ พัน ชั้นนิมมานรดี
หนึ่งพันชัน้ ปรนิมมิตวสวัตดีหนึ่งพัน ชัน้ พรหมโลกหนึ่งพัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย พันโลกธาตุ
มีประมาณเทาใด ทาวมหาพรหม โลกกลาววาเปนเลิศในพันโลกธาตุนนั้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนอยางอื่นมีอยู ความแปรปรวนก็มีอยูแมแกทาวมหาพรหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในพันโลกธาตุนนั้ เมื่อหนายในพันโลกธาตุนั้น ยอม
คลายกําหนัดในความเปนผูเลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่เลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมัยทีโ่ ลกนี้พินาศมีอยู ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อโลกพินาศอยู สัตว
ทั้งหลายยอมเปนไปในพรหมโลก ชั้นอาภัสสรโดยมาก สัตวเหลานั้นเปนผูสําเร็จแลวดวยใจ มี
ปติเปนภักษา มีแสงสวางในตัวเอง เทีย่ วไปไดในอากาศ มีปรกติดํารงอยูไดดว ยดี ยอมดํารง
อยูในพรหมโลกชั้นอาภัสสรนั้นตลอดกาลยืนยาวนาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อโลกพินาศอยู
อาภัสสรเทพทั้งหลาย โลกกลาววาเปนผูเลิศ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแท
ความแปรปรวนก็มีแมแกอาภัสสรเทพทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยู
อยางนี้ ยอมหนายแมในพรหมโลกชั้นอาภัสสรนั้น เมื่อหนายในพรหมโลกชั้นอาภัสสรนั้น ยอม
คลายกําหนัดในความเปนผูเลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่เลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บอเกิดแหงกสิณ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉนคือ บุคคล
ผูหนึ่ง ยอมจําปฐวีกสิณในเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ไมมีสองหาประมาณมิได บุคคล
ผูหนึ่งยอมจําอาโปกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําเตโชกสิณ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําวาโยกสิณ ...
บุคคลผูหนึ่งยอมจํานีลกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําปตกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําโลหิตกสิณ ...
บุคคลผูหนึ่งยอมจําโอทาตกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําอากาสกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําวิญญาณ
กสิณในเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ไมมีสอง หาประมาณมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บอเกิด
แหงกสิณ ๑๐ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาบอเกิดแหงกสิณ ๑๐ ประการนี้ วิญญาณ
กสิณในเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวางไมมสี อง หาประมาณมิได ที่บุคคลผูหนึ่งจําได เปนยอด
สัตวทั้งหลาย แมผูมีสัญญาอยางนี้แลมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแ ท ความ
แปรปรวนก็มอี ยูแกสัตวทั้งหลายแมมีสัญญาอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ
เห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในบอเกิดแหงกสิณ เมื่อหนายในบอเกิดแหงกสิณนั้น ยอมคลาย
กําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิง่ ที่เลวเลา ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อภิภายตนะ ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือคนหนึ่งมีรูป
สัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเล็กนอย ทัง้ ที่มีผิวพรรณดี ทั้งที่มีผิวพรรณทราม
ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น นี้เปนอภิภายตนะประการที่ ๑ ฯ
คนหนึ่งมีรปู สัญญาภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกไมมีประมาณทั้งที่มีผิวพรรณดี
ทั้งที่มีผิวพรรณทราม ก็มีสญ
ั ญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น นี้เปนอภิภายตนะ
ประการที่ ๒ ฯ
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเล็กนอยทั้งที่มีผิวพรรณดี
ทั้งที่มีผิวพรรณทราม ก็มีสญ
ั ญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น นี้เปนอภิภายตนะ
ประการที่ ๓ ฯ
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกไมมีประมาณทั้งที่มีผวิ พรรณ
ดี ทั้งที่มีผิวพรรณทราม ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น นี้เปนอภิภายตนะ
ประการที่ ๔ ฯ
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกเขียว มีสีเขียวรัศมีเขียว แสง
สวางเขียว เปรียบเหมือนดอกผักตบเขียว มีสีเขียว รัศมีเขียวแสงสวางเขียว ฉันใด หรือ
เปรียบเหมือนผาเมืองพาราณสี มีเนื้อเกลีย้ งเกลาทั้งสองขาง เขียว มีสีเขียว รัศมีเขียว แสง
สวางเขียว ฉันใด คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเขียว มีสีเขียว
รัศมีเขียว แสงสวางเขียว ก็มสี ัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานัน้ ฉันนั้น นี้เปน
อภิภายตนะประการที่ ๕ ฯ
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเหลืองมีสีเหลือง รัศมี
เหลือง แสงสวางเหลือง เปรียบเหมือนดอกกัณณิกาเหลืองมีสีเหลือง มีรัศมีเหลือง แสง
สวางเหลือง ฉันใด หรือเปรียบเหมือนผาเมืองพาราณสี มีเนื้อเกลี้ยงเกลาทั้งสองขาง เหลือง
มีสีเหลือง มีรศั มีเหลือง แสงสวางเหลือง ฉันใด คนหนึง่ มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูป
ทั้งหลายในภายนอกเหลือง มีสีเหลือง มีรัศมีเหลือง แสงสวางเหลือง ก็มีสัญญาอยางนี้วา
เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น ฉันนั้น นี้เปนอภิภายตนะประการที่ ๖ ฯ
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกแดง มีสแี ดงรัศมีแดง
แสงสวางแดง เปรียบเหมือนดอกเสงแดง มีสีแดง รัศมีแดงแสงสวางแดง ฉันใด หรือ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 56
เปรียบเหมือนผาเมืองพาราณสี มีเนื้อเกลีย้ งเกลาทั้งสองขาง แดง รัศมีแดง แสงสวางแดง
ฉันใด คนหนึง่ มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกแดง มีสีแดง มีรัศมีแดง
แสงสวางแดงก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น ฉันนัน้ นีเ้ ปนอภิภายตนะ
ประการที่ ๗ ฯ
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกขาว มีสีขาว รัศมีขาว
แสงสวางขาว เปรียบเหมือนดาวประกายพฤกษขาว มีสีขาว มีรัศมีขาว แสงสวางขาว ฉันใด
หรือเปรียบเหมือนผาเมืองพาราณสี มีเนื้อเกลี้ยงเกลาทั้งสองขาง ขาว มีสีขาว รัศมีขาว แสง
สวางขาว ฉันใด คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทัง้ หลายในภายนอกขาว มีสีขาว
รัศมีขาว แสงสวางขาว ก็มสี ัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานัน้ ฉันนั้น นี้เปน
อภิภายตนะประการที่ ๘ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อภิภายตนะ ๘ ประการนีแ้ ล บรรดาอภิภายตนะ
๘ ประการนี้ อภิภายตนะประการที่ ๘ คือ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายในเห็นรูปทั้งหลายใน
ภายนอกขาว มีสีขาว มีรัศมีขาว แสงสวางขาว ก็มีสญ
ั ญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น
นี้เปนเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลายสัตวทั้งหลายแมผูมีสัญญาอยางนี้แลมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
เปนอยางอื่นมีอยูแท ความแปรปรวนมีอยูแ กสัตวทั้งหลายแมมีสัญญาอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในอภิภายตนะนั้น เมื่อหนายในอภิภายตนะนั้น
ยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่เลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ปฏิบัติลําบากทั้ง
รูไดชา ๑ ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็ว ๑ ปฏิบัตสิ ะดวกแตรูไดชา ๑ ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลายบรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้
ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็วเปนเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลายสัตวทั้งหลายแมผปู ฏิบัติอยางนีแ้ ลมีอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแ ท ความแปรปรวนมีอยูแ กสตั วทั้งหลายแมปฏิบัติ
อยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในปฏิปทานัน้ เมื่อ
หนายในปฏิปทานั้น ยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่เลวเลา ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัญญา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือคนหนึ่งยอมจํา
ปริตตารมณ คนหนึ่งยอมจํามหัคคตารมณ คนหนึ่งยอมจําอัปปมาณารมณ คนหนึง่ ยอมจํา
อากิญจัญญายตนะ วา หนอยหนึ่งไมมีดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๔ ประการ
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสัญญา ๔ ประการนี้ อากิญจัญญายตนะที่คนหนึ่งจําไดวา
หนอยหนึ่งไมมี ดังนี้เปนเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายแมผูมีสัญญาอยางนี้แลมีอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแ ท ความแปรปรวนมีอยูแ กสตั วทั้งหลายแมผูมีสัญญา
อยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในสัญญานัน้
เมื่อหนายในสัญญานั้น ยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่เลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บรรดาทิฐินอกศาสนา ทิฐิวา ถาเราจักไมไดมีแลวไซร อัตภาพนี้
ไมพึงมีแกเรา ถาเราจักไมมีไซร ความหวงในอะไรจักไมมีแกเราดังนี้ เปนเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ผูมีทิฐิอยางนีพ้ ึงหวังขอนี้ไดวา ความทีใ่ จไมชอบในภพจักไมมีแกเขา และความทีใ่ จชอบใน
ความดับภพจักไมมีแกเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผูมีทิฐิอยางนี้แลมีอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแท ความแปรปรวนมีอยูแมแกสัตวทงั้ หลายผูมีทิฐิอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในทิฐินั้น เมื่อหนายใน
ทิฐินั้น ยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่เลวเลา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัตคิ วามหมดจดในสัตวผูสูงสุดมีอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่กาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเขาถึงเนวสัญญานา
สัญญายตนะอยูนั้นเลิศกวาบรรดาสมณพราหมณผูบัญญัติความหมดจดในสัตวผูสูงสุด สมณ
พราหมณเหลานั้น รูยิ่งแลวซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้ ยอมแสดงธรรมเพื่อทําใหแจงซึ่ง
เนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายแมผูมวี าทะอยางนีแ้ ลมีอยู ความ
เปนอยางอื่นมีอยูแท ความแปรปรวนมีอยูแ มแกสัตวทั้งหลายผูมีวาทะอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น เมือ่ หนายยอม
คลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่เลวเลา ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานอันยวดยิ่งในปจจุบนั มีอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหลุดพนเพราะไมถือมั่น เพราะรูค วามเกิดความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ประการ เลิศกวาการบัญญัตนิ ิพพานอันยอดยิ่งในปจจุบนั
แหงสมณพราหมณ ดูกรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมกลาวตูเราผูมีวาทะอยางนี้
ผูกลาวอยางนีด้ วยคําไมจริงดวยคําเปลา ดวยคําเท็จ ดวยคําไมเปนจริงวา พระสมณโคดม
ไมบัญญัติความกําหนดรูกามทั้งหลาย ไมบัญญัติความกําหนดรูรูปทั้งหลาย ไมบัญญัติความกําหนดรู
เวทนาทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมบัญญัติความกําหนดรูกามทั้งหลายดวย ยอมบัญญัติ
ความกําหนดรูร ูปทั้งหลายดวย ยอมบัญญัตคิ วามกําหนดรูเ วทนาทั้งหลายดวย เราเปนผูหายหิวแลว
ดับแลว เย็นแลว ยอมบัญญัติอนุปาทาปรินิพพานในปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๙
โกศลสูตรที่ ๒
[๓๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จกลับจาก
การรบชนะสงครามมาแลว มีพระราชประสงคอันไดแลว ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล
ไดเสด็จไปยังอาราม เสด็จไปโดยพระราชยานเทาทีย่ านจะไปได เสด็จลงจากยานแลว เสด็จไป
ดวยพระบาทเขาไปสูอาราม ฯ
ก็โดยสมัยนั้น ภิกษุมากรูปเดินจงกรมอยูในทีแ่ จง ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล
ไดเสด็จเขาไปหาภิกษุเหลานัน้ แลวไดตรัสถามวา ขาแตทา นผูเจริญบัดนี้ พระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูใ นที่ไหนหนอ ดวยวาดิฉนั ประสงคจะเฝาพระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา ภิกษุเหลานั้นทูลวาขอถวายพระพร ขอมหาบพิตรจงเงียบเสียงเสด็จเขาไปยัง
พระวิหารซึ่งมีประตูปดนั่นแลว ไมรีบดวน เสด็จเขาไปยังระเบียงทรงกระแอม ทรงเคาะอกเลา
ประตูเถิด พระผูมีพระภาคจักทรงเปดประตูรับ ขอถวายพระพร ครั้งนัน้ แล พระเจาปเสนทิโกศล
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ทรงเงียบเสียง เสด็จเขาไปยังวิหารที่มีประตูปดนั้น ครั้นแลวมิไดทรงรีบดวน เสด็จเขาไปยัง
ระเบียงแลว ทรงกระแอม ทรงเคาะอกเลาประตูพระผูมพี ระภาคทรงเปดประตูรับ ครั้งนั้นแล
พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปสูวิหาร ซบพระเศียรลงที่พระบาททัง้ คูของพระผูมีพระภาคทรง
จุบพระบาททัง้ สองของพระผูมีพระภาคดวยพระโอฐ ทรงนวดดวยพระหัตถทั้งสอง และทรง
ประกาศพระนามวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล หมอมฉันคือ
พระเจาปเสนทิโกศล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรทรงเห็นอํานาจประโยชนอะไรเลา
จึงทรงทําความนบนอบอยางยิ่ง มอบถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ใน
สรีระนี้ ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นความกตัญูกตเวที
จึงทําความนบนอบอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค
เพราะพระผูมพี ระภาคทรงปฏิบัติเพื่อประโยชนแกชนหมูม าก เพื่อความสุขแกชนหมูมาก เพื่อ
เกื้อกูลแกชนหมูมากทรงยังชนหมูมากใหดํารงอยูในอริยญายธรรม คือ ความเปนผูม ีกัลยาณธรรม
ความเปนผูมีกศุ ลธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนแี้ ลจึงทําความ
นอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ในพระผูมีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมพี ระภาคทรงเปนผูมีศีล มีศีลอันเจริญ มีศีลอันประเสริฐ
มีศีลเปนกุศล ทรงเปนผูประกอบแลวดวยกุศลศีล ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจ
ประโยชนแมนี้แล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่งถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็น
ปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมพี ระภาคทรงถือการอยูปาเปนวัตร ทรงเสพเสนาสนะอันสงัด
ซึ่งตั้งอยูแนวปา ตลอดกาลนาน ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนแี้ ล
จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมี
พระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมพี ระภาคทรงสันโดษดวยจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและเภสัช
บริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามได ขาแตพระองคผูเจริญหมอมฉันเห็นอํานาจประโยชน
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แมนี้แล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ใน
พระผูมีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมพี ระภาคทรงเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปน
ผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี ทรงเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ขาแต
พระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนแี้ ลจึงทําความนอบนอมอยางยิง่ ถวาย
ความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ในพระผูม ีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมพี ระภาคทรงเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก
ซึ่งกถาเปนเครื่องขัดเกลาอยางยิ่ง เปนที่สบายแหงการเที่ยวไปแหงจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิ
กถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถาสีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา วิมุตติญาณ
ทัสสนกถา ขาแตพระองคผูเจริญหมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนแี้ ล จึงทําความนอบนอม
อยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูม ีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมพี ระภาคทรงเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก
ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบนั ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็น
อํานาจประโยชนแมนแี้ ล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตา
เห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมพี ระภาคทรงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือชาติหนึ่งบาง
สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบางยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง
สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบางพันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัป
เปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา
ในภพโนน เรามีชื่ออยางนี้มโี คตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุข เสวยทุกข
อยางนี้มีกําหนดอายุเพียงเทานี้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น
เราก็เปนผูมีชอื่ ยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนี้ มีกําหนดอายุเพียงเทานี้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ ทรงระลึกชาติกอน
ไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศดวยประการฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ
หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนแี้ ลจึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบ
ดวยเมตตาเห็นปานนี้ในพระผูมีพระภาค ฯ
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อีกประการหนึ่ง พระผูมพี ระภาคยอมทรงเห็นหมูสตั วผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย
ยอมทรงรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ยอมทรงเห็นหมูส ัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย
ยอมทรงรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเห็น
อํานาจประโยชนแมนแี้ ล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตา
เห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผูมพี ระภาคทรงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยพระปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนแมนี้แล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออัน
ประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาค ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเปนผูมีกิจมาก มีกรณียะมากขอถวายบังคมลาไป ณ
บัดนี้ พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอมหาบพิตรทรงสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกสลเสด็จลุกขึ้นจากอาสน ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทํา
ประทักษิณแลว เสด็จกลับไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรคที่ ๓
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สีหสูตร
๒. อธิมุตติสูตร
๓. กายสูตร
๔. จุนทสูตร
๕. กสิณสูตร
๖. กาลีสูตร
๗. มหาปญหาสูตรที่ ๑ ๘. มหาปญหาสูตรที่ ๒
๙. โกศลสูตรที่ ๑
๑๐. โกศลสูตรที่ ๒ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 63
อุปาลิวรรคที่ ๔
อุปาลิสูตรที่ ๑
[๓๑] ... ครัง้ นั้นแล ทานพระอุบาลีไดเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระตถาคตทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไรหนอแล จึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ทรงแสดงปาติโมกขแกสาวกทั้งหลาย ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุบาลี ตถาคตอาศัยอํานาจประโยชน๑๐ ประการแล จึง
บัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวกทั้งหลาย ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เพื่อความตั้งอยู
ดวยดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความอยูสําราญแหงสงฆ ๑เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่อการอยูสําราญ
แหงภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก ๑เพื่อปองกันอาสวะทั้งหลายอันเปนไปในปจจุบนั ๑ เพื่อ
กําจัดอาสวะทัง้ หลายอันเปนไปในสัมปรายภพ ๑ เพื่อความเลื่อมใสแหงบุคคลทั้งหลายผูยังไม
เลื่อมใส ๑เพื่อความเจริญยิ่งแหงความเลื่อมใสของบุคคลทั้งหลายผูเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความ
ตั้งมั่นแหงสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะหวินยั ๑ ดูกรอุบาลี ตถาคตอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐
ประการนี้แล จึงบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวกทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑
อุปาลิสูตรที่ ๒
อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ การหยุดสวดปาติโมกขมีกี่ประการ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี การหยุดสวดปาติโมกขมี ๑๐ ประการ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุผูตองปาราชิกนั่งอยูใ นบริษัทนั้น ๑ กถาปรารภปาราชิกเปนเรื่องยังทําคางอยู ๑ อนุปสัมบัน
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นั่งอยูในบริษทั นั้น ๑ กถาปรารภอนุปสัมบันเปนเรื่องยังทําคางอยู ๑ ผูบอกลาสิกขานั่งอยูใน
บริษัทนั้น ๑ กถาปรารภผูบอกลาสิกขาเปน เรื่องยังทําคางอยู ๑ บัณเฑาะกนั่งอยูใ นบริษัทนั้น ๑
กถาปรารภบัณเฑาะกเปนเรื่องยังทําคางอยู ๑ ผูประทุษรายนางภิกษุณนี ั่งอยูในบริษทั นั้น ๑
กถาปรารภผูประทุษรายนางภิกษุณีเปนเรื่องยังทําคางอยู ๑ ดูกรอุบาลี การหยุดสวดปาติโมกขมี
๑๐ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๒
อุพพาหสูตร
[๓๒] อุ. ขาแตพระองคผเู จริญ ภิกษุประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแลสงฆพึงสมมติ
เพื่อใหเปนผูรื้อฟนอธิกรณ ฯ
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการแล สงฆพึงสมมติเพื่อใหเปนผู
รื้อฟนอธิกรณ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศลี สํารวมแลวใน
ปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑เปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูสดับมาก
ทรงไว คลองปาก ขึ้นใจแทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ ซึ่งธรรมอันงามในเบือ้ งตน งามในทามกลาง
งามในที่สุดประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑
ปาติโมกขทั้ง ๒ เปนอุเทศอันภิกษุนั้นจําดีแลว จําแนกดีแลว กลาวดีแลว โดยพิสดาร วินิจฉัย
ดีแลวโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ ๑ อนึ่ง ภิกษุนั้นเปนผูเครงครัดในวินัยไมงอนแงน ๑ เปน
ผูสามารถเพื่ออันยังคูความทัง้ ๒ ฝายใหยนิ ยอม ใหตรวจดู ใหเห็นเหตุผล ใหเลื่อมใสได ๑ เปน
ผูฉลาดในการยังอธิกรณอันเกิดขึ้นใหระงับ ๑ รูอธิกรณ ๑ รูเหตุเปนทีเ่ กิดขึ้นแหงอธิกรณ ๑ รู
ความดับแหงอธิกรณ ๑รูทางปฏิบัติเปนเครื่องถึงความดับอธิกรณ ๑ ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม๑๐ ประการนี้แล สงฆพึงสมมติเพื่อใหเปนผูรื้อฟนอธิกรณ ฯ
จบสูตรที่ ๓
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อุปสัมปทาสูตร
[๓๓] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแลพึงใหกุลบุตร
อุปสมบท ฯ
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการแล พึงใหกุลบุตรอุปสมบท
๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวร ถึงพรอม
ดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงสุต สั่งสมสุตะ เปนผูสดับมาก ทรงไว คลองปาก ขึ้นใจ
แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิซึ่งธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ ปาติโมกขเปนอุเทศ
อันภิกษุนั้นจําดีแลว จําแนกดีแลว ใหเปนไปดีแลว โดยพิสดาร วินิจฉัยดีแลวโดยสูตรโดย
อนุพยัญชนะ ๑ ภิกษุนั้นเปนผูสามารถเพื่ออุปฏฐากเองหรือเพื่อใหผูอื่นอุปฏฐากซึ่งสัทธิวิหาริก
ผูเปนไข ๑ เปนผูสามารถเพื่อระงับเองหรือใหผูอื่นระงับความไมยนิ ดียิ่ง (ของสัทธิวิหาริก) ๑
เปนผูสามารถเพื่อบรรเทาความรําคาญอันเกิดขึ้นแลวไดโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพื่อเปลื้อง
ความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแลวโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหสมาทานในอธิศีล ๑ เปนผูสามารถ
เพื่อใหสมาทานในอธิจิต ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหสมาทานในอธิปญญา ๑ ดูกรอุบาลีภกิ ษุผู
ประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล พึงใหกุลบุตรอุปสมบท ฯ
จบสูตรที่ ๔
นิสสยสูตร
[๓๔] อุ. ขาแตพระองคผเู จริญ ภิกษุผูประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแล พึงให
นิสัย ฯลฯ
จบสูตรที่ ๕
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สามเณรสูตร
อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแล พึงใหสามเณร
อุปฏฐาก ฯ
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการแล พึงใหสามเณรอุปฏฐาก
๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมศี ีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใ น
สิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ ๑ ปาติโมกขเปนอุเทศอัน
ภิกษุนั้นเรียนดีแลว ฯลฯ ๑ ภิกษุนั้นเปนผูสามารถเพื่ออุปฏฐากเอง หรือเพื่อใหผูอื่นอุปฏฐากซึ่ง
สัทธิวิหาริกผูเปนไข ๑ เปนผูสามารถเพื่อระงับเองหรือเพื่อใหผูอื่นชวยระงับซึ่งความไมยินดี
ยิ่ง ๑เปนผูสามารถเพื่อบรรเทาความรําคาญที่เกิดขึ้นแลวโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพื่อเปลื้อง
ความเห็นผิดทีเ่ กิดขึ้นแลวโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหสมาทานในอธิศีล ๑ เปนผูสามารถ
เพื่อใหสมาทานในอธิจิต ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหสมาทานในอธิปญญา ๑ ดูกรอุบาลี ภิกษุ
ผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล พึงใหสามเณรอุปฏ ฐาก ฯ
จบสูตรที่ ๖
อุปาลิสังฆเภทสูตร
[๓๕] อุ. ขาแตพระองคผเู จริญ พระองคตรัสวา สังฆเภท สังฆเภทดังนี้ สงฆจะ
เปนผูแตกกันดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ฯ
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินยั นี้ ยอมแสดงสิ่งที่ไมใชธรรมวา เปนธรรม ๑
ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวาไมเปนธรรม ๑ ยอมแสดงสิง่ ที่ไมใชวนิ ัยวาเปนวินัย ๑ ยอมแสดง
สิ่งที่เปนวินยั วาไมเปนวินัย ๑ ยอมแสดงสิง่ ที่ตถาคตไมไดกลาวไวไมไดบอกไววา ตถาคต
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กลาวไวบอกไว ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตกลาวไวบอกไววา ตถาคตไมไดกลาวไวไมไดบอกไว ๑
ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมเคยประพฤติมาวา ตถาคตเคยประพฤติมา ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคต
เคยประพฤติมาวา ตถาคตไมเคยประพฤติมา ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมบัญญัติไววา ตถาคต
บัญญัติไว ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววา ตถาคตไมบัญญัติไว ๑ ภิกษุเหลานั้นยอม
ทอดทิ้งกัน แยกจากกัน ทําสังฆกรรมแยกกัน สวดปาติโมกขแยกจากกัน ดวยวัตถุ ๑๐
ประการนี้ ดูกรอุบาลี สงฆจะเปนผูแตกกันดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
อุปาลิสามัคคีสูตร
[๓๖] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา สังฆสามัคคี สังฆสามัคคี ดังนี้
สงฆจะเปนผูพ รอมเพรียงกันดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ฯ
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินยั นี้ ยอมแสดงสิ่งที่ไมใชธรรมวาไมใชธรรม ๑
ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวาเปนธรรม ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ไมเปนวินัยวาไมเปนวินัย ๑ ยอม
แสดงสิ่งที่เปนวินัยวาเปนวินยั ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดกลาวไวไมไดบอกไววา ตถาคต
ไมไดกลาวไวไมไดบอกไว ๑ ยอมแสดงสิง่ ที่ตถาคตกลาวไวบอกไววาตถาคตกลาวไวบอกไว ๑
ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมเคยประพฤติมาวา ตถาคตไมเคยประพฤติมา ๑ ยอมแสดงสิง่ ที่ตถาคต
เคยประพฤติมาวา ตถาคตเคยประพฤติมา ๑ ยอมแสดงสิง่ ที่ตถาคตไมไดบัญญัติวา ตถาคตไมได
บัญญัติไว ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววาตถาคตบัญญัติไว ๑ ภิกษุเหลานั้นยอมไม
ทอดทิ้งกัน ไมแยกจากกัน ไมทําสังฆกรรมแยกจากกัน ไมสวดปาติโมกขแยกจากกัน ดวย
วัตถุ ๑๐ ประการนี้ดูกรอุบาลี สงฆยอมเปนผูพรอมเพรียงกันดวยเหตุมปี ระมาณเทานีแ้ ล ฯ
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จบสูตรที่ ๘
อานันทสังฆเภทสูตร
[๓๗] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวาขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา
สังฆเภท สังฆเภท ดังนี้ สงฆจะเปนผูแ ตกกันดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงสิ่งที่ไมใชธรรมวา
เปนธรรม ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวา ไมใชธรรม ... ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดบญ
ั ญัติไววา
ตถาคตบัญญัติไว ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววา ตถาคตไมไดบัญญัติไว ภิกษุเหลานั้น
ยอมทอดทิ้งกัน ยอมแยกจากกัน ยอมทําสังฆกรรมแยกกัน สวดปาติโมกขแยกจากกัน
ดวยวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ดูกรอานนท สงฆจะเปนผูแตกกันดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล ฯ
[๓๘] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บุคคลผูที่ทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกัน จะประสบ
ผลอะไร พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท บุคคลผูที่ทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันนั้นจะประสพผลอันเผ็ดรอนซึ่ง
ตั้งอยูตลอดกัปหนึ่ง ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ผลอันเผ็ดรอนซึ่งตั้งอยูตลอดกัปหนึ่ง คืออะไร
พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท บุคคลผูที่ทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยูในนรก
ตลอดกัปหนึ่ง ฯ
บุคคลผูทําลายสงฆใหแตกกัน ยินดีแลวในการแตกแยก
ตั้งอยูในอธรรม เปนผูเขาถึงอบาย เขาถึงนรก ตั้งอยูใ น
นรกนั้นตลอดกัปหนึ่ง ยอมพลาดจากธรรมเปนแดนเกษม
จากโยคะ ยอมเสวยกรรมอยูในนรกตลอดกัปหนึ่ง เพราะ
ทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันใหแตกกัน ฯ
จบสูตรที่ ๙
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อานันทสังฆสามัคคีสูตร
[๓๙] ทานพระอานนททลู ถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวาสังฆสามัคคี
สังฆสามัคคี ดังนี้ สงฆจะเปนผูพรอมเพรียงกันดวยเหตุมปี ระมาณเทาไรหนอแล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงสิ่งที่ไมใชธรรมวา
ไมใชธรรม ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวาเปนธรรม ... ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดบญ
ั ญัติไววา
ตถาคตไมไดบญ
ั ญัติไว ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไดบัญญัติไววา ตถาคตไดบัญญัติไว ภิกษุเหลานั้น
ยอมไมทอดทิง้ กัน ไมแยกจากกัน ไมทําสังฆกรรมแยกกัน ไมสวดปาติโมกขแยกจากกัน
ดวยวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ดูกรอานนท สงฆยอ มเปนผูพรอมเพรียงกันดวยเหตุมีประมาณเทานีแ้ ล ฯ
[๔๐] อา. ขาแตพระองคผเู จริญ ก็บุคคลผูสมานสงฆผูแตกกันแลวใหพรอมเพรียงกัน
จะประสพผลอะไร พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท บุคคลผูที่ทําสงฆผูแตกกันแลวใหพรอมเพรียงกันนั้นจะประสพบุญ
อันประเสริฐ ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุญอันประเสริฐคืออะไร พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท บุคคลผูสมานสงฆผูแตกกันแลวใหพรอมเพรียงกันนั้นจะบันเทิงอยู
ในสวรรคตลอดกัปหนึ่ง ฯ
ความพรอมเพรียงแหงสงฆ เปนเหตุใหเกิดความสุข และ
บุคคลผูอนุเคราะหสงฆผูพรอมเพรียงกันแลว ผูยินดีแลวใน
ความพรอมเพรียงกัน ตั้งอยูในธรรม ยอมไมพลาดจากธรรม
เปนแดนเกษมจากโยคะ ยอมบันเทิงอยูในสวรรคตลอด
กัปหนึ่ง เพราะสมานสงฆใหพรอมเพรียงกัน ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอุปาลิวรรคที่ ๔
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุปาลิสูตรที่ ๑
๒. อุปาลิสูตรที่ ๒
๓. อุพพาหสูตร
๔. อุปสัมปทาสูตร
๕. นิสสยสูตร
๖. สามเณรสูตร
๗. อุปาลิสังฆเภทสูตร
๘. อุปาลิสังฆสามัคคีสูตร
๙. อานันทสังฆเภทสูตร
๑๐. อานันทสังฆสามัคคีสูตร ฯ
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อักโกสวรรคที่ ๕
วิวาทสูตร
[๔๑] ครั้งนั้นแล ทานพระอุบาลีไดเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหความหมายมั่น การทะเลาะ การแกงแยง และการ
วิวาทเกิดขึ้นในสงฆ ที่เปนเหตุใหภิกษุทั้งหลายอยูไมสําราญ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยอมแสดงสิ่งที่ไมเปนธรรมวา
เปนธรรม ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวาไมเปนธรรม ยอมแสดงสิ่งที่ไมเปนวินยั วาเปนวินัย
ยอมแสดงสิ่งที่เปนวินัยวาไมเปนวินยั ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดกลาวไว ไมไดบอกไววา
ตถาคตไดกลาวไวไดบอกไวยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไดกลาวไวไดบอกไววา ตถาคตไมไดกลาวไว
ไมไดบอกไวยอ มแสดงสิ่งที่ตถาคตไมเคยประพฤติมาวา ตถาคตเคยประพฤติมา ยอมแสดง
สิ่งที่ตถาคตเคยประพฤติมาวา ตถาคตไมเคยประพฤติมา ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดบัญญัติไววา
ตถาคตไดบัญญัติไว ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไดบัญญัติไววา ตถาคตไมไดบัญญัติไว ดูกรอุบาลี
นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหความหมายมั่น การทะเลาะการแกงแยง และการวิวาทเกิด
ขึ้นในสงฆ ที่เปนเหตุใหภิกษุทั้งหลายอยูไมสําราญ ฯ
จบสูตรที่ ๑
วิวาทมูลสูตรที่ ๑
[๔๒] อุ. ขาแตพระองคผเู จริญ มูลเหตุแหงการวิวาท มีเทาไรหนอแล ฯ
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พ. ดูกรอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทมี ๑๐ ประการ ๑๐ ประการเปนไฉนดูกรอุบาลี
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงสิ่งที่ไมเปนธรรมวาเปนธรรม ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวาไม
เปนธรรม ... ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดบญ
ั ญัติไววา ตถาคตไดบัญญัติไว ยอมแสดงสิ่งที่
ตถาคตไดบัญญัติไววา ตถาคตไมไดบัญญัติไว ดูกรอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทมี ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
วิวาทมูลสูตรที่ ๒
[๔๓] อุ. ขาแตพระองคผเู จริญ มูลเหตุแหงการวิวาท มีเทาไรหนอแล ฯ
พ. ดูกรอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทมี ๑๐ ประการ ๑๐ ประการเปนไฉนดูกรอุบาลี
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงสิ่งที่ไมเปนอาบัติวาเปนอาบัติ ยอมแสดงสิ่งที่เปนอาบัติวาไม
เปนอาบัติ ยอมแสดงอาบัติเบาวา เปนอาบัติหนัก ยอมแสดงอาบัติหนักวาเปนอาบัติเบา
ยอมแสดงอาบัติชั่วหยาบวา ไมเปนอาบัติชวั่ หยาบยอมแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา เปนอาบัติ
ชั่วหยาบ ยอมแสดงอาบัติมสี วนเหลือวาเปนอาบัติไมมสี วนเหลือ ยอมแสดงอาบัติไมมีสวน
เหลือวา เปนอาบัติมีสวนเหลือ ยอมแสดงอาบัติที่ทําคืนไดวา เปนอาบัติที่ทําคืนไมได ยอม
แสดงอาบัติทที่ ําคืนไมไดวา เปนอาบัติทําคืนได ดูกรอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทมี ๑๐ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
กุสินาราสูตร
[๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูที่ไพรสณฑเปนทีน่ ําไปทําพลีกรรม ใกล
กรุงกุสินารา ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอ ื่น พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการในตน พึงเขาไปตั้งธรรม ๕ ประการ
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ไวในตน แลวจึงโจทผูอื่น ธรรม ๕ ประการอันภิกษุพึงพิจารณาในตนเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาอยางนี้วา เราเปนผูมีกายสมาจารอันบริสุทธิ์
เราเปนผูประกอบดวยกายสมาจารอันบริสุทธิ์ ไมขาด ไมบกพรองหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยู
แกเราหรือไมหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุมไิ ดเปนผูมีกายสมาจารอันบริสุทธิ์ มิไดเปน
ผูประกอบดวยกายสมาจารอันบริสุทธิ์ ไมขาด ไมบกพรองไซร จะมีผูวากลาวภิกษุนั้นวา
เชิญทานจงศึกษาความประพฤติทางกายเสียกอนเถิด จะมีผูวากลาวภิกษุนั้น ดังนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาอยางนีว้ า เราเปนผูมี
วจีสมาจารบริสุทธิ์ เราเปนผูประกอบดวยวจีสมาจารอันบริสุทธิ์ ไมขาด ไมบกพรองหรือหนอ
ธรรมนี้มีพรอมอยูแกเราหรือไมหนอดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุมิไดเปนผูมีวจีสมาจารบริสุทธิ์
มิไดประกอบดวยวจีสมาจารอันบริสุทธิ์ ไมขาด ไมบกพรองไซร จะมีผูวากลาวภิกษุนั้นวา
เชิญทานจงศึกษาความประพฤติทางวาจาเสียกอนเถิด จะมีผูวากลาวภิกษุนั้น ดังนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาอยางนีว้ า เราเขาไป
ตั้งเมตตาจิตไมอาฆาตไวในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายแลวหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยูแกเรา
หรือไมหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุไมเขาไปตั้งเมตตาจิตไมอาฆาตไวในเพื่อนสพรหมจารี
ทั้งหลายไซร จะมีผูวากลาวภิกษุนั้นวา เชิญทานจงเขาไปตั้งเมตตาจิตไวในเพื่อนสพรหมจารี
ทั้งหลายเสียกอนเถิดจะมีผวู า กลาวภิกษุนนั้ ดังนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาอยางนีว้ า เราเปน
พหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงไวคลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดี
ดวยทิฐซิ ึ่งธรรมอันงามในเบือ้ งตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอม
ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยูแกเราหรือไมหนอ
ดูกรภิกษุทั้งหลายหากภิกษุไมเปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ไมเปนผูไดสดับมามาก
ทรงไวคลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิซึ่งธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงไซร จะมีผู
วากลาวภิกษุนนั้ วา เชิญทานจงเลาเรียนคัมภีรเสียกอนเถิด จะมีผวู ากลาวภิกษุนนั้ ดังนี้ ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาอยางนีว้ า เราจํา
ปาติโมกขทั้ง ๒ ไดดแี ลว จําแนกดีแลว ใหเปนไปดีแลวโดยพิสดาร วินจิ ฉัยดีแลวโดยสูตร
โดยอนุพยัญชนะหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยูแกเราหรือไมหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุ
เปนผูไมจําปาติโมกขทั้ง ๒ ไดดีแลว มิไดจําแนกดีแลว มิไดใหเปนไปดีแลวโดยพิสดาร มิได
วินิจฉัยดวยดีโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ภิกษุนั้นถูกถามวา ทานผูมีอายุ สิกขาบทนี้พระผูมี
พระภาคตรัสแลวในที่ไหน ดังนี้ แกไมได จะมีผูวากลาวภิกษุนั้นวา เชิญทานศึกษาวินยั
เสียกอนเถิด จะมีผูวากลาวภิกษุนั้น ดังนี้ ธรรม ๕ ประการนี้ อันภิกษุผูเปนโจทกพึงพิจารณา
ในตน ฯ
ธรรม ๕ ประการ อันภิกษุผูเปนโจทกพึงใหเขาไปตัง้ ไวในตนเปนไฉนคือ จักกลาว
โดยกาลอันควร จักไมกลาวโดยกาลอันไมควร ๑ จักกลาวดวยคําจริง จักไมกลาวดวยคําไมจริง ๑
จักกลาวดวยคําออนหวาน จักไมกลาวดวยคําหยาบ ๑ จักกลาวดวยคําอันประกอบดวยประโยชน
จักไมกลาวดวยคําอันไมประกอบดวยประโยชน ๑ จักมีเมตตาจิตกลาว จักไมเพงโทษกลาว ๑
ธรรม๕ ประการนี้ อันภิกษุผเู ปนโจทกพึงเขาไปตั้งไวในตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนโจทก
ประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการนี้ในตน พึงเขาไปตั้งธรรม ๕ ประการนี้ไวในตน
แลวจึงโจทผูอนื่ ฯ
จบสูตรที่ ๔
ปเวสนสูตร
[๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นในมี๑๐ ประการ ๑๐
ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาในโลกนีป้ ระทับอยูกับพระมเหสี ภิกษุเขาไป
ในที่นั้น พระมเหสีเห็นภิกษุนั้นแลวยอมทรงยิ้มแยมหรือภิกษุเห็นพระมเหสีแลวยิ้มแยมก็ดี
พระราชาก็จกั ทรงสงสัยในอาการนั้นอยางนี้วา คนทั้ง ๒ นี้คงไดทําแลว หรือจักทํากรรมอยางใด
อยางหนึ่งเปนแน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปสูพระราชวังชั้นในขอที่ ๑ ฯ
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อีกประการหนึ่ง พระราชาทรงมีกิจมาก มีกรณียมาก เสด็จไปหาหญิงคนใดคนหนึง่ แลว
ทรงระลึกไมได หญิงนั้นยอมตั้งครรภดวยพระราชานั้นพระราชาก็จกั ทรงสงสัยในการตั้งครรภนั้น
อยางนี้วา เวนบรรพชิตแลว ใครๆ อื่นไมเขามาในพระราชวังชั้นในนี้ กรรมนี้จะพึงเปนกรรม
ของบรรพชิตกระมังหนอดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวังชัน้ ในขอที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง รัตนะอยางใดอยางหนึง่ ในพระราชวังชั้นในหายไปพระราชาก็จกั ทรง
สงสัยในการทีร่ ัตนะหายไปนั้นอยางนี้วา เวนบรรพชิตแลวใครๆ อื่นไมเขามาในพระราชวังชั้นในนี้
กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปนโทษในการเขาไป
ในพระราชวังชั้นในขอที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง เรื่องลับอันเปนภายในในพระราชวังชั้นในแพรงพรายออกภายนอก
พระราชาก็จะทรงสงสัยในการที่เรื่องลับแพรงพรายออกภายนอกนัน้ อยางนีว้ า เวนบรรพชิตแลว
ใครๆ อื่นไมเขามาในพระราชวังชั้นในนี้ กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ในพระราชวังชั้นใน บิดายอมปรารถนาเพื่อจะฆาบุตรหรือบุตรยอม
ปรารถนาเพื่อจะฆาบิดา คนทั้ง ๒ ฝายนัน้ จะสงสัยอยางนี้วาเวนบรรพชิตแลว ใครๆ อื่นไม
เขามาในพระราชวังชั้นในนี้ กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๕ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระราชายอมทรงตั้งบุคคลผูควรแกตําแหนงต่ําไวในตําแหนงสูง คน
ทั้งหลายไมพอใจการแตงตัง้ นั้น จะมีความสงสัยอยางนีว้ าพระราชาทรงคลุกคลีดวยบรรพชิต
กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปนโทษในการเขาไปใน
พระราชวังชั้นในขอที่ ๖ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระราชายอมทรงตั้งบุคคลผูควรแกตําแหนงสูงไวในตําแหนงต่ํา คน
ทั้งหลายไมพอใจการแตงตัง้ นั้น จะมีความสงสัยอยางนีว้ าพระราชาทรงคลุกคลีดวยบรรพชิต
กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปนโทษในการเขาไปใน
พระราชวังชั้นในขอที่ ๗ ฯ
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อีกประการหนึ่ง พระราชายอมทรงสงกองทัพไปในกาลอันไมควร คนทั้งหลายไมพอใจ
ในการที่สงกองทัพไปนั้น จะมีความสงสัยอยางนีว้ า พระราชาทรงคลุกคลีดวยบรรพชิต กรรมนี้
จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวัง
ชั้นในขอที่ ๘ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระราชาทรงสงกองทัพไปในกาลอันควร แลวรับสั่งใหกลับเสียใน
ระหวางทาง คนทั้งหลายไมพอใจการใหกองทัพกลับเสียในระหวางทางนั้น จะมีความสงสัย
อยางนี้วา พระราชาทรงคลุกคลีดวยบรรพชิต กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๙ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระราชวังชั้นในเปนทีค่ ับคั่งดวยชาง คับคั่งดวยมาคับคั่งดวยรถ มีรูป
เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ซึ่งเปนของไมสมควรแกบรรพชิต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๑๐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นใน ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
สักกสูตร
[๔๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกลกรุงกบิลพัสดุ สักก
ชนบท ครั้งนั้นแล อุบาสกชาวสักกชนบทเปนอันมาก ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ในวันอุโบสถ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาค
ไดตรัสถามอุบาสกชาวสักกชนบทวาดูกรอุบาสกชาวสักกชนบททั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมรักษา
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลหรือ อุบาสกชาวสักกชนบทเหลานั้นกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ บางคราวขาพระองคทั้งหลายยอมรักษาอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘บางคราว
ไมไดรักษา พระพุทธเจาขา ฯ
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พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ไมเปนลาภของทานทั้งหลายเสียแลวทานทั้งหลาย
ไมไดดีเสียแลว ที่ทานทั้งหลายเมื่อชีวิตมีภยั เพราะความโศก มีภยั เพราะความตายอยูอยางนี้
บางคราวก็รักษาอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘บางคราวก็ไมไดรักษา ดูกรอุบาสกชาวสักกะ
ทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรษุ ในโลกนีพ้ ึงยังทรัพยกึ่งกหาปณะ
ใหเกิดขึ้นทุกๆ วันดวยการงานอันชอบโดยไมแตะตองอกุศลเลย สมควรจะกลาวไดหรือไมวา
เปนบุรุษฉลาดสมบูรณดวยความหมั่น ฯ
อุ. สมควรกลาวไดอยางนั้น พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรษุ
ในโลกนี้พึงยังทรัพยกหาปณะหนึ่งใหเกิดขึน้ ทุกๆ วัน ดวยการงานอันชอบโดยไมแตะตองอกุศล
เลย สมควรจะกลาวไดหรือไมวา เปนบุรุษผูฉลาดสมบูรณดว ยความหมั่น ฯ
อุ. สมควรกลาวไดอยางนั้น พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรษุ
ในโลกนี้ พึงยังทรัพย ๒ กหาปณะ ๓ กหาปณะ ๔ กหาปณะ๕ กหาปณะ ๖ กหาปณะ ๗
กหาปณะ ๘ กหาปณะ ๙ กหาปณะ ๑๐ กหาปณะ๒๐ กหาปณะ ๓๐ กหาปณะ ๔๐
กหาปณะ ๕๐ กหาปณะ ๑๐๐ กหาปณะใหเกิดขึ้นทุกๆ วัน ดวยการงานอันชอบโดยไมแตะตอง
อกุศลเลย สมควรจะกลาวไดหรือไมวา เปนบุรุษผูฉลาดสมบูรณดวยความหมั่น ฯ
อุ. สมควรกลาวไดอยางนั้น พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรษุ นั้น
เมื่อยังทรัพย ๑๐๐ กหาปณะ ๑๐๐๐ กหาปณะ ใหเกิดขึ้นทุกๆ วัน เก็บทรัพยที่ตนไดแลวๆ ไว
เปนผูมีชีวิตรอยป จะพึงประสบกองโภคสมบัติเปนอันมากบางหรือหนอ ฯ
อุ. พึงเปนอยางนั้นได พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรษุ นั้น
จะพึงเสวยความสุขโดยสวนเดียวอยูหนึ่งคืน หนึ่งวันหรือกึ่งวัน อันมีโภคสมบัติเปนเหตุ
มีโภคสมบัติเปนแดนเกิด มีโภคสมบัติเปนที่ตั้งบางหรือหนอ ฯ
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อุ. มิไดเปนอยางนั้นเลย พระพุทธเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเปนเหตุอะไร ฯ
อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะกามทั้งหลายเปนของไมเที่ยง เปนของวางเปลา เปน
ของหลอกลวง เปนของมีความฉิบหายไปเปนธรรมดา ฯ
พ. ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย สวนสาวกของเราในธรรมวินยั นีเ้ ปนผูไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว ปฏิบัติตามที่เราพร่ําสอนอยูตลอด ๑๐ ป พึงเปนผูเสวยความสุข
โดยสวนเดียวตลอดรอยปกม็ ี หมื่นปก็มี แสนปก็มี และสาวกของเรานัน้ แล พึงเปนสกทาคามี
ก็มี เปนอนาคามีก็มี เปนโสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ๑๐ ปจงยกไว
สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว ปฏิบัติตามที่เรา
พร่ําสอนตลอด ๙ ป ๘ ป ๗ ป ๖ ป ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป ๑ ปพึงเปนผูเสวยความสุข
โดยสวนเดียวตลอดรอยปกม็ ี หมื่นปก็มี แสนปก็มีและสาวกของเรานัน้ แล พึงเปนสกทาคามีก็มี
พึงเปนอนาคามีก็มี เปนโสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ๑ ปจงยกไว
สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว ปฏิบัติตาม
ที่เราพร่ําสอนตลอด ๑๐ เดือน พึงเปนผูเสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปก็มีหมื่นปกม็ ี
แสนปก็มี และสาวกของเรานัน้ แล พึงเปนสกทาคามีก็มี เปนอนาคามีก็มี เปนโสดาบันปฏิบัติ
ไมผิดก็มี ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย๑๐ เดือนจงยกไว สาวกของเราในธรรมวินยั นี้ เปนผู
ไมประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว ปฏิบัติตามที่เราพร่ําสอนตลอด ๙ เดือน ๘ เดือน
๗ เดือน๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน ๑ เดือน กึ่งเดือน พึงเปนผู
เสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปก็มี หมืน่ ปก็มี แสนปก็มี และสาวกของเรานั้นแล พึงเปน
สกทาคามีก็มี เปนอนาคามีกม็ ี เปนโสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มีดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย
กึ่งเดือนจงยกไว สาวกของเราในธรรมวินยั นี้เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
ปฏิบัติตามที่เราพร่ําสอนตลอด๑๐ คืน ๑๐ วัน พึงเปนผูเสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปก็มี
หมื่นปก็มแี สนปก็มี และสาวกของเรานัน้ แล พึงเปนสกทาคามีก็มี เปนอนาคามีก็มีเปน
โสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ๑๐ คืน ๑๐ วันจงยกไว สาวกของเรา
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ในธรรมวินยั นี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ปฏิบัติตามที่เราพร่ําสอนตลอด
๙ คืน ๙ วัน ๘ คืน ๘ วัน ๗ คืน๗ วัน ๖ คืน ๖ วัน ๕ คืน ๕ วัน ๔ คืน ๔ วัน ๓ คืน
๓ วัน ๒ คืน๒ วัน ๑ คืน ๑ วัน พึงเปนผูเสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปก็มี หมื่นปกม็ ี
แสนปก็มี และสาวกของเรานัน้ แล พึงเปนสกทาคามีก็มี เปนอนาคามีก็มีเปนโสดาบันปฏิบัติ
ไมผิดก็มี ดูกรอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ไมเปนลาภของทานทั้งหลายเสียแลว ทานทั้งหลาย
ไมไดดแี ลว ทีท่ านทั้งหลาย เมื่อชีวิตมีภยั เพราะความโศก มีภัยเพราะความตายอยางนี้ บางคราว
ก็รักษาอุโบสถอันมีองค ๘บางครั้งก็ไมรักษา ฯ
อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้จักรักษาอุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๖
มหาลิสูตร
[๔๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวันใกลนครเวสาลี
ครั้งนั้นแล กษัตริยลิจฉวีพระนามวามหาลี ไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญอะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัยแหงการทําบาปกรรม แหงความ
เปนไปแหงบาปกรรม พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาลี โลภะแลเปนเหตุเปนปจจัยแหง
การทําบาปกรรม แหงความเปนไปแหงบาปกรรม ดูกรมหาลี โทสะแล ...โมหะแล ... อโยนิโส
มนสิการแล ... ดูกรมหาลี จิตอันบุคคลตั้งไวผิดแลเปนเหตุเปนปจจัยแหงการทําบาปกรรม
แหงความเปนไปแหงบาปกรรม ดูกรมหาลี กิเลสมีโลภะเปนตนนี้แล เปนเหตุเปนปจจัยแหง
การทําบาปกรรมแหงความเปนไปแหงบาปกรรม ฯ
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัย แหงการทํากัลยาณกรรม แหง
ความเปนไปแหงกัลยาณกรรม ฯ
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พ. ดูกรมหาลี อโลภะแลเปนเหตุเปนปจจัยแหงการทํากัลยาณกรรมแหงความเปนไป
แหงกัลยาณกรรม ดูกรมหาลี อโทสะแล ... อโมหะแล ...โยนิโสมนสิการแล ... ดูกรมหาลี
จิตอันบุคคลตั้งไวชอบแล เปนเหตุเปนปจจัยแหงการทํากัลยาณกรรม แหงความเปนไปแหง
กัลยาณกรรม ดูกรมหาลีธรรมมีอโลภะเปนตนนี้แล เปนเหตุเปนปจจัยแหงการทํากัลยาณธรรม
แหงความเปนไปแหงกัลยาณธรรม ดูกรมหาลี ถาธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ลไมพึงมีในโลกชื่อวา
ความประพฤติไมสม่ําเสมอ คือ ความประพฤติอธรรม หรือความประพฤติสม่ําเสมอ คือ
ความประพฤติธรรม ก็จะไมพึงปรากฏในโลกนี้ ดูกรมหาลีก็เพราะธรรม ๑๐ ประการนี้มีพรอมอยู
ในโลก ฉะนัน้ ชื่อวาความประพฤติไมสม่ําเสมอ คือ ความประพฤติอธรรม หรือความประพฤติ
สม่ําเสมอ คือความประพฤติธรรม จึงปรากฏ (ในโลกนี)้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
อภิณหปจจเวกขณธรรมสูตร
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ
๑๐ ประการเปนไฉน คือ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วาเราเปนผูมีเพศตางจากคฤหัสถ ๑
บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา การเลี้ยงชีพของเราเนื่องดวยผูอนื่ ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ
วา อากัปกิรยิ าอยางอื่นอันเราควรทํามีอยู ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา เรายอมติเตียน
ตนเองไดโดยศีลหรือไม ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปน
วิญูชนพิจารณาแลว ติเตียนเราไดโดยศีลหรือไม ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา เราตอง
พลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา เราเปนผูมกี รรมเปน
ของตน เปนทายาทของกรรมมีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย
เราจักทํากรรมใดดีหรือชั่วก็ตาม เราจักตองเปนผูรับผลของกรรมนั้น ๑ บรรพชิตพึงพิจารณา
เนืองๆ วา วันคืนลวงไปๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา เรายอม
ยินดีในเรือนวางเปลาหรือไม ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆวา ญาณทัสนะวิเศษอันสามารถ
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กําจัดกิเลส เปนอริยะ คือ อุตริมนุสธรรมอันเราไดบรรลุแลวมีอยูห รือหนอ ที่เปนเหตุให
เราผูอันเพื่อนพรหมจรรยถามแลวจักไมเปนผูเกอเขินในกาลภายหลัง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ฯ
จบสูตรที่ ๘
สรีรัฏฐธรรมสูตร
[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันตั้งอยูในสรีระ ๑๐ ประการนี้อันบรรพชิตพึงพิจารณา
เนืองๆ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ความหนาว ๑ความรอน ๑ ความหิว ๑ ความกระหาย ๑
ความปวดอุจจาระ ๑ ความปวดปสสาวะ ๑ ความสํารวมกาย ๑ ความสํารวมวาจา ๑ ความ
สํารวมอาชีพ ๑ธรรมเปนเครื่องปรุงแตงภพ อันเปนเหตุใหเกิดในภพตอไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมอันตั้งอยูในสรีระ ๑๐ ประการนี้แล อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ฯ
จบสูตรที่ ๙
ภัณฑนสูตร
[๕๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมากดวยกันกลับจากบิณฑบาตในเวลา
ภายหลังภัต นัง่ ประชุมกันทีห่ อฉัน เกิดหมายมั่นกอความทะเลาะวิวาทกันขึ้น ทิ่มแทงกัน
และกันดวยหอก คือ ปากครั้นเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรน เสด็จเขาไปยังหอฉัน
แลวประทับนัง่ บนอาสนะทีป่ ูลาดไว ครั้นแลวไดตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้ เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ และเรื่องอะไรอันเธอทั้งหลายพัก
คางไวในระหวาง ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
ขาพระองคทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัต นั่งประชุมกันที่หอฉัน เกิดความ
หมายมั่นกอความทะเลาะวิวาทกันขึ้น ทิ่มแทงกันและกันดวยหอก คือ ปากอยู ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายเกิดความหมายมั่นกอ
ความทะเลาะวิวาทกันขึน้ ทิ่มแทงกันและกันดวยหอก คือ ปากอยูนี้เปนกรรมไมสมควร
แกเธอทั้งหลาย ผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐
ประการนี้ เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันทําใหเปนที่รกั ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อ
ความสงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกันสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ธรรม ๑๐ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมศี ีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุเปนผูมีศลี ฯลฯ แมนี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความ
ระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รกั ที่เคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะหกันและกัน ไมววิ าทกัน
สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงไว
คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุเปนพหูสูต ฯลฯ นี้เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพ
กัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกนั และกัน ไมววิ าทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภกิ ษุ
เปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพือ่ นดีนี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปน
ที่รัก ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกนั และกัน ไมววิ าทกัน สามัคคีเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมเครื่องทําใหเปนผูวางาย เปนผู
อดทน มีปรกติรับคําพร่ําสอนโดยเคารพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูวางาย ฯลฯ นี้
เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนทีร่ ักที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพือ่ ความ
สงเคราะหกันและกัน ไมววิ าทกันสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยันไมเกียจครานในกรณียกิจทั้งสูงทั้งต่าํ ของเพื่อนพรหม
จรรยทั้งหลาย ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกรณียกิจนั้น เปนผูสามารถ
เพื่อทํา เพื่อจัดได ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ขอที่ภกิ ษุเปนผูขยันไมเกียจครานในกรณียกิจทั้งสูงทั้งต่ํา
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ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายฯลฯ นี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปน
ที่รัก ที่เคารพกันยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกนั และกัน ไมววิ าทกันสามัคคีเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีความใครในธรรม เปนผูฟงและแสดงธรรมอันเปนที่รัก มีความ
ปราโมทยอยางยิ่งในอภิธรรม ในอภิวินยั ดูกรภิกษุทั้งหลายขอที่ภิกษุเปนผูมีความใครในธรรม ฯลฯ
นี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน เปนไปเพื่อความ
สงเคราะหกันและกันไมววิ าทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อความถึงพรอม
แหงกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคงไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร ฯลฯ นี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึก
ถึงกันและกัน ทําใหเปนที่รกั ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกันและกัน ไมวิวาท
กัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขาร
อันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูส ันโดษดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยของคนไขตามมีตามไดนี้ เปนธรรมที่ตั้ง
แหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนทีร่ ัก ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกนั
และกัน ไมววิ าทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง
ระลึกนึกถึงกิจที่ทําและคําทีพ่ ูดแมนานได ดูกรภิกษุทั้งหลายขอที่ภิกษุเปนผูมีสติ ฯลฯ นี้ เปน
ธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกันทําใหเปนที่รกั ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความ
สงเคราะหกันและกัน ไมววิ าทกันสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาเห็นความ
เกิด ดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุเปน
ผูมีปญญา ฯลฯ นี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน
ยอมเปนไปเพือ่ ความสงเคราะหกนั และกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทํา
ใหเปนที่รกั ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกนั และกัน ไมววิ าทกัน สามัคคีเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอักโกสวรรคที่ ๕
____________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วิวาทสูตร
๒. วิวาทมูลสูตรที่ ๑
๓. วิวาทมูลสูตรที่ ๒ ๔. กุสินาราสูตร
๕. ปเวสนสูตร
๖. สักกสูตร
๗. มหาลิสูตร
๘. อภิณหปจจเวกขณธรรมสูตร
๙. สรีรัฏฐธรรมสูตร ๑๐. ภัณฑนสูตร ฯ
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ปณณาสกที่ ๒
สจิตตวรรคที่ ๑
สจิตตสูตร
[๕๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุไมเปนผูฉลาดในวารจิตของผูอื่นไซร เมื่อเปนเชนนัน้ เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาวา เราทั้งหลายจักเปนผูฉลาดในวารจิตของตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุยอ มเปนผูฉลาดในวารจิตของตนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนหนุมสาว มีปรกติชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตนในคันฉอง
อันบริสุทธิ์หมดจด หรือในภาชนะน้ําอันใส ถาเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ก็พยายามเพื่อขจัด
ธุลีหรือจุดดํานั้นเสีย หากวาเราไมเห็นธุลหี รือจุดดําทีห่ นานั้น ก็ยอมดีใจ มีความดําริอันบริบูรณ
ดวยเหตุน้นั แลวา เปนลาภของเราหนอ หนาของเราบริสุทธิ์แลวหนอ แมฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายการพิจารณาของภิกษุวา เราเปนผูมีอภิชฌาอยูโดยมาก หรือหนอ หรือวาเราไมเปนผูมี
อภิชฌาอยูโดยมาก เราเปนผูม ีจิตพยาบาทอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราไมเปนผูมีจติ ไม
พยาบาทอยูโดยมาก เราเปนผูอันถีนมิทธะกลุมรุมอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูปราศจาก
ถีนมิทธะอยูโดยมาก เราเปนผูฟุงซานอยูโ ดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมฟุงซานอยูโดยมาก
เราเปนผูมีความสงสัยอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูขามพนความสงสัยไดโดยมาก เรา
เปนผูโกรธอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมโกรธอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตเศราหมอง
อยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมีจิตไมเศราหมองอยูโดยมาก เราเปนผูมีกายอันปรารภ
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แรงกลาอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมีกายอันมิไดปรารภแรงกลาอยูโดยมาก เราเปนผู
เกียจครานอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูปรารภความเพียรอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตไม
ตั้งมั่นอยูโดยมากหรือหนอหรือวาเราเปนผูม ีจิตตั้งมั่นอยูโ ดยมาก ดังนี้ ยอมเปนอุปการะมากใน
กุศลธรรมทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถาวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา เราเปนผูมีอภิชฌาอยู
โดยมาก เปนผูมีจิตพยาบาทอยูโดยมาก เปนผูอันถีนมิทธะกลุมรุมอยูโดยมาก เปนผูฟงุ ซาน
อยูโดยมาก เปนผูมีความสงสัยอยูโดยมาก เปนผูมีความโกรธอยูโดยมาก เปนผูมีจิตเศราหมอง
อยูโดยมาก เปนผูมีกายอันปรารภแรงกลาอยูโดยมาก เปนผูเกียจครานอยูโดยมาก เปนผูมีจิต
ไมตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ไซร ภิกษุนนั้ ควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะความ
ขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมทั้งหลาย ที่
เปนบาปอกุศลเหลานั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาอันไฟไหม หรือมีศีรษะอันไฟไหม พึงทํา
ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมนความไมทอ ถอย สติและสัมปชัญญะ
ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะนัน้ ฉันใด ภิกษุนั้น ก็พึงทําความพอใจ
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอ ถอย สติและสัมปชัญญะ ให
มีประมาณยิ่งเพื่อละธรรมทั้งหลายที่เปนบาปเปนอกุศลเหลานั้น ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ถาวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยู ยอมรูอยางนีว้ า เราเปนผูไมมีอภิชฌาอยู
โดยมาก เปนผูมีจิตไมพยาบาทอยูโดยมาก เปนผูปราศจากถีนมิทธะอยูโดยมาก เปนผูไมฟุงซาน
อยูโดยมาก เปนผูขามพนความสงสัยอยูโดยมากเปนผูไมโกรธอยูโดยมาก เปนผูมีจิตไม
เศราหมองอยูโ ดยมาก เปนผูมีกายอันมิไดปรารภแรงกลาอยูโดยมาก เปนผูปรารภความเพียรอยู
โดยมาก เปนผูมีจิตตั้งมั่นอยูโ ดยมากดังนี้ไซร ภิกษุนนั้ ควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานั้นแลว
พึงทําความเพียรเพื่อความสิน้ ไปแหงอาสวะทั้งหลายใหยิ่งขึ้นไป ฯ
จบสูตรที่ ๑
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สาริปุตตสูตร
[๕๒] ณ ทีน่ ั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย
ถาวาภิกษุไมเปนผูฉลาดในวารจิตของผูอื่นไซรเมื่อเปนอยางนั้น ภิกษุนั้นพึงศึกษาวา เราจักเปน
ผูฉลาดในวารจิตของตน ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทัง้ หลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูฉลาดในวารจิตของตนอยางไรดูกรทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนหนุมสาว มีปรกติชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตน
ในคันฉองอันบริสุทธิ์หมดจด หรือในภาชนะน้ําอันใส ถาเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ก็พยายาม
เพื่อขจัดธุลีหรือจุดดํานัน้ เสียหากวาไมเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานัน้ ก็ยอ มดีใจ มีความดําริอัน
บริบูรณดวยเหตุนั้นแลวา เปนลาภของเราหนอ หนาของเราบริสุทธิ์แลวหนอ แมฉันใด
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย การพิจารณาของภิกษุวา เราเปนผูมีอภิชฌาอยูโ ดยมากหรือหนอ หรือ
วาเราเปนผูไมมีอภิชฌาอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตพยาบาทอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมี
จิตไมพยาบาทอยูโดยมาก เราเปนผูอันถีนมิทธะกลุมรุมอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผู
ปราศจากถีนมิทธะอยูโดยมาก เราเปนผูฟุงซานอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไ มฟุงซาน
อยูโดยมาก เราเปนผูมีความสงสัยอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูข ามพนความสงสัยอยู
โดยมากเราเปนผูมีความโกรธอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมมคี วามโกรธอยูโ ดยมาก
เราเปนผูมีจิตเศราหมองอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมีจิตไมเศราหมองอยูโดยมาก เรา
เปนผูมีกายอันปรารภแรงกลาอยูโดยมากหรือหนอหรือวาเราเปนผูมีกายอันมิไดปรารภแรงกลาอยู
โดยมาก เราเปนผูเกียจครานอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูปรารภความเพียรอยูโดยมาก
เราเปนผูมีจิตตั้งมั่นอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูม ีจิตไมตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ ยอมเปน
อุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย ถาวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา เราเปนผูมีอภิชฌา
อยูโดยมาก ฯลฯ เปนผูมีจิตไมตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ไซร ภิกษุนนั้ ควรทําความพอใจ ความ
พยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมปี ระมาณ
ยิ่ง เพื่อละธรรมทั้งหลายที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น ฯ
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ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาอันไฟไหม หรือมีศีรษะอันไฟไหม
พึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมนความไมทอถอย สติและ
สัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิง่ เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะนั้น ฉันใด ภิกษุพงึ ทําความ
พอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ
ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมทั้งหลายที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย ถาวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยูยอมรูอยางนี้วา เราเปนผูไมมีอภิชฌา
อยูโดยมาก ฯลฯ เปนผูมีจิตตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ไซรภกิ ษุนั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานั้น
แลว พึงทําความเพียรเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายใหยิ่งขึ้นไป ฯ
จบสูตรที่ ๒
ฐิติสูตร
[๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมสรรเสริญแมซึ่งความตั้งอยูในกุศลธรรมทั้งหลาย ไฉน
จะสรรเสริญความเสื่อมรอบในกุศลธรรมทั้งหลายเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตเราสรรเสริญความ
เจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความตั้งอยูมิใชความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความตั้งอยูมิใชความเจริญ
อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธาศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ปฏิภาณเทาไร ธรรมเหลานั้นของภิกษุนั้นยอมไมตั้งอยู ยอมไมเจริญขึน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรากลาวขอนี้วา เปนความเสือ่ มในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความตั้งอยู มิใชความเจริญ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายมีอยู มิใชความตั้งอยู มิใชความเจริญ
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความตัง้ อยูในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความเสื่อมมิใชความเจริญ
อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธาศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ปฏิภาณเทาไร ธรรมเหลานั้นของภิกษุนั้นยอมไมเสื่อมยอมไมเจริญขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
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เรากลาวขอนี้วา เปนความตั้งอยูในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความเสื่อม มิใชความเจริญ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ความตั้งอยูในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความเสื่อม มิใชความเจริญ อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความตั้งอยูมิใชความเสื่อม
อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธาศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ปฏิภาณเทาไร ธรรมเหลานั้นของภิกษุยอมไมตั้งอยูยอมไมเสื่อม ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาว
ขอนี้วา เปนความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความตั้งอยู มิใชความเสื่อม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความตั้งอยู มิใชความเสื่อม อยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุไมเปนผูฉลาดในวารจิตของผูอื่นไซร เมื่อเปนอยางนั้นภิกษุนั้น
พึงศึกษาวา เราจักเปนผูฉลาดในวารจิตของตน ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทัง้ หลายพึงศึกษาอยาง
นี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุเปนผูฉลาดในวารจิตของตนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนหนุมสาว มีปรกติชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตนในคันฉอง
อันบริสุทธิ์หมดจด หรือในภาชนะน้ําอันใส ถาเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ก็พยายามเพื่อขจัดธุลี
หรือจุดดํานั้นเสีย ถาวาไมเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานัน้ ก็ยอ มดีใจ มีความดําริอันบริบูรณดวย
เหตุนั้นแลวา เปนลาภของเราหนอ หนาของเราบริสุทธิ์แลวหนอ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การพิจารณาของภิกษุวา เราเปนผูมีอภิชฌาอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมมอี ภิชฌาอยู
โดยมาก ... เราเปนผูมีจิตไมตงั้ มั่นอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูม ีจิตตั้งมั่นอยูโ ดยมาก
ดังนี้ ยอมเปนอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ถาวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา เราเปนผูมี อภิชฌาอยู
โดยมาก ... เปนผูมีจิตไมตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ไซร ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอ ถอยสติและสัมปชัญญะใหมีประมาณยิง่ เพื่อ
ละธรรมทั้งหลายที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลมีผาอันไฟไหม
หรือมีศีรษะอันไฟไหม พึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน
ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมปี ระมาณยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะนั้น
ฉันใด ภิกษุนนั้ พึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะความขะมักเขมน ความไม
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ทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมทั้งหลายที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ถาภิกษุเมื่อพิจารณาอยูยอมรูอยางนี้วา เราเปนผูไมมีอภิชฌาอยู
โดยมาก ... เปนผูมีจิตตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ไซร ภิกษุนนั้ ควรตั้งอยูใ นกุศลธรรมเหลานั้นแลว
พึงทําความเพียรเพื่อความสิน้ ไปแหงอาสวะทั้งหลายใหยิ่งขึ้นไป ฯ
จบสูตรที่ ๓
สมถสูตร
[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุไมเปนผูฉลาดในวารจิตของผูอื่นเมื่อเปนเชนนั้น
ภิกษุนั้นพึงศึกษาวา เราจักเปนผูฉลาดในวารจิตของตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเปนผูฉลาดในวารจิตของตนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนหนุมสาว มีปรกติชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตนในคันฉองอัน
บริสุทธิ์หมดจด หรือในภาชนะน้ําอันใส ถาเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ก็ยอมพยายามกําจัด
ธุลีหรือจุดดํานั้นเสีย ถาไมเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ยอมดีใจ มีความดําริอันบริบูรณ
ดวยเหตุนั้นแลวา เปนลาภของเราหนอ หนาของเราบริสุทธิ์แลวหนอ แมฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย การพิจารณาของภิกษุวา เราเปนผูไดความสงบจิตภายในหรือหนอ หรือวาไมเปนผูได
ความสงบจิตภายใน เราเปนผูไ ดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่งหรือหนอ หรือวาเราไม
เปนผูไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดังนี้ ยอมเปนอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถาวาภิกษุพิจารณาอยูยอมรูอยางนีว้ า เราไดความสงบจิตภายใน ไม
ไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดังนี้ไซร ภิกษุนนั้ ควรตั้งอยูใ นความสงบจิตภายในแลว
พึงทําความเพียรในความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง สมัยตอมา ภิกษุนั้นยอมไดความสงบจิต
ภายใน และไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพจิ ารณาอยู
ยอมรูอยางนีว้ า เราไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ไมไดความสงบจิตภายใน ดังนี้ไซร
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ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่งแลว พึงทําความเพียรในความสงบจิต
ภายใน สมัยตอมา ภิกษุนั้นยอมไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง และไดความสงบจิต
ภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพจิ ารณาอยูย อมรูอยางนี้วา เราไมไดความสงบจิตภายใน
ไมไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดังนี้ไซร ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม
ความอุตสาหะความขะมักเขมน ความไมทอ ถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิง่ เพื่อ
ไดซึ่งกุศลธรรมเหลานั้นนัน่ เทียว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาถูกไฟไหมหรือมีศรีษะถูกไฟไหม พึงทํา
ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมนความไมทอ ถอย สติและ
สัมปชัญญะใหมีประมาณยิง่ เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศรีษะนั้นนั่นเทียว แมฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความ
ไมทอถอยสติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดซึ่งกุศลธรรมเหลานั้นนัน่ เทียวฉันนั้น
เหมือนกันแล ฯ
สมัยตอมา ภิกษุนั้นยอมไดความสงบจิตภายใน และไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญา
อันยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วาเราไดความสงบจิตภายใน ได
ความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดังนีไ้ ซร ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานั้นนั่นแหละ
แลวพึงทําความเพียรใหยิ่งขึน้ ไปเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรายอมกลาวแมซึ่งจีวรโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควร
เสพก็มี เรายอมกลาวแมซึ่งบิณฑบาตโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี เรายอม
กลาวแมซึ่งเสนาสนะโดยสวนสอง คือที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี เรายอมกลาวแมซึ่งบาน
และนิคมโดยสวนสองคือ ที่ควรเสพก็มี ทีไ่ มควรเสพก็มี เรายอมกลาวแมซึ่งชนบทและ
ประเทศโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ทีไ่ มควรเสพก็มี เรายอมกลาวแมซึ่งบุคคลโดยสวนสอง
คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งจีวรโดยสวนสองคือ ที่ควร
เสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี เราอาศัยอะไรกลาวแลว ในจีวร ๒ อยางนัน้ จีวรชนิดใดภิกษุรูวา
เมื่อเราเสพจีวรนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป จีวรเห็นปานนี้ไม
ควรเสพ จีวรใดภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพจีวรนี้แล อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอม
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เจริญยิ่ง จีวรเห็นปานนี้ควรเสพดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมจีวรซึ่ง
โดยสวนสอง คือที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งบิณฑบาตโดยสวนสอง คือ ที่
ควรเสพก็มี ทีไ่ มควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลวในบิณฑบาต ๒ อยางนัน้ บิณฑบาต
ใด ภิกษุพึงรูว า เมื่อเราเสพบิณฑบาตนีแ้ ลอกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป
บิณฑบาตเห็นปานนี้ไมควรเสพบิณฑบาตใดภิกษุพึงรูว า เมื่อเราเสพบิณฑบาตนีแ้ ล อกุศลธรรม
ยอมเสื่อมไปกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง บิณฑบาตเห็นปานนี้ควรเสพ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็คําที่
เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งบิณฑบาตโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มที ี่ไมควรเสพก็มี
ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งเสนาสนะโดยสวนสอง คือ
ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลวในเสนาสนะ ๒ อยางนั้น
เสนาสนะใดภิกษุพึงรูว า เมื่อเราเสพเสนาสนะนีแ้ ลอกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอม
เสื่อมไป เสนาสนะเห็นปานนี้ไมควรเสพเสนาสนะใดภิกษุพึงรูว า เมื่อเราเสพเสนาสนะ
นี้แล อกุศลธรรมยอมเสื่อมไปกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง เสนาสนะเห็นปานนี้ควรเสพ ดูกร
ภิกษุทั้งหลายก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งเสนาสนะโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี
ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งบานและนิคมโดยสวนสอง คือ
ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ในบานและนิคมทั้ง ๒ อยางนั้น
บานและนิคมใดภิกษุพึงรูว า เมื่อเราเสพบานและนิคมนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรม
ยอมเสื่อมไป บานและนิคมเห็นปานนี้ไมควรเสพ บานและนิคมใดภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพบาน
และนิคมนีแ้ ล อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง บานและนิคมเห็นปานนี้ควร
เสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งบานและนิคมโดยสวนสอง คือ
ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คําที่เรากลาววา เรากลาวแมซึ่งชนบทและประเทศโดยสวนสอง คือ
ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ในชนบทและประเทศทั้ง ๒ นั้น
ชนบทและประเทศใด ภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพชนบทและประเทศนีแ้ ล อกุศลธรรมยอมเจริญ
ยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป ชนบทและประเทศเห็นปานนีไ้ มควรเสพ ชนบทและประเทศใด
ภิกษุพึงรูวา เมือ่ เราเสพชนบทและประเทศนี้แล อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญ
ยิ่ง ชนบทและประเทศเห็นปานนี้ควรเสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรากลาวแมซึ่ง
ชนบทและประเทศโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มีที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้
กลาวแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คําที่เรากลาววา เรากลาวแมซึ่งบุคคลโดยสวนสองคือ ที่ควรเสพ
ก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ในบุคคลทั้ง ๒ นั้น บุคคลใดภิกษุพึงรูวา
เมื่อเราเสพบุคคลนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป บุคคลเห็นปานนี้ไม
ควรเสพ บุคคลใดภิกษุพึงรูว า เมื่อเราเสพบุคคลนี้แล อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรม
ยอมเจริญยิ่ง บุคคลเห็นปานนี้ควรเสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแม
ซึ่งบุคคลโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
จบสูตรที่ ๔
ปริหานสูตร
[๕๕] ณ ทีน่ ั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําของทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดถามวาดูกรอาวุโสทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคยอมตรัสวา บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อมบุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม ดังนี้ ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อมพระผูมีพระภาคตรัสแลวดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล
อนึ่ง บุคคลผูมีธรรมอันไมเสื่อม พระผูมีพระภาคตรัสแลวดวยเหตุมีประมาณเทาไร ภิกษุ
เหลานั้นกลาววา ขาแตอาวุโส กระผมทั้งหลายมาแตที่ไกลแล เพื่อทราบเนื้อความแหงภาษิตนี้
ในสํานักของทานพระสารีบุตร ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะทานพระสารีบุตรเอง
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เถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอทานพระสารีบุตรแลวจักทรงจําไวทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายจงฟงจงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ รับคํา
ทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม
พระผูมีพระภาคตรัสไวแลวดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ไมฟงธรรมที่ไมเคยฟง ๑ ธรรมที่ภิกษุนั้นฟงแลวยอมถึงความเลอะเลือน ๑ธรรมที่ภิกษุ
นั้นเคยถูกตองดวยใจในกาลกอน ยอมไมปรากฏแกเธอ ๑ ภิกษุนั้นยอมไมรูธรรมที่ตนยังไมรู ๑
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อมพระผูมีพระภาคตรัสไวแลวดวยเหตุมีประมาณ
เทานี้แล ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สวนบุคคลผูมีธรรมอันไมเสื่อม พระผูมีพระภาคตรัสไวดวยเหตุ
มีประมาณเทาไร ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยอมฟงธรรมที่ตนไมเคยฟงมา ๑
ธรรมที่ภิกษุนนั้ เคยฟงแลว ยอมไมถึงความเลอะเลือน ๑ ธรรมที่ภิกษุนนั้ เคยถูกตองดวยใจใน
กาลกอน ยอมปรากฏ ๑ ภิกษุนั้นยอมรูธรรมที่ตนยังไมรู ๑ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลผูมีธรรม
อันไมเสื่อมพระผูมีพระภาคไดตรัสไวแลวดวยเหตุมีประมาณเทานีแ้ ล ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย หากวาภิกษุไมเปนผูฉลาดในวารจิตของผูอื่นไซรเมื่อเปนเชนนั้น
ทานทั้งหลายพึงศึกษาวา เราทั้งหลายจักเปนผูฉลาดในวารจิตของตน ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย ทาน
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเปนผูฉลาดในวารจิตของตนอยางไร ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนหนุมสาว มีปรกติชอบแตงตัวสองดูเงาหนาของตนในคันฉอง
อันบริสุทธิ์หมดจด หรือในภาชนะน้ําอันใสถาเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ก็ยอมพยายามกําจัด
ธุลีหรือจุดดํานั้นเสีย ถาไมเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้นก็ยอมดีใจ มีความดําริอันบริบูรณดวยเหตุ
นั้นนั่นเทียววาเปนลาภของเราแลวหนอ หนาของเราบริสุทธิ์แลวหนอ แมฉันใด ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย การพิจารณาของภิกษุวา เราเปนผูไมมีอภิชฌาอยูโดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยูแกเรา
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หรือวาไมมหี นอ เราเปนผูมจี ิตไมพยาบาทอยูโดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ
เราเปนผูปราศจากถีนมิทธะอยูโดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไม
ฟุงซานอยูโดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูขามพนความสงสัยอยู
โดยมากหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไมมกั โกรธอยูโดยมากหรือหนอ
ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไมเศราหมองอยูโดยมากหรือหนอ ธรรมนี้มีอยู
แกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไดความปราโมทยในธรรมภายในหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเรา
หรือวาไมมหี นอ เราเปนผูไดความสงบแหงจิตภายในหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมี
หนอ เราเปนผูไ ดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่งหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมี
หนอ ดังนีเ้ ปนอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมไมพิจารณาเห็นกุศลธรรมเหลานี้แมทั้งหมด
ในตนไซร ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความ
ไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่งเพื่อไดเฉพาะซึ่งกุศลธรรมเหลานี้ทั้งหมด
นั่นเทียว ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาถูกไฟไหม หรือมีศีรษะถูกไฟไหม
ควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและ
สัมปชัญญะใหมีประมาณยิง่ เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะนั้นนั่นเทียว แมฉันใดภิกษุนั้น
ควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมนความไมทอถอย สติและ
สัมปชัญญะใหมีประมาณยิง่ เพื่อไดเฉพาะซึ่งกุศลธรรมเหลานี้ทั้งหมดนั่นเทียว ฉันนัน้ เหมือน
กันแล ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แตถา ภิกษุพิจารณาอยู ยอมพิจารณาเห็นกุศลธรรมบางอยางในตน
ยอมไมพิจารณาเห็นกุศลธรรม บางอยางในตนไซร ภิกษุนั้นพึงตั้งอยูใ นกุศลธรรมทั้งหลายที่พิจารณา
เห็นในตนแลว พึงทําความพอใจ ความพยายามความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไม
ทอถอย สติและสัมปชัญญะใหมีประมาณยิง่ เพื่อไดเฉพาะซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ไมพิจารณา
เห็นในตนเหลานั้น ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาถูกไฟไหมหรือมีศีรษะถูกไฟไหมควร
ทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและ
สัมปชัญญะใหมีประมาณยิง่ เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะนั้นนั่นเทียว แมฉันใด ดูกร
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อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนนั้ ควรตั้งอยูในกุศลธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็นในตนแลว ควรทําความ
พอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ
ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดเฉพาะซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ไมพิจารณาเห็นในตนเหลานัน้ ฉันนั้น
เหมือนกันแล ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมพิจารณาเห็นกุศลธรรมเหลานี้แมทงั้ หมด
ในตนไซร ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานี้ทั้งหมดนั่นเทียว แลวพึงทําความเพียรใหยิ่ง
ขึ้นไปเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๕
สัญญาสูตรที่ ๑
[๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตธรรม มีอมตธรรมเปนที่สุด ๑๐ ประการเปนไฉน
คืออสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑
อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑
นิโรธสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๑๐ ประการนีแ้ ล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมีมาก
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๖
สัญญาสูตรที่ ๒
[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ๑๐ ประการเปนไฉน คือ
อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรต
สัญญา ๑ อัฏฐิกสัญญา ๑ ปุฬวุ กสัญญา ๑ วินีลกสัญญา ๑ วิฉิททกสัญญา ๑ อุทธุมาตกสัญญา ๑
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๗
มูลสูตร
[๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามอยางนี้วาดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ธรรมทั้งปวงมีอะไรเปนมูล มีอะไรเปนแดนเกิด มีอะไรเปนเหตุเกิด มีอะไรเปนที่
ประชุมลง มีอะไรเปนประมุข มีอะไรเปนใหญ มีอะไรเปนยิ่ง มีอะไรเปนแกน มีอะไรเปน
ที่หยั่งลง มีอะไรเปนที่สุด เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว จะพึงพยากรณแกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้นวาอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลายมีพระผูม ีพระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปน
ที่พึ่ง พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมี
พระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมพี ระภาคแลวจักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้นเธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับ
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก
พึงถามอยางนีว้ า ดูกรอาวุโสทั้งหลายธรรมทั้งปวงมีอะไรเปนมูล มีอะไรเปนแดนเกิด ... มีอะไร
เปนที่หยั่งลง มีอะไรเปนที่สดุ เธอทั้งหลายถูกถามอยางนีแ้ ลว พึงพยากรณแกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล มีมนสิการเปน
แดนเกิด มีผัสสะเปนเหตุเกิด มีเวทนาเปนที่ประชุมลง มีสมาธิเปนประมุขมีสติเปนใหญ
มีปญญาเปนยิง่ มีวิมุตติเปนแกน มีอมตะเปนที่หยั่งลง มีนิพพานเปนทีส่ ุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
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ปพพชิตสูตร
[๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า จิตของ
พวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยสิ่งสมควรแกบรรพชา อกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว
จักไมรัดรึงจิตตั้งอยู จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยอนิจจสัญญา จิตของพวกเรา
จักเปนจิตไดรบั อบรมแลวดวยอนัตตสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยอสุภ
สัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยอาทีนวสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิต
รูความประพฤติชอบ และความประพฤติไมชอบของสัตวโลกแลว ไดรับอบรมดวยสัญญานั้น
จิตของพวกเราจักเปนจิตรูความเจริญและความเสื่อมของสัตวโลกแลว ไดรับอบรมดวยสัญญานั้น
จิตของพวกเราจักเปนจิตรูความเกิดและความดับแหงสังขารโลกแลวไดรับอบรมดวยสัญญานั้น
จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยปหานสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรม
แลวดวยวิราคสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยนิโรธสัญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อใดแล จิตของภิกษุเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยสิ่งสมควรแก
บรรพชา อกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึน้ แลวยอมไมรัดรึงจิตตั้งอยู จิตไดรับอบรมแลวดวย
อนิจจสัญญา จิตไดรับอบรมแลวดวยอนัตตสัญญา จิตไดรับอบรมแลวดวยอสุภสัญญา จิตได
รับอบรมแลวดวยอาทีนวสัญญา จิตรูความประพฤติชอบและความประพฤติไมชอบของสัตวโลก
แลว ไดรับอบรมแลวดวยสัญญานั้นจิตรูความเจริญและความเสื่อมของสัตวโลกแลว ไดรับ
อบรมแลวดวยสัญญานั้นจิตรูความเกิดและความดับแหงสังขารโลกแลว ไดรับอบรมแลวดวย
สัญญานั้นจิตไดรับอบรมดวยปหานสัญญา จิตไดรับอบรมดวยวิราคสัญญา และจิตไดรับอบรม
ดวยนิโรธสัญญา เมื่อนั้น ภิกษุนั้นพึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คืออรหัตผลใน
ปจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู เปนพระอนาคามี ฯ
จบสูตรที่ ๙
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อาพาธสูตร
[๖๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระคิริมานนทอาพาธ ไดรับทุกข เปน
ไขหนักครั้งนัน้ แล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผูมี
พระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ทานพระคิริมานนทอาพาธ ไดรับทุกขเปนไขหนัก ขอประทานพระวโรกาส
ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดอนุเคราะหเสด็จเยีย่ มทาน พระคิริมานนทยังที่อยูเถิด พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถาเธอพึงเขาไปหาแลวกลาวสัญญา๑๐ ประการ
แกคิริมานันทภิกษุไซร ขอที่อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะไดฟง
สัญญา ๑๐ ประการนั้น เปนฐานะที่จะมีได สัญญา ๑๐ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑
อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ อาทีนวสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ๑ อนาปานัสสติ ๑ ฯ
ดูกรอานนท ก็อนิจจสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินยั นี้อยูใ นปาก็ดี
อยูที่โคนไมกด็ ี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วารูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง
สัญญาไมเที่ยง สังขารทั้งหลายไมเทีย่ ง วิญญาณไมเที่ยง ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนของ
ไมเที่ยงในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ดวยประการอยางนี้ ดูกรอานนท นี้เรียกวาอนิจจสัญญา ฯ
ดูกรอานนท ก็อนัตตสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินยั นี้อยูใ นปาก็ดี
อยูที่โคนไมกด็ ี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วาจักษุเปนอนัตตา รูปเปนอนัตตา
หูเปนอนัตตา เสียงเปนอนัตตา จมูกเปนอนัตตา กลิ่นเปนอนัตตา ลิ้นเปนอนัตตา รสเปน
อนัตตา กายเปนอนัตตาโผฏฐัพพะเปนอนัตตา ใจเปนอนัตตา ธรรมารมณเปนอนัตตา ยอม
พิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตาในอายตนะทั้งหลาย ทัง้ ภายในและภายนอก ๖ ประการเหลานี้
ดวยประการอยางนี้ ดูกรอานนท นี้เรียกวา อนัตตสัญญา ฯ
ดูกรอานนท ก็อสุภสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินยั นี้ยอมพิจารณา
เห็นกายนีน้ ั่นแล เบื้องบนแตพื้นเทาขึ้นไป เบื้องต่ําแตปลายผมลงมามีหนังหุมอยูโดยรอบ
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เต็มดวยของไมสะอาด มีประการตางๆ วา ในกายนี้มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น
กระดูก เยื่อในกระดูก มาม เนื้อหัวใจตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอ ย อาหารใหม
อาหารเกา ดี เสลดหนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ
มูตรยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมงามในกายนี้ ดวยประการดังนี้ ดูกรอานนทนี้เรียกวา
อสุภสัญญา ฯ
ดูกรอานนท ก็อาทีนวสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยูในปาก็ดี
อยูที่โคนไมกด็ ี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วากายนี้มที ุกขมาก มีโทษมาก
เพราะฉะนั้น อาพาธตางๆ จึงเกิดขึ้นในกายนี้ คือโรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย
โรคศีรษะ โรคที่ใบหู โรคปากโรคฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซื่องซึม
โรคในทองโรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื้อน โรคฝ โรคกลาก
โรคมองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคคุดทะราด หูด โรคละออง บวม
โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดี
เปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐานอาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธมีไขสันนิบาต
อาพาธอันเกิดแตฤดูแปรปรวนอาพาธอันเกิดแตการบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธอันเกิดแตความ
เพียรเกินกําลังอาพาธอันเกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหิว ความระหาย
ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนโทษในกายนี้ ดวยประการดังนี้
ดูกรอานนท นีเ้ รียกวาอาทีนวสัญญา ฯ
ดูกรอานนท ก็ปหานสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินยั นี้ยอมไมยนิ ดี
ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมดสิ้นไป ยอมทําใหถึงความไมมี ซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแลว
ยอมไมยนิ ดี ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมดสิ้นไป ยอมทําใหถึงความไมมี ซึ่งพยาบาท
วิตกอันเกิดขึน้ แลว ยอมไมยนิ ดียอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมดสิ้นไป ยอมใหถึงความ
ไมมี ซึ่งวิหิงสาวิตกอันเกิดขึน้ แลว ยอมไมยินดี ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมดสิ้นไป
ยอมใหถึงความไมมี ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วชา อันเกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นแลวดูกรอานนท
นี้เรียกวาปหานสัญญา ฯ
ดูกรอานนท ก็วิราคสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินยั นี้อยูใ นปาก็ดี
อยูที่โคนไมกด็ ี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วาธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่น
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ประณีต คือ ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง ธรรมเปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเปนที่สิ้นไป
แหงตัณหา ธรรมเปนที่สํารอกกิเลสธรรมชาติเปนที่ดับกิเลสและกองทุกข ดูกรอานนท นี้
เรียกวาวิราคสัญญา ฯ
ดูกรอานนท นิโรธสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินยั นี้อยูในปาก็ดี
อยูที่โคนไมกด็ ี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วาธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาต
ินั่นประณีต คือ ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง ธรรมเปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเปนที่สิ้น
ไปแหงตัณหา ธรรมเปนที่ดับโดยไมเหลือ ธรรมชาติเปนที่ดับกิเลสและกองทุกข ดูกรอานนท
นี้เรียกวานิโรธสัญญา ฯ
ดูกรอานนท สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ละอุบาย และอุปาทานในโลก อันเปนเหตุตั้งมั่น ถือมั่น และเปนอนุสัยแหงจิต ยอม
งดเวน ไมถือมั่น ดูกรอานนท นี้เรียกวาสัพพโลเกอนภิรตสัญญา ฯ
ดูกรอานนท สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินยั นี้
ยอมอึดอัด ยอมระอา ยอมเกลียดชังแตสังขารทั้งปวง ดูกรอานนทนี้เรียกวาสัพพสังขาเรสุ
อนิจจสัญญา ฯ
ดูกรอานนท อานาปานัสสติเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินยั นี้ อยูใ นปา
ก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูใ นเรือนวางเปลาก็ดี นั่งคูบัลลังกตั้งกายใหตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา
เธอเปนผูมีสติหายใจออก เปนผูมีสติหายใจเขา เมื่อหายใจออกยาวก็รูชดั วา หายใจออกยาว
หรือเมื่อหายใจเขายาวก็รูชัดวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้นก็รูชัดวา หายใจออกสั้น
หรือเมื่อหายใจเขาสั้นก็รูชัดวา หายใจเขาสั้น ยอมศึกษาวา จักเปนผูกําหนดรูกายทั้งปวง
(ลมหายใจ) หายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูกําหนดรูกายทั้งปวงหายใจเขายอมศึกษาวา
จักระงับกายสังขาร (ลมหายใจ) หายใจออก ยอมศึกษาวาจักระงับกายสังขาร หายใจเขา ยอม
ศึกษาวา จักกําหนดรูปตหิ ายใจออก ยอมศึกษาวา จักกําหนดรูปติหายใจเขา ยอมศึกษาวา
จักกําหนดรูจติ ตสังขาร (เวทนา)หายใจออก ยอมศึกษาวา จักกําหนดรูจิตตสังขารหายใจเขา ยอม
ศึกษาวาจักระงับจิตตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จักระงับจิตตสังขารหายใจเขา ยอมศึกษาวา จัก
กําหนดรูจิตหายใจออก ยอมศึกษา
วา จักกําหนดรูจิตหายใจเขายอมศึกษาวา จักยังจิตใหบนั เทิงหายใจออก ยอมศึกษาวา จักยังจิตให
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บันเทิงหายใจออก ยอมศึกษาวา จักตั้งจิตใหมั่นหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักตั้งจิตใหมั่นหายใจ
ออก ยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจออก ยอม
ศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปนผูพจิ ารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง
หายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงหายใจเขายอมศึกษา
วา จักเปนผูพจิ ารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูพจิ ารณาเห็น
โดยความคลายกําหนัดหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปนผูพจิ ารณาเห็นโดยความดับสนิทหายใจ
ออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูพจิ ารณาเห็นโดยความดับสนิทหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปนผู
พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสลัดคืน
หายใจเขาดูกรอานนท นี้เรียกวาอานาปานัสสติ ฯ
ดูกรอานนท ถาเธอพึงเขาไปหาแลว กลาวสัญญา ๑๐ ประการนี้แกคิริมานนทภิกษุไซร
ขอที่อาพาธของคิริมานนทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะไดฟง สัญญา ๑๐ ประการนี้เปน
ฐานะที่จะมีได ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทไดเรียนสัญญา ๑๐ ประการนีใ้ นสํานักของพระผูมพี ระภาค
แลว ไดเขาไปหาทานพระคิริมานนทยังทีอ่ ยู ครั้นแลวไดกลาวสัญญา ๑๐ ประการแกทานพระ
คิริมานนท ครั้งนั้นแล อาพาธนั้นของทานพระคิริมานนทสงบระงับโดยพลัน เพราะไดฟงสัญญา
๑๐ ประการนี้ ทานพระคิริมานนทหายจากอาพาธนั้น ก็แลอาพาธนั้นเปนโรคอันทานพระคิริมานนท
ละไดแลวดวยประการนั้นแล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสจิตตวรรคที่ ๑
_____________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สจิตตสูตร
๒. สาริปุตตสูตร
๓. ฐิติสูตร
๔. สมถสูตร
๕. ปริหานสูตร
๖. สัญญาสูตรที่ ๑
๗. สัญญาสูตรที่ ๒ ๘. มูลสูตร
๙. ปพพชิตสูตร
๑๐. อาพาธสูตร ฯ
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ยมกวรรคที่ ๒
อวิชชาสูตร
[๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เงือ่ นตนแหงอวิชชายอมไมปรากฏในกาลกอนแตนี้ อวิชชา
ไมมี แตภายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น เราจึงกลาวคํานี้อยางนี้วา ก็เมื่อเปนเชนนั้น อวิชชามี
ขอนี้เปนปจจัยจึงปรากฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวอวิชชาวามีอาหาร มิไดกลาววาไมมี
อาหาร ก็อะไรเปนอาหารของอวิชชาควรจะกลาววานิวรณ ๕ แมนิวรณ ๕ เราก็กลาววามีอาหาร
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของนิวรณ ๕ ควรกลาววา ทุจริต ๓ แมทจุ ริต ๓
เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของทุจริต ๓ ควรกลาววา การ
ไมสํารวมอินทรีย แมการไมสํารวมอินทรียเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไร
เปนอาหารแหงการไมสํารวมอินทรีย ควรกลาววาความไมมีสติสัมปชัญญะ แมความไมมีสติ
สัมปชัญญะเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของความไมมีสติ
สัมปชัญญะ ควรกลาววาการกระทําไวในใจโดยไมแยบคาย แมการทําไวในใจโดยไมแยบคายเรา
ก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการทําไวในใจโดยไมแยบคาย
ควรกลาววาความไมมีศรัทธา แมความไมมีศรัทธาเราก็กลาววามีอาหารมิไดกลาววาไมมี
อาหาร ก็อะไรเปนอาหารของความไมมีศรัทธา ควรกลาววา การไมฟงสัทธรรม แมการไมฟง
สัทธรรมเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหารก็อะไรเปนอาหารของการไมฟงสัทธรรม
ควรกลาววา การไมคบสัปบุรุษ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ดวยประการดังนี้ การไมคบสัปบุรุษที่บริบูรณ
ยอมยังการไมฟง สัทธรรมใหบริบูรณ การไมฟงสัทธรรมที่บริบูรณ ยอมยังความไมมีศรัทธาให
บริบูรณ ความไมมีศรัทธาที่บริบูรณ ยอมยังการทําไวในใจโดยไมแยบคายใหบริบูรณ การทําไว
ในใจโดยไมแยบคายที่บริบรู ณ ยอมยังความไมมีสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ ความไมมีสติสัมป
ชัญญะที่บริบูรณ ยอมยังการไมสํารวมอินทรียใหบริบูรณ การไมสํารวมอินทรียที่บริบูรณ ยอม
ยังทุจริต ๓ ใหบริบูรณ ทุจริต ๓ที่บริบูรณ ยอมยังนิวรณ ๕ ใหบริบูรณ นิวรณ ๕ ที่บริบูรณ
ยอมยังอวิชชาใหบริบูรณ อวิชชานี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฯ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆ
อยู น้ํานัน้ ไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวยใหเต็ม ซอกเขา ลําธารและหวย
ที่เต็ม ยอมยังหนองใหเต็ม หนองที่เต็มยอมยังบึงใหเต็ม บึงที่เต็มยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม
แมน้ํานอยที่เต็มยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญที่เต็มยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม มหา
สมุทรสาครนั้น มีอาหารอยางนี้ และเต็มเปยมอยางนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไมคบ
สัปบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการไมฟงสัทธรรมใหบริบูรณ ... นิวรณ ๕ ทีบ่ ริบูรณยอมยังอวิชชาให
บริบูรณ อวิชชานี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรากลาววิชชาและวิมุตติวามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไร
เปนอาหารของวิชชาและวิมตุ ติ ควรกลาววา โพชฌงค ๗ แมโพชฌงค ๗ เราก็กลาววามีอาหาร
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของโพชฌงค ๗ ควรกลาววา สติปฏฐาน ๔ แมสติ
ปฏฐาน ๔ เราก็กลาววามีอาหารมิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสติปฏฐาน ๔
ควรกลาววา สุจริต ๓แมสุจริต ๓ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปน
อาหารของสุจริต ๓ ควรกลาววา การสํารวมอินทรีย แมการสํารวมอินทรียเราก็กลาววามีอาหาร
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการสํารวมอินทรีย ควรกลาววา สติสัมปชัญญะ
แมสติสัมปชัญญะเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสติสัมป
ชัญญะ ควรกลาววา การทําไวในใจโดยแยบคาย แมการทําไวในใจโดยแยบคายเราก็กลาววามี
อาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ควรกลาว
วาศรัทธา แมศรัทธาเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของศรัทธา
ควรกลาววา การฟงสัทธรรม แมการฟงสัทธรรมเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร
ก็อะไรเปนอาหารของการฟงสัทธรรม ควรกลาววา การคบสัปบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวย
ประการดังนี้ การคบสัปบุรุษที่บริบูรณยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ การฟงสัทธรรมที่
บริบูรณ ยอมยังศรัทธาใหบริบูรณ ศรัทธาที่บริบูรณ ยอมยังการทําไวในใจโดยแยบคายให
บริบูรณ การทําไวในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ ยอมยังสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ สติสัมปชัญญะ
ที่บริบูรณ ยอมยังการสํารวมอินทรียใหบริบูรณ การสํารวมอินทรียทบี่ ริบูรณ ยอมยังสุจริต ๓
ใหบริบูรณ สุจริต ๓ ที่บริบูรณ ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณสติปฏฐาน ๔ ที่บริบรู ณ
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ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบรู ณ โพชฌงค ๗ ที่บริบูรณยอ มยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ
วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้ และบริบรู ณอยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆ
อยู น้ํานัน้ ไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวยใหเต็ม ซอกเขา ลําธารและหวย
ที่เต็มยอมยังหนองใหเต็ม หนองที่เต็มยอมยังบึงใหเต็ม บึงที่เต็มยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม แมน้ํา
นอยที่เต็ม ยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมนา้ํ ใหญที่เต็ม ยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม
มหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอยางนี้ และเต็มเปยมอยางนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลายการคบ
สัปบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ ... โพชฌงค ๗ ที่บริบูรณ ยอมยังวิชชาและ
วิมุตติใหบริบูรณ วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๑
ตัณหาสูตร
[๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เงือ่ นตนแหงภวตัณหา ยอมไมปรากฏในกาลกอนแตนี้ ภว
ตัณหาไมมี แตภายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น เราจึงกลาวคําอยางนีว้ า ก็เมื่อเปนเชนนัน้ ภวตัณหา
มีขอนี้เปนปจจัยจึงปรากฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวภวตัณหาวามีอาหาร มิไดกลาววา
ไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของภวตัณหาควรกลาววา อวิชชา แมอวิชชาเราก็กลาววามีอาหาร
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของอวิชชา ควรกลาววานิวรณ ๕ แมนวิ รณ ๕ เราก็
กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของนิวรณ ๕ ควรกลาววา ทุจริต ๓
แมทุจริต ๓ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของทุจริต ๓
ควรกลาววา การไมสํารวมอินทรียแมการไมสํารวมอินทรียเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววา
ไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการไมสํารวมอินทรีย ควรกลาววาความไมมีสติสัมปชัญญะ
แมความไมมสี ติสัมปชัญญะเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของ
ความไมมีสติสัมปชัญญะ ควรกลาววา การทําไวในใจโดยไมแยบคายแมการทําไวในใจโดย
ไมแยบคายเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหารก็อะไรเปนอาหารของการทําไวในใจ
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โดยไมแยบคาย ควรกลาววา ความไมมีศรัทธา แมความไมมีศรัทธาเราก็กลาววามีอาหาร มิได
กลาววาไมมีอาหารก็อะไรเปนอาหารของความไมมีศรัทธา ควรกลาววา การไมฟงสัทธรรมแม
การไมฟงสัทธรรมเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมอี าหาร ก็อะไรเปนอาหารของการไมฟง
สัทธรรม ควรกลาววา การไมคบสัตบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลายดวยประการดังนี้ การไมคบ
สัตบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการไมฟงสัทธรรมใหบริบูรณ การไมฟงสัทธรรมที่บริบูรณ ยอมยัง
ความไมมีศรัทธาใหบริบูรณความไมมีศรัทธาที่บริบูรณ ยอมยังการทําไวในใจโดยไมแยบคายให
บริบูรณ การทําไวในใจโดยไมแยบคายทีบ่ ริบูรณ ยอมยังความไมมีสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ
ความไมมีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ ยอมยังการไมสํารวมอินทรียใหบริบูรณ การไมสํารวมอินทรีย
ที่บริบูรณ ยอมยังทุจริต ๓ ใหบริบูรณ ทุจริต ๓ ที่บริบูรณยอมยังนิวรณ ๕ ใหบริบูรณ
นิวรณ ๕ ที่บริบูรณ ยอมยังอวิชชาใหบริบูรณอวิชชาที่บริบูรณ ยอมยังภวตัณหาใหบริบูรณ
ภวตัณหานี้มีอาหารอยางนีแ้ ละบริบูรณอยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆ
อยู น้ํานัน้ ไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวยใหเต็ม ซอกเขา ลําธารและหวย
ที่เต็ม ยอมยังหนองใหเต็ม หนองที่เต็มยอมยังบึงใหเต็ม บึงที่เต็ม ยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม
แมน้ํานอยที่เต็ม ยอมยังแมนา้ํ ใหญใหเต็ม แมน้ําใหญที่เต็ม ยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม
มหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอยางนี้ และเต็มเปยมอยางนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไมคบ
สัตบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการไมฟงสัทธรรมใหบริบูรณ ... อวิชชาที่บริบูรณยอมยังภวตัณหาให
บริบูรณ ภวตัณหานี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาววิชชาและวิมตุ ติวามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไร
เปนอาหารของวิชชาและวิมตุ ติ ควรกลาววา โพชฌงค ๗ แมโพชฌงค ๗ เราก็กลาววามีอาหาร
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของโพชฌงค ๗ ควรกลาววาสติปฏฐาน ๔ แมสติ
ปฏฐาน ๔ เราก็กลาววามีอาหารมิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสติปฏฐาน ๔
ควรกลาววา สุจริต ๓แมสุจริต ๓ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปน
อาหารของสุจริต ๓ ควรกลาววา การสํารวมอินทรีย แมการสํารวมอินทรียเราก็กลาววามีอาหาร
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการสํารวมอินทรียควรกลาววา สติสัมปชัญญะ
แมสติสัมปชัญญะเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสติสัมป
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ชัญญะ ควรกลาววา การทําไวในใจโดยแยบคาย แมการทําไวในใจโดยแยบคาย เราก็กลาววา
มีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการทําไวในใจโดยแยบคาย ควรกลาววา
ศรัทธา แมศรัทธาเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมอี าหารก็อะไรเปนอาหารของศรัทธา
ควรกลาววา การฟงสัทธรรม แมการฟงสัทธรรมเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร
ก็อะไรเปนอาหารของการฟงสัทธรรม ควรกลาววา การคบหาสัปบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวย
ประการดังนีก้ ารคบสัปบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ การฟงสัทธรรมที่
บริบูรณ ยอมยังการทําไวในใจโดยแยบคายใหบริบูรณ การทําไวในใจโดยแยบคายทีบ่ ริบูรณ
ยอมยังสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ สติสัมปชัญญะที่บริบูรณยอมยังการสํารวมอินทรียใ หบริบูรณ
การสํารวมอินทรียที่บริบูรณ ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ สุจริต ๓ ที่บริบูรณ ยอมยังสติ
ปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณสติปฏฐาน ๔ ที่บริบรู ณ ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗
ที่บริบูรณ ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้และบริบูรณ
อยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆ
อยู น้ํานัน้ ไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวยใหเต็ม ซอกเขา ลําธารและหวย
ที่เต็ม ยอมยังหนองใหเต็ม หนองที่เต็มยอมยังบึงใหเต็ม บึงที่เต็มยอมยังแมน้ํานอยให
เต็ม แมน้ํานอยที่เต็ม ยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญที่เต็ม ยอมยังมหาสมุทรสาคร
ใหเต็ม มหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอยางนี้ และเต็มเปย มอยางนี้ แมฉนั ใด ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ ... โพชฌงค ๗ที่บริบูรณ ยอมยัง
วิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้นเหมือน
กันแล ฯ
จบสูตรที่ ๒
นิฏฐาสูตร
[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเชื่อมัน่ ในเรา บุคคลเหลานั้นทั้งหมด
เปนผูสมบูรณดวยทิฐิ บุคคล ๕ จําพวกที่สมบูรณดวยทิฐเิ ชื่อมั่นในโลกนี้ อีก ๕ จําพวกละ
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โลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหนเชื่อมัน่ ในโลกนี้ คือ พระโสดาบันผูสัตตัก
ขัตตุปรมะ ๑ พระโสดาบันผูโกลังโกละ ๑ พระโสดาบันผูเอกพีชี ๑ พระสกทาคามี ๑ พระ
อรหันตในปจจุบัน ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้เชื่อมั่นในโลกนี้ ฯ
บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน ละโลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมัน่ คือพระอนาคามีผูอันตรา
ปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผอู ุปหัจจปรินพิ พายี ๑ พระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี ๑ พระ
อนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลา
นี้ละโลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมัน่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึง่ เชื่อมั่นในเรา บุคคล
เหลานั้นทั้งหมดเปนผูสมบูรณดวยทิฐิ บุคคลผูสมบูรณดวยทิฐิ ๕ จําพวกเหลานี้นั้น เชื่อ
มั่นในโลกนี้ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้ละโลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น ฯ
จบสูตรที่ ๓
อเวจจสูตร
[๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเลื่อมใส อยางไมหวัน่ ไหวในเรา บุคคล
เหลานั้นทั้งหมดเปนผูถึงกระแสนิพพาน ผูถึงกระแสนิพพาน ๕ จําพวกเหลานั้นเชือ่ มั่นในโลกนี้
๕ จําพวกละโลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น๕ จําพวกเหลาไหนเชื่อมั่นในโลกนี้ ๕ จําพวกเหลานี้ คือ
พระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ ๑ พระโสดาบันผูโกลังโกละ ๑ พระโสดาบันผูเอกพีชี ๑ พระ
สกทาคามี ๑ พระอรหันตในปจจุบัน ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้เชื่อมัน่ ในโลกนี้ บุคคล ๕ จําพวก
เหลาไหนละโลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น คือ พระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผู
อุปหัจจปรินพิ พายี ๑ พระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี ๑
พระอนาคามีผอู ุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้ละโลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น ดูกร
ภิกษุทั้งหลายบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเลื่อมใสอยางไมหวัน่ ไหวในเรา บุคคลเหลานั้นทั้งหมด
เปนผูถึงกระแสนิพพาน ผูถึงกระแสนิพพาน ๕ จําพวกเหลานี้นั้นเชื่อมั่นในโลกนี้ ๕ จําพวกละ
โลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น ฯ
จบสูตรที่ ๔
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สุขสูตรที่ ๑
[๖๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยูที่นาลกคาม แควนมคธ ครั้งนัน้ แล ปริพาชก
ชื่อวาสามัณฑกาณิ เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตร
วา ดูกรทานพระสารีบุตรอะไรหนอเปนเหตุใหเกิดสุข อะไรหนอเปนเหตุใหเกิดทุกข ฯ
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ การเกิดเปนเหตุใหเกิดทุกขการไมเกิดเปน
เหตุใหเกิดสุข ดูกรผูมีอายุ เมือ่ มีการเกิด เปนอันหวังไดทกุ ขนี้คือ ความหนาว ความรอน
ความหิว ความระหาย อุจจาระ ปสสาวะสัมผัสไฟ สัมผัสทอนไม สัมผัสศาตรา ญาติ
ก็ดี มิตรก็ดี มาประชุมพรอมกันยอมโกรธเคืองเขา ดูกรผูมีอายุ เมื่อมีการเกิด เปนอันหวัง
ไดทุกขนี้ ดูกรผูมีอายุ เมื่อไมมีการเกิด เปนอันหวังไดสุขนี้ คือ ความไมหนาว ความไมรอน
ความไมหวิ ความไมระหาย ไมตองอุจจาระ ไมตองปสสาวะ ไมตองสัมผัสไฟไมตองสัมผัส
ทอนไม ไมตองสัมผัสศาตรา ญาติก็ดี มิตรก็ดี มาประชุมพรอมกัน ยอมไมโกรธเคืองเขา
ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อไมมีการเกิด เปนอันหวังไดสุขดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
สุขสูตรที่ ๒
[๖๖] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยูที่นาลกคาม แควนมคธ ครั้งนัน้ แล ปริพาชก
ชื่อวาสามัณฑกาณิ เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่งทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตร
วา ดูกรทานพระสารีบุตรในธรรมวินัยนี้ อะไรหนอเปนเหตุใหเกิดสุข อะไรเปนเหตุให
เกิดทุกข ฯ
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ ในธรรมวินัยนี้ ความไมยินดีแลเปนเหตุ
ใหเกิดทุกข ความยินดีเปนเหตุใหเกิดสุข ดูกรผูมีอายุ เมือ่ มีความไมยนิ ดี เปนอันหวังไดทุกข
นี้ คือ บุคคลผูมีความไมยนิ ดีแมเดินอยู ก็ไมประสบความสุขความสําราญ บุคคลผูมีความไม
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ยินดีแมยนื อยู ... แมนั่งอยู ... แมนอนอยู... แมอยูในบาน... แมอยูในปา... แมอยูที่โคนไม... แมอยู
ในเรือนวางเปลา... แมอยูในที่แจง... แมอยูใ นทามกลางภิกษุสงฆ ก็ยอมไมประสบความสุขความ
สําราญ ดูกรผูมีอายุ เมื่อมีความไมยินดีก็เปนอันหวังไดความทุกขนี้ ดูกรผูมีอายุ เมื่อมีความ
ยินดี ก็เปนอันหวังไดความสุขนี้ คือ บุคคลผูมีความยินดีแมเดินอยู ก็ยอ มประสบความสุข
ความสําราญ บุคคลผูมีความยินดีแมยนื อยู.... แมนั่งอยู ... แมนอนอยู ... แมอยูในบาน ... แมอยู
ในปา ... แมอยูที่โคนไม... แมอยูในเรือนวางเปลา... แมอยูในทีแ่ จง... แมอยูในทามกลางภิกษุ
สงฆ ก็ยอมประสบความสุขความสําราญ ดูกรผูมีอายุ เมือ่ มีความยินดี ก็เปนอันหวังไดความ
สุขนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
นฬกปานสูตรที่ ๑
[๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศล พรอมดวยภิกษุสงฆหมู
ใหญ ไดเสด็จถึงนิคมของชาวโกศล ชื่อวานฬกปานะ ทราบมาวาพระผูม ีพระภาคประทับอยูที่
ปลาสวัน ใกลนฬกปานนิคมนั้น ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคผูอันหมูภ ิกษุแวดลอมประทับนั่ง
แลวในวันอุโบสถ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา สิ้นสวนแหงราตรีเปนอันมาก ทรงตรวจดูภิกษุสงฆผูนิ่ง
เงียบอยูแ ลวตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศจากถีนมิทธะแลว
ธรรมีกถาเพื่อภิกษุทั้งหลายจงแจมแจงกะเธอ เราเมื่อยหลัง จักเอนหลัง ทานพระสารีบุตรกราบ
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาครับสั่งใหปูผาสังฆาฏิสี่ชั้น ทรงสําเร็จสีหไส
ยาโดยพระปรัสเบื้องขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา ทรงมีสติสัมปชัญญะ ทรงกระทําอุฏฐานสัญญา
ไวในพระทัย
ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเตือนภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุ
ทั้งหลายรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรกลาววาดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง
ไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ ไมมีวิรยิ ะ ไมมีปญญาในกุศลธรรม
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ทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้นยอมผานพนไป ผูน ั้นพึงหวังไดความเสื่อมในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ไมหวังไดความเจริญเลย ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในกาลปกษ
ยอมผานพนไป พระจันทรยอ มเสื่อมจากวรรณะ ยอมเสือ่ มจากมณฑลยอมเสื่อมจากแสงสวาง
ยอมเสื่อมจากดานยาวและดานกวาง ฉันใด ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีหิริ
ไมมีโอตตัปปะ ไมมีวิรยิ ะไมมีปญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้น
ยอมผานพนไปผูนั้นพึงหวังไดความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเจริญเลย
ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย คําวาบุคคลผูไมมีศรัทธานี้ เปนความเสื่อมคําวาบุคคล
ผูไมมีหิรินี้เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูไมมีโอตตัปปะนี้ เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูเกียจ
ครานนี้ เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูมีปญญาทรามนี้เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูมักโกรธนี้
เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูผูกโกรธนี้เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูมีความปรารถนาลามกนี้
เปนความเสื่อม คําวาผูมีมิตรชั่วนี้ เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูเปนมิจฉาทิฐินี้ เปนความ
เสื่อม ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิรมิ ีโอตตัปปะ
มีวิริยะ มีปญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้นยอมผานพนไป ผูนั้นพึง
หวังไดความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเสื่อมเลย ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางขึ้นยอมผานพนไป พระจันทรนั้นยอมเจริญ
ดวยวรรณะ ยอมเจริญดวยมณฑล ยอมเจริญดวยแสงสวาง ยอมเจริญดวยดานยาวและดานกวาง
ฉันใด ผูใดผูห นึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริ มีโอตตัปปะมีวิรยิ ะ มีปญญาในกุศล
ธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูน ั้นยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังไดความเจริญในกุศล
ธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเสื่อมเลยฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย คําวาบุคคลผูมี
ศรัทธานี้ ไมใชความเสื่อมคําวาบุคคลผูมีหิรินี้ ไมใชความเสื่อม คําวาบุคคลผูมีโอตตัปปะนี้
ไมใชความเสือ่ ม คําวาบุคคลผูปรารภความเพียรนี้ ไมใชความเสื่อม คําวาบุคคลผูมีปญญานี้
ไมใชความเสือ่ ม คําวาบุคคลผูไมโกรธนี้ ไมใชความเสือ่ ม คําวาบุคคลผูไมผูกโกรธนี้ ไมใช
ความเสื่อม คําวาบุคคลผูปรารถนานอยนี้ ไมใชความเสื่อมคําวาบุคคลผูเปนสัมมาทิฐินี้
ไมใชความเสือ่ ม ฯ
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ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแลว ตรัสชมทานพระสารีบุตรวา ดีละ ดีละ
สารีบุตร ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีหิริไมมีโอตตัปปะ ไมมวี ริ ิยะ ไมมี
ปญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูน ั้นยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังไดความ
เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไมหวังไดความเจริญเลย ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนกลางคืน
หรือกลางวันของพระจันทรในกาลปกษยอมผานพนไป พระจันทรนนั้ ยอมเสื่อมจากวรรณะ ยอม
เสื่อมจากมณฑล ยอมเสื่อมจากแสงสวาง ยอมเสื่อมจากดานยาวและกวางฉันใด ดูกรสารีบุตร
ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีหิริ ฯลฯไมมีปญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย
กลางคืนหรือกลางวันของผูน ั้น ยอมผานพนไปผูนั้นพึงหวังไดความเสื่อม ไมหวังไดความเจริญ
เลย ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรสารีบุตร คําวาบุคคลผูไมมีศรัทธานี้ เปนความเสื่อม คําวาบุคคล
ไมมีหิริ ...ผูไมมีโอตตัปปะ ... ผูเกียจคราน ... ผูมีปญญาทราม ... ผูมักโกรธ ...ผูผูกโกรธ ...
ผูมีความปรารถนาลามก ... ผูมีมิตรชั่ว ... ผูเปนมิจฉาทิฐนิ ี้เปนความเสื่อม ฯ
ดูกรสารีบุตร ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริมีโอตตัปปะ มีวิรยิ ะ
มีปญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้นยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังได
ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเสื่อมเลย ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนกลางคืน
หรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางขึ้นยอมผานพนไป พระจันทรนั้นยอมเจริญดวยวรรณะ
ยอมเจริญดวยมณฑล ยอมเจริญดวยแสงสวาง ยอมเจริญดวยดานยาวและกวาง ฉันใดดูกร
สารีบุตร ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ... ผูนั้นพึงหวังไดซึ่งความเจริญในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ไมหวังไดความเสือ่ มเลย ฉันนั้นเหมือนกันดูกรสารีบุตร คําวาบุคคลผูมีศรัทธานี้
ไมใชความเสือ่ ม คําวาบุคคลผูมีหิริ ...ผูมีโอตตัปปะ ... ผูปรารภความเพียร ... ผูมีปญญา ... ผูไม
มักโกรธ ...ผูไมผูกโกรธ ... ผูมีความปรารถนานอย ... ผูม ีคนดีเปนมิตร ... ผูเปนสัมมาทิฐินี้ ไมใช
ความเสื่อม ฯ
จบสูตรที่ ๗
นฬกปานสูตรที่ ๒
[๖๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูที่ปลาสวัน ในนฬกปานนิคม สมัยนัน้
แล พระผูมีพระภาคอันหมูภกิ ษุแวดลอม ประทับนั่งแลวในวันอุโบสถ พระผูมีพระภาคทรงชี้แจง
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ภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาสิ้นสวนแหง
ราตรีเปนอันมาก ทรงตรวจดูภิกษุสงฆผูนิ่งเงียบอยูแ ลว ตรัสกะทานพระสารีบุตรวา
ดูกรสารีบุตร ภิกษุสงฆเปนผูปราศจากถีนมิทธะแลว ธรรมีกถาเพื่อภิกษุทั้งหลายจงแจมแจงกะ
เธอเราเมื่อยหลัง จักเอนหลัง ทานพระสารีบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระ
ภาครับสั่งใหปูผาสังฆาฏิสี่ชั้นแลว สําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัศวเบื้องขวาซอนพระบาทเหลื่อม
พระบาท ทรงมีสติสัมปชัญญะ ทรงกระทําอุฏฐานสัญญาไวในพระทัย ฯ
ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเตือนภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลายภิกษุเหลานั้น
กลาวรับทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง
ไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ ไมมีวิรยิ ะ ไมมีปญญา ไมมีการ
เงี่ยโสตลงฟงธรรม ไมมีการทรงจําธรรมไว ไมมกี ารพิจารณาเนื้อความ ไมมีการปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม ไมมีความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้นยอม
ผานพนไป ผูน ั้นพึงหวังไดความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเจริญเลยดูกร
อาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางแรม ยอมผานพน
ไป พระจันทรยอมเสื่อมจากวรรณะ ... ฉันใด ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ...
ไมหวังไดความเจริญเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิรมิ ีโอตตัปปะ มีวิริยะ
มีปญญา มีการเงี่ยโสตลงฟงธรรม มีการทรงจําธรรมไวมีการพิจารณาเนื้อความ มีการปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม มีความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้น
ยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเสื่อมเลย ดูกร
อาวุโสทั้งหลายเปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางขึ้น ยอมผานพน
ไปพระจันทรนั้นยอมเจริญดวยวรรณะ ... ฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาใน
กุศลธรรมทั้งหลาย ... ไมหวังไดความเสือ่ มเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแลว ตรัสชมทานพระสารีบุตรวาดีละ ดีละ
สารีบุตร ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ... ไมหวังไดความเจริญเลย ดูกรสารีบุตร
เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางแรม ยอมผานพนไป พระจันทร

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 114
ยอมเสื่อมจากวรรณะ ... ฉันใดดูกรสารีบุตร ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ...
ไมหวังไดความเจริญเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรสารีบุตร ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ... ไมหวังไดความเสื่อมเลย
ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางขึ้น ยอมผานพนไป
พระจันทรนนั้ ยอมเจริญดวยวรรณะ ... ฉันใดผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ... ไมหวัง
ไดความเสื่อมเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๘
วัตถุกถาสูตรที่ ๑
[๖๙] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุเปนอันมากกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังภัต นัง่ ประชุมกันทีห่ อฉัน สนทนาดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเรื่องพระราชา
เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตยเรือ่ งกองทัพ เรื่องภัย เรื่องกรรม เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา
เรื่องที่นอนเรือ่ งดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรือ่ งนิคม เรื่องนคร
เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องคนกลาหาญ เรือ่ งตรอก เรื่องทาน้ําเรื่องคนลวงลับไปแลว เรื่อง
เบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็น เสด็จเขาไปยังหอฉัน ประทับ
นั่งบนอาสนะอันเขาตบแตงไว ครั้นแลว จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
เธอทั้งหลายนัง่ ประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ก็แหละกถาอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนาคาง
ไว ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคทั้งหลาย
กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมกันที่หอฉัน สนทนาซึ่งดิรัจฉานกถาเปนอันมากคือ
สนทนาเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญและความเสื่อมพระเจาขา พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายสนทนากันถึงดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนา
เรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯเรื่องความเจริญและความเสือ่ มนี้ ไมสมควรแกเธอทั้งหลาย ผู
เปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาเลย ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กถาวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คืออัปปจฉกถา ๑
สันตุฏฐิกถา ๑ ปวิเวกกถา ๑ อสังสัคคกถา ๑ วิริยารัมภกถา ๑สีลกถา ๑ สมาธิกถา ๑ ปญญา
กถา ๑ วิมุตติกถา ๑ วิมุตติญาณทัสสนกถา ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุ ๑๐ ประการนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวาเธอทั้งหลายยึดถือเอากถาวัตถุทั้ง ๑๐ ประการนี้แลว กลาวเปนกถาไซร
เธอทั้งหลายพึงครอบงําเดชแมของ พระจันทรและพระอาทิตย ผูมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก อยางนี้
ดวยเดชได จะปวยกลาวไปไยถึงปริพาชกอัญญเดียรถียทั้งหลายเลา ฯ
จบสูตรที่ ๙
วัตถุกถาสูตรที่ ๒
[๗๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุเปนจํานวนมากกลับจากบิณฑบาตภาย
หลังภัต นั่งประชุมกันทีห่ อฉัน สนทนาดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเรื่องพระราชา
เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญและความเสือ่ ม ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรน
ในเวลาเย็นเสด็จเขาไปยังหอฉัน ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตบแตงไว ครั้นแลว ไดตรัส
ถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันดวยเรือ่ งอะไรหนอ
ก็แหละกถาอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนาคางไว ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมกันที่หอฉัน
สนทนาดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญและ
ความเสื่อม พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายสนทนา
ดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเรื่องพระราชา เรื่องโจรฯลฯ เรื่องความเจริญและความ
เสื่อมนี้ ไมสมควรแกเธอทั้งหลายผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาเลย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฐานะที่ควรสรรเสริญ๑๐ อยางนี้ ๑๐ อยางเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตนเอง
เปนผูมีความปรารถนานอย และกลาวกถาปรารภความเปนผูมีความปรารถนานอยแกภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูมีความปรารถนานอย และกลาวกถาปรารภความเปนผูมีความปรารถนานอยแกภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสนั โดษและกลาวกถาปรารภความเปนผูสันโดษแก
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสันโดษ และกลาวกถาปรารภความเปนผูสันโดษแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะ
ควรสรรเสริญ ๑ตนเองเปนผูส งัด และกลาวกถาปรารภความเปนผูสงัดแกภกิ ษุทั้งหลาย ภิกษุ
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ผูสงัด และกลาวกถาปรารภความเปนผูสงัดแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเอง
เปนผูไมคลุกคลีดวยหมูคณะ และกลาวกถาปรารภความไมคลุกคลีดวยหมูคณะแกภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูไมคลุกคลีดวยหมูคณะ และกลาวกถาปรารภความไมคลุกคลีดวยหมูคณะแกภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ตนเองเปนผูปรารภความเพียร และกลาวกถาปรารภความเพียรแก
ภิกษุทั้งหลายภิกษุผูปรารภความเพียร และกลาวกถาปรารภความเพียรแกภกิ ษุทั้งหลาย นี้เปน
ฐานะที่ควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสมบูรณดว ยศีล และกลาวกถาปรารภความเปนผูส มบูรณ
ดวยศีลแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสมบูรณดวยศีล และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยศีล
แกภกิ ษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ตนเองเปนผูส มบูรณดวยสมาธิ และกลาวกถา
ปรารภความเปนผูสมบูรณดวยสมาธิแกภกิ ษุทั้งหลาย ภิกษุผูสมบูรณดว ยสมาธิ และกลาวกถา
ปรารภความเปนผูสมบูรณดวยสมาธิแกภกิ ษุทั้งหลาย นีเ้ ปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผู
สมบูรณดวยปญญา และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยปญญาแกภกิ ษุทั้งหลาย ภิกษุผู
สมบูรณดวยปญญา และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยปญญาแกภกิ ษุทั้งหลาย นี้เปน
ฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสมบูรณดว ยวิมุตติ และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณ
ดวยวิมุตติแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสมบูรณดวยวิมุตติ และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณ
ดวยวิมุตติแกภิกษุทั้งหลายนี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสมบูรณดวยวิมตุ ติญาณทัสสนะ
และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะ แกภิกษุทั้งหลายภิกษุผูสมบูรณ
ดวยวิมุตติญาณทัสสนะ และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะแกภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายฐานะที่ควรสรรเสริญ ๑๐ อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบยมกวรรคที่ ๒
____________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อวิชชาสูตร
๒. ตัณหาสูตร
๓. นิฏฐาสูตร
๔. อเวจจสูตร
๕. สุขสูตรที่ ๑
๖. สุขสูตรที่ ๒
๗. นฬกปานสูตรที่ ๑
๘. นฬกปานสูตรที่ ๒
๙. วัตถุกถาสูตรที่ ๑
๑๐. วัตถุกถาสูตรที่ ๒ ฯ
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อากังขวรรคที่ ๓
อากังขสูตร
[๗๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
พระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทัง้ หลายจงเปนผูสมบูรณดวยศีล สมบูรณดวยปาติโมกข
อยูเถิด จงเปนผูสํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจารและโคจรอยูเถิด จง
เปนผูเห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยู ในสิกขาบททั้งหลายเถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุพงึ หวังวา เราพึงเปนที่รัก ที่ชอบใจที่เคารพ และที่ยกยองของ
สพรหมจารีทั้งหลายไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ประกอบดวยความ
สงบใจในภายใน ไมเหินหางจากฌานประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด
ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารทั้งหลาย
ไซรภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ประกอบดวยความสงบใจในภายใน
ไมเหินหางจากฌาน ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา
เราบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของชนเหลาใด ขอสักการะ
ของชนเหลานัน้ พึงมีผลมาก มีอานิสงสมากไซร ภิกษุนนั้ พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
ทั้งหลาย... เพิม่ พูนการอยูเ รือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา ญาติสาโลหิตเหลาใด ผูละไปแลว
กระทํากาละแลวมีจิตเลื่อมใส ยอมตามระลึกถึง ขอการระลึกถึงแหงญาติสาโลหิตเหลานั้นพึงมี
ผลมาก มีอานิสงสมากไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ...เพิม่ พูนการ
อยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูสันโดษดวยจีวรบิณฑบาต เสนาสนะและ
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คิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามไดไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณ ในศีลทั้งหลาย ...
เพิ่มพูนการอยูเ รือนวางเปลาเถิดถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูอดทนตอหนาว รอน หิว กระหาย
เหลือบ ยุงลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเสือกคลาน ถอยคําอันหยาบชา พึงเปนผูอดกลัน้
ตอทุกขเวทนาอันมีในสรีระที่เกิดขึ้นแลว กลาแข็ง เผ็ดรอน อันไมชื่นใจไมพอใจ อันนําชีวิต
ไปไซร ภิกษุนนั้ พึงเปนผูกระทําใหเปนผูบริบูรณในศีลทั้งหลาย ... เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด
ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูครอบงําความไมยินดี และความยินดี และขอความไมยนิ ดีและ
ความยินดีไมพึงครอบงําเรา เราพึงครอบงําความไมยนิ ดี และความยินดีอันเกิดขึ้นแลวอยูไซร
ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ... เพิม่ พูนการอยูเ รือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุ
พึงหวังวา เราพึงเปนผูครอบงําภัยและความหวาดเสียว และขออภัยและความหวาดเสียวไมพึง
ครอบงําเราได เราพึงเปนผูครอบงําภัยและความหวาดเสียวที่เกิดขึ้นแลวอยูไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผู
กระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ... เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึง
เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่อง
อยูเปนสุขในปจจุบันไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ... เพิ่มพูนการอยู
เรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะ
ไมได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยูไซร ภิกษุเหลานั้น
พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ประกอบความสงบใจในภายใน ไมเหินหางจากฌาน
ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูนการอยูเ รือนวางเปลาเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําที่เรากลาววา
เธอทั้งหลายจงเปนผูสมบูรณดว ยศีล สมบูรณดวยปาติโมกขอยูเถิด จงเปนผูสํารวมดวยความ
สํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยูเถิดจงเปนผูเห็นภัยในโทษทัง้ หลายอันมี
ประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลายเถิด ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 119
กัณฏกสูตร
[๗๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวันใกลพระนคร
เวสาลี พรอมดวยพระเถระผูเปนสาวกซึ่งมีชื่อเสียงหลายรูป คือทานพระปาละ ทานพระอุปปาละ
ทานพระกักกฏะ ทานพระกฬิมภะ ทานพระนิกฏะ ทานพระกฏิสสหะ และพรอมดวยพระเถระ
ผูเปนสาวกซึ่งมีชื่อเสียงเหลาอื่น ก็สมัยนัน้ แล พวกเจาลิจฉวีที่มีชื่อเสียงเปนอันมาก ขึน้ ยาน
ชั้นดีมีเสียงอื้ออึงตอกันเขาไปยังปามหาวัน เพื่อเฝาพระผูม ีพระภาค ครัง้ นั้นแล ทานผูม ีอายุ
เหลานั้นไดมีความปริวิตกวา เจาลิจฉวีผูมีชอื่ เสียงเปนจํานวนมากเหลานีแ้ ล ขึ้นยานชัน้ ดีมีเสียง
อื้ออึงตอกันเขามายังปามหาวันเพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคตรัสฌานวามีเสียงเปน
ปฏิปกษ ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปยังโคสิงคสาลทายวัน ณ ที่นนั้ เราทั้งหลายพึงเปนผูมี
เสียงนอย ไมเกลื่อนกลนอยูใ หผาสุก ครั้งนั้นแล ทานผูม ีอายุเหลานัน้ เขาไปยังโคสิงคสาล
ทายวันณ ที่นนั้ ทานผูมีอายุเหลานั้นเปนผูม ีเสียงนอย ไมเกลื่อนกลน อยูเปนผาสุกครัง้ นั้นแล
พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาลภิกษุไปไหน อุปปาลภิกษุ
กักกฏภิกษุ กฬิมภภิกษุ นิกฏภิกษุ กฏิสสหภิกษุไปไหน พระเถระผูเปนสาวกเหลานัน้ ไปไหน
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ทานผูมีอายุเหลานั้นคิดวา
เจาลิจฉวีผูมีชอื่ เสียงเปนจํานวนมากเหลานีแ้ ล ขึ้นยานชัน้ ดีมีเสียงอื้ออึงตอกันเขามายังปามหาวัน
เพื่อเฝาพระผูม ีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคตรัสฌานวามีเสียงเปนปฏิปกษไฉนหนอ เราทั้งหลาย
พึงเขาไปยังโคสิงคสาลทายวัน ในที่นนั้ พวกเราพึงเปนผูม ีเสียงนอย ไมเกลื่อนกลน อยูเปน
ผาสุก ขาแตพระองคผูเจริญ ทานผูมีอายุเหลานั้นเขาไปยังโคสิงคสาลทายวัน ในทีน่ ้นั ทาน
เหลานั้นเปนผูมีเสียงนอย ไมเกลื่อนกลนอยูเ ปนผาสุก พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ ดีละจริงดังที่มหาสาวกเหลานั้น เมื่อพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณ
ดังนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวฌานวามีเสียงเปนปฏิปก ษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปกษ ๑๐
ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะเปนปฏิปกษ
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ตอความเปนผูย ินดีในที่สงัด ๑ การประกอบสุภนิมิต เปนปฏิปกษตอผูประกอบอสุภนิมิต ๑
การดูมหรสพที่เปนขาศึก เปนปฏิปกษตอผูค ุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ การติดตอกับ
มาตุคาม เปนปฏิปกษตอพรหมจรรย ๑เสียงเปนปฏิปกษตอปฐมฌาน ๑ วิตกวิจารเปนปฏิปกษ
ตอทุติยฌาน ๑ ปติเปนปฏิปกษตอตติยฌาน ๑ ลมอัสสาสปสสาสะเปนปฏิปกษตอจตุตถฌาน ๑
สัญญาและเวทนาเปนปฏิปก ษตอสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ๑ ราคะเปนปฏิปกษโทสะเปน
ปฏิปกษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูไมมีปฏิปกษอยูเถิดดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงเปนผูไมมีปฏิปกษ จงเปนผูหมดปฏิปกษอยูเถิดดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอรหันต
ทั้งหลาย เปนผูไมมีปฏิปกษ พระอรหันตทั้งหลายไมมปี ฏิปกษ เปนผูห มดปฏิปกษ ฯ
จบสูตรที่ ๒
อิฏฐสูตร
[๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร
นาชอบใจ หาไดยากในโลก ๑๐ ประการเปนไฉน คือโภคสมบัติ ๑ วรรณะ ๑ ความไมมีโรค ๑
ศีล ๑ พรหมจรรย ๑ มิตร ๑ความเปนพหูสูต ๑ ปญญา ๑ ธรรม ๑ สัตวทั้งหลาย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ
หาไดยากในโลก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนอันตรายแกธรรม ๑๐ ประการนี้แล ซึ่งเปน
ธรรมอันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ หาไดยากในโลก คือความเกียจคราน ความไมขยัน
หมั่นเพียร เปนอันตรายแกโภคสมบัติ การไมทําการสาธยาย เปนอันตรายแกความเปนพหูสูต
การไมฟงดวยดี ไมสอบถามเปนอันตรายแกปญญา การไมประกอบความเพียร การไมพิจารณา
เปนอันตรายแกธรรมทั้งหลาย การปฏิบัติผิด เปนอันตรายแกสัตวทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๑๐ ประการนี้เปนอันตรายแกธรรม ๑๐ ประการนี้แล ซึ่งเปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร
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นาชอบใจ หาไดยากในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม๑๐ ประการเปนอาหารของธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล ซึ่งเปนธรรมอันนาปรารถนานาใคร นาชอบใจ หาไดยากในโลก คือ ความไมเกียจคราน
ความขยันหมัน่ เพียร เปนอาหารของโภคสมบัติ การประดับ การตกแตงรางกาย เปนอาหาร
ของวรรณะ การกระทําสิ่งเปนที่สบาย เปนอาหารของความไมมีโรค ความเปนผูมีมิตรดี เปนอาหาร
ของศีลทั้งหลาย การสํารวมอินทรีย เปนอาหารของพรหมจรรย การไมแกลงกลาวใหคลาดจาก
ความจริง เปนอาหารของมิตรทั้งหลายการกระทําการสาธยาย เปนอาหารของความเปนพหูสูต
การฟงดวยดี การสอบถาม เปนอาหารของปญญา การประกอบความเพียร การพิจารณา
เปนอาหารของธรรมทั้งหลาย การปฏิบัติชอบ เปนอาหารของสัตวทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๑๐ ประการนี้เปนอาหารของธรรม ๑๐ ประการนี้แล ซึ่งเปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร
นาชอบใจ หาไดยากในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
วัฑฒิสูตร
[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเมื่อเจริญดวยความเจริญ ๑๐ประการ ยอมเจริญ
ดวยความเจริญอันประเสริฐ และเปนผูถอื เอาสิ่งที่เปนสาระสิ่งที่ประเสริฐแหงกาย ความ
เจริญ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ อริยสาวกยอมเจริญดวยนาและสวน ๑ ยอมเจริญดวยทรัพยและ
ขาวเปลือก ๑ ยอมเจริญดวยบุตรและภรรยา ๑ ยอมเจริญดวยทาส กรรมกร และคนใช ๑ ยอม
เจริญดวยสัตวสี่เทา ๑ ยอมเจริญดวยศรัทธา ๑ ยอมเจริญดวยศีล ๑ ยอมเจริญดวยสุตะ ๑
ยอมเจริญดวยจาคะ ๑ ยอมเจริญดวยปญญา ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลายอริยสาวกเมื่อเจริญดวยความ
เจริญ ๑๐ ประการนี้ ยอมเจริญดวยความเจริญอันประเสริฐ และเปนผูถอื เอาสิ่งที่เปนสาระ สิ่ง
ที่ประเสริฐแหงกาย ฯ
บุคคลใดในโลกนี้ ยอมเจริญดวยทรัพย ขาวเปลือก บุตร
ภรรยา และสัตวสี่เทา บุคคลนั้นยอมเปนผูมีโชค มียศ
เปนผูอันญาติมิตร และพระราชาบูชาแลว บุคคลใดในโลก
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นี้ยอมเจริญดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปญญา บุคคล
เชนนั้น เปนสัปบุรุษ มีปญญาเครื่องพิจารณา ยอมเจริญ
ดวยความเจริญทั้งสองประการ ในปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๔
มิคสาลาสูตร
[๗๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เวลาเชาทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตร
และจีวรเขาไปยังที่อยูของมิคสาลาอุบาสิกา แลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดถวาย ครั้งนัน้ มิคสาลา
อุบาสิกาเขาไปหาทานพระอานนทกราบไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถาม
ทานพระอานนทวา ขาแตทา นพระอานนท ธรรมนี้ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันเปนเหตุ
ใหคนสองคน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย คนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรยจกั เปนผูมี
คติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนจะพึงรูทั่วถึงไดอยางไร คือบิดาของดิฉันชื่อปุราณะ
เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล งดเวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ทาน
กระทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคล เขาถึงชั้นดุสิต บุรุษ
ชื่ออิสิทัตตะ ผูเปนที่รักของบิดาของดิฉัน ไมเปนผูประพฤติพรหมจรรย (แต) ยินดีดว ยภรรยา
ของตน แมเขาทํากาละแลว พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคล เขาถึงชั้น
ดุสิต ขาแตทานพระอานนท ธรรมนี้ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันเปนเหตุใหคนสองคน
คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรยคนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีสติเสมอกันใน
สัมปรายภพ อันวิญูชนจะพึงรูทั่วถึงไดอยางไร ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรนองหญิง ก็ขอนี้พระผูมพี ระภาคทรงพยากรณไวอยางนั้น
แล ครั้งนั้น ทานพระอานนทรับบิณฑบาตที่นิเวศนของมิคสาลาอุบาสิกา ลุกจากอาสนะกลับไป
แลว ครั้งนั้น ทานพระอานนทกลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของ
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อุบาสิกาชื่อมิคสาลา แลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดถวาย ลําดับนั้น มิคสาลาอุบาสิกาเขาไปหา
ขาพระองค กราบไหวแลวนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดถามขาพระองควา ขาแตทาน
อานนท ธรรมนี้ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวอันเปนเหตุใหคนสองคน คือ คนหนึง่
ประพฤติพรหมจรรย คนหนึง่ ไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกันในสัมปรายภพ
อันวิญูชนพึงรูทั่วถึงไดอยางไร คือ บิดาของดิฉันชื่อปุราณะ เปนผูประพฤติพรหมจรรย
ประพฤติหางไกลงดเวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ทานกระทํากาละแลว พระผูมี
พระภาคทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคล เขาถึงชั้นดุสิต บุรุษชื่ออิสิทัตตะ ผูเปนที่รัก
ของบิดาของดิฉัน ไมเปนผูประพฤติพรหมจรรย แตยินดีดวยภรรยาของตนแมเขาทํากาละแลว
พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงชั้นดุสิต ขาแตทานพระอานนท
ธรรมนี้ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวอันเปนเหตุใหคนสองคน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหม
จรรย คนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนพึงรู
ทั่วถึงไดอยางไร เมื่อมิคสาลาอุบาสิกากลาวอยางนีแ้ ลว ขาพระองคไดกลาวกะมิคสาลาอุบาสิกา
วา ดูกรนองหญิง ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไวอยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ก็มิคสาลาอุบาสิกาเปนพาลไมฉลาด เปนคนบอด
มีปญญาทึบ เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอะไร ในญาณเครื่องกําหนดรูค วามยิ่ง
และหยอนแหงอินทรียของบุคคลดูกรอานนท บุคคล ๑๐ จําพวกนี้มีอยูในโลก ๑๐ จําพวก
เปนไฉน ดูกรอานนทบุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูทุศีล และไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญา
วิมุติ อันเปนทีด่ ับโดยไมเหลือแหงความเปนผูทุศีลของเขา ตามความเปนจริง บุคคลนั้น
ไมกระทํากิจแมดวยการฟง ไมกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไมแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอม
ไมไดวิมตุ ติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเสื่อมไมไปทางเจริญ ยอมถึงความ
เสื่อม ไมถึงความเจริญ ดูกรอานนท สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูท ุศีลแตรูชัดซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความเปนผูทุศีลของเขา ตามความเปน
จริง บุคคลนั้นกระทํากิจแมดว ยการฟง กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสตู แทงตลอดดวยดีแม
ดวยทิฐิยอมไดวิมุตติแมอนั เกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม
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ยอมถึงความเจริญอยางเดียว ไมถึงความเสื่อม ดูกรอานนท พวกคนผูถือประมาณยอมประมาณ
ในเรื่องนั้นวา ธรรมแมของคนนี้ก็เหลานั้นแหละ ธรรมแมของคนอื่นก็เหลานั้นแหละ เพราะ
เหตุไรในสองคนนั้น คนหนึง่ เลว คนหนึ่งดีก็การประมาณของคนผูถือประมาณเหลานั้น ยอม
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกือ้ กูลเพื่อทุกข ตลอดกาลนาน ดูกรอานนท ในสองคนนัน้ บุคคลใด
เปนผูทุศีลและรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความเปนผูทุศีล
ของเขา ตามความเปนจริง กระทํากิจแมดว ยการฟง กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสตู แทง
ตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุตติแมอนั เกิดในสมัย ดูกรอานนทบคุ คลนี้ดีกวาและประณีต
กวาบุคคลที่กลาวขางตน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูกตองบุคคลนี้
ใครเลาจะพึงรูเ หตุนั้นได นอกจากตถาคตดูกรอานนท เพราะเหตุนนั้ แหละ เธอทั้งหลาย
อยาไดเปนผูชอบประมาณในบุคคลและอยาไดถือประมาณในบุคคล เพราะผูถือประมาณใน
บุคคลยอมทําลายคุณวิเศษของตน เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล แตไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติปญญา
วิมุติ อันเปนทีด่ ับโดยไมเหลือแหงศีลของเขา ตามความเปนจริงบุคคลนั้นไมทํากิจแมดวย
การฟง ไมกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสตู ไมแทงตลอดแมดว ยทิฐิ ยอมไมไดวิมตุ ติแม
อันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ ยอมถึงความเสื่อมอยางเดียว
ไมถึงความเจริญดูกรอานนท สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล และรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงศีลของเขา ตามความเปนจริงบุคคลนั้นกระทํากิจ
แมดวยการฟง กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต แทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุติ
แมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม ยอมถึงความเจริญ
อยางเดียว ไมถึงความเสื่อมดูกรอานนท ฯลฯ เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณใน
บุคคลได ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีราคะกลา ทั้งไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญา
วิมุติ อันเปนทีด่ ับโดยไมเหลือแหงราคะของเขา ตามความเปนจริง บุคคลนั้นไมกระทํากิจแม
ดวยการฟง ไมกระทํากิจแมดว ยความเปนพหูสูต ไมแทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไมได
วิมุตติแมอนั เกิดในสมัยเมื่อตายไป เขายอมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ ยอมถึงความเสื่อม
อยางเดียวไมถงึ ความเจริญ ดูกรอานนท สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีราคะกลาแตรูชัด
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ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงราคะของเขาตามความเปนจริง
บุคคลนั้นกระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากิจแมดว ยความเปนพหูสูต แทงตลอดดวยดีแมดว ยทิฐิ
ยอมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัยเมื่อตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม ยอมถึงความ
เจริญอยางเดียวไมถึงความเสื่อม ดูกรอานนท ฯลฯ เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณใน
บุคคลได ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ ทั้งไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญา
วิมุติ อันเปนทีด่ ับโดยไมเหลือแหงความโกรธของเขาตามความเปนจริง บุคคลนั้นไมกระทํากิจ
แมดวยการฟง ไมกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไมแทงตลอดดวยดีแมดว ยทิฐิ ยอมไมได
วิมุตติแมอนั เกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ ยอมถึงความเสื่อม
อยางเดียว ไมถึงความเจริญ ดูกรอานนท สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ แตรูชัด
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความโกรธของเขา ตามความเปนจริง
บุคคลนั้นกระทํากิจแมดวยการฟงกระทํากิจแมดว ยความเปนพหูสูต แทงตลอดดวยดีแมดว ยทิฐิ
ยอมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม ยอมถึง
ความเจริญอยางเดียว ไมถึงความเสื่อม ดูกรอานนท ฯลฯ เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณ
ในบุคคลได ฯ
ดูกรอานนท ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฟุงซาน ทั้งไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติปญญาวิมุติ
อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความฟุงซานของเขา ตามความเปนจริงบุคคลนั้นไมกระทํากิจ
แมดวยการฟง ไมกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไมแทงตลอดดวยดีแมดว ยทิฐิ ยอมไมได
วิมุตติแมอนั เกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ ยอมถึงความเสื่อม
อยางเดียว ไมถึงความเจริญดูกรอานนท สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฟุงซาน แตรูชัด
ซึ่งเจโตวิมุติปญ
 ญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความฟุงซานของเขา ตามความเปนจริง
บุคคลนั้นกระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากิจแมดว ยความเปนพหูสูตแทงตลอดดวยดีแมดวยทิฐิ
ยอมไดวิมุติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม ยอมถึงความ
เจริญอยางเดียว ไมถึงความเสื่อมดูกรอานนท พวกคนผูถ ือประมาณ ยอมประมาณในเรื่องนั้นวา
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ธรรมแมของคนนี้ก็เหลานั้นแหละ ธรรมแมของคนอื่นก็เหลานั้นแหละ เพราะเหตุไรในสองคน
นั้น คนหนึ่งเลว คนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผูถือประมาณเหลานั้นยอมเปนไปเพือ่ มิใช
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ตลอดกาลนาน ดูกรอานนทในสองคนนั้น บุคคลใดเปนผูฟุงซาน
แตรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนทีด่ ับโดยไมเหลือแหงความฟุงซานของเขา ตาม
ความเปนจริง บุคคลนั้นกระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากิจแมดว ยความเปนพหูสูต แทงตลอด
ดวยดีแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมตุ ิแมอันเกิดในสมัย บุคคลนี้ดีกวา และประณีตกวาบุคคลที่กลาว
ขางตนโนน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูกตองบุคคลนี้ ใครเลาจะพึง
รูเหตุนั้นไดนอกจากตถาคต ดูกรอานนท เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอยาประมาณในบุคคล
และอยาไดถือประมาณในบุคคลเพราะผูถือประมาณในบุคคล ยอมทําลายคุณวิเศษของตน
เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได ฯ
ดูกรอานนท ก็มิคสาลาอุบาสิกาเปนพาล ไมฉลาด เปนคนบอดมีปญ
 ญาทึบ เปนอะไร
และพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอะไร ในญาณเครื่องกําหนดรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของ
บุคคล ดูกรอานนท บุคคล ๑๐ จําพวกนี้แลมีปรากฏอยูในโลก ดูกรอานนท บุรุษชื่อปุราณะ
เปนผูประกอบดวยศีลเชนใดบุรุษชื่ออิสิทัตตะก็เปนผูประกอบดวยศีลเชนนั้น บุรุษชือ่ ปุราณะ
จะไดรแู มคติของบุรุษชื่ออิสิทัตตะก็หามิได บุรุษชื่ออิสิทัตตะเปนผูประกอบดวยปญญาเชนใด
บุรุษชื่อปุราณะก็เปนผูประกอบดวยปญญาเชนนั้นบุรุษชือ่ อิสิทัตตะจะไดรูแมคติ ของบุรุษชื่อ
ปุราณะก็หามิได ดูกรอานนท คนทั้งสองนี้เลวกวากันดวยองคคุณคนละอยาง ดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
อภัพพสูตร
[๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ไมพึงมีในโลกพระตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาไมพึงบังเกิดในโลก ธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไวแลว ไมพึงรุง เรืองในโลก
๓ ประการเปนไฉน คือ ชาติ ๑ ชรา ๑มรณะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้ง ๓ ประการ
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นี้แล ไมพึงมีในโลกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไมพึงบังเกิดในโลก ธรรมวินัยอัน
พระตถาคตทรงประกาศไวแลวไมพึงรุงเรืองในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะธรรม๓ ประการนี้
มีอยูในโลก ฉะนั้น พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาจึงบังเกิดในโลก ธรรมวินัยที่พระตถาคต
ทรงประกาศไวจึงรุงเรืองในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละ
ชาติ ชรา มรณะได ๓ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละชาติ ชรา มรณะได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละราคะ โทสะ โมหะได ๓ ประการเปนไฉน คือ
สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกจิ ฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลไมละธรรม ๓ ประการ
นี้แลว ก็ไมอาจละราคะ โทสะ โมหะไดดกู รภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว
ก็ไมอาจละสักกายทิฏฐิวจิ ิกจิ ฉา สีลัพพตปรามาสได ๓ ประการเปนไฉน คือ การกระทําไว
ในใจโดยอุบายไมแยบคาย ๑ การเสพทางผิด ๑ ความหดหูแหงจิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แล ก็ไมอาจละสักกายทิฏฐิ วิจิกจิ ฉา สีลัพพตปรามาสได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละการกระทําไวในใจโดยอุบายไม
แยบคาย การเสพทางผิดความหดหูแ หงจิตได๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูมีสติหลงลืม ๑
ความไมมีสัมปชัญญะ ๑ความฟุงซานแหงจิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการ
นี้แลวก็ไมอาจละการกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย การเสพทางผิด ความหดหูแ หงจิตได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละความเปนผูมีสติหลงลืม ความ
ไมมีสัมปชัญญะความฟุงซานแหงจิตได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมใครเห็นพระ
อริยะ ๑ ความเปนผูไมใครฟง ธรรมของพระอริยะ ๑ ความเปนผูมีจิตคิดแขงดี ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมมี
สัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิตได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม๓ ประการแลว
ก็ไมอาจละความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปน
ผูมีจิตคิดแขงดีได ๓ ประการเปนไฉน คือความฟุงซาน ๑ ความไมสํารวม ๑ ความทุศีล ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ
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ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจติ คิดแขงดีได ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคล
ไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละความฟุงซาน ความไมสํารวมความทุศีลได ๓ ประการ
เปนไฉน คือ ความเปนผูไมมศี รัทธา ๑ ความเปนผูไมรูความประสงค ๑ ความเกียจคราน ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม๓ ประการนีแ้ ลว ก็ไมอาจละความฟุงซาน ความไมสํารวม
ความทุศีลไดดกู รภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละความเปนผู
ไมมีศรัทธา ความเปนผูไมรคู วามประสงค ความเกียจคราน ๓ ประการเปนไฉนคือ ความ
ไมเอื้อเฟอ ๑ ความเปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรชั่ว ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม
๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผูไมรูความประสงค ความ
เกียจครานได ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละความไมเอื้อเฟอ
ความเปนผูวายากความเปนผูมีมิตรชั่วได ๓ ประการเปนไฉน คือความไมมีหิริ ๑ ความไมมี
โอตตัปปะ ๑ ความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไม
อาจละความไมเอื้อเฟอ ความเปนผูวายาก ความเปนผูมีมติ รชั่วไดดกู รภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูไมมีความละอาย ไมมีความเกรงกลัว เปนผูประมาทก็ไมอาจละความเปนผูไมเอื้อเฟอ ความ
เปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรชั่วไดบุคคลเปนผูมีมิตรชั่ว ก็ไมอาจละความเปนผูไมมีศรัทธา
ความเปนผูไมรูความประสงค ความเกียจครานได บุคคลเปนผูเกียจคราน ก็ไมอาจละความฟุงซาน
ความไมสํารวม ความทุศีลได บุคคลเปนผูทุศีล ก็ไมอาจละความเปนผูไ มใครเห็นพระอริยะ
ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจติ คิดแขงดีได บุคคลเปนผูมีจิตคิดแขงดี
ก็ไมอาจละความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิตได บุคคลเปน
ผูมีจิตฟุงซาน ก็ไมอาจละความกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย การเสพทางผิด ความหดหู
แหงจิตไดบุคคลเปนผูมีจิตหดหูก ็ไมอาจละสักกายทิฏฐิ วิจกิ ิจฉา สีลัพพตปรามาสไดบุคคล
เปนผูมีวิจกิ ิจฉาก็ไมอาจละราคะ โทสะ โมหะได บุคคลไมละราคะโทสะ โมหะแลวก็ไมอาจ
ละชาติ ชรา มรณะได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละชาติ ชรามรณะได ๓
ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการ
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นี้แลว จึงอาจละชาติ ชรา มรณะได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึง
อาจละ ราคะ โทสะ โมหะไดธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจกิ ิจฉา ๑
สีลัพพตปรามาส ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละ ราคะ โทสะ
โมหะได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละสักกายทิฏฐิ วิจกิ ิจฉา
สีลัพพตปรามาสได ๓ ประการเปนไฉน คือ การกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย ๑ การเสพ
ทางผิด ๑ ความหดหูแ หงจิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว
จึงอาจละการกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย การเสพทางผิด ความหดหูแ หงจิตได ๓ ประการ
เปนไฉน คือ ความเปนผูมีสติหลงลืม ๑ ความไมมีสัมปชัญญะ ๑ ความฟุงซานแหงจิต ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละการกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย
การเสพทางผิด ความหดหูแ หงจิตไดดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจ
ละความเปนผูม ีสติหลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิตได ๓ ประการเปนไฉน
คือความเปนผูไ มใครเห็นพระอริยะ ๑ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ๑ความเปนผูมี
จิตคิดแขงดี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูละธรรม ๓ ประการนี้แลวจึงอาจละความเปนผูมีสติหลง
ลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิตไดดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการ
แลว จึงอาจละความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความ
เปนผูมีจิตคิดแขงดีได๓ ประการเปนไฉน คือ ความฟุงซาน ๑ ความไมสํารวม ๑ ความเปนผู
ทุศีล ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละความเปนผูไมใครเห็นพระ
อริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจิตคิดแขงดีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละความฟุง ซานความไมสํารวม ความเปนผูทุศีลได ๓ ประการเปน
ไฉน คือ ความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ ความเปนผูไมรูความประสงค ๑ ความเกียจคราน ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายบุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละความฟุงซาน ความไมสํารวม ความเปนผูทุศีล
ได ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผู
ไมรูความประสงค ความเกียจครานได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมเอื้อเฟอ ๑ ความ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 130
เปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมมี ิตรชั่ว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว
จึงอาจละความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผูไมรูความประสงค ความเกียจครานได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละความเปนผูไมเอื้อเฟอ ความเปนผูว ายาก
ความเปนผูมีมติ รชั่วได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมมีความละอาย ๑ ความเปนผู
ไมมีความเกรงกลัว ๑ ความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว
จึงอาจละความเปนผูไมเอื้อเฟอความเปนผูว ายาก ความเปนผูมีมิตรชั่วได ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
บุคคลผูมีความละอาย มีความเกรงกลัว ไมประมาทอยู ก็อาจละความเปนผูไมเอื้อเฟอ ความ
เปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรชั่วได บุคคลเปนผูมีมิตรดี ก็อาจละความเปนผูไมมีศรัทธา ความ
เปนผูไมรูความประสงค ความเกียจครานได บุคคลเปนผูปรารภความเพียร ก็อาจละความเปน
ผูฟุงซาน ความไมสํารวม ความเปนผูทุศีลได บุคคลเปนผูมีศีล ก็อาจละความเปนผูไมใครเห็น
พระอริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจิตคิดแขงดีได บุคคลเปนผู
มีจิตไมคิดแขงดี ก็อาจละความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิต
ได บุคคลเปนผูมีจิตอันไมฟงุ ซาน ก็อาจละการกระทําไวในใจโดยอุบายอันไมแยบคาย การเสพ
ทางผิด ความหดหูแ หงจิตได บุคคลเปนผูมีจิตไมหดหูกอ็ าจละสักกายทิฏฐิ วิจิกจิ ฉา สีลัพพต
ปรามาสได บุคคลเปนผูไมมีวิจิกจิ ฉาก็อาจละราคะ โทสะ โมหะได บุคคลละราคะ โทสะ
โมหะแลว ก็อาจละชาติชรา มรณะได ฯ
จบสูตรที่ ๖
กากสูตร
[๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ เปนผูมักขจัด ๑ คนอง ๑ ทะเยอทะยาน ๑ กินจุ ๑หยาบชา ๑ ไมมีกรุณา ๑ ไม
แข็งแรง ๑ มักรอง ๑ เผลอสติ ๑ สั่งสม ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาประกอบดวยอสัทธรรม
๑๐ ประการนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลายภิกษุผลู ามกก็ประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการ ฉันนั้น
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เหมือนกันแล ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูขจัด ๑ คึกคนอง ๑ ทะเยอทะยาน ๑ กินจุ ๑
หยาบชา ๑ ไมมีกรุณา ๑ ไมแข็งแรง ๑ มักรอง ๑ เผลอสติ ๑ สั่งสม ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูลามกประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
นิคันถสูตร
[๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ประการ ๑๐ ประการ
เปนไฉน คือ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ทุศีล ๑ ไมมีความละอาย ๑ ไมมีความเกรงกลัว ๑ ไม
ภักดีตอสัตบุรษุ ๑ ยกตนขมผูอื่น ๑ยึดมัน่ ความเห็นของตน ถือสิ่งที่ไมควรเก็บไว สละ
คืนความยึดมัน่ ถือมั่นดวยความเห็นของตนไดยาก ๑ เปนคนลวงโลก ๑ ปรารถนาลามก ๑ มี
ความเห็นผิด ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
อาฆาตวัตถุสูตร
[๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วัตถุแหงความอาฆาต ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ บุคคลยอมผูกความอาฆาตวา บุคคลโนนไดประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกเราแลว ๑
กําลังประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกเรา ๑จักประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกเรา ๑ ยอม
ผูกความอาฆาตวา บุคคลโนนไดประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกผูที่เปนที่รักทีช่ อบใจของเรา
แลว ๑ กําลังประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกผูที่เปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ จักประพฤติ
สิ่งอันไมเปนประโยชนแกผูที่เปนที่รักทีช่ อบใจของเรา ๑ ยอมผูกความอาฆาตวาบุคคลโนน
ไดประพฤติสงิ่ อันเปนประโยชนแกผูที่ไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเราแลว ๑ กําลังประพฤติ
สิ่งอันเปนประโยชนแกผูที่ไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเรา ๑ จักประพฤติสิ่งอันเปนประโยชน
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แกผูที่ไมเปนที่รักไมเปนทีช่ อบใจของเรา ๑ ยอมโกรธในที่ไมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วัตถุ
แหงความอาฆาต ๑๐ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
อาฆาตปฏิวินยสูตร
[๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบายเปนเครือ่ งกําจัดความอาฆาต ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการ
เปนไฉน คือ บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตวา บุคคลไดประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกเรา
แลว การประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ บุคคลกําลังประพฤติสิ่ง
อันไมเปนประโยชนแกเรา การประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑
บุคคลจักประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกเรา การประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดใน
บุคคลนี้แตที่ไหน ๑ ยอมกําจัดความอาฆาตวา บุคคลไดประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกผูที่
เปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว การประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนีแ้ ตที่ไหน ๑
กําลังประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกผูที่เปนที่รักทีช่ อบใจของเรา การประพฤติสิ่งอันเปน
ประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ จักประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกผูที่เปนที่รัก
ที่ชอบใจของเรา การประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนีแ้ ตที่ไหน ๑ ยอมกําจัด
ความอาฆาตวาบุคคลไดประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนแกผูที่ไมเปนทีร่ ักไมเปนที่ชอบใจของเรา
แลวการประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ กําลังประพฤติสิ่งอันเปน
ประโยชนแกผูที่ไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเรา การประพฤติส่งิ อันไมเปนประโยชนจะพึงได
ในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ จักประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจ
ของเรา การประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตทไี่ หน ๑ ยอมไมโกรธในที่
อันไมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายอุบายเปนเครื่องกําจัดความอาฆาต ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอากังขวรรคที่ ๓
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อากังขสูตร
๒. กัณฏกสูตร
๓. อิฏฐสูตร
๔. วัตถุสูตร
๕. มิคสาลาสูตร
๖. อภัพพสูตร
๗. กากสูตร
๘. นิคัณฐสูตร
๙. อาฆาตวัตถุสูตร ๑๐. อาฆาตปฏิวินยสูตร ฯ
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เถรวรรคที่ ๔
วาหุนสูตร
[๘๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูที่ฝงสระโปกขรณีชื่อคัคคราใกลจัมปานคร
ครั้งนั้นแล ทานพระวาหุนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทลู ถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตสลัด
ออก ปราศจาก หลุดพนจากธรรมเทาไรหนอ จึงเชื่อวามีพระทัยปราศจากแดนกิเลสอยู
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวาดูกรวาหุนะ พระตถาคตสลัดออก ปราศจาก หลุดพนจากธรรม ๑๐
ประการแลจึงชื่อวามีพระทัยปราศจากแดนกิเลสอยู ๑๐ ประการเปนไฉน คือ พระตถาคต
สลัดออก ปราศจาก หลุดพนจากรูป ๑ จากเวทนา ๑ จากสัญญา ๑ จากสังขาร ๑ จากวิญญาณ ๑
จากชาติ ๑ จากชรา ๑ จากมรณะ ๑ จากทุกข ๑จากกิเลส ๑ จึงชื่อวามีพระทัยปราศจาก
แดนกิเลสอยู ดูกรวาหุนะ พระตถาคตสลัดออก ปราศจาก หลุดพนจากธรรม ๑๐ ประการนี้แล
จึงชื่อวามีพระทัยปราศจากแดนกิเลสอยู เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุม หรือดอกปุณฑริก
ที่เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ขึ้นพนแลวจากน้ํา ไมเปรอะเปอนดวยน้ําตั้งอยูฉ ะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑
อานันทสูตร
[๘๒] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกร
อานนท ภิกษุเปนผูไมมีศรัทธา จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้ไมเปน
ฐานะที่จะมีได ภิกษุเปนผูทุศลี ... ภิกษุเปนผูมกี ารสดับนอย ... ภิกษุเปนผูวายาก ... ภิกษุเปน
ผูมีมิตรชั่ว ... ภิกษุเปนผูเกียจคราน ... ภิกษุเปนผูมีสติเลอะเลือน ... ภิกษุเปนผูไมสันโดษ ...
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ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก ... ภิกษุเปนผูมีความเห็นผิด จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย
ในธรรมวินยั นี้ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกรอานนท ภิกษุประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล
จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนีไ้ มเปนฐานะทีจ่ ะมีได ฯ
ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูมศี รัทธา จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้
จึงเปนฐานะทีม่ ีได ภิกษุเปนผูมีศีล ... ภิกษุเปนพหูสูตทรงไวซึ่งสุตะ ... ภิกษุเปนผูมีมติ รดีงาม ...
ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร ... ภิกษุเปนผูมสี ติตั้งมั่น ... ภิกษุเปนผูสันโดษ ... ภิกษุเปนผูมีความ
ปรารถนานอย ... ภิกษุเปนผูม ีความเห็นชอบ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้
จึงเปนฐานะทีม่ ีได ดูกรอานนท ภิกษุประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล จักถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้เปนฐานะที่มไี ด ฯ
จบสูตรที่ ๒
ปุณณิยสูตร
[๘๓] ครั้งนั้นแล ทานพระปุณณิยะเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหพระธรรมเทศนาแจมแจงกะพระตถาคตในกาลบางคราว
ไมแจมแจงในกาลบางคราว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุณณิยะ ภิกษุมีศรัทธา แตไมเขา
ไปหา พระธรรมเทศนาจึงไมแจมแจงกะพระตถาคตกอน แตในกาลใด ภิกษุมีศรัทธาและเขาไปหา
ในกาลนัน้ พระธรรมเทศนาจึงจะแจมแจงกะพระตถาคต ดูกรปุณณิยะ ภิกษุมีศรัทธาและ
เขาไปหา แตไมเขานั่งใกล ... เขานั่งใกล แตไมสอบถาม ...สอบถาม แตไมเงี่ยโสตฟงธรรม ...
เงี่ยโสตลงฟงธรรม แตฟงแลวไมทรงจําธรรมไว ... ฟงแลวทรงจําธรรมไว แตไมพิจารณาเนื้อ
ความแหงธรรมที่ทรงจําไว ...พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว แตไมเปนผูรูอรรถรูธรรม
แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ... รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม แตไมเปนผูมี
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วาจางาม เจรจาถอยคําไพเราะประกอบดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย ไมหยาบคาย ใหรู
เนื้อความไดแจมแจง ... เปนผูมีวาจางาม เจรจาถอยคําไพเราะสละสลวย ไมหยาบคาย ใหรู
เนื้อความไดแจมแจง แตไมเปนผูชี้แจงเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ให
อาจหาญ ราเริง พระธรรมเทศนาจึงไมแจมแจงกะพระตถาคตกอน ดูกรปุณณิยะ แตในกาลใด
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา เขาไปหา เขานั่งใกล สอบถามเงี่ยโสตลงฟงธรรม ฟงแลวทรงจําธรรมไว
พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มีวาจางาม
เจรจาถอยคําไพเราะ สละสลวย ไมหยาบคายใหรูเนื้อความไดแจมแจง เปนผูชี้แจงเพื่อน
พรหมจรรยใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญ ราเริง ในกาลนั้น พระธรรมเทศนาจึงแจมแจง
กะพระตถาคต ดูกรปุณณิยะ พระธรรมเทศนาประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล จึงแจมแจง
กะพระตถาคตโดยสวนเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๓
พยากรณสูตร
[๘๔] ณ ทีน่ ั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุทั้งหลายมาวาดูกรภิกษุทั้งหลาย
ผูมีอายุ ภิกษุเหลานั้นกลาวรับทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะได
กลาวคํานีว้ า ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ยอมพยากรณอรหัตตผลวา เราทราบ
ชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลวกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ฉลาดในสมาบัติ ฉลาดในจิตของ
ผูอื่น ฉลาดในการกําหนดรูจติ ของผูอื่นยอมซักถาม สอบถาม ไลเลียงภิกษุนั้น ภิกษุนนั้ อัน
พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาณ ... ไลเลียงอยู ยอมถึงความเปนผูเปลา ไมมีคุณ
ไมเจริญ พินาศ ความไมเจริญและความพินาศ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน
ฉลาดในจิตของผูอื่นฉลาดในการกําหนดรูจติ ของผูอื่น กําหนดรูใจดวยใจแลว กระทําไวในใจ
ซึ่งภิกษุนนั้ อยางนี้วา เพราะเหตุไรหนอ ทานผูนี้จึงพยากรณอรหัตตผลวา เราทราบวา ชาติสิ้นแลว
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พรหมจรรยอยูจ บแลวกิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี พระตถาคต
หรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมทราบชัดภิกษุนั้นอยางนีว้ า
ทานผูนี้เปนผูม ักโกรธมีใจอันความโกรธกลุมรุมแลวอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความโกรธนี้
เปนความเสื่อมในธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูผ ูกโกรธไวมีใจอันความ
ผูกโกรธไวกลุม รุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความผูกโกรธนี้เปนความเสื่อมในธรรมวินัย
ที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูม ีความลบหลูมีใจอันความลบหลูกลุมรุมอยูโดยมาก
ก็ความกลุมรุมแหงความลบหลูนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้
เปนผูตีเสมอ มีใจอันความตีเสมอกลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความตีเสมอนี้ เปน
ความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีความริษยา มีใจอันความริษยา
กลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความริษยานี้เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูต ระหนี่ มีใจอันความตระหนี่กลุมรุมอยูโดยมากก็ความกลุมรุม
แหงความตระหนี่นี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูโออวด
มีใจอันความโออวดกลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความโออวดนี้ เปนความเสื่อมใน
ธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีมารยา มีใจอันมารยากลุมรุมอยูโดยมาก ก็
ความกลุมรุมแหงมารยานี้เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผู
มีความปรารถนาลามก มีใจอันความปรารถนาลามกกลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความ
ปรารถนาลามกนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีสติ
หลงลืม ถึงความทอดทิ้งธุระในระหวางคุณวิเศษเบื้องบนดวยการบรรลุคุณวิเศษเบื้องต่ํา ก็การถึง
ความทอดทิ้งธุระในระหวางนี้เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว ดูกรทานผูม ี
อายุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ ไมละธรรม ๑๐ประการนี้แลว จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยใน
ธรรมวินัยนี้ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนนั้ หนอ ละธรรม ๑๐
ประการนี้แลวจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนีย้ อมเปนฐานะที่มีได ฯ
จบสูตรที่ ๔
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กัตถีสูตร
[๘๕] สมัยหนึ่ง ทานพระมหาจุนทะอยูท ี่สหชาติวัน ในแควนเจตีณ ที่นั้นแล ทาน
พระมหาจุนทะเรียกภิกษุทั้งหลายวาดูกรภิกษุทั้งหลายผูมีอายุ ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหา
จุนทะแลว ทานพระมหาจุนทะไดกลาวคํานี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีปกติกลาวโออวดในการบรรลุคุณวิเศษทั้งหลายวา เราเขาปฐมฌานก็ได ออกก็ได เขา
ทุติยฌานก็ได ออกก็ได เขาตติยฌานก็ได ออกก็ได เขาจตุตถฌานก็ได ออกก็ได เขา
อากาสานัญจายตนฌานก็ได ออกก็ได เขาวิญญานัญจายตนฌานก็ได ออกก็ได เขาอากิญ
จัญญายตนฌานก็ไดออกก็ได เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานก็ได ออกก็ได เขาสัญญา
เวทยิตนิโรธก็ได ออกก็ได ฯ
พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ฉลาดในสมาบัติ ฉลาดในจิตของผูอนื่
ฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น ยอมไลเลียง สอบถาม ซักถามภิกษุนนั้ ภิกษุนั้นอันพระตถาคต
หรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... ไลเลียงสอบถาม ซักถาม ยอมถึงความเปนผูเปลา
ไมมีคุณ ไมเจริญ ถึงความพินาศถึงความไมเจริญและความพินาศ พระตถาคตหรือสาวกของ
พระตถาคตผูไดฌานผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอื่น ผูฉลาดในการกําหนดรูจ ิตของ
ผูอื่นกําหนดใจดวยใจแลว กระทําไวในใจซึ่งภิกษุนนั้ อยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอทานผูนี้
จึงเปนผูมีปกติกลาวโออวดในการบรรลุคุณวิเศษทั้งหลายวา เราเขาปฐมฌานก็ได ออกก็ได ฯลฯ
เราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได ออกก็ได พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนด
ใจดวยใจอยางนี้แลว ยอมรูภกิ ษุนั้นอยางนีว้ า ทานผูนี้เปนผูกระทําศีลใหขาด กระทําศีลใหทะลุ
กระทําศีลใหดา งกระทําศีลใหพรอย ไมกระทําความเพียรติดตอ ไมประพฤติติดตอในศีลทั้งหลาย
ทานผูนี้เปนผูท ุศีลตลอดกาลนาน ก็ความเปนผูทุศีลนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินยั ที่พระ
ตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูไมมีศรัทธา มีความประพฤติไมสมควร ก็ความเปนผูไมมี
ศรัทธานี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินยั ที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีการสดับ
นอย มีความประพฤติไมสมควร ก็ความเปนผูมีการสดับนอยนีแ้ ล เปนความเสื่อมในธรรมวินัย
ที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูวายาก มีความประพฤติไมสมควร ก็ความเปนผู
วายากนี้แลเปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูม ีมิตรชั่วก็
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ความเปนผูมีมติ รชั่วนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้
เปนผูเกียจคราน ก็ความเปนผูเกียจครานนีแ้ ล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตทรง
ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูม ีสติหลงลืม ก็ความเปนผูมีสติหลงลืมนี้แล เปนความเสื่อมใน
ธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูห ลอกลวง ก็ความเปนผูหลอกลวงนีแ้ ล
เปนความเสื่อมในธรรมวินยั ที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูเลี้ยงยาก ก็ความเปนผู
เลี้ยงยากนี้แลเปนความเสื่อมในธรรมวินยั ที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีปญญา
ทราม ก็ความเปนผูมีปญญาทรามนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตทรงประกาศแลว ฯ
ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสหายพึงกลาวกะสหายอยางนี้วาดูกรสหาย
เมื่อใด กิจที่ควรกระทําดวยทรัพยมีอยูแ กทาน ทานพึงบอกเราใหทราบ เราจะใหทรัพยแกทาน
สหายอีกฝายหนึ่งนั้น เมื่อมีกจิ ที่ควรกระทําดวยทรัพยบางอยางเกิดขึน้ แลว จึงบอกกับสหาย
อยางนี้วา ดูกรสหาย เราตองการทรัพย ขอทานจงใหทรัพยแกเรา สหายนั้นก็ตอบอยางนี้วา
ดูกรสหาย ถาเชนนั้นทานจงขุดลงไปในทีน่ ี้ สหายอีกฝายหนึ่งนั้น เมื่อขุดลงไปในทีน่ ั้น ไม
พึงพบทรัพยจงึ กลาวอยางนีว้ า ดูกรสหาย ทานไดพดู พลอยๆ กะเรา ไดกลาวคําเท็จกะเราวา
ทานจงขุดลงไปในที่นี้ สหายนั้นจึงพูดอยางนี้วา ดูกรสหาย เราหาไดพูดพลอยๆไม หาได
กลาวคําเท็จไม ทานจงขุดลงไปในที่นเี้ ถิด สหายอีกฝายหนึ่งนัน้ เมื่อขุดลงไปแมในที่นั้นก็ยัง
ไมพบทรัพย จึงกลาวอยางนีว้ า ทานไดพูดพลอยๆ กะเราไดกลาวคําเท็จกะเราวา จงขุดลงไป
ในที่นี้ สหายนัน้ ตอบอยางนีว้ า เราหาไดพดู พลอยๆ ไม หาไดกลาวคําเท็จไม ถาเชนนั้น
ทานจงขุดลงไปในที่นี้ สหายอีกฝายหนึ่งนัน้ เมื่อขุดลงไปแมในทีน่ ั้นก็ไมพบทรัพย จึงพูดอยางนี้
วา ดูกรสหายทานพูดพลอยๆ แกเรา ทานไดกลาวคําเท็จกะเราวา จงขุดลงไปในที่นี้ สหาย
นั้นก็ตอบอยางนี้วา ดูกรสหาย เราหาไดพดู พลอยๆ ไม หาไดกลาวคําเท็จไม แตวาเราถึง
ความเปนผูมีจติ ฟุงซานไป ซึ่งมิใชกําหนดรูด วยใจ แมฉันใด ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุก็
ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมีปกติกลาวโออวดในคุณวิเศษทั้งหลายวา เราเขาปฐมฌานก็ได ออก
ก็ได ... เขาสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได ออกก็ไดพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน
ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอื่น ผูฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น ยอมไลเลียง
สอบถาม ซักถามภิกษุนั้น ภิกษุนั้นอันพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... ไลเลียง
สอบถาม ซักถามอยู ยอมถึงความเปนผูเปลา ไมมีคุณ ไมเจริญ พินาศ ความไมเจริญและ
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ความพินาศ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิต
ของผูอื่น ผูฉลาดในอันกําหนดรูจิตของผูอื่น กําหนดใจดวยใจแลว กระทําไวในใจซึง่ ภิกษุนั้น
อยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอ ทานผูนี้จึงเปนผูมีปกติกลาวโออวดในการบรรลุคุณวิเศษทั้งหลาย
วา เราเขาปฐมฌานก็ได ออกก็ได ฯลฯ เขาสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได ออกก็ได พระตถาคต
หรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอื่น ผูฉลาดในการ
กําหนดรูจิตของผูอื่น กําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูภ ิกษุนนั้ อยางนีว้ า ทานผูนี้เปนผูทําใหขาด
ทําใหทะลุ ทําใหดาง ทําใหพรอย ไมกระทําความเพียรติดตอ ไมประพฤติติดตอในศีล
ทั้งหลาย ทานผูนี้เปนผูทุศีลตลอดกาลนาน ก็ความเปนผูทุศีลนี้แลเปนความเสื่อมในธรรม
วินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว ... ทานผูนี้เปนผูมีปญญทราม ก็ความเปนผูมีปญญาทรามนี้แล
เปนความเสื่อมในธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศแลว ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนั้นแล
ไมละธรรม ๑๐ ประการนี้แลวจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนีม้ ิใชฐานะที่
จะมีได ภิกษุนนั้ แล ละธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ลว จึงจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรม
วินัยนี้ ขอนี้เปนฐานะทีจ่ ะมีได ฯ
จบสูตรที่ ๕
อัญญสูตร
[๘๖] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปะอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกล
พระนครราชคฤห ณ ที่นั้นแล ทานพระมหากัสสปะเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลายผูมีอายุ
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัสสปะแลว ทานพระมหากัสสปะไดกลาวคํานีว้ า ดูกรทานผูมี
อายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพยากรณอรหัตผลวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้พระตถาคตหรือ
สาวกของพระตถาคตผูไดฌานผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอนื่ ผูฉลาดในการกําหนด
รูจิตของผูอื่น ยอมไลเลียง สอบถาม ซักถามภิกษุนั้นภิกษุนั้นอันพระตถาคตหรือสาวกของ
พระตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอื่น ผูฉลาดในการกําหนดรูจ ิตของ
ผูอื่น ไลเลียงสอบถามซักถามอยู ยอมถึงความเปนผูเปลา ถึงความเปนผูไมมีคุณ ถึงความ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 141
ไมเจริญถึงความพินาศ ถึงความไมเจริญและความพินาศ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต
ผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอื่น ผูฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น กําหนด
ใจดวยใจแลว กระทําไวในใจซึ่งภิกษุนั้นอยางนีว้ าเพราะเหตุอะไรหนอ ทานผูนี้จึงพยากรณ
อรหัตผลวา เรายอมรูชัดวา สิน้ ชาติแลว ...กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ดังนี้ พระตถาคต
หรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูภกิ ษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้มี
ความสําคัญผิดสําคัญผิดโดยสัตยจริง มีความสําคัญในสิ่งที่ยังไมถึงวาไดถึง มีความสําคัญใน
สิ่งที่ไมไดกระทําวากระทํา มีความสําคัญในสิ่งที่ยังไมไดบรรลุวาบรรลุ จึงพยากรณอรหัตผล
ดวยความสําคัญผิดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ พระ
ตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนดใจดวยใจแลว ยอมทําไวในใจซึ่งภิกษุนั้น
อยางนี้วา เพราะอาศัยอะไรหนอทานผูนจี้ งึ มีความสําคัญผิด ... พยากรณอรหัตผลดวยความสําคัญ
ผิดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ พระตถาคตหรือสาวก
ของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูภ ิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้มสี ุตะมาก
ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงไวคลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ
ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตนงามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้ง
อรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง เพราะฉะนั้น ทานผูนี้จึงมีความสําคัญผิด ... จึงพยากรณ
อรหัตผลดวยความสําคัญผิดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนีม้ ิไดมี
ดังนี้ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ... กําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูภ ิกษุนั้นอยาง
นี้วา ทานผูนี้มอี ภิชฌามาก มีใจอันอภิชฌากลุมรุมอยูเปนสวนมาก ก็ความกลุมรุมแหงอภิชฌานี้
เปนความเสื่อมในธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูพ ยาบาท มีใจอันพยาบาท
กลุมรุมอยูเปนสวนมาก ก็ความกลุมรุมแหงพยาบาทนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคต
ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูม ีถีนมิทธะ มีใจอันถีนมิทธะกลุมรุมอยูเปนสวนมากก็ความกลุมรุม
แหงถีนมิทธะนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีจิตฟุงซาน
มีใจอันความฟุงซานกลุมรุมอยูเปนสวนมาก ก็ความกลุมรุมแหงความฟุงซานนี้ เปนความเสื่อม
ในธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูม ีความสงสัย มีใจอันความสงสัยกลุมรุม
อยูเปนสวนมาก ก็ความกลุมรุมแหงความสงสัยนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคต
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ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูช อบการงาน ยินดีในการงาน ประกอบเนืองๆ ซึ่งความเปนผูชอบ
การงาน ก็ความเปนผูชอบการงานนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว
ทานผูนี้เปนผูช อบในการคุย ผูยินดีในการคุย ประกอบเนืองๆซึ่งความเปนผูชอบคุย ก็ความ
เปนผูชอบคุยนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูชอบการ
นอนหลับ ยินดีในการนอนหลับ ประกอบเนืองๆ ซึ่งความเปนผูชอบนอนหลับ ก็ความเปน
ผูชอบนอนหลับนี้เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูชอบความ
เปนผูคลุกคลีดวยหมูคณะ ยินดีในความเปนผูคลุกคลีดวยหมูคณะ ประกอบเนืองๆซึ่งความ
เปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ก็ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะนี้เปนความเสื่อมใน
ธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีสติหลงลืมถึงความทอดธุระในระหวางใน
คุณวิเศษเบื้องบน ดวยการบรรลุคุณวิเศษเบื้องต่ําก็ความทอดธุระในระหวางนี้ เปนความเสื่อม
ในธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศแลว ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอไมละธรรม ๑๐
ประการนี้แลวจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนีไ้ มเปนฐานะทีจ่ ะมีได ดูกร
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนนั้ หนอละธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ลว จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย
ในธรรมวินยั นี้ ขอนี้ยอมเปนฐานะที่มไี ด ฯ
จบสูตรที่ ๖
อธิกรณสูตร
[๘๗] ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมพี ระภาคทรงปรารภพระกาฬกภิกขุ ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
พระดํารัสนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ ปนผูกออธิกรณ ไมกลาวสรรเสริญการ
ระงับอธิกรณ แมขอที่ภิกษุเปนผูกออธิกรณไมกลาวสรรเสริญการระงับอธิกรณนี้ ยอมไมเปนไป
เพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยองทีเ่ สมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนผูใครในการศึกษา ไมกลาวสรรเสริญการสมาทานในการ
ศึกษา แมขอทีภ่ ิกษุไมเปนผูใครในการศึกษา ไมกลาวสรรเสริญการสมาทานในการศึกษานี้ ยอม
ไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยองที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 143
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความ
ปรารถนา แมขอที่ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามกไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความปรารถนานี้
ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยองทีเ่ สมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมักโกรธ ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความโกรธ แมขอที่
ภิกษุเปนผูมักโกรธ ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความโกรธนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก
ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูลบหลู ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความลบหลู แมขอที่
ภิกษุเปนผูลบหลู ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความลบหลูนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก
ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูโออวด ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความโออวด แมขอ ที่
ภิกษุเปนผูโออวด ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความโออวดนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก
ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมายา ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดมายา แมขอที่ภิกษุเปน
ผูมีมายา ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดมายานี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง
ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนผูเพงเล็งธรรมทั้งหลาย ไมกลาวสรรเสริญการเพงเล็งธรรม
แมขอที่ภิกษุไมเปนผูเพงเล็งธรรมทั้งหลาย ไมกลาวสรรเสริญการเพงเล็งธรรมนี้ ยอมไมเปนไป
เพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ทีเ่ สมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนผูหลีกออกเรนอยู ไมกลาวสรรเสริญการหลีกออกเรน แม
ขอที่ภิกษุไมเปนผูหลีกออกเรนอยู ไมกลาวสรรเสริญการหลีกออกเรนนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความ
เปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ทีเ่ สมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนผูกระทําการปฏิสันถารเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ไมกลาว
สรรเสริญการกระทําปฏิสันถาร แมขอที่ภิกษุไมกระทําการปฏิสันถารเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ไมกลาวสรรเสริญการกระทําปฏิสันถารนี้ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง
ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความปรารถนาพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุเห็นปานนี้อยางนีว้ าโอหนอ
ขอเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ดังนี้แมถึงอยางนั้น เพื่อน
พรหมจรรยทงั้ หลายก็ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชาภิกษุนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญูยอมพิจารณาเห็นซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่
ยังละไมไดของเธอ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนความปรารถนาพึงบังเกิดขึ้นแกมาตัวโงเขลาอยางนี้วา
โอหนอ ขอมนุษยทั้งหลายพึงตั้งเราไวในตําแหนงมาอาชาไนยเถิดพึงใหเรากินอาหารสําหรับ
มาอาชาไนยเถิด และพึงขัดสีเราใหเหมือนมาอาชาไนยเถิด ดังนี้ แมถึงอยางนั้น มนุษยทั้งหลาย
ก็ไมตั้งมานั้นไวในตําแหนงมาอาชาไนยไมใหกนิ อาหารเหมือนมาอาชาไนย ไมขดั สีใหเหมือน
มาอาชาไนย ขอนี้เพราะเหตุไร เพราะมนุษยทั้งหลายผูเปนวิญูพิจารณาเห็นความโออวด
ความโกงความไมตรง ความคด ซึ่งยังละไมไดของมานัน้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความปรารถนาพึงบังเกิดขึ้นแกภกิ ษุเห็นปานนั้นอยางนี้วา โอหนอ ขอเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
พึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ดังนี้ แมถึงอยางนั้นเพือ่ นพรหมจรรยทั้งหลายก็ไม
สักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชาภิกษุนนั้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเพื่อนสพรหมจารี
ทั้งหลายผูเปนวิญู ยอมพิจารณาเห็นอกุศลธรรมอันลามกซึ่งยังละไมไดของภิกษุนั้น ฉันนั้น
เหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมกออธิกรณ กลาวสรรเสริญการ
ระงับอธิกรณ แมขอที่ภิกษุไมเปนผูกออธิกรณกลาวสรรเสริญการระงับอธิกรณนี้ ยอมเปนไป
เพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ทีเ่ สมอกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครในการศึกษา กลาวสรรเสริญการสมาทานในการศึกษา
แมขอที่ภิกษุเปนผูใครในการศึกษากลาวสรรเสริญการสมาทานในการศึกษานี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีความปรารถนานอย กลาวสรรเสริญการกําจัดความปรารถนา
แมขอที่ภิกษุเปนผูปรารถนานอย กลาวสรรเสริญการกําจัดความปรารถนานี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมโกรธ กลาวสรรเสริญการกําจัดความโกรธแมขอที่ภิกษุ
เปนผูไมโกรธกลาวสรรเสริญการกําจัดความโกรธนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ
ที่ยกยอง ทีเ่ สมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมลบหลู กลาวสรรเสริญการกําจัดความลบหลู แมขอที่
ภิกษุเปนผูไมลบหลู กลาวสรรเสริญการกําจัดความลบหลูนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก
ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมโออวด กลาวสรรเสริญการกําจัดความโออวด แมขอ ที่
ภิกษุเปนผูไมโออวด กลาวสรรเสริญการกําจัดความโออวดนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก
ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมมีมายา กลาวสรรเสริญการกําจัดมายาขอที่ภิกษุเปนผู
ไมมีมายากลาวสรรเสริญการกําจัดมายานี้ ยอมเปนไปเพือ่ ความเปนที่รกั ที่เคารพ ที่ยกยอง
ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูเพงเล็งธรรมทั้งหลาย กลาวสรรเสริญการเพงเล็งธรรม
ทั้งหลาย ขอทีภ่ ิกษุเปนผูเพงเล็งธรรมทั้งหลาย กลาวสรรเสริญการเพงเล็งธรรมทั้งหลายนี้ ยอม
เปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูหลีกออกเรนอยู กลาวสรรเสริญการหลีกออกเรน แมขอ ที่
ภิกษุเปนผูหลีกออกเรนอยูกลาวสรรเสริญการหลีกออกเรนนี้ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก
ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูกระทําการปฏิสันถารเพื่อนพรหมจรรยทงั้ หลายกลาวสรรเสริญ
การกระทําปฏิสันถาร แมขอที่ภิกษุเปนผูกระทําปฏิสันถารเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย กลาว
สรรเสริญการกระทําปฏิสันถารนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ทีเ่ สมอกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถึงความปรารถนาไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุเห็นปานนี้
อยางนี้วา โอหนอขอเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ดังนี้
ถึงอยางนั้น เพือ่ นพรหมจรรยทั้งหลายก็สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น ขอนั้นเพราะ
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เหตุไร เพราะเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญู ยอมพิจารณาเห็นอกุศลธรรมทั้งหลายอัน
ลามกที่ละไดแลวของเธอ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนความปรารถนาไมพึงบังเกิดขึ้นแกมา อาชาไนยตัวเจริญ
อยางนี้วา โอหนอ มนุษยทั้งหลายพึงตั้งเราไวในตําแหนงมาอาชาไนยพึงใหเรากินอาหารสําหรับ
มาอาชาไนย และพึงขัดสีเราใหเหมือนขัดสีมาอาชาไนยเถิด แมถึงอยางนั้น มนุษยทั้งหลายก็
ยอมตั้งมานั้นไวในตําแหนงมาอาชาไนยยอมใหกนิ อาหารสําหรับมาอาชาไนย ยอมขัดสีให
เหมือนขัดสีมา อาชาไนย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมนุษยทั้งหลายผูเปนวิญู ยอมเห็นความ
โออวด ความโกง ความไมตรง ความคด ซึ่งละไดแลวของมานั้น แมฉนั ใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ถึงความปรารถนาไมพึงบังเกิดขึ้นแกภกิ ษุเห็นปานนี้อยางนี้วา โอหนอขอเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ดังนี้ ถึงอยางนั้น เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายก็
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผู
เปนวิญู ยอมพิจารณาเห็นอกุศลธรรมอันลามกที่ละไดแลวของเธอฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๗
พยสนสูตร
[๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายกลาวโทษพระอริยะ
ภิกษุนั้นจะไมพึงถึงความฉิบหาย ๑๐ อยาง อยางใดอยางหนึ่งขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส
ความฉิบหาย ๑๐ อยางเปนไฉน คือ ภิกษุนนั้ ไมบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ ๑ เสื่อมจากธรรมที่
บรรลุแลว ๑ สัทธรรมของภิกษุนั้นยอมไมผองแผว ๑ เปนผูเขาใจวาตนไดบรรลุในสัทธรรม
ทั้งหลาย ๑ เปนผูไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ๑ ตองอาบัติเศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง ๑ ยอม
ถูกโรคอยางหนัก ๑ ถึงความเปนบา มีจิตฟุง ซาน ๑ เปนผูห ลงใหลกระทํากาละ ๑ เมือ่ ตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลาย กลาวโทษพระอริยะ ภิกษุนนั้ จะไมพึงถึงความฉิบหาย๑๐ อยางนี้ อยางใดอยางหนึ่ง
ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส ฯ
จบสูตรที่ ๘
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โกกาลิกสูตร
[๘๙] ครั้งนั้นแล ภิกษุ ชือ่ โกกาลิกะ เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคยังทีป่ ระทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนผูมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหง
ความปรารถนาลามก พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโกกาลิกะ เธออยากลาวอยางนั้น เธออยา
กลาวอยางนั้นเธอจงยังจิตใหเสื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด เพราะสารีบุตรและ
โมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก ฯ
แมครั้งที่ ๒ โกกาลิกภิกษุก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระ
ผูมีพระภาคเปนที่ตั้งแหงศรัทธาของขาพระองค เปนผูมพี ระพุทธพจนอันขาพระองคพึงเชื่อถือ
ไดก็จริง ถึงอยางนั้น พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็เปนผูมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจ
แหงความปรารถนาลามก พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรโกกาลิกะ เธออยากลาวอยางนัน้ เธออยากลาวอยางนัน้ เธอจงยังจิตให
เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด เพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก ฯ
แมครั้งที่ ๓ โกกาลิกภิกษุไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี
พระภาคเปนทีต่ ั้งแหงศรัทธาของขาพระองค เปนผูมีพระพุทธพจนอันขาพระองคพึงเชื่อถือได
ก็จริง ถึงอยางนั้น พระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะก็เปนผูมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจ
แหงความปรารถนาลามก พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรโกกาลิกะ เธออยากลาวอยางนี้ เธออยากลาวอยางนี้ เธอจงยังจิตให
เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด เพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก ฯ
ครั้งนั้นแล โกกาลิกภิกษุลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณ
แลวหลีกไป เมื่อโกกาลิกภิกษุหลีกไปแลวไมนาน รางกายมีตุมเทาเมล็ดพันธุผักกาดเกิดขึ้นทัว่ ตัว
ตุมเหลานั้นเทาเมล็ดถั่วเขียว แลวก็โตเทาเมล็ดถั่วดํา แลวก็โตเทาเมล็ดพุทรา แลวก็โตเทา
เมล็ดกระเบา แลวก็โตเทาผลมะขามปอม แลวก็โตเทาผลมะตูมออน แลวก็โตเทาผลมะตูมแก
แลวจึงแตกหนองและเลือดหลั่งไหลออก ไดยินวา โกกาลิกภิกษุนั้นนอนบนใบตอง เหมือน
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ปลากินยาพิษ ครั้งนั้นแล ตุทปิ จเจกพรหมเขาไปหาพระโกกาลิกยังที่อยูค รั้นแลวยืนอยูที่เวหาส
ไดกลาวกะโกกาลิกภิกษุวา ดูกรโกกาลิกะ ทานจงยังจิตใหเลื่อมใสในพระสารีบุตรและพระ
โมคคัลลานะเถิด เพราะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก โกกาลิกภิกษุ
ถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทานเปนใคร ฯ
ตุ. เราเปนตุทิปจเจกพรหม ฯ
โก. ดูกรทานผูมีอายุ ทานเปนผูที่พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวาเปนอนาคามีมิใชหรือ
เมื่อเปนเชนนัน้ ไฉนทานมา ณ ที่นี้อีกในบัดนี้ อนึ่ง ทานจงเห็นความผิดนี้ของทานเทาที่มีอยู ฯ
ครั้งนั้นแล ตุทิปจเจกพรหมไดกลาวกะโกกาลิกะภิกษุดวยคาถาวา
ผรุสวาจาเพียงดังจอบ ซึ่งเปนเครื่องตัดทอนตนของคนพาล
ผูกลาวคําชั่ว ยอมเกิดขึน้ ที่ปากของบุคคลผูเปนบุรุษพาล
ผูใดสรรเสริญผูที่ควรติเตียน หรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ
ผูนั้นชื่อวาสะสมโทษไวดว ยปาก ยอมไมประสบความสุข
เพราะโทษนั้น ฯ
การปราชัยดวยทรัพยในการเลนการพนัน ดวยตนเองจน
หมดตัวนี้ เปนโทษมีประมาณนอย การที่บุคคลยังใจให
ประทุษ ราย ในพระอริยเจาผูดําเนินดีแลวนี้ เปนโทษมากกวา
บุคคลตั้งวาจาและใจอันเปนบาป แลวติเตียนพระอริยะ
ยอมเขาถึงนรกสิ้นหนึ่งแสนนิรัพพุทกัป อีก ๓๖ นิรัพพุทะ
และ ๕ อัพพุทะ ฯ
ครั้งนั้นแล โกกาลิกภิกษุไดกระทํากาละดวยอาพาธนั้นเองแลวเกิดในปทุมนรก เพราะ
ยังจิตใหอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ลําดับนั้นเมื่อปฐมยามแหงราตรีผานไป
แลว ทาวสหัมบดีพรหมผูมีวรรณะสงางาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ โกกาลิกภิกษุกระทํากาละแลว เกิดในปทุมนรก
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เพราะยังจิตใหอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระเจาขา ทาวสหัมบดีพรหมครั้น
กราบทูลดังนีแ้ ลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหายไปในที่นนั้ เอง ครั้งนั้น
เมื่อราตรีผานไปแลว พระผูมพี ระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคืนนี้เมื่อ
ปฐมยามผานไปแลว ทาวสหัมบดีพรหมผูมวี รรณะสงางาม ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว
เขามาหาเรายังที่อยู อภิวาทเราแลวนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา
ขาแตพระองคผูเจริญโกกาลิกภิกษุกระทํากาละแลว เกิดในปทุมนรก เพราะยังจิตใหอาฆาตใน
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสหัมบดีพรหมครั้นกลาวคํานี้แลว
อภิวาทเรา กระทําประทักษิณแลวหายไปในที่นั้นเอง ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ประมาณอายุในปทุมนรกนานเทาไรหนอพระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ
ประมาณอายุในปทุมนรกนานนัก ประมาณอายุในปทุมนรกนั้นยากทีจ่ ะกระทําการกําหนดนับไดวา
ประมาณเทานีป้  ประมาณรอยปเทานี้ ประมาณพันปเทานี้ หรือประมาณแสนปเทานี้ ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระองคอาจเพื่อจะทําการเปรียบเทียบไดหรือ พระ
พุทธเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา อาจอยูภกิ ษุ แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุ เปรียบเหมือนหนึ่งเกวียน
เมล็ดงาของชนชาวโกศลมีอัตรา ๒๐ ขารี เมื่อลวงไปแสนปบุรุษนําเอาเมล็ดงาเมล็ดหนึ่งออก
จากเกวียนนัน้ ดูกรภิกษุ เมล็ดงาหนึ่งเกวียนของชาวโกศลซึ่งมีอัตรา ๒๐ ขารีนั้น พึงถึงความ
สิ้นไปหมดไปโดยทํานองนีเ้ ร็วกวานั่นยังไมถึงหนึ่งอัพพุทะในนรกเลย ดูกรภิกษุ ๒๐ อัพพุทะ
ในนรกจึงเปน๑ นิรัพพุทะ ๒๐ นิรัพพุทะเปน ๑ อพัพพะ ๒๐ อพัพพะเปน ๑ อหหะ
๒๐ อหหะเปน ๑ อฏฏะ๒๐ อฏฏะ เปน ๑ กุมุทะ ๒๐ กุมทุ ะเปน ๑ โสคันธิกะ๒๐ โสคันธิกะ
เปน ๑ อุปปละ ๒๐ อุปปละเปน ๑ ปุณฑรีกะ ๒๐ ปุณฑรีกะเปน๑ ปทุมะ ดูกรภิกษุ
โกกาลิกภิกษุเกิดในปทุมนรก เพราะยังจิตใหอาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะ ครั้นพระผูมี
พระภาคผูสุคตศาสดาไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
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ผรุสวาจาเพียงดังจอบ ซึ่งเปนเครื่องตัดทอนตนของคนพาล
ผูกลาวคําชั่ว ยอมเกิดขึน้ ที่ปากของบุคคลผูเปนบุรุษพาล ผูใด
สรรเสริญผูที่ควรติเตียน หรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ
ผูนั้นชื่อวาสะสมโทษดวยปากยอมไมประสบความสุขเพราะ
โทษนั้น การปราชัยดวยทรัพย ในการเลนการพนันดวยตน
เองจนหมดตัวนี้ เปนโทษมีประมาณนอย การที่บคุ คลยังใจ
ใหประทุษรายในพระอริยเจา ผูดําเนินดีแลวนี้ เปนโทษมาก
กวา บุคคลตั้งวาจาและใจอันเปนบาปแลวติเตียนพระอริยะ
ยอมเขาถึงนรกสิ้นหนึ่งแสนนิรัพพุทกัป ๓๖ นิรัพพุทะ
และ ๕ อัพพุทะ ฯ
จบสูตรที่ ๙
พลสูตร
[๙๐] ครั้งนัน้ แล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระสารีบุตรวา ดูกร
สารีบุตร กําลังของภิกษุขณ
ี าสพมีเทาไรหนอ ที่ภิกษุขีณาสพประกอบแลว ยอมปฏิญาณความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุขณ
ี าสพมี ๑๐ ประการ
ที่ภิกษุขณ
ี าสพประกอบ แลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว
กําลัง ๑๐ ประการเปนไฉน ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุขณ
ี าสพในธรรมวินัยนี้ เปนผูพ ิจารณา
เห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปนของไมเที่ยง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง ขาแต
พระองคผูเจริญแมขอที่ภิกษุขีณาสพเปนผูพ ิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปนของไมเที่ยง
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ที่ภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณ
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุขณ
ี าสพเปนผูพิจารณาเห็นกามทัง้ หลาย เปรียบเหมือนหลุม
ถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอที่ภิกษุขณ
ี าสพ
เปนผูพิจารณาเห็นกามทั้งหลาย เปรียบดวยหลุมถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง
นี้ก็เปนกําลังของภิกษุขณ
ี าสพ ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขณ
ี าสพเปนผูมีจิตโนมไป นอมไป โอนไปในวิเวก ยินดียิ่ง
ในเนกขัมมะ เปนจิตสิ้นไปจากธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอาสวะโดยประการทั้งปวง ขาแตพระองค
ผูเจริญ แมขอที่ภิกษุขณ
ี าสพเปนผูมีจิตโนมไปนอมไป โอนไปในวิเวก ตั้งอยูในวิเวก ยินดี
ในเนกขัมมะ เปนจิตสิ้นไปจากธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอาสวะโดยประการทั้งปวง นี้ ก็เปนกําลัง
ของภิกษุขณ
ี าสพ ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขณ
ี าสพเปนผูเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ
แมขอที่ภิกษุขณ
ี าสพเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลวนี้ ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขณ
ี าสพเปนผูเจริญสัมมัปปธาน ๔ เจริญดีแลว ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขณ
ี าสพเปนผูเจริญอิทธิบาท ๔ เจริญดีแลว ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขณ
ี าสพเปนผูเจริญอินทรีย ๕ เจริญดีแลว ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขณ
ี าสพเปนผูเจริญพละ ๕ เจริญดีแลว ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขณ
ี าสพเปนผูเจริญโพชฌงค ๗ เจริญดีแลว ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขณ
ี าสพเปนผูเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘เจริญดีแลว
ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอที่ภิกษุขณ
ี าสพเปนผูเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ เจริญดีแลวนี้
ก็เปนกําลังของภิกษุขณ
ี าสพ ที่ภิกษุขณ
ี าสพอาศัยปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายวา
อาสวะของเราสิ้นแลว ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุขีณาสพมี ๑๐ ประการนีแ้ ล ที่ภิกษุขีณาสพ
ประกอบแลว ปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบเถรวรรคที่
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วาหุนสูตร
๒. อานันทสูตร
๓. ปุณณิสูตร
๔. พยากรณสูตร
๕. กัตถีสูตร
๖. อัญญสูตร
๗. อธิกรณสูตร
๘. พยสนสูตร
๙. โกกาลิกสูตร
๑๐. พลสูตร ฯ
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อุบาสกวรรคที่ ๕
กามโภคีสูตร
[๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคยังที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี กามโภคีบุคคลมีอยูในโลก ๑๐
จําพวก ๑๐ จําพวกเปนไฉน คือ กามโภคีบคุ คลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดย
ไมชอบธรรม โดยทารุณ ครัน้ แสวงหาไดแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนําไมแจกจาย
ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ
ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑
กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ครัน้ แสวงหา
ไดแลว ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจายกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลก
นี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม และไมชอบธรรม โดยทารุณบาง ไมทารุณบาง ครั้น
แสวงหาไดแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอมิ่ หนํา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคล
บางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยทารุณบาง ไมทารุณ
บาง ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนําแตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑
กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม และไมชอบธรรม โดยทารุณ
บาง ไมทารุณบาง ครั้นแสวงหาไดแลวยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจายกระทํา
บุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครั้น
แสวงหาไดแลว ยอมไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคี
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว
ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอมิ่ หนํา แตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคน
ในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมโดยไมทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตน
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ใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจายกระทําบุญ แตเปนผูกําหนัด หมกมุน จดจอ ไมเห็นโทษ
ไมมีปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวง
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข
ใหอิ่มหนํา แจกจาย กระทําบุญ และเปนผูไมกําหนัด ไมหมกมุนไมจดจอ เห็นโทษ มี
ปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดี ในกามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกนั้น กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดย
ไมชอบธรรม โดยทารุณ ครัน้ แสวงหาไดแลว ยอมไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ไม
แจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรติเตียนโดย ๓ สถาน คือ ควรติเตียนโดยสถาน
ที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรติเตียนโดยสถานที่ ๒ วา ไม
เลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรติเตียนโดยสถานที่ ๓ วา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ
กามโภคีบุคคลนี้ควรติเตียนโดย ๓ สถานนี้ ฯ
กามโภคีบคุ คลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ครัน้ แสวงหาไดแลว
ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอมิ่ หนํา แตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ การติเตียน
โดย ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดย ๑ สถานคือ ควรติเตียนโดยสถานที่ ๑ วา แสวงหา
โภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานเดียววา เลี้ยงตนใหเปนสุข
ใหอิ่มหนํา ควรติเตียนโดยสถานที่ ๒ วา ไมแจกจาย ไมทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรติเตียน
โดย ๒ สถานนี้ ควรสรรเสริญโดย ๑ สถานนี้ ฯ
กามโภคีบคุ คลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ครัน้ แสวงหาไดแลว
ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอมิ่ หนํา แจกจายกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรติเตียนโดย
๑ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถาน ๒ คือ ควรติเตียนโดย ๑ สถานวา แสวงหาโภคทรัพยโดย
ไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา เลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา
ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา แจกจาย กระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ควรติเตียนโดย
๑ สถานควรสรรเสริญโดย ๒ สถานนี้ ฯ
กามโภคีบคุ คลผูแสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรมและไมชอบธรรมโดยทารุณบาง
ไมทารุณบาง ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมไมเลี้ยงตนใหเปนสุขใหอิ่มหนํา ไมแจกจาย ไม
กระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๑สถาน ควรติเตียนโดย ๓ สถาน คือ ควร
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สรรเสริญโดย ๑ สถานวา แสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรติเตียนโดย
สถานที่ ๑ วาแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรติเตียนโดยสถานที่ ๒ วา
ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรติเตียนโดยสถานที่ ๓ วา ไมแจกจายไมกระทําบุญ
กามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดย ๑ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๓สถานนี้ ฯ
กามโภคีบคุ คลผูแสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรมและไมชอบธรรมโดยทารุณบาง
ไมทารุณบาง ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แตไมแจกจาย ไม
กระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒สถาน ควรติเตียนโดย ๒ สถาน คือ ควร
สรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรติเตียนโดย
สถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา
เลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรติเตียนโดยสถานที่ ๒ วา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ
กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๒สถานนี้ ฯ
กามโภคีบคุ คลผูแสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรมและไมชอบธรรมโดยทารุณบาง
ไมทารุณบาง ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจาย กระทําบุญ
กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓ สถานควรติเตียนโดย ๑ สถาน ควรสรรเสริญโดย
สถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรติเตียนโดย ๑ สถานวา
แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา ยอมเลี้ยง
ตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๓ วา แจกจาย กระทําบุญกามโภคี
บุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๑ สถานนี้ ฯ
กามโภคีบคุ คลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครัน้ แสวงหาไดแลว
ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดย
๑ สถาน ควรติเตียนโดย ๒ สถาน คือ ควรสรรเสริญโดย ๑ สถานวา แสวงหาโภคทรัพย
โดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรติเตียนโดยสถานที่ ๑ วา ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา
ควรติเตียนโดยสถานที่ ๒ วา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย
๑ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๒ สถานนี้ ฯ
กามโภคีบคุ คลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครัน้ แสวงหาไดแลว
ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอมิ่ หนํา แตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควร
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สรรเสริญโดย ๒ สถาน ควรติเตียนโดย ๑ สถานคือ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา แสวง
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา ยอมเลี้ยงตนให
เปนสุข ใหอิ่มหนําควรติเตียนโดย ๑ สถานวา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้
สรรเสริญโดย ๒ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๑ สถานนี้ ฯ
กามโภคีบคุ คลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครัน้ แสวงหาไดแลว
ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอมิ่ หนํา แจกจาย กระทําบุญ แตเปนผูกําหนัด หมกมุน จดจอ
ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเปนเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพยนั้น กามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญ
โดย ๓ สถาน ควรติเตียนโดย ๑ สถาน คือ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพย
โดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ให
อิ่มหนํา ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๓ วา แจกจาย กระทําบุญ ควรติเตียนโดย ๑ สถานวา
เปนผูกําหนัด หมกมุน พัวพัน ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพย
นั้น กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๑ สถานนี้ ฯ
กามโภคีบคุ คลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครัน้ แสวงหาไดแลว
ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอมิ่ หนํา แจกจายกระทําบุญ และไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมจดจอ
เห็นโทษ มีปญ
 ญาเปนเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพยนั้น กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญ
โดย ๔ สถาน คือ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดย
ไมทารุณควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอมิ่ หนํา ควรสรรเสริญ
โดยสถานที่ ๓ วา แจกจาย กระทําบุญ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๔วา เปนผูไมกําหนัด
ไมหมกมุน ไมพัวพัน เห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนนั้ กามโภคี
บุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๔ สถานนี้ ฯ
ดูกรคฤหบดี กามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลกบรรดากามโภคี
บุคคล ๑๐ จําพวกนี้ กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมโดยไมทารุณ ครั้น
แสวงหาไดแลว ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจายกระทําบุญ และเปนผู
ไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมจดจอ เห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพย
นั้น นี้เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนใหญสูงสุด ดีกวากามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกนี้ ดูกรคฤหบดี
นมสดเกิดจากแมโคนมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 157
หัวเนยใสเกิดจากเนยใส หัวเนยใสโลกกลาววา เลิศกวานมสดเปนตนเหลานั้น ฉันใด
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลีย้ ง
ตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจาย กระทําบุญ และเปนผูไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมจดจอ
เห็นโทษ มีปญ
 ญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น นี้เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนใหญ
สูงสุด ดีกวากามโภคี บุคคล๑๐ จําพวกนี้ ฉันนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑
เวรสูตร
[๙๒] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะอนาถ
บิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี เพราะเหตุที่อริยสาวกเขาไประงับภัยเวร ๕ ประการเสียไดแลว
เปนผูประกอบดวยองคเครื่องบรรลุกระแสนิพพาน ๔ ประการ และเปนผูเห็นแจงแทงตลอด
ญายธรรมอันเปนอริยะดวยปญญา อริยสาวกนัน้ เมื่อหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา
เรามีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดดิรจั ฉานสิ้นแลว มีปตติวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติและวินิบาต
สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบันมีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในภายหนาดังนี้
ภัยเวร ๕ ประการที่อริยสาวกเขาไประงับแลวเปนไฉนคือ บุคคลผูฆาสัตว ยอมประสบภัยเวร
ทั้งที่เปนไปในปจจุบัน ทั้งที่เปนไปในสัมปรายภพ ตองเสวยทุกขโทมนัสแมที่เปนไปทางใจ
เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย บุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต ยอมไมประสบภัยเวรทัง้ ที่เปนไปใน
ปจจุบันทั้งที่เปนไปในสัมปรายภพ ไมตองเสวยทุกขโทมนัสแมที่เปนไปทางใจ บุคคลผูงดเวน
จากปาณาติบาตแลว เปนอันระงับภัยเวรดวยประการฉะนี้ บุคคลผูถือเอาสิ่งของที่เจาของเขา
ไมให ... บุคคลผูประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ... บุคคลผูกลาวคําเท็จ ... บุคคลผูดื่มน้ําเมา คือ
สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท ยอมประสบภัยเวรทั้งที่เปนไปในปจจุบัน ทั้งที่เปน
ไปในสัมปรายภพ ตองเสวยทุกขโทมนัสแมที่เปนไปในทางใจ บุคคลผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา
คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท ยอมไมประสบภัยเวรทัง้ ที่เปนไปในปจจุบัน
ทั้งที่เปนไปในสัมปรายภพ ไมตองเสวยทุกขโทมนัสแมที่เปนไปทางใจ บุคคลผูงดเวนจาก
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การดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาทแลว เปนอันระงับภัยเวรนั้นดวย
ประการฉะนี้ ภัยเวร ๕ ประการนี้ ยอมสงบระงับไป ฯ
อริยสาวกผูป ระกอบดวยองค เครื่องบรรลุ กระแสนิพพาน ๔ ประการเปนไฉน ดูกร
คฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา
วา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปน
ผูจําแนกธรรม ๑ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอัน
พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ... อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ๑ เปนผูประกอบดวยความเลือ่ มใส
อันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูม ีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ... เปนนาบุญ
ของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๑ เปนผูประกอบดวยศีลที่พระอริยะใครแลว ไมขาด ไมทะลุ
ไมดาง ไมพรอย เปนไทย วิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิลูบคลําไมได เปนไปเพื่อ
สมาธิ ๑ อริยสาวกเปนผูประกอบดวยองคเครื่องบรรลุกระแสนิพพาน ๔ ประการนี้ ฯ
ก็ญายธรรมที่เปนอริยะ อันอริยสาวกนั้นเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญาเปนไฉน ดูกร
คฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้
เกิด สิ่งนี้จึงเกิด เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมีเพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชา
เปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป
เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปน
ปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะ
อุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัยจึงมี ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ย
อาการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับโดยสํารอกหาสวนเหลือมิได สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึงดับ เพราะ
สฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะ
ตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงดับความดับแหงกองทุกขทงั้ มวลนี้
ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ญายธรรมที่เปนอริยะนี้อนั อริยสาวกนัน้ เห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา ฯ
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ดูกรคฤหบดี เพราะเหตุทอี่ ริยสาวกระงับภัยเวร ๕ ประการนี้ เปนผูประกอบดวยองค
เครื่องบรรลุกระแสนิพพาน ๔ ประการนี้ และเปนผูเห็นแจงแทงตลอดญายธรรมที่เปนอริยะดวย
ปญญา อริยสาวกนัน้ เมื่อหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนไดวา เรามีนรกสิ้นแลว มีกําเนิด
ดิรัจฉานสิ้นแลว มีปตติวิสัยสิ้นแลวมีอบาย ทุคติและวินบิ าตสิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน
มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในภายหนา ฯ
จบสูตรที่ ๒
ทิฏฐิสูตร
[๙๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี ออกจากพระมหานคร
สาวัตถีแตยังวัน เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคลําดับนั้น ทานไดมีความคิดเชนนี้วา มิใชเวลาเพื่อ
จะเฝาพระผูมพี ระภาคกอนเพราะพระผูมพี ระภาคยังทรงหลีกเรนอยู มิใชกาลเพื่อจะเยีย่ มภิกษุ
ทั้งหลายผูยังใจใหเจริญ เพราะพวกภิกษุผยู ังใจใหเจริญยังหลีกเรนอยู อยากระนั้นเลย เราพึง
เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด ลําดับนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี จึงเขา
ไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ก็สมัยนัน้ แล พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังรวม
ประชุมกัน บันลือเสียงเอ็ดอึง นั่งพูดกันถึงดิรัจฉานกถาหลายอยาง พอไดเห็นทานอนาถบิณฑิก
คฤหบดีเดินมาแตไกล ครั้นแลวจึงยังกันและกันใหหยุดดวยกลาววา ทานทั้งหลายจงเบาเสียง
อยาไดเปลงเสียง อนาถบิณฑิกคฤหบดีคนนี้เปนสาวกของพระสมณโคดม กําลังเดินมาอนาถ
บิณฑิกคฤหบดีนี้เปนสาวกคนหนึ่ง บรรดาคฤหัสถผูนุงหมผาขาว ซึ่งเปนสาวกของพระสมณโคดม
อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี ก็ทานเหลานัน้ เปนผูใครในเสียงเบา ไดรับแนะนําในทางเสียงเบา
กลาวสรรเสริญเสียงเบา แมไฉนเขาทราบบริษัทผูมีเสียงเบา พึงสําคัญที่จะเขามาหา ลําดับนั้น
ปริพาชกเหลานั้นไดนิ่งอยู ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปหาปริพาชกเหลานั้นถึงที่อยู ไดสนทนา
ปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียป ริพาชก ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานัน้ ไดกลาวกะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี
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วา ดูกรคฤหบดี ขอทานจงบอก พระสมณโคดมมีทิฐิอยางไร อนาถบิณฑิกคฤหบดีตอบวา
ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาไมทราบทิฐิทั้งหมดของพระผูมีพระภาค ฯ
ป. ดูกรคฤหบดี นัยวา บัดนี้ทานไมทราบทิฐิทั้งหมดของพระสมณโคดมขอทาน
จงบอก ภิกษุทงั้ หลายมีทิฐิอยางไร ฯ
อ. ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาไมทราบทิฐิทั้งหมด แมของภิกษุทั้งหลาย ฯ
ป. ดูกรคฤหบดี นัยวา ทานไมทราบทิฐทิ ั้งหมดของพระสมณโคดมทั้งไมทราบทิฐิ
ทั้งหมดของพวกภิกษุดวยประการดังนี้ ขอทานจงบอก ตัวทานมีทิฐิอยางไร ฯ
ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย การที่ขาพเจาบอกทิฐิของขาพเจาวามีทฐิ ิอยางใดนี้ไมยาก
เชิญทานทั้งหลายบอกทิฐิของตนเสียกอน ขาพเจาจึงจะบอกทิฐิของขาพเจาวามีทฐิ ิอยางใดใน
ภายหลัง ซึ่งเปนการทําไมยาก ฯ
เมื่อทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว ปริพาชกคนหนึ่งไดกลาวกะทานอนาถ
บิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี เรามีทิฐิอยางนี้วา โลกเทีย่ ง สิ่งนี้เทานัน้ จริง สิ่งอื่นเปลา ฯ
ปริพาชกอีกคนหนึ่งไดกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี เรามีทิฐิอยางนี้วา
โลกไมเที่ยง สิง่ นี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา แมปริพาชกอีกคนหนึ่งไดกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดี
วา โลกมีที่สุด ... อีกคนหนึ่งพูดวา โลกไมมีที่สุด ... อีกคนหนึ่งพูดวา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็
อันนั้น ... อีกคนหนึ่งพูดวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ... อีกคนหนึ่งพูดวา สัตวเมือ่ ตาย
แลวยอมเปนอีก ...อีกคนหนึง่ พูดวา สัตวเมือ่ ตายแลวยอมไมเปนอีก ... อีกคนหนึ่งพูดวา
สัตวเมื่อตายแลว ยอมเปนอีกก็มี ไมเปนอีกก็มี ... อีกคนหนึ่งพูดวา ดูกรคฤหบดี เรามี
ทิฐิอยางนีว้ า สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกหามิได ไมเปนอีกหามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง
สิ่งอื่นเปลา ฯ
เมื่อพวกปริพาชกกลาวอยางนี้แลว ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีไดกลาวกะปริพาชกเหลานั้น
วา ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ทานผูมีอายุไดกลาวอยางนี้วา ดูกรคฤหบดี เรามีทิฐิอยางนี้วา
โลกเที่ยง สิ่งนีเ้ ทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ทิฐิของทานผูมีอายุนี้ เกิดขึน้ เพราะเหตุแหงการกระทํา
ไวในใจโดยไมแยบคายของตน หรือเพราะโฆษณาของผูอื่นเปนปจจัย ก็ทิฐินั้น เกิดขึน้ แลว
อันปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึ้นแลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัยก็สงิ่ ใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น
แลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึน้ แลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย สิ่งนั้นไมเที่ยง
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สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข ทานผูมีอายุนั้นเปนผูติดสิ่งนั้นแหละ ทานผูมี
อายุนั้นเขาถึงสิ่งนั้นแหละแมทานผูมีอายุรูปใดกลาวอยางนี้วา ดูกรคฤหบดี เรามีทิฐอิ ยางนี้วา
โลกไมเที่ยงสิง่ นี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ทิฐิของทานผูมีอายุแมนี้ ก็เกิดขึ้นเพราะเหตุแหง
การกระทําไวในใจโดยไมแยบคายของตน หรือเพราะการโฆษณาของผูอื่นเปนปจจัย ก็ทิฐินั้น
เกิดขึ้นแลว อันอาศัยปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึ้นแลวเกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย
ก็สิ่งใดสิ่งหนึง่ ที่เกิดขึ้นแลว อันปจจัยปรุงแตงแลวเกิดขึน้ เพราะอาศัยปจจัย สิ่งนัน้ ไมเที่ยง
สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข ทานผูมีอายุนั้นเปนผูติดสิ่งนั้นแหละ ทานผูมี
อายุนั้นเปนผูเขาถึงสิ่งนั้นแหละ แมทานผูมีอายุรูปใดกลาวอยางนีว้ า ดูกรคฤหบดี เรามีทิฐิ
อยางนี้วา โลกมีที่สุด ... โลกไมมีที่สุด ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ... ชีพอยางหนึ่ง สรีระ
ก็อยางหนึ่ง ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมไมเปนอีก ...สัตวเมื่อ
ตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไม
เปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ทิฐิของทานผูมีอายุนี้ เกิดขึ้นเพราะเหตุแหง
การกระทําไวในใจโดยไมแยบคายของตน หรือเพราะการโฆษณาของผูอื่นเปนปจจัย ก็ทิฐินั้น
เกิดขึ้นแลว อันปจจัยปรุงแตงแลวอันปจจัยกอขึ้นแลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย ก็สิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่เกิดขึน้ แลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึน้ แลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย
สิ่งนั้นไมเที่ยงแหละ ทานผูมีอายุนั้นเขาถึงสิ่งนั้นและ
เมื่อทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว ปริพาชกเหลานัน้ ไดกลาวกะทานอนาถ
บิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี พวกเราทั้งหมดบอกทิฐิของตนแลวขอทานจงบอก ทานมี
ทิฐิอยางไร ฯ
อ. ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว
อันปจจัยกอขึน้ แลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย สิ่งนั้นไมเที่ยงสิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข
สิ่งใดเปนทุกข ขาพเจามีความเห็นสิ่งนั้นอยางนีว้ านั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นัน่ ไมใช
ตัวตนของเรา ฯ
ป. ดูกรคฤหบดี สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลว อันปจจัยปรุงแตงแลวอันปจจัยกอขึ้น
แลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย สิ่งนั้นไมเทีย่ ง สิ่งใดไมเทีย่ งสิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข
ทานเปนผูติดสิ่งนั้นแหละ ทานเขาถึงสิ่งนั้นแหละ ฯ
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อ. ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึน้ แลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึน้ แลว เกิดขึ้น
เพราะอาศัยปจจัย สิ่งนั้นไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข ขาพเจา
เห็นสิ่งนั้นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่น
ไมใชตัวตนของเรา ทั้งรูชัดอุบายเปนเครือ่ งสลัดออกซึ่งสิ่งนั้นอยางยอดเยีย่ มตามเปนจริง ฯ
เมื่อทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว ปริพาชกเหลานั้นพากันนั่งนิ่ง เกอเขิน
คอตก กมหนา ซบเซา โตตอบไมได ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีทราบปริพาชกเหลานัน้ เปนผู
นิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซาโตตอบไมได แลวลุกจากอาสนะเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูล
ถึงเรื่องที่สนทนากับอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นทั้งหมด แดพระผูมพี ระภาคใหทรงทราบทุก
ประการ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ คฤหบดี ทานพึงขมขี่พวกโมฆบุรุษเหลานั้นใหเปน
การขมขี่ดวยดี โดยกาลอันควร โดยชอบธรรมอยางนี้แล ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคทรงชี้แจง
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีใหเห็นชัด ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา ทาน
อนาถบิณฑิกคฤหบดีอันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นชัด ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง
ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากทีน่ ั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป เมื่อ
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีหลีกไปไมนาน พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุใดแลเปนผูมีธรรมอันไมหวัน่ ไหวในธรรมวินัยตลอดกาลนาน ภิกษุแมนั้นพึงขมขี่
อัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้น ใหเปนการขมขี่ดวยดีโดยชอบธรรมอยางนี้ เหมือนทานอนาถ
บิณฑิกคฤหบดีขมขี่แลว ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๓
วัชชิยสูตร
[๙๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูที่ฝงสระโบกขรณีชื่อคัคคราใกลเมือง
จัมปา ครั้งนั้นแล วัชชิยมาหิตคฤหบดีไดออกจากเมืองจัมปาแตยังวันเพื่อเฝาพระผูมพี ระภาค
ลําดับนั้น วัชชิยมาหิตคฤหบดีไดมีความคิดวา มิใชเวลาเพือ่ จะเฝาพระผูม ีพระภาคกอน เพราะ
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พระผูมีพระภาคยังทรงหลีกเรนอยู มิใชกาลเพื่อจะเยี่ยมภิกษุทั้งหลายผูยงั ใจใหเจริญ เพราะภิกษุ
ทั้งหลายผูยังใจใหเจริญยังหลีกเรนอยู อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปยังอารามของอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเถิดลําดับนั้น วัชชิยมาหิตคฤหบดีไดเขาไปยังอารามของอัญญเดียรถียปริพาชก ก็
สมัยนั้นแล พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังรวมประชุมกัน บันลือเสียงเอ็ดอึงนั่งพูดกันถึง
ดิรัจฉานกถาหลายอยาง พวกเขาเห็นวัชชิยมาหิตคฤหบดีกําลังเดินมาแตไกล ครั้นแลวจึงยัง
กันและกันใหหยุดดวยกลาววา ทานทั้งหลายจงเบาเสียงอยาไดเปลงเสียง วัชชิยมาหิตคฤหบดี
คนนี้เปนสาวกของพระสมณโคดม กําลังเดินมา วัชชิยมาหิตคฤหบดีนเี้ ปนสาวกคนหนึ่ง บรรดา
คฤหัสถผูนุงหมผาขาวซึ่งเปนสาวกของพระสมณโคดม อาศัยอยูในเมืองจัมปา ก็ทานเหลานั้น
เปนผูใครในเสียงเบา ไดรับแนะนําในทางเสียงเบา กลาวสรรเสริญเสียงเบา แมไฉน เขา
ทราบบริษัทผูมีเสียงเบา พึงสําคัญที่จะเขามาหา ลําดับนัน้ ปริพาชกเหลานั้นไดนิ่งอยู
วัชชิยมาหิตคฤหบดีก็เขาไปหาพวกปริพาชกถึงที่อยู ครั้นแลว ไดสนทนาปราศรัยกับปริพาชก
เหลานั้น ครั้นผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
อัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้นไดกลาวกะทานวัชชิยมาหิตคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ไดยินวา
พระมหาสมณโคดมทรงติเตียนตบะทั้งหมด เขาไปดา เขาไปวารายผูมตี บะ ผูที่เลี้ยงชีพดวย
อาการเศราหมองทั้งหมด โดยสวนเดียว จริงหรือ ฯ
วัชชิยมาหิตคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงติเตียนตบะ
ทั้งหมดหามิได เขาไปดา เขาไปวารายผูมตี บะ ผูที่เลี้ยงชีพดวยอาการเศราหมองทั้งหมด โดย
สวนเดียวก็หามิได พระผูมีพระภาคทรงติเตียนผูที่ควรติเตียน ทรงสรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญ
เพราะพระผูมพี ระภาคทรงติเตียนผูที่ควรติเตียนอยู ทรงสรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญอยู พระผูมี
พระภาคทรงมีปรกติตรัสแยกกัน ในเรื่องนี้พระผูมีพระภาคนั้นมิใชมปี รกติตรัสโดยสวนเดียว ฯ
เมื่อวัชชิยมาหิตคฤหบดีกลาวอยางนีแ้ ลว ปริพาชกคนหนึ่ง จึงพูดกะวัชชิยมาหิตคฤหบดี
วา ทานหยุดกอน คฤหบดี พระสมณโคดมที่ทานกลาวสรรเสริญ เปนผูแนะนําในทางฉิบหาย
เปนผูไมมีบัญญัติ ฯ
ว. ทานผูเจริญ แมในเรื่องนี้ขาพเจาจะกลาวกะทานผูมีอายุทั้งหลายโดยชอบธรรม
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติวา สิ่งนี้เปนกุศล สิ่งนี้เปนอกุศล เมื่อพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ
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สิ่งที่เปนกุศลและอกุศลไวดงั นี้ จึงชื่อวาทรงเปนผูมีบัญญัติ พระผูมีพระภาคนัน้ มิใชผูแนะนํา
ในทางฉิบหาย ไมใชผูไมมีบญ
ั ญัติ ฯ
เมื่อวัชชิยมาหิตคฤหบดีกลาวอยางนีแ้ ลว ปริพาชกทั้งหลายไดเปนผูน ั่งนิ่ง เกอเขิน
คอตก กมหนา ซบเซา โตตอบไมได ลําดับนั้น วัชชิยมาหิตคฤหบดีทราบวา ปริพาชกเหลานั้น
เปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา โตตอบไมได แลวลุกจากอาสนะ เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลเรือ่ งที่สนทนากับอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นทั้งหมด แดพระผูมีพระภาคใหทรง
ทราบทุกประการ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ คฤหบดี ทานพึงขมขี่พวกโมฆบุรุษใหเปนการขมขี่
ดวยดี โดยกาลอันควร โดยชอบธรรมอยางนี้แล ดูกรคฤหบดี เราไมกลาวตบะทั้งหมดวา
ควรบําเพ็ญ เราไมกลาวตบะทั้งหมดวาไมควรบําเพ็ญ เราไมกลาวการสมาทานทั้งหมดวา ควร
สมาทาน เราไมกลาวการสมาทานทั้งหมดวา ไมควรสมาทาน เราไมกลาวการเริ่มตั้งความเพียร
ทั้งหมดวาควรเริ่มตั้งความเพียร เราไมกลาวการเริ่มตั้งความเพียรทั้งหมดวา ไมควรเริม่ ตั้ง
ความเพียร เราไมกลาวการสละทั้งหมดวา ควรสละ เราไมกลาวการสละทั้งหมดวา ไมควรสละ
เราไมกลาวการหลุดพนทั้งหมดวา ควรหลุดพน เราไมกลาวการหลุดพนทั้งหมดวา ไมควรหลุดพน
ดูกรคฤหบดี เมื่อบุคคลบําเพ็ญตบะอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญ กุศลธรรมทั้งหลาย
ยอมเสื่อมไปเรากลาวตบะเห็นปานนี้วา ไมควรบําเพ็ญ ก็เมื่อบุคคลบําเพ็ญตบะอันใดอยู
อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวตบะเห็นปานนี้วา
ควรบําเพ็ญ เมือ่ บุคคลสมาทานการสมาทานอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรม
ทั้งหลายยอมเสื่อมไป เรากลาวการสมาทานเห็นปานนั้นวา ไมควรสมาทาน เมื่อบุคคลสมาทาน
การสมาทานอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง เรา
กลาวการสมาทานเห็นปานนั้นวา ควรสมาทาน เมื่อบุคคลเริ่มตั้งความเพียรอันใดอยู อกุศลธรรม
ทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป เรากลาวการเริ่มตั้งความเพียรเห็นปานนั้น
วา ควรสมาทาน เมื่อบุคคลเริ่มตั้งความเพียรอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป
กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวการเริ่มตั้งความเพียรเห็นปานนั้นวา ควรเริม่ ตั้ง เมื่อ
บุคคลสละซึ่งการสละอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป
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เรากลาวการสละเห็นปานนัน้ วา ไมควรสละ เมื่อบุคคลสละการสละอันใดอยู อกุศลธรรม
ทั้งหลายยอมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวการสละเห็นปานนั้นวา ควรสละ
เมื่อบุคคลหลุดพนการหลุดพนอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมทั้งหลาย
ยอมเสื่อมไป เรากลาวการหลุดพนเห็นปานนั้นวา ไมควรหลุดพน เมื่อบุคคลหลุดพนการหลุดพน
อันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวการหลุดพน
เห็นปานนั้นวาควรหลุดพน ลําดับนั้น วัชชิยมาหิตคฤหบดีอันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็น
ชัด ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากทีน่ ั่งถวายบังคมพระผูม ีพระภาค
กระทําประทักษิณแลวหลีกไป เมื่อวัชชิยมาหิตคฤหบดีหลีกไปไมนาน พระผูมีพระภาคตรัสกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุใดแล ผูมีกิเลสเพียงดังวาธุลีในปญญาจักษุนอยใน
ธรรมวินัยนี้ตลอดกาลนานภิกษุแมนนั้ พึงขมขี่อัญญเดียรถียปริพาชกทั้งหลายใหเปนการขมขี่
ดวยดีโดยชอบธรรม เหมือนอยางวัชชิยมาหิตคฤหบดีขมขี่แลว ฉะนัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
อุตติยสูตร
[๙๕] ครั้งนั้นแล อุตติยปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับไดปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ทานโคดมผูเจริญ โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา
หรือหนอ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุตติยะ ขอนี้เราไมพยากรณ ฯ
อุ. ทานโคดมผูเจริญ ก็โลกไมเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือ ฯ
พ. ดูกรอุตติยะ แมขอนี้เราก็ไมพยากรณ ฯ
อุ. ทานโคดมผูเจริญ โลกมีที่สุด ... โลกไมมีที่สุด ... ชีพอันนั้นสรีระอันนัน้ ...
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ ... สัตวเมื่อตายแลว ยอมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมไม
เปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็มไี มเปนอีกก็มี ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก
ก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดสิ่งนี้เทานัน้ จริง สิ่งอื่นเปลาหรือ ฯ
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พ. ดูกรอุตติยะ แมขอนี้เราก็ไมพยากรณ ฯ
อุ. ทานถูกเราถามวา ทานโคดมผูเจริญ โลกเที่ยง สิ่งนีเ้ ทานั้นจริงสิ่งอื่นเปลาหรือ
หนอ ก็ตรัสตอบวา ดูกรอุตติยะ ขอนีเ้ ราไมพยากรณ เมือ่ ถูกถามวา ทานโคดมผูเจริญ
ก็โลกไมเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือก็ตรัสตอบวา ดูกรอุตติยะ ขอนี้เราก็ไมพยากรณ
เมื่อถูกถามวา ทานโคดมผูเจริญ โลกมีที่สุด ... โลกไมมที ี่สุด ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ...
ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมไม
เปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก
ก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ก็ตรัสตอบวา
ดูกรอุตติยะ แมขอนี้เราก็ไมพยากรณ เมื่อเปนเชนนี้ทานโคดมผูเจริญจะพยากรณในทางไหน ฯ
พ. ดูกรอุตติยะ เรายอมแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายเพื่อความรูยิ่งเพื่อความหมดจด
แหงสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงเสียซึ่งความโศกและความร่ําไรเพื่อความดับสูญแหงทุกขและ
โทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทําใหแจงซึ่งพระนิพนาน ฯ
อุ. ดวยขอที่พระโคดมผูเจริญไดทรงแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายเพื่อความรูยิ่ง เพื่อ
ความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย... เพื่อกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานนั้น โลกทั้งหมดหรือกึ่งหนึ่ง
หรือสามสวนจักออกไปจากทุกขได เมื่ออุตติยปริพาชกกราบทูลอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดทรง
นิ่งเสีย ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทไดมีความคิดวา อุตติยปริพาชกอยาไดทิฐิอนั ลามกอยางนีว้ า
พระสมณโคดมถูกเราถามปญหาเฉพาะหนาทั้งปวง ยอมเลี่ยง ไมทรงวิสัชนา หรือวิสัชนาไมได
แนนอน เพราะทิฐิอันลามกนั้น จะพึงเปนไปเพื่อสิ่งมิใชประโยชนเกื้อกูลเพื่อทุกขตลอดกาลนาน
แกอุตติยปริพาชก ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทไดกลาวกะอุตติยปริพาชกวา ดูกรอาวุโสอุตติยะ
ถาเชนนั้น เราจักอุปมาแกทาน วิญูบุรุษบางพวกในโลกนี้ ยอมรูอรรถแหงภาษิตไดดวยอุปมา
ดูกรอาวุโสอุตติยะเปรียบเหมือนนครอันตัง้ อยูชายแดนของพระราชา นครนั้นมีปอมมั่นคง
มีกําแพงและประตูมั่นคง มีประตูเดียว นายประตูในนครนั้น เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา
หามคนที่ไมรจู ักเขาไป ใหคนที่รูจักเขาไป เขาเดินเลียบไปตามทางเลียบกําแพงโดยรอบนครนั้น
ไมพึงเห็นที่ตอ แหงกําแพงหรือชองแหงกําแพง แมโดยที่สุดพอแมวออกได และเขายอมไมมี
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ความรูอยางนีว้ า สัตวมีประมาณเทานี้ เขามาสูนครนี้หรือออกไป โดยที่แท เขายอมมีความรู
ในเรื่องนั้นอยางนี้วา สัตวตวั ใหญๆบางเหลา ยอมเขามาสูนครนี้หรือยอมออกไป สัตวทั้งหมด
นั้นยอมเขามาหรือออกไปทางประตูนี้ แมฉันใด ดูกรอาวุโสอุตติยะ พระตถาคตก็ฉันนั้น
เหมือนกันมิไดทรงมีความขวนขวายอยางนี้วา โลกทั้งหมดหรือกึ่งหนึง่ หรือสามสวนจักออกไป
จากทุกข โดยที่แท พระตถาคตทรงมีพระญาณอยางนีว้ า สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งออกไปแลว
หรือกําลังออกไป หรือจักออกไปจากโลก สัตวทั้งหมดนัน้ ละนิวรณอันเปนเครื่องเศราหมองใจ
ทําปญญาใหทรุ พล ๕ ประการแลว เปนผูมจี ิตตั้งมั่นแลวดวยดีในสติปฏฐาน ๔ เจริญโพชฌงค ๗
ประการตามเปนจริงแลว สัตวเหลานัน้ ออกไปแลวหรือกําลังออกไป หรือจักออกไปจากโลก
ดวยอาการอยางนี้ดูกรอาวุโสอุตติยะ ทานไดทูลถามปญหานี้กะพระผูมพี ระภาคขอใด ปญหา
ขอนั้นทานไดทูลถามพระผูมีพระภาคโดยปริยายอื่น ฉะนั้น พระผูมีพระภาคจึงไมทรงพยากรณ
ปญหานั้นแกทาน ฯ
จบสูตรที่ ๕
โกกนุทสูตร
[๙๖] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนท (อยูทตี่ โปทาราม ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล
ทานพระอานนท) ลุกขึ้นแลวในเวลาใกลรุงแหงราตรีไดไปยังแมน้ําตโปทาเพื่อสรงน้ํา ครั้น
สรงน้ําที่แมน้ําตโปทาแลวกลับขึ้นมา มีจีวรผืนเดียว ไดยนื ผึ่งตัวอยู แมโกกนุทปริพาชกลุกขึ้น
แลวในเวลาใกลรุงแหงราตรีไดไปยังแมน้ําตโปทาเพื่ออาบน้ํา โกกนุทปริพาชกไดเห็นทานพระ
อานนทเดินมาแตไกลเทียว ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา ดูกรอาวุโสใครอยูในที่นี้
ทานพระอานนทตอบวา ดูกรอาวุโส เราเปนภิกษุ ฯ
โก. ดูกรอาวุโส ภิกษุพวกไหน ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เราเปนพวกสมณะศากยบุตร ฯ
โก. ขาพเจาพึงถามขอของใจบางอยางกะทาน หากทานจะใหโอกาสเพื่อแกปญหา ฯ
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อา. เชิญทานถามเถิด อาวุโส เราฟงแลวจักกลาวแก ฯ
โก. ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนีว้ า โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริงสิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เรามิไดมคี วามเห็นอยางนั้น ฯ
โก. ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนีห้ รือวา โลกไมเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริงสิ่งอื่นเปลา
หรือหนอ ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เรามิไดมคี วามเห็นอยางนั้น ฯ
โก. ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนีว้ า โลกมีที่สุด ... โลกไมมีที่สุด ...ชีพอันนั้น สรีระ
ก็อันนั้น ... ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึง่ ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลว
ยอมไมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ... สัตวเมื่อตายแลวยอม
เปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิง่ นี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เรามิไดมคี วามเห็นอยางนั้น ฯ
โก. ถาอยางนั้น ทานผูเจริญยอมไมรู ไมเห็นนะซิ ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เราไมรูไมเห็นหามิได เรารูอยู เห็นอยู ฯ
โก. ดูกรทานผูเจริญ ทานถูกขาพเจาถามวา ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนี้หรือวา
โลกเที่ยง สิ่งนีเ้ ทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ก็กลาววาดูกรอาวุโส เรามิไดมีความเห็น
อยางนั้น เมื่อถูกถามวา ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนี้หรือวา โลกไมเทีย่ ง สิ่งนี้เทานัน้ จริง
สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ก็กลาววา ดูกรอาวุโส เรามิไดมีความเห็นอยางนั้น เมื่อถูกถามวา
ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนี้หรือวา โลกมีที่สุด ... โลกไมมีที่สุด ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ...
ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมไม
เปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ...สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก
ก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริงสิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ก็กลาววา ดูกรอาวุโส
เรามิไดมีเห็นอยางนั้น เมื่อถูกถามวา ถาอยางนั้น ทานผูเจริญยอมไมรู ไมเห็นละซิ
ก็กลาววา ดูกรอาวุโส เรายอมไมรู ไมเห็นหามิได เรารูอยู เห็นอยู ดูกรอาวุโส ก็อรรถ
แหงภาษิตนีจ้ ะพึงเห็นไดอยางไรเลา ฯ
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อา. ดูกรอาวุโส ขอนี้วา โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาเปนทิฐิอยาง
หนึ่ง ขอนีว้ า โลกไมเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา เปนทิฐิอยางหนึง่ ขอนี้วา โลกมี
ที่สุด ... โลกไมมีที่สุด ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ...ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง ... สัตวเมื่อ
ตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมไมเปนอีก ... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอม
ไมเปนอีกก็มี ...สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง
สิ่งอื่นเปลา ก็เปนทิฐิอยางหนึ่ง ดูกรอาวุโส ทิฐิก็ดี เหตุที่ตั้งทิฐิก็ดี ที่ตงั้ มั่นแหงทิฐิ
ก็ดี ที่ตั้งขึ้นโดยรอบแหงทิฐกิ ็ดี ความเพิกถอนทิฐิก็ดี มีประมาณเทาใดเรายอมรู ยอมเห็น
ทิฐิเปนตนนั้น มีประมาณเทานั้น เรารูทิฐิเปนตนนั้น จึงกลาววา เรารูอยู เราเห็นทิฐิ
เปนตนนัน้ จึงกลาววา เราเห็นอยู เราจะกลาววาเราไมรู ไมเห็นอยางไรได ดูกรอาวุโส
เรารูอยู เห็นอยู ฯ
โก. ทานผูมีอายุชื่อไร และเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายยอมเรียกทานผูมีอายุวาอยางไร ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เรามีชื่อวา อานนท และเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเรียกเราวา
อานนท ฯ
โก. ขาแตทา นผูเจริญ ขาพเจาสนทนาอยูก ับทานอาจารยผูใหญ ไมรูเลยวา เปนทาน
พระอานนท ก็ถาวาขาพเจาพึงรูวานี้คือทานพระอานนทไซรขาพเจาก็ไมพึงกลาวโตตอบถึงเทานี้
ขอทานพระอานนทจงอดโทษแกขาพเจาดวยเถิด ฯ
จบสูตรที่ ๖
อาหุเนยยสูตร
[๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูควรของคํานับ
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งไปกวา ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผู
มีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมแลวดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษ
อันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสตู ทรงสุตะ สั่งสม
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สุตะเปนผูไดสดับมามาก ทรงไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ ซึ่งธรรม
ทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูมีคนดีเปนมิตรมีคนดีเปนสหาย มีคนดีเปน
เพื่อน ๑ เปนสัมมาทิฐิ ประกอบดวยความเห็นอันชอบ ๑ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายประการ
คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ไดหลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฎก็ไดทําใหหายไปก็ได
ทะลุฝา กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในอากาศก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดิน
เหมือนในน้ําก็ได เดินไปบนน้ําไมแยกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนก
ก็ได ลูบคลําพระจันทรและพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกาย
ไปตลอดพรหมโลกก็ได ๑ ยอมไดยินเสียงสองอยาง คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยู
ไกลและใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ๑ยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของ
บุคคลอื่นไดดว ยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวา จิตปราศจาก
ราคะ จิตมีโทสะก็รูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวา จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ
ก็รูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รวู า จิตหดหู
หรือจิตฟุงซานก็รูวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวา จิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต
ก็รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวา จิตมีจิตอืน่ ยิ่งกวาหรือจิตไมมีจิตอื่นยิง่ กวา
ก็รูวา จิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา จิต
ไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รวู า จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รวู า จิตไมหลุดพน ๑
ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึง่ บาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบางหาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติ
บาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏั กัป
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตร
อยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้นเสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุ
เพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็มีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลวไดมาเกิดในภพนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ
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เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดีตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจี
ทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ
เมื่อตายไป เขาจึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต
วจีสุจริตมโนสุจริตไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ
เมื่อตายไป เขาจึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติเลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอม
รูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอัน
หาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควร
ของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่น
ยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๗
เถรสูตร
[๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการจะอยูใ นทิศใดๆ
ยอมอยูสําราญโดยแท ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุเปนเถระรัตตัญู บวชมานาน ๑ เปนผู
มีศีลสมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย ๑เปนพหูสตู ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผู
ไดสดับมามาก ทรงไว คลองปากขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรมอันงามในเบื้องตน
งามในทามกลางงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ
สิ้นเชิง ๑ จําปาติโมกขทั้งสองดวยดีโดยพิสดาร จําแนกดวยดี ใหเปนไปไดดว ยดีวนิ ิจฉัยได
แลวโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ ๑ เปนผูฉลาดในการระงับอธิกรณที่เกิดขึ้น ๑ เปนผูใครธรรม
รักการฟงธรรมการแสดงธรรม มีความปราโมทยยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่ง ๑ เปนผู
สันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผู
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ประกอบดวยอาการอันนาเลื่อมใสในการกาวไปและถอยกลับ แมนั่งในละแวกบานก็สํารวมแลว
ดวยดี ๑ เปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปน
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล จะอยูในทิศใดๆ ยอมอยูสาํ ราญ
โดยแท ฯ
จบสูตรที่ ๘
อุปาลีสูตร
[๙๙] ครั้งนัน้ แล ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคปรารถนาเพื่อสรองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรอุบาลี เสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด อยูลําบาก ทําความวิเวกไดยาก ยากที่จะอภิรมย
ในการอยูผูเดียวปาทั้งหลายเห็นจะนําใจของภิกษุผูไมไดสมาธิไปเสีย ดูกรอุบาลี ผูใดพึงกลาว
อยางนี้วา เราเมื่อไมไดสมาธิจักสรองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัดผูนั้นจําตองหวังขอนี้
คือ จักจมลงหรือจักฟุงซาน ดูกรอุบาลี เปรียบเหมือนมีหว งน้ําใหญอยู มีชางใหญสูง ๗ ศอก
หรือ ๗ ศอกกึง่ มาถึงเขา ชางตัวนั้นพึงคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ เราลงสูหวงน้ํานี้แลวพึงขัด
ถูหูเลนบาง พึงขัดถูหลังเลนบาง ครั้นแลว จึงอาบ ดื่มขึ้นมากลับไปตามตองการ ชางนั้น
ลงสูหวงน้ํานัน้ แลวพึงขัดถูหูเลนบาง ขัดถูหลังเลนบาง ครั้นแลวจึงอาบ ดื่มขึ้นมาแลวกลับไป
ตามตองการ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาชางนั้นเปนสัตวมีรางกายใหญ ยอมไดการลงใน
น้ําลึก ครั้นกระตายหรือเสือปลามาถึง (หวงน้ํานั้น) เขา กระตายหรือเสือปลาพึงคิดอยางนี้วา
เราเปนอะไรและชางใหญเปนอะไร ไฉนหนอ เราพึงลงสูหวงน้ํานี้แลวจึงขัดถูหูเลนบาง พึงขัด
ถูหลังเลนบาง ครั้นแลว จึงอาบ ดื่มขึ้นมาแลวกลับไปตามตองการ กระตายหรือเสือปลา
นั้นก็ลงสูหว งน้ํานั้นโดยพลัน ไมทันไดพจิ ารณา กระตายหรือเสือปลานั้นจําตองหวังขอนี้ คือจัก
จมลงหรือจักลอยขึ้นขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวากระตายหรือเสือปลานั้นเปนสัตวมีรางกายเล็ก
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ยอมไมไดการลงในหวงน้ําลึก แมฉันใด ดูกรอุบาลี ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราเมื่อไมไดสมาธิ
จักสรองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด ผูนั้นจําตองหวังขอนี้ คือ จักจมลงหรือ
ฟุงซาน ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
ดูกรอุบาลี เปรียบเหมือนเด็กออนนอนหงาย ยอมเลนมูตรและคูถของตน ดูกรอุบาลี
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเลนนี้เปนการเลนของเด็กออนอยางเต็มที่สิ้นเชิงมิใชหรือ
ทานพระอุบาลีกราบทูลวา เปนอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สมัยตอมา เด็กนัน้ แล อาศัยความเจริญ อาศัยความ แกกลาแหง
อินทรีย ยอมเลนเครื่องเลนทั้งหลายที่เปนของเลนของพวกเด็กๆ คือเลนไถนอยๆ เลนตี
ไมหึ่ง เลนกังหันไม เลนกังหันใบไม เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลนธนูนอยๆ ดูกร
อุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเลนนี้ เปนการเลนดียิ่งกวาและประณีตกวาการเลน
ที่มีในครั้งกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สมัยตอมา เด็กนัน้ แล อาศัยความเจริญ อาศัยความแกกลาแหง
อินทรีย เปนผูเอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรออยูด วยรูปทั้งหลายอันบุคคลพึงรูไดดวยจักษุ
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยัว่ ยวนชวนใหกําหนัด ดวยเสียงทั้งหลายอันบุคคล
พึงรูดวยหู ... ดวยกลิ่นทั้งหลายอันบุคคลพึงรูดวยจมูก ... ดวยรสทั้งหลายอันบุคคลพึงรูดวยลิ้น...
ดวยโผฏฐัพพะทั้งหลายอันบุคคลพึงรูดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน
ชวนใหกําหนัด ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเลนนี้ เปนการเลนที่ดียิ่งกวา
และประณีตกวาการเลนที่มใี นครั้งกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา
พ. ดูกรอุบาลี ก็พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมี
ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลายเปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
ใหรูตาม ทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 174
พรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรแหงคฤหบดี หรือ
ผูเกิดมาในภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้นแลวไดศรัทธาในตถาคต ประกอบ
ดวยการไดศรัทธาแลว ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วาฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชา
เปนทางปลอดโปรง การที่บคุ คลผูอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์โดย
สวนเดียวดุจสังขที่ขัดแลวไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวดครองผากาสายะ
ออกบวชเปนบรรพชิตเถิด สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ
แลวปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว เปนผูถ ึงพรอม
ดวยสิกขาและอาชีพเสมอดวยภิกษุทั้งหลาย ละปาณาติบาต เวนขาดจากปาณาติบาต วางทัณฑะ
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวงอยู
ละอทินนาทาน เวนขาดจากอทินนาทานรับแตของที่เขาให ตองการแตของที่เขาให ไมประพฤติ
ตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู ละอพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนจาก
เมถุนธรรมอันเปนกิจของชาวบาน ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย
พูดเปนหลักฐาน ควรเชื่อถือได ไมพดู ลวงโลก ละวาจาสอเสียดเวนขาดจากวาจาสอเสียด
ฟงขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้
เพื่อใหคนหมูโ นนแตกราวกันสมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกัน
แลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอม
เพรียงกันกลาวแตคําที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน ละวาจาหยาบ เวนขาดจากวาจาหยาบกลาว
แตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ
ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม
พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อางอิงมีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาล
อันควร ภิกษุนนั้ เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี
งดการฉันในเวลาวิกาล เวนขาดจากการฟอนรําขับรองการประโคมดนตรีและการดูการเลนอันเปน
ขาศึกแกกุศล เวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตกแตงรางกายดวยดอกไมของหอมและ
เครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการแตงตัว เวนขาดจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ
เวนขาดจากการรับทองและเงิน เวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ
เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารีเวนขาดจากการรับทาสีและทาส เวนขาดจากการรับแพะ
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และแกะ เวนขาดจากการรับไกและสุกร เวนขาดจากการรับไรนาและทีด่ ิน เวนขาดจากการ
ประกอบทูตกรรมและการรับใช เวนขาดจากการซื้อการขาย เวนขาดจากการฉอโกงดวยตาชั่ง
การฉอโกงดวยของปลอม และการฉอโกงดวยเครื่องตวงวัด เวนขาดจากการรับสินบน การ
ลอลวง และการตลบแตลง เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจําการตีชิง การปลน และ
กรรโชก ภิกษุนั้นเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครือ่ ง
บริหารทอง ซึ่งตนจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็
มีปกของตัวเปนภาระบินไป ฉันใดภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวย
บิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง ซึ่งตนจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ฉันนัน้ เหมือนกัน
ภิกษุนั้นเปนผูประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมมีโทษเฉพาะตน ฯ
ภิกษุนั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมติ ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวม
จักขุนทรีย ทีเ่ มื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส
ครอบงําได ชื่อวายอมรักษาจักขุนทรีย ชื่อวายอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียง
ดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณ
ดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพือ่ สํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวม
แลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ชื่อวายอมรักษา
มนินทรีย ชื่อวายอมถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุนนั้ เปนผูประกอบดวยอินทรียสังวรอัน
เปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสเฉพาะตน ฯ
ภิกษุนั้นยอมทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ ยอมทําความรูสึกตัวใน
การแลไปขางหนา ในการเหลียว ยอมทําความรูสึกตัวในการคูเขา ในการเหยียดออก
ยอมทําความรูส ึกตัวในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ยอมทําความรูสึกตัวในการฉัน การดื่ม
การเคี้ยว การลิ้ม ยอมทําความรูสึกตัวในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวใน
การเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่นการพูด การนิ่ง ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ
อันเปนอริยะนี้ ประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะนี้ และประกอบดวยสติสัมปชัญญะอัน
เปนอริยะนี้ ยอมซองเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา
ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง ภิกษุนั้นอยูปา อยูโคนไม หรืออยูเรือนวางเปลา ยอมนั่งคูบัลลังก
ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา ภิกษุนั้นละความโลภในโลกแลว มีจิตปราศจากความโลภ
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อยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความโลภ ละความประทุษรายคือ พยาบาท ไมคิดพยาบาท
มีความกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลสัตวทั้งปวงอยูย อมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย
คือ พยาบาท ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง
มีสติสัมปชัญญะอยูยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน
มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจกิ ิจฉาแลว เปนผู
ขามพนวิจกิ ิจฉา ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉา ฯ
ภิกษุนั้น ครั้นละนิวรณอนั เปนเครื่องเศราหมองใจ ทําปญญาใหทุรพล ๕ประการ
นี้ไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแต
วิเวกอยู ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนการอยูเชนนี้ เปนการอยูที่ดยี ิ่งกวาและ
ประณีตกวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซงึ่ ธรรมแมนี้ (วามีอยู) ในตน
จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวกเหลานั้นยังไมบรรลุประโยชนของ
ตนโดยลําดับกอน ฯ
ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน
ธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไปมีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู
ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้ เปนการอยูท ี่ดียิ่งกวาและประณีต
กวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซงึ่ ธรรมแมนี้ (วามีอยู) ในตน
จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวกเหลานั้นยังไมบรรลุประโยชนของ
ตนโดยลําดับกอน ฯ
ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้เปนผูมอี ุเบกขา
มีสติ อยูเปนสุข ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้เปนการอยูที่ดี
ยิ่งกวาและประณีตกวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ ฯ
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อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซงึ่ ธรรมแมนี้ (วามีอยู) ในตน
จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวกเหลานั้นยังไมบรรลุประโยชน
ของตนโดยลําดับกอน ฯ
ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุขเพราะละสุข
ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์อยู ดูกรอุบาลี
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้ เปนการอยูที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาการอยู
อันมีในกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซงึ่ ธรรมแมนี้ (วามีอยู) ในตน
จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวกเหลานั้นยังไมบรรลุประโยชน
ของตนโดยลําดับกอน ฯ
ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง เพราะกาวลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได
เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง ภิกษุจึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดย
คํานึงวา อากาศไมมีที่สุด ดังนี้ ดูกรอุบาลีเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้
เปนการอยูทดี่ ยี ิ่งกวาและประณีตกวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซงึ่ ธรรมแมนี้ (วามีอยู) ในตน
จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวกเหลานั้นยังไมบรรลุประโยชน
ของตนโดยลําดับกอน ฯ
ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ ปวง
ภิกษุจึงบรรลุวญ
ิ ญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึงวา วิญญาณไมมีที่สุด ดังนี้ ... เพราะกาวลวง
วิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุจึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงวา
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หนอยหนึ่งไมมี ดังนี้ ... เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุจึงบรรลุ
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน โดยคํานึงวา ธรรมชาตินี้สงัด ธรรมชาตินี้ประณีต ดังนี้ ดูกรอุบาลี
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้ เปนการอยูที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาการอยู
อันมีในกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซงึ่ ธรรมแมนี้ (วามีอยู) ในตน
จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวกเหลานั้นยังไมบรรลุประโยชน
ของตนโดยลําดับกอน ฯ
ดูกรอุบาลี อีกประการหนึ่ง เพราะกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการ
ทั้งปวง ภิกษุจงึ บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอยู และอาสวะของภิกษุนั้นเปนกิเลสหมดสิ้น
ไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้
เปนการอยูทดี่ ยี ิ่งกวาและประณีตกวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ ฯ
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซงึ่ ธรรมแมนี้ (วามีอยู) ในตน
จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด แตวาสาวกเหลานั้นยังไมบรรลุประโยชน
ของตนโดยลําดับกอน ดูกรอุบาลี เธอจงอยูในสงฆเถิด เมือ่ เธออยูในสงฆ ความสําราญจักมี
จบสูตรที่ ๙
อภัพพสูตร
[๑๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลยังละธรรม ๑๐ ประการนี้ ไมไดแลวก็เปนผูไมควร
เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑โทสะ ๑ โมหะ ๑ โกธะ ๑
อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ ปฬาสะ ๑ อิสสา ๑มัจฉริยะ ๑ มานะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ยงละธรรม ๑๐ ประการนี้แลไมไดก็เปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
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ละธรรม ๑๐ประการนี้ไดแลว จึงเปนผูควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ โกธะ ๑ อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ ปฬาสะ ๑ อิสสา ๑
มัจฉริยะ ๑ มานะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๑๐ ประการนี้แลไดแลว จึงเปนผูควร
เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ฯ
จบอุปาสกวรรคที่ ๕
_______________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กามโภคีสูตร
๒. เวรสูตร
๓. ทิฏฐิสูตร
๔.วัชชิยสูตร
๕. อุตติยสูตร
๖. โกกนุทสูตร
๗. อาหุเนยยสูตร
๘. เถรสูตร
๙. อุปาลีสูตร
๑๐. อภัพพสูตร ฯ
จบทุติยปณณาสกที่ ๒
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ตติยปณณาสก
สมณสัญญาวรรคที่ ๑
สมณสัญญาสูตร
[๑๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณสัญญา ๓ ประการ อันภิกษุเจริญแลวทําใหมากแลว
ยอมยังธรรม ๗ ประการใหบริบูรณ สมณสัญญา ๓ ประการเปนไฉน คือ สมณสัญญาวา
เราเปนผูมีเพศตางจากคฤหัสถ ๑ ชีวิตของเราเนื่องดวยผูอ ื่น ๑ มรรยาทอยางอื่นอันเราควรทํามีอยู ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณสัญญา ๓ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังธรรม
๗ ประการใหบริบูรณ ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุเปนผูมีปกติทําติดตอเปนนิตย
เปนผูมีความประพฤติติดตอเปนนิตยในศีลทั้งหลาย ๑ เปนผูไมโลภมาก ๑ เปนผูไมพยาบาท ๑
เปนผูไมถือตัว ๑ เปนผูใครในการศึกษา ๑เปนผูมีการพิจารณาในปจจัยทั้งหลายอันเปนบริขาร
แหงชีวิตวา ปจจัยเหลานี้มีประโยชนเชนนี้ แลวจึงบริโภค ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลายสมณสัญญา ๓ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยัง
ธรรม๗ ประการนี้ใหบริบูรณ ฯ
จบสูตรที่ ๑
โพชฌงคสูตร
[๑๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้ อันภิกษุเจริญแลวทําใหมากแลว
ยอมยังวิชชา ๓ ประการใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ ประการเปนไฉนคือ สติสัมโพชฌงค ๑
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ๑ วิรยิ สัมโพชฌงค ๑ ปติสัมโพชฌงค ๑ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ๑
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สมาธิสัมโพชฌงค ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้แล
อันภิกษุเจริญแลวทําใหมากแลว ยอมยังวิชชา ๓ ประการใหบริบูรณ วิชชา ๓ ประการ
เปนไฉนคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกได
หนึ่งชาติบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้ง
อุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็นหมูสัตวทั้งที่กําลังจุติกาํ ลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยากดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ฯลฯ
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญา
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั
เขาถึงอยู ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมยังวิชชา ๓ ประการนี้ใหบริบูรณ ฯ
จบสูตรที่ ๒
มิจฉัตตสูตร
[๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยมิจฉัตตะ จึงมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผล
ไมมีการบรรลุสวรรคและมรรคผล เพราะอาศัยมิจฉัตตะอยางไร จึงมีการพลาดจากสวรรคและ
มรรคผล ไมมีการบรรลุสวรรคและมรรคผลดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นผิด
ยอมมีความดําริผิด ผูมีความดําริผิดยอมมีวาจาผิด ผูมีวาจาผิด ยอมมีการงานผิด ผูมีการงานผิด
ยอมมีการเลี้ยงชีพผิดผูมีการเลี้ยงชีพผิด ยอมมีความพยายามผิด ผูมีความพยายามผิด ยอมมี
ความระลึกผิด ผูมีความระลึกผิด ยอมมีความตั้งใจผิด ผูม ีความตั้งใจผิด ยอมมีความรูผิด
ผูมีความรูผิด ยอมมีความหลุดพนผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยมิจฉัตตะอยางนีแ้ ล จึงมีการ
พลาดจากสวรรคและมรรคผล ไมมีการบรรลุสวรรคและมรรคผล ฯ
จบสูตรที่ ๓
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สัมมัตตสูตร
[๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยสัมมัตตะ จึงมีการบรรลุสวรรคและมรรคผล
ไมมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผล เพราะอาศัยสัมมัตตะอยางไร จึงมีการบรรลุสวรรคและ
มรรคผล ไมมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผลดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบ
ยอมมีความดําริชอบ ผูมีความดําริ ชอบ ยอมมีวาจาชอบ ผูมีวาจาชอบ ยอมมีการงานชอบ ผูมี
การงานชอบยอมมีการเลี้ยงชีพชอบ ผูมีการเลี้ยงชีพชอบ ยอมมีความพยายามชอบ ผูม ีความ
พยายามชอบ ยอมมีความระลึกชอบ ผูมีความระลึกชอบ ยอมมีความตั้งใจชอบผูมีความตั้งใจ
ชอบ ยอมมีความรูชอบ ผูมีความรูชอบ ยอมมีความหลุดพนชอบดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
อาศัยสัมมัตตะ จึงมีการบรรลุสวรรคและมรรคผลไมมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผล ดวย
ประการอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปุริสบุคคลผูมีความเห็นผิด มีความดําริผิด มีวาจาผิดมีการงานผิด
มีการเลี้ยงชีพผิด มีความพยายามผิด มีความระลึกผิด มีความตั้งใจผิด มีความรูผิด มีความ
หลุดพนผิด สมาทานกายกรรม วจีกรรมมโนกรรม ใหบริบูรณตามความเห็นอยางไรแลว
เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และสังขารเหลาใด ธรรมเหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนไป
เพื่อผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ไมเกื้อกูล เปนทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะเปนทิฐอิ ันชั่วชา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนพืชสะเดา พืชบวบขม หรือพืชน้ําเตาขม อันบุคคล
เพาะแลวในแผนดินที่ชุมชืน้ ยอมเขาไปจับรสดิน และรสน้ําอันใด รสดินและรสน้ําทั้งหมดนัน้
ยอมเปนไปเพือ่ ความเปนรสขม เปนรสเผ็ดรอน เปนรสไมนายินดี ขอนัน้ เปนเพราะเหตุไร
เพราะพืชเปนของไมดีแมฉนั ใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุริสบุคคลผูมีความเห็นผิด มีความดําริผิด
มีวาจาผิด มีการงานผิด มีการเลี้ยงชีพผิด มีความพยายามผิด มีความระลึกผิด มีความตั้งใจผิด
มีความรูผิด มีความหลุดพนผิด สมาทานกายกรรม วจีกรรมมโนกรรม ใหบริบูรณตามความ
เห็นอยางไรแลว เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และสังขารเหลาใด ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
ยอมเปนไปเพือ่ ผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ไมเกื้อกูล เปนทุกข ขอนัน้ เปน
เพราะเหตุไร เพราะเปนทิฐิทชี่ ั่วชา ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปุริสบุคคลผูมีความเห็นชอบ มีความดําริชอบ มีวาจาชอบ มีการงาน
ชอบ มีการเลี้ยงชีพชอบ มีความพยายามชอบ มีความระลึกชอบ มีความตั้งใจชอบ มีความรู
ชอบ มีความหลุดพนชอบ สมาทานกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ใหบริบูรณตามความเห็น
อยางไรแลว เจตนาความปรารถนา ความตั้งใจ และสังขารเหลาใด ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
ยอมเปนไปเพือ่ ผลที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ความเกื้อกูล เปนสุข ขอนั้นเปนเพราะ
เหตุไร เพราะเปนทิฐิที่เจริญ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนพืชออย พืชขาวสาลี หรือพืชองุนอันบุคคลเพาะลง
แลวในแผนดินที่ชุมชื้น ยอมเขาไปจับรสดิน และรสน้ําอันใดรสดินและรสน้ําทั้งหมดนั้น
ยอมเปนไปเพือ่ ความเปนรสที่นายินดี เปนรสหวานเปนรสอันนาชื่นใจ ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะพืชเปนของดี แมฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุริสบุคคลผูมีความเห็นชอบ มีความดําริชอบ
มีวาจาชอบมีการงานชอบ มีการเลี้ยงชีพชอบ มีความพยายามชอบ มีความระลึกชอบมีความ
ตั้งใจชอบ มีความรูชอบ มีความหลุดพนชอบ สมาทานกายกรรมวจีกรรม มโนกรรม ให
บริบูรณตามความเห็นอยางไรแลว เจตนา ความปรารถนาความตั้งใจ และสังขารเหลาใด ธรรม
เหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนไปเพื่อผลอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เกื้อกูล เปนสุข ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะทิฐิเปนของเจริญ ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๔
อวิชชาวิชชาสูตร
[๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิชชาเปนประธานแหงการเขาถึงอกุศลธรรมทั้งหลาย ความ
ไมละอายบาป ความไมกลัวบาป เปนของมีมาตามอวิชชานั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมี
อวิชชาไมเห็นแจง ยอมมีความเห็นผิด ผูมีความเห็นผิด ยอมมีความดําริผิด ผูมีความดําริผิด
ยอมมีวาจาผิด ผูมีวาจาผิด ยอมมีการงานผิด ผูมีการงานผิด ยอมมีการเลีย้ งชีพผิด ผูมีการ
เลี้ยงชีพผิด ยอมมีความพยายามผิด ผูมีความพยายามผิด ยอมมีความระลึกผิด ผูมีความระลึกผิด
ยอมมีความตั้งใจผิด ผูมีความตั้งใจผิด ยอมมีความรูผิด ผูมีความรูผิด ยอมมีความหลุดพนผิด ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย วิชชาเปนประธานแหงการเขาถึงกุศลธรรมทั้งหลายหิริและโอตตัปปะ
เปนของมีมาตามวิชชานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีวิชชาเห็นแจง ยอมมีความเห็นชอบ
ผูมีความดําริชอบ ยอมมีวาจาชอบ ผูมีวาจาชอบยอมมีการงานชอบ ผูมีการงานชอบ ยอมมี
การเลี้ยงชีพชอบ ผูมีการเลี้ยงชีพชอบยอมมีความพยายามชอบ ผูมีความพยายามชอบ ยอมมี
ความระลึกชอบ ผูมีความระลึกชอบ ยอมมีความตั้งใจชอบ ผูมีความตั้งใจชอบ ยอมมีความรู
ชอบ ผูมีความรูชอบ ยอมมีความหลุดพนชอบ ฯ
จบสูตรที่ ๕
นิชชรวัตถุสูตร
[๑๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงการเสือ่ มไปมี ๑๐ ประการนี้๑๐ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบ ยอมมีความเห็นผิดเสื่อมไป มีอกุศลบาปธรรมเปน
อันมากที่เกิดขึน้ เพราะความเห็นผิดเปนปจจัยเสื่อมไป และกุศลธรรมเปนอันมาก ยอมถึงความ
เจริญบริบูรณ เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความดําริชอบ ยอมมีความดําริผิดเสื่อมไปมีอกุศลบาป
ธรรมเปนอันมากที่เกิดขึน้ เพราะความดําริผิดเปนปจจัยเสื่อมไป และกุศลธรรมเปนอันมากยอม
ถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความดําริชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีวาจาชอบ ยอมมีวาจาผิดเสื่อมไป ...และกุศลธรรมเปนอัน
มากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะวาจาชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ยอมมีการงานผิดเสื่อมไป ...และกุศลธรรม
เปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการงานชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีการเลี้ยงชีพชอบ ยอมมีการเลี้ยงชีพผิดเสื่อมไป ... และ
กุศลธรรมเปนอันมาก ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการเลี้ยงชีพชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความพยายามชอบ ยอมมีความพยายามผิดเสื่อมไป ...
และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความพยายามชอบเปนปจจัย ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความระลึกชอบ ยอมมีความระลึกผิดเสื่อมไป ... และ
กุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความระลึกชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความตั้งใจชอบ ยอมมีความตั้งใจผิดเสือ่ มไป ... และ
กุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความตั้งใจชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความรูชอบ ยอมมีความรูผิดเสื่อมไปมีอกุศลบาปธรรมเปน
อันมากที่เกิดขึน้ เพราะความรูผิดเปนปจจัยเสื่อมไป และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความ
เจริญบริบูรณ เพราะความรูชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความหลุดพนชอบ ยอมมีความหลุดพนผิดเสื่อมไป มี
อกุศลบาปธรรมเปนอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัยเสื่อมไป และกุศลธรรมเปน
อันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เหตุแหงการเสือ่ มไปมี ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
โธวนสูตร
[๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทักษิณาชนบท มีธรรมเนียมการลางกระดูกแหงญาติผูตาย
ในธรรมเนียมการลางกระดูกนั้น มีขาวบาง น้ําบางของขบเคี้ยวบาง ของบริโภคบาง เครื่อง
ลิ้มบาง เครื่องดื่มบาง การฟอนบางเพลงขับบาง การประโคมบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเนียมการลางนั้นมีอยูเรามิไดกลาววา ไมมี แตวาการลางนั้นแลเปนของเลว เปนของ
ชาวบานเปนของปุถุชน ไมเปนของอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ยอมไมเปนไปเพื่อความ
เบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบเพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู
เพื่อนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เราจักแสดงการลางอันเปนของพระอริยะ ซึ่งเปนไปเพื่อความ
เบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัดเพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู
เพื่อนิพพานโดยสวนเดียว ที่สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความ
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เกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมพนจาก
ความตาย ผูมคี วามโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจเปนธรรมดา
ยอมพนจากความโศก ความร่ําไรความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจ เธอทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี
พระภาคตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การลางที่เปนของพระอริยะ ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย
เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพือ่ ความรูยิ่ง เพือ่ ตรัสรูเพื่อนิพพาน
โดยสวนเดียว ที่สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลวยอมพนจากความเกิด ... จาก
ความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจไดนั้น เปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบยอมลางความเห็นผิด ลางอกุศลบาปธรรมเปนอันมากที่
เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบรู ณ
เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความดําริชอบ ยอมลางความดําริผิด ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีวาจาชอบ ยอมลางวาจาผิด ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ยอมลางการงานผิด ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีการเลี้ยงชีพชอบ ยอมลางการเลี้ยงชีพผิด ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความพยายามชอบ ยอมลางความพยายามผิด ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความระลึกชอบ ยอมลางความระลึก ผิด ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความตั้งใจชอบ ยอมลางความตั้งใจผิด ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความรูชอบ ยอมลางความรูผิด ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความหลุดพนชอบ ยอมลางความหลุดพนผิดลางอกุศล
บาปธรรมเปนอันมากที่เกิดขึน้ เพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัย และกุศลธรรมเปนอันมาก
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การลางที่เปนของพระอริยะนี้นั้นแล ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย
เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบเพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน
โดยสวนเดียว ที่สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความเกิด ผูมี
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ความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมพนจากความตาย
ผูมีความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจาก
ความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจได ฯ
จบสูตรที่ ๗
ติกิจฉสูตร
[๑๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แพทยทั้งหลายยอมใหยาถาย เพื่อบําบัดอาพาธอันมีดีเปน
สมุฏฐานบาง เพื่อบําบัดอาพาธอันมีเสมหะเปนสมุฏฐานบางเพื่อบําบัดอาพาธอันมีลมเปน
สมุฏฐานบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยาถายนัน่ มีอยูเรามิไดกลาววา ไมมี ก็แตวายาถายนีน้ ั้นแล
ยอมสําเร็จบาง ยอมเสียผลบางดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เราจักแสดงยาถาย อันเปนของพระ
อริยะ ที่สําเร็จผลอยางเดียว ไมเสียผล ที่สัตวทั้งหลายผูมคี วามเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอม
พนจากความเกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอม
พนจากความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจเปน
ธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไรความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจ
เธอทั้งหลายจงฟงยาถายนัน้ จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยาถายอันเปนของพระอริยะ ที่
สําเร็จผลอยางเดียว ไมเสียผล ที่สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจาก
ความเกิด ... จากความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบ ถายความเห็นผิดออก และถายอกุศลธรรมอันลามก
มิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเปนปจจัยออก สวนกุศลธรรมทั้งหลายมิใชนอย ยอม
ถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเห็นชอบ เปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความดําริชอบ ถายความดําริผิดออก ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีการเจรจาชอบ ถายการเจรจาผิดออก ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ถายการงานผิดออก ... ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีการเลี้ยงชีพชอบ ถายการเลี้ยงชีพผิดออก ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความพยายามชอบ ถายความพยายามผิดออก ...
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความระลึกชอบ ถายความระลึกผิดออก ...
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมคี วามตั้งใจมั่นชอบ ถายความตั้งใจมัน่ ผิดออก ...
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความรูชอบ ถายความรูผิดออก ...
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความหลุดพนชอบ ถายความหลุดพนผิดออก และถาย
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึน้ เพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัยออก สวนกุศลธรรมมิใช
นอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ยาถายอันเปนของพระอริยะนี้นั้นแล ที่สําเร็จผลอยางเดียว ไมเสียผล
ที่สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความเกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา
ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมพนจากความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร
ความทุกข ความโทมนัสและมีความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไร
ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจได ฯ
จบสูตรที่ ๘
วมนสูตร
[๑๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายแพทยทั้งหลายยอมใหยาสํารอก เพื่อบําบัดอาพาธมีดี
เปนสมุฏฐานบาง เพื่อบําบัดอาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐานบางเพื่อบําบัดอาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน
บาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยาสํารอกนั่นมีอยูเ รามิไดกลาววา ไมมี ก็แตวายาสํารอกนี้นั้นแล
ยอมสําเร็จผลบาง ยอมเสียผลบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เราจักแสดงยาสํารอกอันเปนของพระ
อริยะที่สําเร็จผลอยางเดียว ไมเสียผล ที่สัตวทั้งหลายผูมคี วามเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอม
พนจากความเกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอม
พนจากความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจเปน
ธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจได
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เธอทั้งหลายจงฟงยาสํารอกนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยาสํารอกอันเปนของพระอริยะ ที่
สําเร็จผลอยางเดียว ไมเสียผล ที่สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจาก
ความเกิด ฯลฯ ความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจ เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบ ยอมสํารอกความเห็นผิดได และสํารอกอกุศลธรรม
อันลามกมิใชนอยที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย สวนกุศลธรรมมิใชนอยถึงความเจริญ
บริบูรณ เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความดําริชอบ ยอมสํารอกความดําริผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีการเจรจาชอบ ยอมสํารอกการเจรจาผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ยอมสํารอกการงานผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีการเลี้ยงชีพชอบ ยอมสํารอกการเลี้ยงชีพผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความพยายามชอบ ยอมสํารอกความพยายามผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความระลึกชอบ ยอมสํารอกความระลึกผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความตั้งใจชอบ ยอมสํารอกความตั้งใจผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความรูชอบ ยอมสํารอกความรูผิดได ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูมีความหลุดพนชอบ ยอมสํารอกความหลุดพนผิดได และ
สํารอกอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่เกิดขึ้นเพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัยได สวนกุศล
ธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ยาสํารอกอันเปนอริยะนี้แล ยอมสําเร็จผลอยางเดียวไมเสียผล
ที่สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความเกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา
ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปนธรรมดายอมพนจากความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร
ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไร
ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจได ฯ
จบสูตรที่ ๙
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นิทธมสูตร
[๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงปดเปามี ๑๐ประการนี้ ๑๐ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเห็นผิด อันบุคคลผูมีความเห็นชอบปดเปาแลว และ
ธรรมอันลามกมิใชนอยที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย อันเขาปดเปาแลว สวนกุศลธรรม
มิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเห็นชอบเปนปจจัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความดําริผิด อันบุคคลผูมีความดําริชอบปดเปาแลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การเจรจาผิด อันบุคคลผูมีการเจรจาชอบปดเปาแลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การงานผิด อันบุคคลผูมีการงานชอบปดเปาแลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การเลีย้ งชีพผิด อันบุคคลผูมีการเลี้ยงชีพชอบปดเปาแลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความพยายามผิด อันบุคคลผูมีความพยายามชอบปดเปาแลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความระลึกผิด อันบุคคลผูมีความระลึกชอบปดเปาแลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความตัง้ ใจผิด อันบุคคลผูมีความตั้งใจชอบปดเปาแลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความรูผ ิด อันบุคคลผูมีความรูชอบปดเปาแลว ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความหลุดพนผิด อันบุคคลผูมีความหลุดพนชอบปดเปาแลว และ
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึน้ เพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัย อันเขาปดเปาแลว
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงปดเปามี ๑๐ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
อเสขสูตร
[๑๑๑] ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ที่เรียกวา อเสขะๆ ดังนี้ ภิกษุเปนอเสขะดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ พระ
ผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเห็นชอบ
อันเปนอเสขะ ประกอบดวยความดําริชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยการเจรจาชอบอันเปนอเสขะ
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ประกอบดวยการงานชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยการเลี้ยงชีพชอบอันเปนอเสขะประกอบ
ดวยความพยายามชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยการระลึกชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวย
ความตั้งใจชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยความรูชอบอันเปนอเสขะ ประกอบดวยความ
หลุดพนชอบอันเปนอเสขะ ดูกรภิกษุ ภิกษุยอมเปนอเสขะ ดวยประการอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
อเสขธรรมสูตร
[๑๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนของพระอเสขะมี ๑๐ ประการนี้๑๐ ประการเปน
ไฉน คือ ความเห็นชอบอันเปนอเสขะ ๑ ความดําริชอบอันเปนอเสขะ ๑ การเจรจาชอบ
อันเปนอเสขะ ๑ การงานชอบอันเปนอเสขะ ๑ การเลี้ยงชีพชอบอันเปนอเสขะ ๑ ความ
พยายามชอบอันเปนอเสขะ ๑ การระลึกชอบอันเปนอเสขะ ๑ ความตั้งใจชอบอันเปนอเสขะ ๑
ความรูชอบอันเปนอเสขะ ๑ความหลุดพนชอบอันเปนอเสขะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่
เปนของพระอเสขะมี ๑๐ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
จบสมณสัญญาวรรคที่ ๑
_____________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สมณสัญญาสูตร
๒. โพชฌงคสูตร
๓. มิจฉัตตสูตร
๔. สัมมัตตสูตร
๕. อวิชชาวิชชาสูตร
๖. นิชชรวัตถุสูตร
๗. โธวนสูตร
๘. ติกิจฉสูตร
๙. วมนสูตร
๑๐. นิทธมสูตร
๑๑. อเสขสูตร
๑๒. อเสขธรรมสูตร ฯ
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ปจโจโรหณิวรรคที่ ๑
อธรรมสูตรที่ ๑
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชนบุคคลควรทราบ
สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน บุคคลก็ควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม สิ่งที่ไม
เปนประโยชน สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่ง
ที่เปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน คือ
ความเห็นผิด ความดําริผิด การเจรจาผิด การงานผิด การเลี้ยงชีพผิด ความพยายามผิด ความ
ระลึกผิด ความตั้งใจผิด ความรูผิด ความหลุดพนผิด ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกวาสิ่งทีไ่ มเปน
ธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนเปน
ไฉน คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การเจรจาชอบ การงานชอบ การเลี้ยงชีพชอบ
ความพยายามชอบ ความระลึกชอบความตั้งใจชอบ ความรูชอบ ความหลุดพนชอบ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาสิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปน
ธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชน บุคคลควรทราบ สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคล
ก็ควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชน สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปน
ประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนคําทีเ่ รากลาวดังนี้ เรากลา
เพราะอาศัยขอนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
อธรรมสูตรที่ ๒
[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ สิ่งที่
ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบคุ คลก็ควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม และสิ่ง
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ที่เปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งเปนประโยชนแลวพึงปฏิบัตติ ามสิ่งที่เปนธรรม ตาม
สิ่งที่เปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่เปนธรรมเปนไฉน
สิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน และสิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
เห็นผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรมความเห็นชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย
ที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย
ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเห็นชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความดําริผิด เปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความดําริชอบเปนสิ่งที่เปน
ธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความดําริผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความดําริชอบเปนปจจัย
เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การเจรจาผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การเจรจาชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึน้ เพราะการเจรจาผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะการเจรจาชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปน
ประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การงานผิดเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม การงานชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึน้ เพราะการงานผิดเปนปจจัยเปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะการงานชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปน
ประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การเลีย้ งชีพผิดเปนสิง่ ที่ไมเปนธรรม การเลี้ยงชีพชอบเปนสิ่งที่
เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ทีเ่ กิดขึ้นเพราะการเลี้ยงชีพผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่
ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการเลี้ยงชีพชอบ
เปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความพยายามผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความพยายามชอบเปนสิ่งที่
เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ทีเ่ กิดขึ้นเพราะความผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปน
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ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความพยายามชอบเปนปจจัย
เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความระลึกผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความระลึกชอบเปนสิ่งที่เปน
ธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความระลึกผิดเปนปจจัย เปนสิง่ ที่ไมเปน
ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความระลึกชอบเปนปจจัย
เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความตัง้ ใจผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความตั้งใจชอบเปนสิ่งที่เปน
ธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจผิดเปนปจจัย เปนสิง่ ที่ไมเปน
ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความตั้งใจชอบเปนปจจัย
เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความรูผ ิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความรูชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึน้ เพราะความรูผิดเปนปจจัยเปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความรูชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปน
ประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความพนผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความพนชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึน้ เพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความพนชอบ
เปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม บุคคลควรทราบสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชน บุคคลควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม และสิ่งที่เปนธรรม
สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนแลวพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปน
ประโยชนเถิด คําที่เรากลาวดังนี้ เรากลาวแลวเพราะอาศัยเหตุนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
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อธรรมสูตรที่ ๓
[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม บุคคลควรทราบ
สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชน บุคคลควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม
และสิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม
ตามสิ่งที่เปนประโยชน พระผูมีพระภาคผูสุคตครั้นตรัสพระพุทธพจนนี้แลว เสด็จลุกจาก
อาสนะเขาไปสูพระวิหาร ฯ
ลําดับนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคทรงหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุเหลานัน้ พูดกันดังนีว้ า
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนีโ้ ดยยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปน
ประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร
ใครหนอแลพึงจําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถ
โดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ลําดับนั้น ภิกษุเหลานั้นมีความเห็นรวมกันวาทานพระอานนทนี้แล
พระศาสดาทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยองแลว ทานพระ
อานนทยอมสามารถเพื่อจะจําแนกอรรถแหงอุเทศ ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยยอ ไม
ทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปหาทานพระอานนท
ถึงที่อยู ครั้นแลวพึงถามอรรถอันนี้กะทานพระอานนท ทานพระอานนทจักพยากรณดวยประการใด
เราทั้งหลายจักทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้น ลําดับนัน้ ภิกษุเหลานัน้ ไดเขาไปหาทาน
พระอานนทถงึ ที่อยู ครั้นแลว ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก
ถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรทาน
อานนทผูมีอายุ พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปน
ประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ดูกร
ทานผูมีอายุ กระผมทั้งหลายไดพูดกันดังนีว้ า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคของเรา
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ทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคล
ควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรมตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกโดยพิสดาร
เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพ ระวิหาร ใครหนอแล พึงจําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผูม ีพระภาค
ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ดูกรทานผูมีอายุกระผมทั้งหลาย
ไดมีความเห็นรวมกันวา ทานพระอานนทนี้แล พระศาสดาทรงสรรเสริญแลว และเพื่อน
สพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยองแลว ทานพระอานนทยอมสามารถเพื่อจําแนกอรรถแหง
อุเทศที่พระผูมพี ระภาค ทรงแสดงโดยยอไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอ
แล เราทั้งหลายพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ครั้นแลว พึงถามอรรถอันนี้กะทานพระอานนท
ทานพระอานนทจักพยากรณดว ยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําอรรถนั้นไวดว ยประการนั้น
ขอทานพระอานนทจงจําแนกเถิด ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย เปรียบเสมือนบุรุษตองการแกนไม
แสวงหาแกนไม เที่ยวแสวงหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมีแกนตั้งอยู ก็ลวงเลยรากไปเสีย
ลวงเลยลําตนไปเสีย พึงสําคัญกิ่งและใบวา เปนแกนไมทตี่ นพึงแสวงหา แมฉันใด ขออุปไมย
นี้ก็ฉันนัน้ เมื่อพระศาสดาประทับอยูเฉพาะหนาทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายผานพน
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเสียแลว ยอมสําคัญอรรถอันนั้นวาควรถามขาพเจา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม ผูยิ่งใหญผูตรัสบอก
ทรงใหเปนไป ทรงแสดงประโยชน ประทานอมตธรรม เปนเจาของธรรม เปนพระตถาคต
ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ก็แหละกาลนัน้ เปนกาลสมควรที่ทานทั้งหลาย
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคนัน่ เทียว แลวพึงทูลถามอรรถอันนั้น พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ
แกทานทั้งหลายดวยประการใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวดว ยประการนั้นเถิด ฯ
ภิกษุเหลานั้นกลาววา ดูกรทานอานนทผูมีอายุ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนผูมี
พระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูยิ่งใหญ เปนผูตรัสบอก ทรงใหเปนไป ทรงแสดง
ประโยชน ประทานอมตธรรม เปนเจาของธรรม เปนพระตถาคต ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็น
ธรรมที่ควรเห็น ก็แหละกาลนั้น เปนกาลสมควรที่กระผมทั้งหลายเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาค
นั่นเทียว แลวพึงทูลถามอรรถอันนั้น พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกกระผมทั้งหลายดวยประการ
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ใด กระผมทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวดว ยประการนั้นโดยแท ก็แตวา ทานพระอานนท
พระศาสดาทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยองแลวทาน
พระอานนทยอ มสามารถ เพื่อจําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรง
จําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ขอทานพระอานนทไมทําความหนักใจแลวจงจําแนก
เถิด ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย ถาเชนนั้นทานทั้งหลายจงฟง จงใสใจ
ใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ รับคําทานพระอานนทแลวทานพระอานนทก็ไดกลาววา ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศโดยยอวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่
เปนประโยชน ดังนี้ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย ก็ในอุเทศนัน้ สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่เปนธรรมเปนไฉนสิ่งที่
ไมเปนประโยชนเปนไฉน และสิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความ
เห็นผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความเห็นชอบเปนสิ่งที่เปนธรรมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย
ที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอม
ถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเห็นชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความดําริผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความดําริชอบเปนสิ่งที่
เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การเจรจาผิดเปนสิง่ ที่ไมเปนธรรม การเจรจาชอบเปนสิ่งที่
เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การงานผิดเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม การงานชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การเลี้ยงชีพผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การเลี้ยงชีพชอบเปนสิ่งที่
เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความพยายามผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความพยายามชอบเปนสิ่ง
ที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความระลึกผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความระลึกชอบเปนสิ่งที่
เปนธรรม ... ฯ
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ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความตั้งใจผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความตั้งใจชอบเปนสิ่งที่
เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความรูผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความรูชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความพนผิดเปนสิง่ ที่ไมเปนธรรม ความพนชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึน้ เพราะความพนผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย เปนสิ่ง
ที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศโดยยอวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ...พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม
ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสู
พระวิหาร ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เรายอมรูอรรถแหงอุเทศอันพระผูมีพระภาคตรงแสดงโดยยอ
ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ ไดโดยพิสดารดวยประการอยางนี้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็และ
ทานทั้งหลายหวังอยู พึงเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคแลวทูลถามอรรถอันนั้นเถิด พระผูมีพระภาค
ของเราทั้งหลายทรงพยากรณดวยประการใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวดว ยประการ
นั้นเถิด ฯ
ภิกษุเหลานั้นรับคําพระอานนทแลว ชืน่ ชมโมทนาภาษิตของทานพระอานนท ลุกจาก
อาสนะ ไดเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงอุเทศโดยยอวาดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควร
ทราบ ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดย
พิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จ
หลีกไปแลวไมนาน ขาพระองคทั้งหลายไดพูดกันวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรง
แสดงอุเทศโดยยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ...
พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร
เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพ ระวิหาร ใครหนอแล พึงจําแนกอรรถแหงอุเทศอันพระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลวโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ดังนี้ ขาแตพระองค

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 199
ผูเจริญ ขาพระองคเหลานั้นแล ไดมีความเห็นรวมกันวา ทานพระอานนทนี้แล พระศาสดา
ทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยองแลว ทานพระอานนทยอม
สามารถเพื่อจําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผูม ีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดย
พิสดารนี้ โดยพิสดารไดไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ครั้นแลว
พึงถามอรรถอันนั้นกะทานพระอานนท ทานพระอานนทจักพยากรณแกเราทั้งหลายดวยประการใด
เราทั้งหลายจักทรงจําไวดว ยประการนั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้นแล ขาพระองค
ทั้งหลายไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงทีอ่ ยู ครั้นแลวไดถามอรรถอันนั้นกะทานพระอานนท
ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระอานนทไดจําแนกอรรถดวยดีแกขาพระองคเหลานั้น ดวยอาการ
เหลานี้ ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะเหลานี้แล พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ดีแลวๆ ดูกรภิกษุทั้งหลายอานนทเปนบัณฑิต อานนทเปนผูมีปญญามาก แมหากวาเธอทั้งหลาย
พึงเขามาหาเราแลวถามอรรถอันนั้น แมเราเองก็พึงพยากรณอรรถนั้นเหมือนอยางทีอ่ านนท
พยากรณแลวนั่นแหละ นัน่ เปนอรรถของอุเทศนั้น และเธอทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไว
อยางนั้นเถิด ฯ
จบสูตรที่ ๓
อาชินสูตร
[๑๑๖] ครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่อวาอาชินะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระโคดมผูเจริญ เพื่อนพรหมจรรยของ
ขาพเจาทั้งหลายชื่อวาบัณฑิต เพราะคิดจิตตุปบาทได ๕๐๐ ดวง ซึ่งเปนเครื่องซักถามอัญญ
เดียรถียทั้งหลาย อัญญเดียรถียทั้งหลายเปนผูถูกขมขี่แลว รูตัววาถูกขมขี่ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย
ทรงจําเหตุแหงความเปนบัณฑิตไดหรือไม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวาขาแตพระผูมีพระภาค
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กาลนี้เปนกาลควร ขาแตพระสุคต กาลนี้เปนกาลควรทีพ่ ระผูมีพระภาคพึงทรงภาษิต ภิกษุ
ทั้งหลายไดฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถาเชนนั้น เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมขี่
บีบคั้นวาทะอันไมเปนธรรมดวยวาทะอันไมเปนธรรม และยอมยังบริษทั ผูไมประกอบดวยธรรม
ใหยนิ ดีดว ยวาทะอันไมเปนธรรม บริษัทผูไมประกอบดวยธรรมนั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึง
เพราะวาทะอันไมเปนธรรมนั้นวา ดูกรทานผูเจริญทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ดูกรทานผูเจริญ
ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมขี่บบี คั้นวาทะทีเ่ ปนธรรมดวยวาทะที่ไมเปนธรรม
และยอมยังบริษัทผูไมประกอบดวยธรรม ใหยนิ ดีดว ยวาทะที่ไมเปนธรรม บริษัทผูไมประกอบ
ดวยธรรมนั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไมเปนธรรมนั้นวา ดูกรทานผูเจริญ
ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมขี่บบี คั้นวาทะทีเ่ ปนธรรมและวาทะที่ไมเปนธรรม
ดวยวาทะที่ไมเปนธรรม และยอมยังบริษทั ผูไมประกอบดวยธรรมใหยินดีดวยวาทะไมเปนธรรม
บริษัทผูไมประกอบดวยธรรมนั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไมเปนธรรมนั้นวา
ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมขี่บบี คั้นวาทะทีไ่ มเปนธรรมดวยวาทะที่เปนธรรม
และยอมยังบริษัทผูไมประกอบดวยธรรมใหยินดีดว ยวาทะที่เปนธรรม บริษัทผูไมประกอบดวย
ธรรมนั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันเปนธรรมนั้นวา ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้
เปนบัณฑิตหนอ ดูกรทานผูเ จริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมขี่บบี คั้นวาทะทีเ่ ปนธรรมดวยวาทะที่เปนธรรม
และยอมยังบริษัทผูประกอบดวยธรรมใหยนิ ดีดว ยวาทะที่เปนธรรมบริษัทผูประกอบดวยธรรมนั้น
ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะที่เปนธรรมนั้นวา ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ
ดูกรทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคลควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม และสิ่งที่เปน
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ธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนแลวพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรมตามสิ่งที่
เปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่เปนธรรมเปนไฉน สิง่ ที่
ไมเปนประโยชนเปนไฉนและสิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความเห็นผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความเห็นชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึน้ เพราะความเห็นผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเห็นชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปน
ประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความดําริผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความดําริชอบเปนสิ่งที่เปน
ธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การเจรจาผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การเจรจาชอบเปนสิ่งที่เปน
ธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การงานผิดเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม การงานชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การเลีย้ งชีพผิดเปนสิง่ ที่ไมเปนธรรม การเลี้ยงชีพชอบเปนสิ่งที่เปน
ธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความพยายามผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความพยายามชอบเปนสิ่งที่เปน
ธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความระลึกผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความระลึกชอบเปนสิ่งที่เปน
ธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความตัง้ ใจผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความตั้งใจชอบเปนสิ่งที่เปน
ธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความรูผ ิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความรูชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความพนผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความพนชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม
อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึน้ เพราะความพนผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความพนชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่
เปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ สิ่งที่ไม
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เปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคลควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม และสิ่งที่
เปนธรรมสิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรมตาม
สิ่งที่เปนประโยชน คําที่เรากลาวดังนี้นนั้ เรากลาวแลวเพราะอาศัยเหตุนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
สคารวสูตร
[๑๑๗] ครั้งนั้นแล พราหมณชื่อวาสคารวะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแลเปนฝงนี้
อะไรเปนฝงโนน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ มิจฉาทิฐิเปนฝงนี้ สัมมาทิฐิ
เปนฝงโนน มิจฉาสังกัปปะเปนฝงนี้ สัมมาสังกัปปะเปนฝงโนน มิจฉาวาจาเปนฝงนี้ สัมมาวาจา
เปนฝงโนน มิจฉากัมมันตะเปนฝงนี้ สัมมากัมมันตะเปนฝงโนน มิจฉาอาชีวะเปนฝงนี้ สัมมา
อาชีวะเปนฝงโนน มิจฉาวายามะเปนฝงนี้ สัมมาวายามะเปนฝงโนน มิจฉาสติเปนฝงนี้
สัมมาสติเปนฝงโนน มิจฉาสมาธิเปนฝงนี้ สัมมาสมาธิเปนฝงโนน มิจฉาญาณะเปนฝงนี้
สัมมาญาณะเปนฝงโนน มิจฉาวิมุติเปนฝงนี้ สัมมาวิมุติเปนฝงโนน ดูกรพราหมณ นี้แลเปน
ฝงนี้ นี้เปนฝงโนน ฯ
ในหมูมนุษย เหลาชนผูไปถึงฝงโนนมีประมาณนอย สวน
หมูสัตวนอกนี้เลาะไปตามฝงทั้งนั้น สวนชนเหลาใดประ
พฤติตามธรรมในธรรม อันพระตถาคตตรัสแลวโดยชอบ
ชนเหลานั้นจักขามพนวัฏฏะ อันเปนบวงมารที่ขามพนได
แสนยาก แลวจักถึงฝงโนน คือ นิพพาน บัณฑิตละธรรมดํา
เสียแลว พึงยังธรรมขาวใหเจริญ บัณฑิตละกามทัง้ หลาย
แลว เปนผูไมมีกังวล ออกจากความอาลัย อาศัยธรรม
ที่ไมมีความอาลัย พึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวก ที่ยินดี
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ไดแสนยาก บัณฑิตพึงชําระตนใหผองแผว จากเครื่อง
เศราหมองจิตทั้งหลาย บัณฑิตเหลาใด อบรมโดยชอบใน
องคธรรมเปนเครื่องตรัสรูทั้งหลาย ไมถือมั่นแลว ยินดีใน
นิพพาน เปนที่สละความถือมั่น บัณฑิตเหลานั้นสิ้นอาสวะ
มีความรุงเรือง ดับสนิทแลวในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
โอริมสูตร
[๑๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงฝงนี้และฝงโนนแกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับแดพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค
ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝงนี้เปนไฉน และฝงโนนเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มิจฉาทิฐิเปนฝง นี้ สัมมาทิฐิเปนฝงโนน ฯลฯมิจฉาวิมุติเปนฝงนี้ สัมมาวิมุติเปนฝงโนน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนฝงนี้นี้เปนฝงโนน ฯ
บรรดามนุษยทั้งหลาย เหลาชนที่ไปถึงฝงโนน มีประมาณ
นอย สวนหมูสัตวนอกนี้เลาะไปตามฝงทั้งนั้น สวนชน
เหลาใดเปนผูประพฤติตามธรรม ในธรรมอันพระตถาคต
ตรัสแลวโดยชอบ ชนเหลานั้นจักขามพนวัฏฏะอันเปน
บวงมาร ที่ขามพนไดแสนยาก แลวจักถึงฝงโนน คือ
นิพพาน บัณฑิตละธรรมดําเสียแลว พึงยังธรรมขาวใหเจริญ
บัณฑิตละกามทั้งหลายแลว เปนผูไมมีกังวล ออกจาก
ความอาลัย อาศัยธรรมที่ไมมีความอาลัย ปรารถนา
ความยินดียิ่งในวิเวกทีย่ ินดีไดแสนยาก บัณฑิตพึงยังตน
ใหผอ งแผวจากเครื่องเศราหมองจิตทัง้ หลาย บัณฑิตเหลาใด
อบรมจิตแลวโดยชอบ ในองคธรรมเปนเครื่องตรัสรูทั้งหลาย
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ไมถือมั่นแลว ยินดีในนิพพานเปนที่สละความถือมั่น
บัณฑิตเหลานั้น สิ้นอาสวะ มีความรุงเรือง ดับสนิท
แลวในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๖
ปจโจโรหณีสตู รที่ ๑
[๑๑๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณชื่อวาชาณุสโสณีสนานเกลาในวันอุโบสถ นุงหม
ผาไหมทั้งคูอันใหม ถือกําหญาคาสดไป ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ในที่ไมไกลพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นชาณุสโสณีพราหมณ ผูส นานเกลาในวันอุโบสถ
นุงหมผาไหมทั้งคูอันใหม ถือกําหญาคาสดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ในที่ไมไกล ครั้นแลว
ไดตรัสถามชาณุสโสณีพราหมณวา ดูกรพราหมณ เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงสนานเกลาในวัน
อุโบสถ นุงหมผาไหมทั้งคูอันใหม ถือกําหญาคาสดมายืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง วันนี้เปน
วันอะไรของสกุลพราหมณ ชาณุสโสณีพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ วันนี้
เปนวันปลงบาปของสกุลพราหมณ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ก็พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลายยอมมีดว ยประการไรเลา ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณทงั้ หลายในโลกนี้ ในวันอุโบสถสนานเกลา
นุงหมผาไหมทั้งคูอันใหม ทาแผนดิน ดวยโคมัยอันสดลาดดวยหญาคาที่เขียวสดแลว สําเร็จ
การนอนในระหวางกองทรายและเรือนไฟพราหมณเหลานั้นยอมลุกขึ้นประนมอัญชลี นมัสการ
ไฟสามครั้งในราตรีนั้นดวยการกลาววา ขาพเจาทั้งหลายขอปลงบาปกะทานผูเจริญ ขาพเจา
ทั้งหลายขอปลงบาปกะทานผูเจริญ ดังนี้ และยอมยังไฟใหอิ่มหนําดวยเนยใส น้ํามันและเนยขน
อันเพียงพอ และโดยลวงราตรีนั้นไป ก็เลีย้ งพราหมณทงั้ หลายใหอิ่มหนําดวยททนียโภชนียาหาร
อันประณีต ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลายยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลายยอมมีโดยประการอื่น สวนพิธีปลง
บาปในวินัยของพระอริยะยอมมีโดยประการอยางอื่น ฯ
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ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะ ยอมมีอยางไรเลา ขอ
ประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงแสดงธรรมโดยประการที่เปนพิธีปลงบาป ใน
วินัยของพระอริยะแกขาพระองคดวยเถิด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ฯ
ชาณุสโสณีพราหมณทูลรับแดพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรพราหมณ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วาวิบากแหงมิจฉาทิฐิ เปนสิ่ง
ที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนัน้ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉา
ทิฐิ ยอมปลงบาปจากมิจฉาทิฐิ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาสังกัปปะ เปนสิ่ง
ที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาสังกัปปะ ยอม
ปลงบาปจากมิจฉาสังกัปปะ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า วิบากแหงมิจฉาวาจา เปนสิ่งที่ชวั่ ชาทั้งใน
ปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาวาจา ยอมปลงบาปจากมิจฉา
วาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า วิบากแหงมิจฉากัมมันตะ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบนั ทั้งใน
สัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉากัมมันตะ ยอมปลงบาปจากมิจฉากัมมันตะ
ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า วิบากแหงมิจฉาอาชีวะ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ
ครั้นพิจารณาเห็นดังนีแ้ ลว ยอมละมิจฉาอาชีวะ ยอมปลงบาปจากมิจฉาอาชีวะ ยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาวายามะ เปนสิง่ ที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพครั้น
พิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาวายามะ ยอมปลงบาปจากมิจฉาวายามะยอมพิจารณาเห็น
ดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาสติเปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบนั ทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้
แลว ยอมละมิจฉาสติ ยอมปลงบาปจากมิจฉาสติ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า วิบากแหงมิจฉา
สมาธิ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉา
สมาธิยอมปลงบาปจากมิจฉาสมาธิ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาญาณะ เปนสิ่งที่
ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาญาณะ ยอมปลง
บาปจากมิจฉาญาณะ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาวิมุติ เปนสิ่งที่ชั่วชาทัง้ ในปจจุบนั
ทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนีแ้ ลว ยอมละมิจฉาวิมุติ ยอมปลงบาปจากมิจฉาวิมุติ
ดูกรพราหมณ พิธีปลงบาปในวินยั แหงพระอริยะ ยอมมีดวยประการอยางนี้แล ฯ
ชาณุสโสณีพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปของพราหมณ
ทั้งหลายยอมมีโดยประการอยางอื่น สวนพิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะยอมมีโดยประการ
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อยางอื่น ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลาย ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖
แหงพิธีปลงบาปในวินัยแหงพระอริยะนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
ยิ่งนัก ฯลฯ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๗
ปจโจโรหณีสตู รที่ ๒
[๑๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพิธีปลงบาปอันเปนอริยะแกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟงพิธีปลงบาปอันเปนอริยะนัน้ จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานั้นทูลรับ
แดพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พิธีปลงบาป อันเปน
อริยะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบาก
แหงมิจฉาทิฐแิ ล เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนัน้ ครั้นพิจารณา
เห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาทิฐิ ยอมปลงบาปจากมิจฉาทิฐิ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบาก
แหงมิจฉาสังกัปปะ ... แหงมิจฉาวาจา ... แหงมิจฉากัมมันตะ ... แหงมิจฉาอาชีวะ ...แหงมิจฉา
วายามะ ... แหงมิจฉาสติ ... แหงมิจฉาสมาธิ ... แหงมิจฉาญาณะ ...แหงมิจฉาวิมุติแล เปน
สิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนัน้ ครั้นพิจารณาเห็นดังนีแ้ ลว ยอมละ
มิจฉาวิมุติ ยอมปลงจากบาปจากมิจฉาวิมุตดิ ูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เรากลาววา เปนพิธีปลงบาป
อันเปนอริยะ ฯ
จบสูตรที่ ๘
ปุพพังคสูตร
[๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เริ่มตนเปนนิมิตเบื้องตน แหงดวงอาทิตยเมื่อจะอุทัย
คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เริ่มตนเปนนิมิตเบื้องตนแหงกุศลธรรม
ทั้งหลาย คือ สัมมาทิฐิ ฉันนัน้ เหมือนกันแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกัปปะ ยอม
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เพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาทิฐิสัมมาวาจายอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสังกัปปะ สัมมา
กัมมันตะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาวาจา สัมมาอาชีวะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมากัม
มันตะสัมมาวายามะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาอาชีวะ สัมมาสติยอมเพียงพอแกบคุ คลผูมี
สัมมาวายามะ สัมมาสมาธิยอมเพียงพอ แกบุคคลผูมีสัมมาสติสัมมาญาณะยอมเพียงพอแกบุคคล
ผูมีสัมมาสมาธิ สัมมาวิมุติยอ มเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาญาณะ
จบสูตรที่ ๙
อาสวสูตร
[๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ธรรม ๑๐ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมา
สมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมตุ ิดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญ
แลว ทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความสิน้ ไปแหงอาสวะทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปจโจโรหณีวรรคที่ ๒
_______________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อธรรมสูตรที่ ๑
๒. อธรรมสูตรที่ ๒
๓. อธรรมสูตรที่ ๓
๔. อาชินสูตร
๕. สคารวสูตร
๖. โอริมสูตร
๗. ปจโจโรหณีสูตรที่ ๑
๘. ปจโจโรหณีสูตรที่ ๒
๙. ปุพพังคสูตร
๑๐. อาสวสูตร ฯ
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ปาริสุทธิวรรคที่ ๓
ปริสุทธิสูตร
[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมบริสุทธิ์ผุดผอง เวนจาก
สุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมา
วาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ
สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ประการนีแ้ ล เปนธรรมบริสุทธิ์ผุดผอง เวนจากสุคต
วินัยแลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๑
อุปปนนสูตร
[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ ที่ยังไมเกิดขึ้น เวนจาก
สุคตวินัยแลวยอมไมเกิดขึ้น ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิฯลฯ สัมมาวิมตุ ิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น เวนจากสุคตวินยั แลวยอม
ไมเกิดขึ้น ฯ
จบสูตรที่ ๒
มหัปผลสูตร
[๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมมีผลมากมีอานิสงสมาก
เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉนคือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 209
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แลเปนธรรมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เวนสุคตวินยั
แลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๓
ปริโยสานสูตร
[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมมีการกําจัดราคะเปนที่สดุ
มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด เวนจากสุคตวินยั แลวยอมไมมี ธรรม
๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯสัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล เปนธรรมมีการกําจัดราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด
นอกจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๔
เอกันตสูตร
[๑๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดย
สวนเดียว เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบเพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู
เพื่อนิพพาน เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดย
สวนเดียว เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู
เพื่อนิพพาน เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๕
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ภาวิตสูตรที่ ๑
[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว
ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น เวนจากสุคตวินยั แลวยอมไมมี ธรรม๑๐ ประการเปนไฉน คือ
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น เวนจากสุคตวินยั แลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๖
ภาวิตสูตรที่ ๒
[๑๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว
ยอมเปนธรรมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เวนจากสุคตวินยั แลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการ
เปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล
อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลวยอมเปนธรรมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เวนจากสุคตวินัย
แลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๗
ภาวิตสูตรที่ ๓
[๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว
ยอมเปนธรรมมีการกําจัดราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สุดมีการกําจัดโมหะเปนที่สุด
เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนธรรม
มีการกําจัดราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด เวนจากสุคตวินยั
แลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๘
ภาวิตสูตรที่ ๔
[๑๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อความคลายกําหนัด เพือ่ ความดับ เพือ่ ความสงบ
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพานเวนจากสุคตวินยั แลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการ
เปนไฉน คือสัมมาทิฐิ ฯลฯสัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล
อันบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพานเวนจาก
สุคตวินัยแลวยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๙
มิจฉัตตสูตร
[๑๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มิจฉัตตะ (ความเปนผิด) ๑๐ ประการนี้๑๐ ประการ
เปนไฉน คือ มิจฉาทิฐิ ๑ มิจฉาสังกัปปะ ๑ มิจฉาวาจา ๑มิจฉากัมมันตะ ๑ มิจฉาอาชีวะ ๑
มิจฉาวายามะ ๑ มิจฉาสติ ๑ มิจฉาสมาธิ ๑มิจฉาญาณะ ๑ มิจฉาวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มิจฉัตตะ ๑๐ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
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สัมมัตตสูตร
[๑๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมัตตะ (ความเปนชอบ) ๑๐ ประการนี๑้ ๐ ประการ
เปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมา
อาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑สัมมาญาณะ ๑ สัมมาวิมุติ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมัตตะ ๑๐ ประการนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบปาริสุทธิวรรคที่ ๓
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สาธุวรรคที่ ๔
สาธุสูตร
[๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไมดี แกเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลาย
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี
พระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมดีเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ความเห็นผิด
มิจฉาสังกัปปะ ความดําริผิดมิจฉาวาจา เจรจาผิด มิจฉากัมมันตะ การงานผิด มิจฉาอาชีวะ
เลี้ยงชีพผิดมิจฉาวายามะ ความพยายามผิด มิจฉาสติ ระลึกผิด มิจฉาสมาธิ ตั้งใจผิด
มิจฉาญาณะรูผ ิด มิจฉาวิมุติ ความหลุดพนผิด นี้เรียกวาสิง่ ที่ไมดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่ง
ที่ดีเปนไฉน สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ สัมมาวาจา
เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะเลีย้ งชีพชอบ สัมมาวายามะ ความ
เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิตั้งใจชอบ สัมมาญาณะ ความรูชอบ สัมมา
วิมุติ ความหลุดพนชอบนี้เรียกวาสิ่งที่ดี ฯ
จบสูตรที่ ๑
อริยธรรมสูตร
[๑๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอริยธรรมและอนริยธรรมแกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อนริยธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ
มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาอนริยธรรม ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อริยธรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาอริยธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๒
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กุสลสูตร
[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงกุศลธรรม และอกุศลธรรมแกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อกุศลธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ
มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาอกุศลธรรม ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กุศลธรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุติ นี้เรียกวากุศลธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๓
อรรถสูตร
[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงประโยชนและสิ่งไมเปนประโยชนแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายก็สิ่งไมเปนประโยชนเปนไฉน คือ
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาสิ่งไมเปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ประโยชน
เปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตินี้เรียกวาประโยชน ฯ
จบสูตรที่ ๔
ธรรมสูตร
[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมและอธรรม แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี
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พระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ
นี้เรียกวาอธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียก
วาธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๕
อาสวธรรมสูตร
[๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีอาสวะ และธรรมทีไ่ มมีอาสวะแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่มีอาสวะ เปนไฉน คือ
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมทีม่ ีอาสวะ ดูกรภิกษุท้งั หลาย ก็ธรรมที่ไมมีอาสวะ
เปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯสัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่ไมมีอาสวะ ฯ
จบสูตรที่ ๖
สาวัชชธรรมสูตร
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไมมีโทษแกเธอทัง้ หลาย
เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่มีโทษเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ
มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่มีโทษ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมที่ไมมีโทษเปนไฉน คือ
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมทีไ่ มมีโทษ ฯ
จบสูตรที่ ๗
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ตปนิยธรรมสูตร
[๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเรารอน และธรรม
อันไมเปนที่ตงั้ แหงความเรารอน แกเธอทัง้ หลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเรารอนเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมตุ ิ นี้เรียกวา
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเรารอนดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเรารอน
เปนไฉน สัมมาทิฐิฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเรารอน ฯ
จบสูตรที่ ๘
อาจยคามิธรรมสูตร
[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลสและธรรมอัน
ไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรม
อันเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลสเปนไฉน คือ มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวา ธรรมอัน
เปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมอันไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลสเปนไฉน คือ
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมอันไมเปนไปเพือ่ สั่งสมกิเลส ฯ
จบสูตรที่ ๙
ทุกขทรยธรรมสูตร
[๑๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมมีทุกขเปนกําไรและธรรมมีสุขเปนกําไรแก
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัส
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พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมมีทุกขเปนกําไร
เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมมีทุกขเปนกําไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมมีสุขเปนกําไรเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯสัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมมีสุขเปนกําไร ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
ทุกขวิปากธรรมสูตร
[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมมีทุกขเปนวิบากและธรรมมีสุขเปนวิบาก
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมมีทุกขเปนวิบาก
เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมมีทุกขเปนวิบาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมมีสุขเปนวิบากเปนไฉน สัมมาทิฐิฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมมีสุขเปนวิบาก ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบสาธุวรรคที่ ๔
______________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สาธุสูตร
๒. อริยธรรมสูตร
๓. กุสลสูตร
๔. อรรถสูตร
๕. ธรรมสูตร
๖. อาสวธรรมสูตร
๗. สาวัชชธรรมสูตร
๘. ตปนียธรรมสูตร
๙. อาจยคามิธรรมสูตร ๑๐. ทุกขุทรยธรรมสูตร
๑๑. ทุกขวิปากธรรมสูตร ฯ
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อริยมรรควรรคที่ ๕
อริยมรรคสูตร
[๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่เปนอริยมรรคและธรรมที่มิใชอริยมรรค
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่มิใชอริยมรรค
เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่มิใชอริยมรรค ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมที่เปนอริยมรรคเปนไฉนสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมตุ ิ นี้เรียกวาธรรมที่เปนอริยมรรค ฯ
จบสูตรที่ ๑
กัณหมรรคสูตร
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่เปนมรรคาดําและธรรมที่เปนมรรคาขาว
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนมรรคาดําเปนไฉน
คือ มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมตุ ิ นี้เรียกวาธรรมที่เปนมรรคาดํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่
เปนมรรคาขาวเปนไฉน สัมมาทิฐิฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่เปนมรรคาขาว ฯ
จบสูตรที่ ๒
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สัทธรรมสูตร
[๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัทธรรมและอสัทธรรมแกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัทธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ
มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาอสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาสัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๓
สัปปุริสธรรมสูตร
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัปปุริสธรรมและอสัปปุริสธรรมแกเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปปุริสธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ
มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาอสัปปุริสธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปปุริสธรรมเปนไฉน คือ
สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาสัปปุรสิ ธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๔
อุปปาเทตัพพธรรมสูตร
[๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรใหเกิดขึ้นและธรรมที่ไมควรใหเกิด
ขึ้นแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรใหเกิดขึน้
เปนไฉน คือ มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวา ธรรมที่ไมควรใหเกิดขึ้น ดูกรภิกษุ
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ทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรใหเกิดขึ้นเปนไฉนสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่
ควรใหเกิดขึ้น ฯ
จบสูตรที่ ๕
อาเสวิตัพพธรรมสูตร
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไมควรเสพแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมที่ไมควรเสพเปนไฉน คือ
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมทีไ่ มควรเสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรเสพ
เปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯสัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่ควรเสพ ฯ
จบสูตรที่ ๖
ภาเวตัพพธรรมสูตร
[๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรใหเจริญและธรรมที่ไมควรใหเจริญ
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรใหเจริญ
เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรใหเจริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมที่ควรใหเจริญเปนไฉนสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่ควรใหเจริญ ฯ
จบสูตรที่ ๗
พหุลีกาตัพพธรรมสูตร
[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรทําใหมากและธรรมที่ไมควรทําใหมาก
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระดํารัส
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พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรทําใหมาก
เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรทําใหมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมที่ควรทําใหมากเปนไฉนสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมตุ ิ นี้เรียกวาธรรมที่ควรทํา
ใหมาก ฯ
จบสูตรที่ ๘
อนุสสริตัพพธรรมสูตร
[๑๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรระลึก และธรรมที่ไมควรระลึกแก
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมที่ไมควรระลึกเปน
ไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมตุ ิ นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรระลึก ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็
ธรรมที่ควรระลึกเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯสัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่ควรระลึก ฯ
จบสูตรที่ ๙
สัจฉิกาตัพพธรรมสูตร
[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรทําใหแจงและธรรมที่ไมควรทําใหแจง
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรทําใหแจง
เปนไฉน มิจฉาทิฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุติ นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรทําใหแจง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหแจงเปนไฉนสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาธรรม
ที่ควรทําใหแจง ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอริยมรรคที่ ๕
จบตติยปณณาสกที่ ๓
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จตุตถปณณาสก
ปุคคลวรรคที่ ๑
[๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไมควรเสพ ธรรม ๑๐
ประการเปนไฉน คือบุคคลเปนผูมีความเห็นผิด ๑ มีความดําริผิด ๑ มีการเจรจาผิด ๑ มี
การงานผิด ๑ มีการเลี้ยงชีพผิด ๑ มีความพยายามผิด ๑มีความระลึกผิด ๑ มีความตั้งใจผิด ๑
มีความรูผิด ๑ มีความหลุดพนผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล ไมควรเสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรเสพ ธรรม ๑๐
ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูมีความเห็นชอบ ๑ มีความดําริชอบ ๑ มีการเจรจาชอบ ๑
มีการงานชอบ ๑ มีการเลี้ยงชีพชอบ ๑ มีความพยายามชอบ ๑ มีการระลึกชอบ ๑มีความ
ตั้งใจชอบ ๑ มีความรูชอบ ๑ มีความหลุดพนชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๑๐ ประการนี้แล ควรเสพ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไมควรคบ...ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรคบ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไมควรนั่งใกล ... ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรนั่งใกล ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรบูชา ... ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูควรบูชา ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรสรรเสริญ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูควรสรรเสริญ ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรเคารพ ... ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูควรเคารพ ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรยําเกรง ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูควรยําเกรง ... ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 223
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรใหยินดี ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูควรใหยินดี ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมไมบริสทุ ธิ์ ... ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมบริสุทธิ์ ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมครอบงํามานะไมได ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมครอบงํามานะได ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมไมเจริญดวยปญญา ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมเจริญดวยปญญา ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการยอมประสบสิ่งมิใชบุญเปน
อันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีความเห็นผิด ๑ มีความดําริผิด ๑ มีการ
เจรจาผิด ๑ มีการงานผิด ๑ มีการเลี้ยงชีพผิด ๑ มีความพยายามผิด ๑ มีความระลึกผิด ๑
มีความตั้งใจผิด ๑ มีความรูผดิ ๑ มีความหลุดพนผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมประสบสิ่งมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ
เปนผูมีความเห็นชอบ ๑ มีความดําริชอบ ๑ มีการเจรจาชอบ ๑ มีการงานชอบ ๑มีการเลี้ยงชีพ
ชอบ ๑ มีความพยายามชอบ ๑ มีความระลึกชอบ ๑ มีความตั้งใจชอบ ๑ มีความรูชอบ ๑
มีความหลุดพนชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล ยอม
ประสบบุญเปนอันมาก ฯ
จบปุคคลวรรคที่ ๑
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ชานุสโสณีวรรคที่ ๒
ปจโจโรหณีสตู รที่ ๑
[๑๕๖] ก็โดยสมัยนัน้ แล ชานุสโสณีพราหมณสนานเกลาในวันอุโบสถนุงหมผาไหม
ทั้งคูอันใหม ถือกําหญาคาสดไปยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นชานุสโสณีพราหมณผูสนานเกลาในวันอุโบสถ นุงหมผา
ไหมทั้งคูอันใหม ถือกําหญาคาสดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งที่ไมไกล ครั้นแลวไดตรัสถาม
ชานุสโสณีพราหมณวา ดูกรพราหมณ เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงสนานเกลาในวันอุโบสถ
นุงหมผาไหมทั้งคูอันใหม ถือกําหญาคาสดมายืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง วันนี้เปนวันอะไร
ของสกุลพราหมณ ชานุสโสณีพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ วันนี้เปนวัน
ปลงบาปของสกุลพราหมณ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ก็พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลายยอมมีดว ยประการไรเลา ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณทงั้ หลายในโลกนี้ ในวันอุโบสถสนานเกลา
นุงหมผาไหมทั้งคูอันใหม ทาแผนดินดวยโคมัยสด ลาดดวยหญาคาทั้งหลายที่เขียวสดแลว
สําเร็จการนอนในระหวางกองทรายและเรือนไฟ ในราตรีนั้น พราหมณเหลานัน้ ยอมลุกขึ้น
ประนมอัญชลีนมัสการไฟ ๓ ครั้ง ดวยการกลาววา ขาพเจาขอปลงบาปกะทานผูเจริญ ขาพเจา
ขอปลงบาปกะทานผูเจริญ ดังนี้และยอมยังไฟใหอิ่มหนําดวยเนยใส น้าํ มันและเนยขนอัน
เพียงพอ พอลวงราตรีนั้นไป ยอมเลี้ยงพราหมณทั้งหลายใหอิ่มหนําดวยขาทนียโภชนียาหารอัน
ประณีตขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลาย ยอมมีดวยประการอยางนี้แล ฯ
พ. ดูกรพราหมณ พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลาย ยอมมีโดยประการอยางอืน่ สวนพิธี
ปลงบาปในวินัยของพระอริยะ ยอมมีโดยประการอยางอื่น ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะยอมมีโดยประการใดเลา
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคตามพิธีปลงบาปใน
วินัยของพระอริยะดวยเถิด ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ชานุสโสณีพราหมณทูลรับแดพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรพราหมณ
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วาวิบากของปาณาติบาต เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งใน
ปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนัน้ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละปาณาติบาต ยอม
ปลงบาปจากปาณาติบาตยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงอทินนาทานเปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งใน
ปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนัน้ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละอทินนาทาน ยอม
ปลงบาปจากอทินนาทาน ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงกาเมสุมิจฉาจารเปนสิ่งที่ชั่วชา
ทั้งในปจจุบนั ทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนีแ้ ลวยอมละกาเมสุมิจฉาจาร
ยอมปลงบาปจากกาเมสุมิจฉาจาร ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า วิบากแหงมุสาวาทเปนสิง่ ที่ชั่วชา
ทั้งในปจจุบนั ทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนีแ้ ลว ยอมละมุสาวาท ยอม
ปลงบาปจากมุสาวาท ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงปสุณาวาจา เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบนั
ทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนีแ้ ลว ยอมละปสณ
ุ าวาจา ยอมปลงบาป
จากปสุณาวาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงผรุสวาจา เปนสิ่งที่ชวั่ ชาทั้งในปจจุบัน
ทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนีแ้ ลวยอมละผรุสวาจา ยอมปลงบาป
จากผรุสวาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า วิบากแหงสัมผัปปลาปวาจา เปนสิ่งที่ช่วั ชาทัง้ ในปจจุบนั
ทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนีแ้ ลว ยอมละสัมผัปปลาปวาจา ยอม
ปลงบาปจากสัมผัปปลาปวาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงอภิชฌา เปนสิ่งที่ชั่วชา
ทั้งในปจจุบนั ทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนีแ้ ลว ยอมละอภิชฌา ยอม
ปลงบาปจากอภิชฌา ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า วิบากแหงพยาบาท เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบัน
ทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนีแ้ ลว ยอมละพยาบาท ยอมปลงบาป
จากพยาบาท ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า วิบากแหงมิจฉาทิฐิเปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบนั ทั้งใน
สัมปรายภพ อริยสาวกนัน้ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาทิฐิ ยอมปลงบาปจาก
มิจฉาทิฐิ ดูกรพราหมณ พิธปี ลงบาปในวินัยของพระอริยะ ยอมมีดว ยประการอยางนี้แล ฯ
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ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลายยอมมีโดยประการอื่น
สวนพิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะ ยอมมีโดยประการอื่น ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พิธี
ปลงบาปของพราหมณทั้งหลาย ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงพิธีปลงบาปในวินยั ของพระอริยะนี้
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจํา
ขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปจโจโรหณีสตู รที่ ๒
[๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพิธีปลงบาปอันเปนของพระอริยะแกเธอทัง้ หลาย
เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายก็พิธีปลงบาปอันเปนของพระอริยะเปนไฉน
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากของปาณาติบาต เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบนั ทั้ง
ใน
สัมปรายภพ อริยสาวกนัน้ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละปาณาติบาต ยอมปลงบาป
จากปาณาติบาต ... ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า วิบากแหงมิจฉาทิฐิ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งใน
สัมปรายภพ อริยสาวกนัน้ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลวยอมละมิจฉาทิฐิ ยอมปลงบาปจาก
มิจฉาทิฐิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาพิธีปลงบาปอันเปนของพระอริยะ ฯ
จบสูตรที่ ๒
สคารวสูตร
[๑๕๘] ครัง้ นั้นแล สคารวพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแลเปนฝง นี้ อะไรเปน
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ฝงโนน พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ปาณาติบาตเปนฝง นี้ เจตนาเครื่องเวนจาก
ปาณาติบาตเปนฝงโนน อทินนาทานเปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจากอทินนาทานเปนฝงโนน
กาเมสุมิจฉาจารเปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจากกาเมสุมิจฉาจารเปนฝงโนนมุสาวาทเปนฝงนี้
เจตนาเครื่องเวนจากมุสาวาทเปนฝงโนน ปสุณาวาจาเปนฝงนี้เจตนาเครือ่ งเวนจากปสณ
ุ าวาจา
เปนฝงโนน ผรุสวาจาเปนฝง นี้ เจตนาเครื่องเวนจากผรุสวาจาเปนฝงโนน สัมผัปปลาปวาจา
เปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจากสัมผัปปลาปวาจาเปนฝงโนน อภิชฌาเปนฝงนี้ อนภิชฌาเปน
ฝงโนน พยาบาทเปนฝงนี้ อพยาบาทเปนฝง โนน มิจฉาทิฐิเปนฝงนี้ สัมมาทิฐิเปนฝงโนน
ดูกรพราหมณ นี้แลเปนฝงนี้ นี้แลเปนฝงโนน ฯ
ในหมูมนุษย เหลาชนทีไ่ ปถึงฝงโนนมีประมาณนอย
สวนหมูสตั วนอกนี้เลาะไปตามฝงทั้งนั้น สวนชนเหลาใด
ประพฤติตามธรรม ในธรรมอันพระตถาคตตรัสแลวโดย
ชอบชนเหลานั้นจักขามพนวัฏฏะ อันเปนบวงมารที่ขาม
พนไดแสนยาก แลวจักถึงฝงโนน คือ นิพพาน บัณฑิต
ละธรรมดําเสียแลว พึงยังธรรมขาวใหเจริญ บัณฑิตละ
กามทั้งหลายแลว เปนผูไมมีกังวล ออกจากความ
อาลัย อาศัยธรรมไมมีความอาลัย พึงปรารถนาความยินดี
ยิ่งในวิเวกที่ยินดีไดแสนยาก บัณฑิตพึงชําระตนใหผอง
แผว จากเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย บัณฑิตเหลาใด
อบรมจิตโดยชอบในองคธรรมเปนเครื่องตรัสรูทั้งหลาย
ไมถือมั่นแลว ยินดีในนิพพานเปนที่สละความถือมั่น
บัณฑิตเหลานั้นสิ้นอาสวะมีความรุงเรือง ดับสนิทแลว
ในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
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โอริมสูตร
[๑๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงฝงนี้และฝงโนนแกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับแดพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี
พระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝงนี้เปนไฉน และฝงโนนเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ปาณาติบาตเปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจากปาณาติบาต เปนฝงโนน ... มิจฉาทิฐิเปนฝง นี้
สัมมาทิฐิเปนฝงโนน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลเปนฝงนี้ นีแ้ ลเปนฝงโนน ฯ
ในหมูมนุษย เหลาชนที่ไปถึงฝงโนน มีประมาณนอย
สวนหมูสตั วนอกนี้เลาะไปตามฝงทั้งนั้น สวนชนเหลาใด
ประพฤติตามธรรม ในธรรมอันพระตถาคตตรัสแลว
โดยชอบ ชนเหลานั้นจักขามพนวัฏฏะ อันเปนบวงมาร
ที่ขามพนไดแสนยาก แลวจักถึงฝงโนน คือ นิพพาน
บัณฑิตละธรรมดําเสียแลว พึงยังธรรมขาวใหเจริญ บัณฑิต
ละกามทั้งหลายแลว เปนผูไมมีกังวล ออกจากความอาลัย
อาศัยธรรมไมมีความอาลัย พึงปรารถนาความยินดียงิ่ ใน
วิเวกที่ยนิ ดีไดแสนยาก บัณฑิตพึงชําระตนใหผองแผวจาก
เครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย บัณฑิตเหลาใดอบรมจิตแลว
โดยชอบ ในองคธรรมเปนเครื่องตรัสรูทั้งหลาย ไมถือมั่น
แลว ยินดีในนิพพานเปนที่สละความถือมั่น บัณฑิต
เหลานั้นสิน้ อาสวะ มีความรุงเรือง ดับสนิทแลวในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๔
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อธรรมสูตรที่ ๑
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชนบุคคลควรทราบ
สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน บุคคลควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม สิ่งที่ไม
เปนประโยชน สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่ง
ที่เปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน คือ
ปาณาติบาตอทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจาสัมผัปปลาปวาจา
อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฐิ นี้เรียกวาสิ่งทีไ่ มเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สิ่งที่เปนธรรม และสิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉนคือ เจตนา
เครื่องงดเวนจากปาณาติบาต ... จากสัมผัปปลาปวาท อนภิชฌาอพยาบาท สัมมาทิฐิ นี้เรียก
วาสิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชน บุคคลควรทราบ สิ่งที่
เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน บุคคลควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่
เปนประโยชน คําที่เรากลาวดังนี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
อธรรมสูตรที่ ๒
[๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรม และสิ่งที่เปนธรรม บุคคลควรทราบ
สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชน บุคคลควรทราบครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรมและ
สิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่เปนประโยชนและสิ่งที่ไมเปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม
ตามสิ่งที่เปนประโยชนพระผูมีพระภาคผูสุคตครั้นตรัสพระพุทธพจนนี้แลว เสด็จลุกขึ้นจาก
อาสนะเขาไปสูพระวิหาร ลําดับนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคทรงหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุเหลานั้น
ไดพูดกันดังนีว้ า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุทเทศ
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นี้โดยยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรม และ สิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ สิ่งที่ไมเปน
ประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคลควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม
สิ่งที่ไมเปนประโยชน และสิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปน
ประโยชนดังนี้ ไมไดทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหารเสีย
ใครหนอแลพึงจําแนกอรรถแหงอุทเทศ ทีพ่ ระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอไมทรงจําแนกโดย
พิสดารนี้โดยพิสดารได ลําดับนั้น ภิกษุเหลานั้นมีความเห็นรวมกันวา ทานพระมหากัจจายนะ
นี้แล พระศาสดาทรงสรรเสริญ และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยอง ทานพระ
มหากัจจายนะคงสามารถเพื่อจําแนกอรรถแหงอุทเทศ ทีพ่ ระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรง
จําแนกโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอ พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู
ครั้นแลวพึงถามอรรถขอนี้กะทานพระมหากัจจายนะเถิด ทานพระมหากัจจายนะจักพยากรณแก
เราทั้งหลายดวยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําเนื้อความนั้นไวดว ยประการนั้นลําดับนั้น ภิกษุ
เหลานั้นไดเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระมหากัจจายนะ ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะ
ทานพระมหากัจจายนะวา ดูกรทานกัจจายนะผูมีอายุ พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศ
นี้โดยยอวาดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติ
ตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจาก
อาสนะเขาไปสูพระวิหาร ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อพระผูมีพระภาคของเราทั้งหลาย ทรงหลีกไป
แลวไมนาน กระผมทั้งหลายไดพูดกันดังนีว้ าดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคของเรา
ทั้งหลายทรงแสดงอุทเทศนี้โดยยอวาดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม
บุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนก
อรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ใครหนอแลพึงจําแนกอรรถแหงอุทเทศ
ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้โดยพิสดารได ดังนี้ ดูกร
ทานผูมีอายุ กระผมทั้งหลายไดมีความเห็นรวมกันวา ทาน พระมหากัจจายนะนีแ้ ล พระศาสดาทรง
สรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยองแลว ทานพระมหากัจจายนะ
คงสามารถเพื่อจําแนกอรรถแหงอุทเทศทีพ่ ระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถ
โดยพิสดารนี้โดยพิสดารได ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู
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ครั้นแลวพึงถามอรรถขอนี้กะทานพระมหากัจจายนะเถิด ทานพระมหากัจจายนะจักพยากรณแก
เราทั้งหลาย ดวยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําอรรถนั้นไว ดวยประการนั้น ขอทานพระมหา
กัจจายนะโปรดจําแนกเถิด ฯ
ทานพระมหากัจจายนะกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษตองการแกนไม
แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมือ่ ตนไมใหญมีแกนตั้งอยู ลวงเลยรากไปเสีย ลวง
เลยลําตนไปเสีย พึงสําคัญกิ่งและใบวาเปนแกนไม ที่ตนพึงแสวงหา แมฉันใด ขออุปไมยนี้
ก็ฉันนั้น เมื่อพระศาสดาประทับอยูเฉพาะหนาทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายผานพนพระผูมี
พระภาคพระองคนั้นเสียแลว ยอมสําคัญอรรถอันนั้นวา ควรถามขาพเจา ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูมีจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูยิ่งใหญเปนผูตรัสบอก
ทรงใหเปนไป ทรงแสดงประโยชน ประทานอมตธรรม เปนเจาของธรรม เปนพระตถาคต
ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นก็แลกาลนั้น เปนการควรแกพระผูมีพระภาคที่ทาน
ทั้งหลายเขาไปเฝาแลว พึงทูลถามอรรถอันนั้น พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรงพยากรณดวย
ประการใดทานทั้งหลายพึงทรงอรรถนั้นไวดว ยประการนั้นเถิด ฯ
ภิกษุเหลานั้นกลาววา ดูกรทานพระกัจจายนะผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเปนผูมีจกั ษุ มี
พระญาณ มีธรรม เปนผูยิ่งใหญ เปนผูตรัสบอก ทรงใหเปนไปทรงแสดงประโยชน
ประทานอมตธรรม เปนเจาของธรรม เปนพระตถาคตทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควร
เห็นโดยแท ก็และกาลนั้นเปนการควรแกพระผูมีพระภาคที่กระผมทั้งหลายเขาไปเฝาแลว พึง
ทูลถามอรรถอันนั้น พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรงพยากรณดว ยประการใด กระผมทั้งหลาย
พึงทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้น ก็แตวาทานพระมหากัจจายนะพระศาสดาทรงสรรเสริญและ
เพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยอง ทานพระมหากัจจายนะยอมสามารถเพื่อจําแนกอรรถ
แหงอุทเทศทีพ่ ระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมไดทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดาร
ได ขอทานพระมหากัจจายนะไมทําความหนักใจแลว จงจําแนกเถิด ฯ
ทานพระมหากัจจายนะกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ถาเชนนั้น ทานทั้งหลายจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจายนะแลว ทานพระมหากัจจายนะ
ไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคของเราทัง้ หลายทรงแสดงอุทเทศโดยยอวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม
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ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมไดทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสู
พระวิหาร ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่เปนธรรมเปนไฉน สิง่ ที่
ไมเปนประโยชนเปนไฉน สิง่ ที่เปนประโยชนเปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การฆาสัตว
เปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวนจากการฆาสัตวเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรม
อันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะการฆาสัตวเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศล
ธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจากการฆาสัตวเปนปจจัย นี้
เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การลักทรัพยเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวนจากการ
ลักทรัพยเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่เกิดขึน้ เพราะการลักทรัพยเปน
ปจจัย นี้เปนสิง่ ที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะ
เจตนาเครื่องงดเวนจากการลักทรัพยเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การประพฤติผิดในกามเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวน
จากการประพฤติผิดในกามเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้น
เพราะการประพฤติผิดในกามเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย
ยอมถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจากการประพฤติผิดในกามเปนปจจัย นี้เปน
สิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การพูดเท็จเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวนจากการพูดเท็จ
เปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะการพูดเท็จเปนปจจัย นี้
เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนา
เครื่องงดเวนจากการพูดเท็จเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การพูดสอเสียดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวนจากการ
พูดสอเสียดเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะการพูด
สอเสียดเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชนสวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญ
เต็มที่ เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจากการพูดสอเสียดเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การพูดคําหยาบเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวนจากการ
พูดคําหยาบเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่เกิดขึ้นเพราะการพูดคําหยาบ
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เปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะ
เจตนาเครื่องงดเวนจากการพูดคําหยาบเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การพูดเพอเจอเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวนจากการ
พูดเพอเจอเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่เกิดขึ้นเพราะการพูดเพอเจอ
เปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่
เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจากการพูดเพอเจอเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การอยากไดของผูอื่นเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การไมอยากไดของผูอื่น
เปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะการอยากไดของผูอื่นเปน
ปจจัย นี้เปนสิง่ ที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะ
ความไมอยากไดของผูอื่นเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความปองรายเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความไมปองรายเปนสิ่งที่เปน
ธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ทีเ่ กิดขึ้นเพราะความปองรายเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่
ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะความไมปองรายเปน
ปจจัย นี้เปนสิง่ ที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความเห็นผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความเห็นชอบเปนสิ่งที่เปน
ธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ทีเ่ กิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่
ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะความเห็นชอบเปน
ปจจัย นี้เปนสิง่ ที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศโดยยอวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ...พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม
ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสู
พระวิหาร ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เรายอมรูอรรถแหงอุเทศอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ
ไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้ไดโดยพิสดาร ดวยประการอยางนี้ ก็แลทานทั้งหลายจํานงอยู พึง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลว พึงทูลถามอรรถนั้นเถิด พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายทรง
พยากรณดว ยประการใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้นเถิด ฯ
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ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจายนะ ชืน่ ชมอนุโมทนา ภาษิตของทานพระมหา
กัจจายนะแลว ลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผูม ีพระภาค
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม
บุคคลควรทราบ ...พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนก
อรรถโดยพิสดารแกขาพระองคทั้งหลาย เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ขาแตพระองค
ผูเจริญ เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ขาพระองคทั้งหลายไดพูดกันวา ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สิ่งที่ไมเปนธรรม
และสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ ...พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้
ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารแกเราทั้งหลาย เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ใครหนอแล
พึงจําแนกอรรถแหงอุเทศอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร
นี้ โดยพิสดารได ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานั้นแลไดมีความเห็นรวมกันวา
ทานพระมหากัจจายนะนี้แล พระศาสดาทรงสรรเสริญ และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญู
ยกยอง ทานพระมหากัจจายนะคงสามารถเพื่อจําแนกอรรถแหงอุเทศ ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดง
โดยยอไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปหา
ทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ครั้นแลวพึงถามอรรถขอนั้นกะทานพระมหากัจจายนะเถิด ทาน
พระมหากัจจายนะจักพยากรณแกเราทั้งหลายดวยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําอรรถนั้นไวดว ย
ประการนั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญลําดับนั้นแล ขาพระองคทั้งหลายไดเขาไปหาทาน
พระมหากัจจายนะถึงที่อยู ครั้นแลว ไดถามอรรถขอนั้นกะทานพระมหากัจจายนะ ทานพระ
มหากัจจายนะไดจําแนกอรรถดวยดีแกขาพระองคทั้งหลาย ดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้
ดวยพยัญชนะเหลานี้พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีแลว ดีแลว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มหา
กัจจายนะเปนบัณฑิต มหากัจจายนะเปนผูมีปญญามาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมหากเธอทั้งหลาย
พึงเขามาหาเราแลวถามอรรถขอนั้น แมเราพึงพยากรณอรรถขอนั้นอยางที่มหากัจจายนะพยากรณ
แลวนั้นแหละ นั่นเปนอรรถแหงอุเทศนัน้ และเธอทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ
จบสูตรที่ ๖
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อธรรมสูตรที่ ๓
[๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ สิ่งที่
ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชน บุคคลควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม สิ่งที่
เปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชน และสิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัตติ ามสิ่งที่เปนธรรม
ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่เปนธรรมเปนไฉน
สิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน และสิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การฆาสัตวเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวนจากการฆาสัตว
เปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะการฆาสัตวเปนปจจัย
นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนา
เครื่องงดเวนจากการฆาสัตวเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การลักทรัพยเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวนจากการ
ลักทรัพยเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การประพฤติผิดในกามเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวน
จากการประพฤติผิดในกามเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การพูดเท็จเปนสิ่งทีไ่ มเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวนจากการพูดเท็จ
เปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การพูดสอเสียดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครือ่ งงดเวนจากการพูด
สอเสียดเปนสิง่ ที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การพูดคําหยาบเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครือ่ งงดเวนจากการพูด
คําหยาบเปนสิง่ ที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การพูดเพอเจอเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครือ่ งงดเวนจากการพูด
เพอเจอเปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การอยากไดของผูอื่นเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การไมอยากไดของผูอื่น
เปนสิ่งที่เปนธรรม ... ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความปองรายเปนสิง่ ที่ไมเปนธรรม ความไมปองรายเปนสิ่งที่
เปนธรรม ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความเห็นผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความเห็นชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม
สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึน้ เพราะความเห็นผิดเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย นี้
เปนสิ่งที่เปนประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคลควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม สิ่งที่เปนธรรม
สิ่งที่ไมเปนประโยชน และสิ่งที่เปนประโยชนแลวพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปน
ประโยชน คําที่เรากลาวดังนี้ เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
ติวิธสูตร
[๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งการฆาสัตววา มี ๓ อยางคือมีโลภะเปน
เหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการลักทรัพยวามี ๓ อยาง
คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบา งมีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการประพฤติ
ผิดในกามวามี ๓ อยาง คือมีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง
เรากลาวแมซึ่งการพูดเท็จวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะ
เปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการพูดสอเสียดวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะ
เปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการพูดคําหยาบวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปน
เหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบางเรากลาวแมซึ่งการพูดเพอเจอวามี ๓ อยาง
คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบา ง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการอยากได
ของผูอื่นวามี ๓ อยางคือ มีโลภะเปนเหตุบา ง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบา ง
เรากลาวแมซึ่งความปองรายวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะ
เปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งความเห็นผิดวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเปนเหตุบาง มีโทสะ
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เปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลภะเปนแดนเกิดแหงเหตุของกรรม
โทสะเปนแดนเกิดแหงเหตุของกรรม โมหะเปนแดนเกิดแหงเหตุของกรรม ความสิ้นไปแหง
เหตุของกรรม ยอมมีไดเพราะความสิ้นไปแหงโลภะ ความสิ้นไปแหงเหตุของกรรม ยอมมีได
เพราะความสิน้ ไปแหงโทสะ ความสิ้นไปแหงเหตุของกรรม ยอมมีไดเพราะความสิ้นไปแหง
โมหะดวยประการดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
สปริกกมนสูตร
[๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ควรงดเวน มิใชธรรมที่ไมควรงดเวนดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมนี้ควรงดเวน มิใชธรรมที่ไมควรงดเวนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงดเวน
จากการฆาสัตวของบุคคลผูฆาสัตว เปนการงดเวนอยางหนึ่งการงดเวนจากการลักทรัพยของ
บุคคลผูลักทรัพย เปนการงดเวนอยางหนึ่ง การงดเวนจากการประพฤติผิดในกามของบุคคลผู
ประพฤติผิดในกาม เปนการงดเวนอยางหนึ่ง การงดเวนจากการพูดเท็จของบุคคลผูพูดเท็จ เปน
การงดเวนอยางหนึ่ง การงดเวนจากการพูดสอเสียดของบุคคลผูพูดสอเสียด เปนการงดเวน
อยางหนึ่งการงดเวนจากการพูดคําหยาบของบุคคลผูพูดคําหยาบ เปนการงดเวนอยางหนึ่งการ
งดเวนจากการพูดเพอเจอของบุคคลผูพูดเพอเจอ เปนการงดเวนอยางหนึ่งความไมอยากไดของ
ผูอื่นของบุคคลผูมีความอยากไดของผูอื่น เปนการงดเวนอยางหนึ่ง ความไมปองรายของบุคคลผู
ปองราย เปนการงดเวนอยางหนึ่ง ความเห็นชอบของบุคคลผูมีความเห็นผิด เปนการงดเวน
อยางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลายการงดเวนยอมมีดวยประการอยางนี้ ธรรมนี้ควรงดเวน มิใชธรรม
ที่ไมควรงดเวนดวยประการอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
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จุนทสูตร
[๑๖๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวงของนายจุนทกัมมารบุตร
ใกลเมืองปาวา ครั้งนั้นแล นายจุนทกัมมารบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะนาย
จุนทกัมมารบุตรวา ดูกรจุนทะ ทานชอบใจความสะอาดของใครหนอ นายจุนทกัมมารบุตร
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตาน้ํา สวมพวงมาลัยสาหราย
บําเรอไฟลงน้าํ เปนวัตร ยอมบัญญัติความสะอาดไว ขาพระองคชอบใจความสะอาดของ
พราหมณพวกนั้น ฯ
พ. ดูกรจุนทะ ก็พวกพราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตาน้าํ สวมพวงมาลัยสาหราย
บําเรอไฟ ลงน้าํ เปนวัตร ยอมบัญญัติความสะอาดไวอยางไรเลา ฯ
จ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส พวกพราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถอื
เตาน้ํา สวมพวงมาลัยสาหราย บําเรอไฟ ลงน้ําเปนวัตร ยอมชักชวนสาวกทั้งหลายอยางนี้วา
มาเถิด บุรุษผูเจริญ ทานลุกขึ้นจากที่นอนแตเชาตรูพึงจับตองแผนดิน ถาไมจับตองแผนดิน
พึงจับตองโคมัยสด ถาไมจบั ตองโคมัยสดพึงจับตองหญาเขียวสด ถาไมจับตองหญาเขียวสด
พึงบําเรอไฟ ถาไมบําเรอไฟพึงประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย ถาไมประนมอัญชลีนอบนอม
พระอาทิตยพึงลงน้ํา ๓ ครั้ง ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ พวกพราหมณ
ชาวปจฉาภูมิผถู ือเตาน้ํา สวมพวงมาลัยสาหราย บําเรอไฟ ลงน้ําเปนวัตรยอมบัญญัติความ
สะอาดอยางนีแ้ ล ขาพระองคชอบใจความสะอาดของพราหมณพวกนัน้ ฯ
พ. ดูกรจุนทะ พวกพราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตาน้ํา สวมพวงมาลัยสาหราย บําเรอไฟ
ลงน้ําเปนวัตร ยอมบัญญัติความสะอาดโดยประการอื่นสวนความสะอาดในวินัยของพระอริยะ
ยอมมีโดยประการอื่น ฯ
จ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความสะอาดในวินยั ของพระอริยะยอมมีอยางไรเลา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ความสะอาดในวินยั ของพระอริยะมีอยูดวย
ประการใด ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมแกขาพระองคดวยประการนั้นเถิด ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจุนทะ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว
นายจุนทกัมมารบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรจุนทะ
ความไมสะอาดทางกายมี ๓ อยาง ความไมสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง ความไมสะอาดทางใจมี
๓ อยาง ฯ
ดูกรจุนทะ ก็ความไมสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะบุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูมีปรกติฆาสัตว หยาบชา มีมือชุมดวยโลหิต ตั้งอยูในการฆาและการทุบตี
ไมมีความเอ็นดูในสัตวมีชวี ติ ๑ เปนผูถือเอาสิ่งของที่เขาไมไดให คือ ถือเอาวัตถุอันเปน
อุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่น ซึ่งอยูในบานหรืออยูในปา ที่เจาของมิได
ให ดวยจิตเปนขโมย ๑ เปนผูประพฤติผิดในกาม คือ เปนผูถึงความประพฤติลวงในสตรีที่
มารดารักษา บิดารักษา พี่ชายนองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา
สตรีมีสามี ผูมีอาชญาโดยรอบ โดยที่สุดแมสตรีผูที่บุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ดูกรจุนทะ
ความไมสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรจุนทะ ความไมสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะบุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูมีปรกติพูดเท็จ คือ เขาอยูในสภา ในบริษทั ในทามกลางญาติ ในทามกลาง
เสนา หรือในทามกลางราชสกุล ถูกผูอื่นนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรู
สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น ดังนี้ บุคคลนั้นเมื่อไมรูกลาววารู หรือเมื่อรูกลาววาไมรู เมื่อไมเห็น
กลาววาเห็น หรือเมื่อเห็นกลาววาไมเห็น ดังนี้ เปนผูกลาวเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงตนบาง
เพราะเหตุแหงผูอื่น หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอย ดวยประการดังนี้ ๑ เปนผูพดู
สอเสียด คือ ฟงขางนี้แลวไปบอกขางโนนเพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงขางโนนแลวมาบอกขางนี้
เพื่อทําลายคนหมูโนน ยุยงคนทั้งหลายผูสามัคคีกันใหแตกกันหรือสงเสริมชนทั้งหลายผูแตก
กันแลว ชอบความแยกกัน ยินดีความแยกกันเพลิดเพลินในความแยกกัน กลาวแตคําที่ทํา
ใหแยกกัน ๑ เปนผูพูดคําหยาบ คือกลาววาจาที่หยาบคายกลาแข็ง ทําใหผูอื่นของใจ เดือดรอน
แกผูอื่น ใกลตอ ความโกรธ ไมเปนไปเพื่อสมาธิ ๑ เปนผูพูดเพอเจอ คือ กลาวไมถูกกาล
กลาวไมจริง กลาวไมอิงอรรถ ไมอิงธรรม ไมอิงวินยั กลาววาจาไมมีหลักฐานไมมีทอี่ าง ไม
มีที่สิ้นสุด ไมประกอบดวยประโยชน โดยกาลไมควร ๑ ดูกรจุนทะความไมสะอาดทางวาจา
มี ๔ อยาง อยางนี้แล ฯ
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ดูกรจุนทะ ความไมสะอาดทางใจมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะบุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูอยากไดของผูอื่น คือ อยากไดวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเปนเครื่องปลื้มใจแหง
ผูอื่นของบุคคลอื่นวา ไฉนหนอ วัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นพึงเปนของเรา
ดังนี้ ๑ เปนผูมีจิตปองราย คือ มีความดําริในใจอันชัว่ รายวา สัตวเหลานีจ้ งถูกฆา จงถูกทําลาย
จงขาดสูญ จงพินาศ หรืออยาไดเปนแลว ดังนี้ ๑ เปนผูมีความเห็นผิด คือ มีความเห็นวิปริต
วา ทานที่บุคคลใหแลวไมมผี ล การเซนสรวงไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่
บุคคลทําดีทําชั่วไมมี โลกนีไ้ มมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูเปนอุปปาติกะไมมี
สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบผูทําโลกนี้และโลกหนา ใหแจงชัดดวยปญญา
อันยิ่งดวยตนเองแลวสอนผูอื่นใหรูตาม ยอมไมมีในโลก ดังนี้ ๑ ดูกรจุนทะ ความไมสะอาด
ทางใจมี ๓ อยางอยางนี้แล ฯ
ดูกรจุนทะ อกุศลกรรมบถมี ๑๐ ประการนี้แล ดูกรจุนทะ บุคคลผูประกอบดวย
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ เมื่อลุกขึ้นจากที่นอนแตเชาตรู ถึงแมจับตองแผนดิน ก็เปนผูไม
สะอาดอยูนนั่ เอง ถึงแมไมจบั ตองแผนดิน ก็เปนผูไมสะอาดอยูนนั่ เอง ถึงแมจับตองโคมัยสด
ก็เปนผูไมสะอาดอยูนนั่ เอง ถึงแมไมจับตองโคมัยสด ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจับ
ตองหญาอันเขียวสด ก็เปนผูไ มสะอาดอยูน นั่ เอง ถึงแมไมจับตองหญาอันเขียวสด ก็เปนผูไม
สะอาดอยูนนั่ เอง ถึงแมจะบําเรอไฟ ก็เปนผูไ มสะอาดอยูน นั่ เอง ถึงแมจะบําเรอไฟ ก็เปน
ผูไมสะอาดอยูน ั่นเอง ถึงแมเปนผูประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย ก็เปนผูไมสะอาดอยู
นั่นเอง ถึงแมจะเปนผูไมประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย ก็เปนผูไมสะอาดอยูนนั่ เอง ถึง
แมจะลงน้ํา ๓ ครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจะไมลงน้ํา ๓ ครั้ง
ทั้งเวลาเย็เวลาเชาก็เปนผูไมสะอาดอยูนนั่ เอง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาอกุศลกรรมบถ ๑๐
ประการนี้ เปนความไมสะอาดดวย เปนตัวกระทําไมสะอาดดวย ดูกรจุนทะ ก็เพราะเหตุแหง
การประกอบดวยอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ นรกจึงปรากฏกําเนิดดิรจั ฉานจึงปรากฏ เปรตวิสัย
จึงปรากฏ หรือวาทุคติอยางใดอยางหนึ่งแมอื่นจึงมี ฯ
ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางกายมี ๓ อยาง ความสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง ความ
สะอาดทางใจมี ๓ อยาง ฯ
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ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะบุคคลบางคน
ในโลกนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา มีความละอาย มีความ
เอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวงอยู ๑ ละการลักทรัพย เวนขาดจากการ
ลักทรัพย ไมถอื เอาวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่น ซึ่งอยูในบาน
หรืออยูในปาที่เจาของมิไดให ดวยจิตเปนขโมย ๑ ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการ
ประพฤติผิดในกาม ไมถึงความประพฤติลวงในสตรีทมี่ ารดารักษา บิดารักษาพี่ชายนองชายรักษา
พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา มีสามี มีอาชญาโดยรอบ โดยที่สุดแมสตรี
ที่บุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะบุคคลบางคน
ในโลกนี้ ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ อยูใ นสภา ในบริษัท ในทามกลางญาติ ใน
ทามกลางเสนา หรือในทามกลางราชสกุล ถูกผูอื่นนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิด บุรุษผูเจริญ
ทานรูสิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น บุรษุ นั้นเมื่อไมรูก็บอกวาไมรู หรือเมื่อรูก็บอกวารู เมื่อไมเห็นก็บอกวา
ไมเห็น หรือเมือ่ เห็นก็บอกวาเห็น ไมเปนผูก ลาวเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงตน เพราะเหตุแหง
ผูอื่นบาง หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอย ๑ ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงขาง
นี้แลวไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูน ี้ หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนีเ้ พื่อทําลาย
คนหมูโนน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคน
ผูพรอมเพรียงกัน ยินดีคนผูพ รอมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาววาจาที่
ทําใหคนพรอมเพรียงกัน ๑ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาววาจาที่ไมมีโทษ เพราะหู
ชวนใหรักจับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ ๑ ละคําเพอเจอ เวนขาดจาก
คําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํา
มีหลักฐาน มีทอี่ างอิง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร ๑ ดูกรจุนทะ
ความสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางใจมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกรจุนทะบุคคลบางคนใน
โลกนี้ ไมอยากไดของผูอื่น คือ ไมอยากไดวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่น
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ของบุคคลอื่นวา ไฉนหนอ วัตถุที่เปนเครือ่ งอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้ม แหงผูอื่นของ
บุคคลอื่นพึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ไมมีจิตปองราย คือ ไมมีความดําริในใจอันชั่วรายวา สัตว
เหลานี้จงเปนผูไมมีเวร ไมมคี วามมุงรายกัน ไมมีทุกข มีสุข รักษาตนเถิดดังนี้ ๑ มีความ
เห็นชอบ คือ มีความเห็นไมวิปริตวา ทานที่บุคคลใหแลวมีผล การเซนสรวงมีผล การบูชา
มีผล ผลวิบากของกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วมีอยู โลกนี้มีโลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวผูเปน
อุปปาติกะมี สมณพราหมณผูดําเนินไปชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัด
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลวสอนผูอื่นใหรูตาม มีอยู ดังนี้ ๑ ดูกรจุนทะ ความสะอาด
ทางใจมี ๓อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรจุนทะ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนีแ้ ล ดูกรจุนทะ บุคคลผูประกอบดวยกุศล
กรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ลุกขึ้นจากที่นอนแตเชาตรู ถึงแมจับตองแผนดิน ก็เปนผูสะอาดอยู
นั่นเอง ถึงแมไมจับตองแผนดิน ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจับตองโคมัยสด ก็เปนผู
สะอาดอยูนนั่ เอง ถึงแมไมจบั ตองโคมัยสด ก็เปนผูสะอาดอยูนนั่ เอง ถึงแมจับตองหญาอัน
เขียวสด ก็เปนผูสะอาดอยูนนั่ เอง ถึงแมไมจับตองหญาอันเขียวสด ก็เปนผูสะอาดอยูน ั่นเอง
ถึงแมบําเรอไฟ ก็เปนผูสะอาดอยูนน่ั เอง ถึงแมไมบําเรอไฟ ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแม
ประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย ก็เปนผูสะอาดอยูนนั่ เองถึงแมไมประนมอัญชลีนอบนอม
พระอาทิตย ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมลงน้ํา ๓ ครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ก็เปนผูสะอาด
อยูนั่นเอง ถึงแมไมลงน้ํา ๓ครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ก็เปนผูสะอาดอยูนนั่ เอง ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะวากุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้เปนความสะอาดดวย เปนตัวทําใหสะอาดดวย
ดูกรจุนทะ ก็เพราะเหตุแหงการประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ เทวดาทั้งหลายยอม
ปรากฏ มนุษยทั้งหลายยอมปรากฏ หรือวาสุคติอยางใดอยางหนึ่งแมอนื่ จึงมี ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนั้นแลว นายจุนทะกัมมารบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปน
ตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
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ชาณุสโสณีสูตร
[๑๖๖] ครั้งนั้นแล ชาณุสโสณีพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานโคดมผูเจริญพวกขาพเจาไดนามวาเปน
พราหมณ ยอมใหทาน ยอมทําความเชื่อวา ทานนี้ตองสําเร็จแกญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลว
ขอญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวจงบริโภคทานนี้ ทานโคดมผูเจริญ ทานนั้นยอมสําเร็จแกญาติ
สาโลหิตผูลวงลับไปแลวหรือญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวเหลานัน้ ยอมไดบริโภคทานนั้นหรือ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ทานนั้นยอมสําเร็จในฐานะแล ยอมไมสําเร็จในอฐานะ ฯ
ชา. ทานโคดมผูเจริญ ฐานะเปนไฉน อฐานะเปนไฉน ฯ
พ. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ลักทรัพยประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มีความอยากไดของผูอื่น มีจิตปองราย มี
ความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไปยอมเขาถึงนรก เขายอมเลี้ยงอัตภาพอยูในนรกนั้น ยอมตั้งอยู
ในนรกนั้น ดวยอาหารของสัตวนรก ดูกรพราหมณ ฐานะอันเปนที่ไมเขาไปสําเร็จแหงทาน
แกสัตวผูตั้งอยูน ี้แล เปนอฐานะ ฯ
ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นผิด บุคคลนั้น
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานนั้น ยอมตั้งอยูใ นกําเนิดสัตวดิรัจฉานนั้น ดวยอาหาร
ของสัตวผูเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ดูกรพราหมณแมฐานะอันเปนที่ไมเขาไปสําเร็จแหงทาน
แกสัตวผูตั้งอยูน ี้แล ก็เปนอฐานะ ฯ
ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวจากการลักทรัพย
จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการพูดสอเสียดจากการพูดคําหยาบ จากการ
พูดเพอเจอ ไมมีความอยากไดของผูอื่น มีจติ ไมปองราย มีความเห็นชอบ บุคคลนั้นเมื่อตายไป
ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกมนุษย เขายอมเลี้ยงอัตภาพในมนุษยโลกนั้น ยอมตั้งอยูใน
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มนุษยนั้นดวยอาหารของมนุษย ดูกรพราหมณ แมฐานะอันเปนที่ไมเขาไปสําเร็จแหงทานแกสัตว
ผูตั้งอยูนี้แล ก็เปนอฐานะ ฯ
ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวฯลฯ มีความเห็น
ชอบ บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเขายอมเลี้ยงอัตภาพอยูใ น
เทวโลกนั้น ยอมตั้งอยูในเทวโลกนั้น ดวยอาหารของเทวดา ดูกรพราหมณ แมฐานะเปนที่
ไมเขาไปสําเร็จแหงทานแกสัตวผูตั้งอยูนแี้ ลก็เปนอฐานะ ฯ
ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นผิด บุคคลนั้น
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงเปรตวิสัย เขายอมเลีย้ งอัตภาพอยูในเปรตวิสัยนัน้ ดวยอาหารของสัตว
ผูเกิดในเปรตวิสัย หรือวามิตร อํามาตยหรือญาติสาโลหิตของเขา ยอมเพิ่มใหซึ่งปตติทานมัย
จากมนุษยโลกนี้ เขาเลี้ยงอัตภาพอยู ในเปรตวิสัยนัน้ ยอมตั้งอยูในเปรตวิสัยนัน้ ดวยปตติ
ทานมัยนัน้ ดูกรพราหมณฐานะอันเปนที่เขาไปสําเร็จแหงทานแกสัตวผูตั้งอยูนแี้ ล เปนฐานะ ฯ
ชา. ทานโคดมผูเจริญ ก็ถาญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวนั้น ไมเขาถึงฐานะนั้น
ใครเลาจะบริโภคทานนัน้ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวแมเหลาอื่นของทายกนั้นที่เขาถึง
ฐานะนัน้ มีอยู ญาติสาโลหิตเหลานั้นยอมบริโภคทานนั้น ฯ
ชา. ทานโคดมผูเจริญ ก็ถาญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวนั้น ไมเขาถึงฐานะนั้น และ
ญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวแมเหลาอื่นของทายกนั้น ก็ไมเขาถึงฐานะนัน้ ใครเลาจะบริโภค
ทานนั้น ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ฐานะทีจ่ ะพึงวางจากญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวโดยกาลชานาน
เชนนี้ มิใชฐานะมิใชโอกาสที่จะมีได อีกประการหนึ่ง แมทายกก็เปนผูไ มไรผล ฯ
ชา. ทานโคดมผูเจริญ ยอมตรัสกําหนดแมในอฐานะหรือ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เรากลาวกําหนดแมในอฐานะ ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลก
นี้ เปนผูฆาสัตว ... มีความเห็นผิด บุคคลนั้นยอมใหขาว น้ํา ผายาน มาลา ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอม
เขาถึงความเปนสหายของชาง เขายอมไดขา ว น้ํา มาลาและเครื่องอลังการตางๆ ในกําเนิดชางนัน้
ดูกรพราหมณขอที่บุคคลเปนผูฆาสัตว ... มีความเห็นผิด ผูนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปน
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สหายของชางดวยกรรมนั้น และขอที่ผูนั้นเปนผูใหขาว น้ํา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ ผูนั้นยอมไดขาว น้าํ มาลาและเครื่อง
อลังการตางๆ ในกําเนิดชางนั้นดวยกรรมนั้น ฯ
ดูกรพราหมณ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ... มีความเห็นผิด บุคคลนั้น
ยอมใหขาว น้าํ ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไลที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป
แกสมณพราหมณ ผูนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของมา ... ยอมเขาถึงความเปนสหาย
ของโค ... ยอมเขาถึงความเปนสหายของสุนัข เขายอมไดขาว น้ํา มาลาและเครื่องอลังการตางๆ
ในกําเนิดสุนัขนั้น ดูกรพราหมณ ขอที่บุคคลเปนผูฆาสัตว ... มีความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไป
ยอมเขาถึงความเปนสหายของสุนัข ดวยกรรมนั้น และขอที่ผูนั้นเปนผูใหขาว น้ํา ผา ยาน
มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ ผูนนั้
ยอมไดขาว น้าํ มาลาและเครื่องอลังการตางๆ ในกําเนิดสุนัขนั้น ดวยกรรมนั้น ฯ
ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวจากการลักทรัพย
จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการพูดสอเสียดจากการพูดคําหยาบ จากการ
พูดเพอเจอ ไมมีความอยากไดของผูอื่น มีจติ ไมปองราย มีความเห็นชอบ ใหขาว น้ํา ผา
ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ทีพ่ ัก และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ
บุคคลนั้นเมื่อตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกมนุษย เขายอมไดเบญจกามคุณอันเปน
ของมนุษยในมนุษยโลกนั้น ดูกรพราหมณ ขอที่บุคคลเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวลกั ทรัพย
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอไมมีความอยากไดของผูอื่น
มีจิตไมปองราย มีความเห็นชอบ ผูนั้นเมื่อตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของมนุษย
ดวยกรรมนั้น และขอที่ผูนั้นเปนผูใหขาวน้าํ ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน
ที่พัก และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ บุคคลนั้นยอมไดเบญจกามคุณอันเปนของมนุษย
ในมนุษยโลกนั้น ดวยกรรมนั้น ฯ
ดูกรพราหมณ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ
มีความเห็นชอบ บุคคลนั้นยอมใหขาว น้ํา ยาน มาลา ของหอมเครื่องลูบไล ที่นอน ทีพ่ ัก
และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา
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เขายอมไดเบญจกามคุณ อันเปนทิพยในเทวโลกนั้น ดูกรพราหมณ ขอที่บุคคลเปนผูเวนขาด
จากการฆาสัตว ฯลฯมีความเห็นชอบ ผูนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดา
ดวยกรรมนั้น และขอที่ผูนั้นเปนผูใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน
ที่พัก และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ บุคคลนั้นยอมไดเบญจกามคุณอันเปนทิพยใน
เทวโลกนั้น ดวยกรรมนั้น ดูกรพราหมณ แมทายกก็เปนผูไ มไรผล ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีแลว ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขอที่
แมทายกก็เปนผูไมไรผลนี้ เปนของควรเพือ่ ใหทานโดยแท เปนของควรเพื่อกระทําศรัทธาโดยแท ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ขอนี้เปนอยางนี้ๆ ดูกรพราหมณ แมทายกก็เปนผูไมไรผล ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯขอพระโคดมผูเจริญ
โปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบชาณุสโสณีวรรคที่ ๒
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สุนทรวรรคที่ ๓
สาธุอสาธุสูตร
[๑๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไมดีแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี
พระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมดีเปนไฉนการฆาสัตว การลักทรัพย
การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การพูดสอเสียดการพูดคําหยาบ การพูดเพอเจอ ความ
อยากไดของผูอื่น ความปองราย ความเห็นผิดนี้เรียกวาสิง่ ที่ไมดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่ดี
เปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการ
พูดเท็จ จากการพูดสอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ ความไมอยากไดของผูอื่น
ความไมปองราย ความเห็นชอบ นี้เรียกวาเปนสิ่งที่ดี ฯ
จบสูตรที่ ๑
อริยานริยธรรมสูตร
[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอริยธรรม และอนริยธรรมแกเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อนริยธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความ
เห็นผิด นีเ้ รียกวาอนริยธรรมดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อริยธรรมเปนไฉน การงดเวนจากการ
ฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาอริยธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๒

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 248
กุสลากุสลสูตร
[๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงกุศลธรรมและ อกุศลธรรมแกเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อกุศลธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ
ความเห็นผิด นี้เรียกวาอกุศลธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กุศลธรรมเปนไฉน การงดเวนจากการ
ฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบนี้เรียกวากุศลธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๓
อัตถานัตถสูตร
[๑๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสิ่งที่เปนประโยชน และสิ่งที่ไมเปนประโยชน
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมเปนประโยชน
เปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิดนีเ้ รียกวาสิ่งที่ไมเปนประโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็สิ่งเปนประโยชนเปนไฉนการงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาสิ่งที่
เปนประโยชน ฯ
จบสูตรที่ ๔
ธรรมาธรรมสูตร
[๑๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมและอธรรมแกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี
พระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 249
นี้เรียกวาอธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ
ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๕
สาสวานาสวสูตร
[๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีอาสวะ และธรรมทีไ่ มมีอาสวะแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่มีอาสวะเปนไฉน การ
ฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิดนีเ้ รียกวาธรรมที่มีอาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมมีอาสวะ
เปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ไมมีอาสวะ ฯ
จบสูตรที่ ๖
สาวัชชานวัชชสูตร
[๑๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไมมีโทษแกเธอทัง้ หลาย
เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่มีโทษเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความ
เห็นผิด นีเ้ รียกวาธรรมที่มีโทษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมมีโทษเปนไฉน การงดเวน
จากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ไมมีโทษ ฯ
จบสูตรที่ ๗
ตปนิยาตปนิยธรรมสูตร
[๑๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความ เดือดรอน และธรรม
อันไมเปนที่ตงั้ แหงความเดือดรอน แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
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ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอนเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นีเ้ รียกวา
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมไมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน
เปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมอันไมเปนทีต่ ั้งแหง
ความเดือดรอน ฯ
จบสูตรที่ ๘
อาจยคามยาปจยคามิธรรมสูตร
[๑๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลสและธรรม
อันไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงจงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมอันเปนไปในเพื่อสั่งสมกิเลส เปนไฉนการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรม
อันเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลสดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันไมเปนไปเพื่อสัง่ สมกิเลสเปนไฉน
การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมอันไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส ฯ
จบสูตรที่ ๙
ทุกขุนทรยสุขุนทรยธรรมสูตร
[๑๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีทุกขเปนกําไรและธรรมที่มีสุขเปนกําไร
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่มีทุกขเปนกําไรเปน
ไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิดนีเ้ รียกวาธรรมที่มีทุกขเปนกําไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรม
ที่มีสุขเปนกําไรเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่มีสุข
เปนกําไร ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
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ทุกขวิปากสุขวิปากธรรมสูตร
[๑๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันมีทุกขเปนวิบากและธรรมอันมีสุขเปน
วิบากแกเธอทัง้ หลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระ
ผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันมีทุกขเปน
วิบากเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาเปนธรรมอันมีทุกขเปนวิบาก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมอันมีสุขเปนวิบากเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ
นี้เรียกวาธรรมอันมีสุขเปนวิบาก ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบสุนทรวรรคที่ ๓
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เสฏฐวรรคที่ ๔
อริยมรรคานริยมรรคสูตร
[๑๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่เปนอริยมรรคและธรรมที่ไมใชอริยมรรค
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมใชอริยมรรคเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย การฆาสัตว ฯลฯความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมทีไ่ มใชอริยมรรค
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่เปนอริยมรรคเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็น
ชอบ นี้เรียกวาธรรมที่เปนอริยมรรค ฯ
จบสูตรที่ ๑
กัณหมรรคสุกกมรรคสูตร
[๑๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่เปนมรรคาดําและธรรมที่เปนมรรคาขาว
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่เปนมรรคาดําเปน
ไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นีเ้ รียกวาธรรมที่เปนมรรคาดํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมที่เปนมรรคาขาวเปนไฉนการงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวา
ธรรมที่เปนมรรคาขาว ฯ
จบสูตรที่ ๒
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สัทธรรมาสัทธรรมสูตร
[๑๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัทธรรมและอสัทธรรมแกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัทธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความ
เห็นผิด นีเ้ ราเรียกวาอสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลายก็สัทธรรมเปนไฉน การงดเวนจากการ
ฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เราเรียกวาสัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๓
สัปปุริสธรรมาสัปปุริสธรรมสูตร
[๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัปปุริสธรรมและอสัปปุริสธรรมแกเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปปุริสธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ
ความเห็นผิด นี้เรียกวาอสัปปุริสธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปปุริสธรรมเปนไฉน การ
งดเวนจากการฆาสัตวฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาสัปปุริสธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๔
อุปปาเทตัพพานุปาเทตัพพธรรมสูตร
[๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรใหเกิดขึ้นและธรรมที่ไมควรใหเกิดขึน้
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรใหเกิดขึน้
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เปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิดนีเ้ รียกวาธรรมที่ไมควรใหเกิดขึ้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ
นี้เรียกวาธรรมที่ควรใหเกิดขึน้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
อาเสวิตพั พานาเสวิตัพพธรรมสูตร
[๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไมควรเสพแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมที่ไมเสพเปนไฉน การ
ฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรเสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรเสพ
เปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ควรเสพ ฯ
จบสูตรที่ ๖
ภาเวตัพพาภาเวตัพพธรรมสูตร
[๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรใหเจริญและธรรมที่ไมควรใหเจริญ
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรใหเจริญ
เปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิดนีเ้ รียกวาธรรมที่ไมควรใหเจริญ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ก็ธรรมที่ควรใหเจริญเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวา
ธรรมที่ควรใหเจริญ ฯ
จบสูตรที่ ๗
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พหุลีกาตัพพาพหุลีกาตัพพธรรมสูตร
[๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรทําใหมาก และธรรมที่ไมควรทําใหมาก
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรทําใหมาก
เปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรทําใหมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมที่ควรทําใหมากเปนไฉน การเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรม
ที่ควรทําใหมาก ฯ
จบสูตรที่ ๘
อนุสสริตัพพานนุสสริตัพพธรรมสูตร
[๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรระลึกและธรรมที่ไมควรระลึกแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมที่ไมควรระลึกเปนไฉน
การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรระลึก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่
ควรระลึกเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นีเ้ รียกวาธรรมที่ควรระลึก ฯ
จบสูตรที่ ๙
สัจฉิกาตัพพาสัจฉิกาตัพพธรรมสูตร
[๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรทําใหแจงและธรรมที่ไมควรทําให
แจงแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัส
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พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรทําใหแจง
เปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิดนีเ้ รียกวาธรรมที่ไมควรทําใหแจง ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ก็ธรรมที่ควรทําใหแจงเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นีเ้ รียกวา
ธรรมที่ควรทําใหแจง ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบเสฏฐวรรคที่ ๔
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เสวิตัพพาเสวิตพั พวรรคที่ ๕
[๑๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการไมควรเสพ ธรรม ๑๐
ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑
พูดสอเสียด ๑ พูดหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑มีความอยากไดของผูอื่น ๑ มีจติ ปองราย ๑ มี
ความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ไมควรเสพ
ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรเสพ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ บุคคลเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ จากการลักทรัพย ๑ จากการประพฤติผิดในกาม ๑
จากการพูดเท็จ ๑ จากการพูดสอเสียด ๑ จากการพูดคําหยาบ ๑จากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยาก
ไดของผูอื่น ๑ มีจิตไมคิดปองราย ๑ มีความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แลควรเสพ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไมควรคบ... ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรคบ ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไมควรเขาไปนั่งใกล ... ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการควรเขาไปนั่งใกล ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรบูชา ... ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูควรบูชา ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรสรรเสริญ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูควรสรรเสริญ ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรเคารพ ... ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูควรเคารพ ... ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรยําเกรง ... ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูควรยําเกรง ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูไมควรใหยินดี ... ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูควรใหยินดี ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมไมบริสุทธิ์ ... ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมบริสุทธิ์ ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมครอบงํามานะไมได ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการยอมครอบงํามานะได ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมไมเจริญดวยปญญา ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการยอมเจริญดวยปญญา ... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมประสพสิ่งที่มิใชบุญ
เปนอันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติ
ผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑ มีความอยากไดของ
ผูอื่น ๑ มีจิตคิดปองราย ๑ มีความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการนี้แลยอมประสพสิ่งมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการ ยอมประสพบุญเปนอันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือบุคคลเปนผูงดเวน
จากการฆาสัตว ๑ จากการลักทรัพย ๑ จากการประพฤติผิดในกาม ๑ จากการพูดเท็จ ๑ จากการ
พูดสอเสียด ๑ จากการพูดคําหยาบ ๑จากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอื่น ๑ มีจติ ไม
คิดปองราย ๑ มีความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล ยอมประสพบุญเปนอันมาก ฯ
จบเสวิตัพพาเสวิตัพพวรรคที่ ๕
จบจตุตถปณณาสกที่ ๔
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ปญจมปณณาสกที่ ๕
ปฐมวรรคที่ ๑
ยถาภตสูตร
[๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูถูกทอดทิ้งไวใน
นรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนคนฆาสัตว หยาบชามีมือชุมดวยโลหิต ตั้งอยูใ นการฆาและการทุบตี
ไมมีความเอ็นดูในสัตวที่มีชวี ิตทั้งปวง ๑ เปนคนลักทรัพย ถือเอาวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพย
เครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่น ซึ่งอยูในบานหรือในปาที่เจาของมิไดให ดวยจิตเปนขโมย ๑
เปนผูประพฤติผิดในกาม คือ เปนผูถึงความประพฤติลวงในสตรีที่มารดารักษาบิดารักษา พี่ชาย
นองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา ผูมีสามี ผูมีอาชญาโดยรอบ โดย
ที่สุดแมสตรีผูที่บุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ เปนผูพูดเท็จ คือ เขาอยูใ นสภา ในบริษัท
ในทามกลางญาติ ในทามกลางเสนา หรือในทามกลางราชสกุล ถูกผูอื่นนําไปเปนพยานซักถาม
วา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูสิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น ดังนี้ บุคคลผูนั้นเมื่อไมรูก็กลาววารูหรือเมื่อ
รูก็กลาววาไมรู เมื่อไมเห็นก็กลาววาเห็น หรือเมื่อเห็นก็กลาววาไมเห็นเปนผูกลาวเท็จทั้งรู
เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุแหงผูอื่นบาง เพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการ
ดังนี้ ๑ เปนผูพูดสอเสียด คือ ฟงขางนี้แลวไปบอกขางโนนเพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงขางโนน
มาบอกขางนี้ เพื่อทําลายคนหมูโนน ยุยงคนทั้งหลายผูสามัคคีกันใหแตกกัน หรือสงเสริมคนผู
แตกกันแลวชอบความแยกกัน ยินดีความแยกกัน เพลิดเพลินในความแยกกัน กลาวแตคํา
ที่ทําใหแยกกัน ๑ เปนผูพดู คําหยาบ คือกลาววาจาหยาบชา กลาแข็งเดือดรอนผูอื่นเสียดสี
ผูอื่น ใกลตอความโกรธ ไมเปนไปเพื่อสมาธิ ๑ เปนพูดเพอเจอ คือกลาวไมถูกกาล
กลาวไมจริง กลาวไมอิงอรรถ กลาวไมอิงธรรม กลาวไมอิงวินัย กลาววาจาที่ไมมีหลักฐาน ไม
มีที่อางอิง ไมมีที่สิ้นสุด ไมประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันไมควร ๑ เปนผูอยากไดของ
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ผูอื่น คือ อยากไดวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่น ของบุคคลอื่นวา ไฉนหนอ
วัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครือ่ งปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่นพึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ เปนผูมี
จิตคิดปองราย คือ มีความดําริในใจอันชั่วรายวา ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆา จงถูกทําลาย จงขาดสูญ
จงพินาศ หรืออยาไดเปนแลว ดังนี้ ๑ เปนผูมีความเห็นผิด คือ มีความเห็นวิปริตวา ทานที่
ใหแลวไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วไมมี
โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมีมารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูเปนอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณ
ผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และปรโลกใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
แลวสอนผูอื่นใหรูตาม ยอมไมมีในโลก ดังนี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูถูกเชิญมาประดิษฐาน
ไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่นํามาประดิษฐานไว ธรรม ๑๐ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตวเวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา มีความ
ละอาย มีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวงอยู ละการลักทรัพย
งดเวน จากการลักทรัพย ไมถือเอาวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่น
ซึ่งอยูในบานหรืออยูในปา ที่เจาของมิไดใหดวยจิตเปนขโมย ๑ ละการประพฤติผิดในกาม
เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม คือไมถึงความประพฤติลวงในสตรีที่มารดารักษา บิดารักษา
พี่ชายนองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา มีสามี มีอาชญาโดยรอบโดยที่สดุ
แมสตรีที่บุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ คือ อยูในสภา
ในบริษัทในทามกลางญาติ ในทามกลางเสนา หรือในทามกลางราชสกุล ถูกผูอื่นนําไปเปน
พยานซักถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูสิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น บุคคลนั้นเมื่อไมรูก็บอกวาไมรู
หรือเมื่อรูก็บอกวารู เมื่อไมเห็นก็บอกวาไมเห็น หรือเมือ่ เห็นก็บอกวาเห็น ไมเปนผูก ลาวเท็จ
ทั้งรู เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุของผูอื่นบาง หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง
ดวยประการฉะนี้ ๑ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด คือ ฟงขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้เพื่อทําลายคนหมูโนนสมานคน
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ที่แตกราวกันบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผู
พรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกันกลาววาจาที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน
ดวยประการฉะนี้ ๑ ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาววาจาที่ไมมโี ทษ เพราะหู ชวนใหรัก
จับใจ เปนของชาวเมืองคนสวนมากรักใคร พอใจ ๑ ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ
พูดถูกกาลพูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคําที่มีหลักฐาน
มีที่อางอิง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร ๑ ไมอยากไดของผูอื่น คือ
ไมอยากไดวัตถุเปนเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจของผูอื่นวา ไฉนหนอ วัตถุที่เปนเครื่อง
อุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่นพึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ เปนผูไมมีจิตคิด
ปองราย คือ ไมมีความดําริในใจอันชัว่ รายวา ขอสัตวเหลานี้จงเปนผูไมมีเวร ไมมีความมุงรายกัน
ไมมีทุกข มีสุขรักษาตนเถิด ดังนี้ ๑ เปนผูมีความเห็นชอบ คือ มีความเห็นไมวิปริตวา
ทานที่บุคคลใหแลวมีผล การเซนสรวงมีผล การบูชามีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่ว
มีอยู โลกนี้มี โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวทั้งหลายผูเปนอุปปาติกะมี สมณพราหมณ
ผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่ ดวยตนเอง
แลว สอนผูอื่นใหรูตามมีอยู ดังนี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
นี้แลเปนผูถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เชิญมาประดิษฐานไว ฯ
จบสูตรที่ ๑
มาตุคามสูตร
[๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูถูกทอดทิ้ง
ไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิง้ ไว ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาตุคามบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคาม
ผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามา
ทอดทิ้งไว ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูถกู เชิญมาประดิษฐาน
ไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เชิญมาประดิษฐานไว ธรรม๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มาตุคามบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเห็นชอบ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผูถูกเชิญมาประดิษฐานไว
ในสวรรคเหมือนสิ่งของที่เชิญมาประดิษฐานไว ฯ
จบสูตรที่ ๒
อุปาสิกาสูตรที่ ๑
[๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูถูกทอดทิ้ง
ไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิง้ ไว ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อุบาสิกาบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกา
ผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามา
ทอดทิ้งไว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูถ ูกเชิญมาประดิษฐาน
ไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เชิญมาประดิษฐานไว ธรรม๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อุบาสิกาบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเห็นชอบ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผูถูกเชิญมาประดิษฐานไว
ในสวรรคเหมือนสิ่งของที่เชิญมาประดิษฐานไว ฯ
จบสูตรที่ ๓
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อุปาสิกาสูตรที่ ๒
[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูไมแกลวกลา
อยูครองเรือน ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาบางคนในโลกนี้ เปนผู
ฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล เปนผูไมแกลวกลาอยูครองเรือน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูแ กลวกลาอยูครองเรือน
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการ
ฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเห็นชอบดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล เปนผูแกลวกลาอยูครองเรือน ฯ
จบสูตรที่ ๒
ธรรมปริยายสูตร
[๑๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงความกระเสือก
กระสนแกเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมปริยายอันเปน
เหตุแหงความกระเสือกกระสนเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายสัตวทั้งหลายเปนผูมีกรรมเปน
ของๆ ตน เปนผูรับผลของกรรม เปนผูมีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนพวกพอง มีกรรม
เปนที่พึ่งอาศัย กระทํากรรมใดไว เปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ยอมเปนผูรับผลของกรรมนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว หยาบชา มีมอื ชุมดวยโลหิต
ตั้งอยูในการฆาและการทุบตี ไมมีความเอ็นดูในสัตวที่มีชวี ิตทั้งปวง บุคคลนั้นยอมกระเสือก
กระสนดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ กายกรรมของเขาคด วจีกรรมของเขาก็คด มโนกรรม
ของเขาคด คติของเขาก็คดอุบัติของเขาก็คด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวคติ ๒ อยาง อยางใด
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อยางหนึ่งคือ นรกอันมีทุกขโดยสวนเดียว หรือกําเนิดดิรจั ฉานอันมีปรกติกระเสือกกระสน
ของบุคคลผูมีคติคด ผูมีอุบัติอันคด ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็กําเนิดดิรัจฉานมีปรกติกระเสือกกระสนนั้นเปนไฉนคือ งู
แมลงปอง ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเคาแมว หรือสัตวทั้งหลายผูเขาถึงกําเนิดสัตว
ดิรัจฉานเหลาใดเหลาหนึ่ง แมอื่นๆ ที่เห็นมนุษยแลวยอมกระเสือกกระสน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การอุบัติของสัตวยอมมีเพราะกรรมอันมีแลวดวยประการดังนี้แล คือ เขายอมอุปบัติดวยกรรม
ที่เขาทํา ผัสสะอันเปนวิบากยอมถูกตองเขาผูอุบัติแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาววา
สัตวทั้งหลายเปนผูรับผลของกรรม ดวยประการฉะนี้ ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูลักทรัพย ... เปนผูประพฤติผิดในกาม ... เปนผู
พูดเท็จ ... เปนผูพูดสอเสียด ... เปนผูพูดคําหยาบ ...เปนผูพูดเพอเจอ ... เปนผูอยากไดของ
ผูอื่น ... เปนผูคิดปองราย ... เปนผูมีความเห็นผิด คือมีความเห็นวิปริตวา ทานที่ใหแลวไมมีผล
การเซนสรวงไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี
โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูเปนอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ ผูป ฏิบัติ
ชอบ
ผูทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง แลวสอนผูอื่นให
รูตาม ไมมีในโลก ดังนี้ บุคคลนั้นยอมกระเสือกกระสนดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ กายกรรม
ของเขาคด วจีกรรมของเขาก็คดมโนกรรมของเขาก็คด คติของเขาก็คด การอุบัติของเขาก็คด
ดูกรภิกษุทั้งหลายเรากลาวคติ ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ นรกอันมีทุกขโดยสวนเดียว
หรือกําเนิดสัตวดิรัจฉานอันมีปรกติกระเสือกกระสน ของบุคคลผูมีคติอันคดผูมีการอุบัติอันคด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กําเนิดสัตวดิรัจฉานอันมีปรกติกระเสือกกระสนนัน้ เปนไฉน คือ งู แมลงปอง
ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเคาแมวหรือสัตวทั้งหลายผูเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานเหลาใด
เหลาหนึ่ง แมอื่นๆ ที่เห็นมนุษยแลวยอมกระเสือกกระสน ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอุปบัติ
ของสัตวยอมมีเพราะกรรมอันมีแลวดวยประการดังนีแ้ ล คือ เขายอมอุบัติดวยกรรมที่เขาทํา
ผัสสะอันเปนวิบากยอมถูกตองเขาผูอุบัติแลว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรายอมกลาววาสัตวทั้งหลาย
ยอมเปนผูรับผลของกรรม ดวยประการฉะนี้ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัตวทงั้ หลาย เปนผูม ีกรรมเปนของๆ ตน เปนผูรับผลของกรรม
เปนผูมีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนพวกพอง มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย ทํากรรมอันใดไว เปน
กรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ยอมเปนผูรับผลของกรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ละการฆาสัตวเวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา มีความละอาย มีความ
เอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวงอยู บุคคลนั้นยอมไมกระเสือกกระสน
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ กายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาก็ตรงมโนกรรมของเขา
ก็ตรง คติของเขาก็ตรง การอุบัติของเขาก็ตรง ดูกรภิกษุทงั้ หลายเรายอมกลาวคติ ๒ อยาง
อยางใดอยางหนึ่ง ของบุคคลผูมีคติอันตรง ผูมีการอุบัติอันตรง คือสัตวทั้งหลายผูมสี ุขโดยสวน
เดียว หรือสกุลที่สูงๆ คือสกุลกษัตริยมหาศาล สกุลพราหมณมหาศาล หรือ สกุลคฤหบดีมหาศาล
อันมั่งคั่งมีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีเงินทองมาก มีเครื่องอุปกรณแหงทรัพยเครื่องปลื้มใจมาก มี
ทรัพยและขาวเปลือกมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอุบัตขิ องสัตวยอมมีเพราะกรรมอันมีแลว
ดวยประการดังนี้แล คือ สัตวนั้นยอมอุบัตดิ วยกรรมที่ตนทําไว ผัสสะอันเปนวิบากทั้งหลาย
ยอมถูกตองเขาผูอุบัติแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาววา สัตวทั้งหลายเปนผูรับผลของ
กรรม ดวยประการฉะนี้ ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย ...ละการประพฤติ
ผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม ... ละการพูดเท็จเวนขาดจากการพูดเท็จ ... ละคํา
สอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ... ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ ... ละการพูดเพอเจอ
เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ... เปนผูไมอยากไดของผูอื่น ... เปนผูมีจิตไมคิดปองราย ... เปนผูมี
ความเห็นชอบ คือ มีความเห็นไมวิปริตวา ทานที่ใหแลวมีผล การเซนสรวงมีผล การบูชา
มีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บคุ คลทําดีทําชั่วมีอยู โลกนี้มี โลกหนามีมารดามี บิดามี สัตว
ทั้งหลายผูเปนอุปปาติกะมีอยู สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และ
โลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว สอนผูอื่นใหรูตาม มีอยูในโลก ดังนี้
บุคคลนั้น ยอมไมกระเสือกกระสนดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ กายกรรมของเขาตรง วจีกรรม
ของเขาก็ตรง มโนกรรมของเขาก็ตรง คติของเขาก็ตรง การอุบัติของเขาก็ตรงดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรายอมกลาวคติ ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ของบุคคลผูมีคติตรง ผูมีการอุบัติตรง

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 266
คือ สัตวทั้งหลายผูมีสุขโดยสวนเดียว หรือสกุลที่สูงๆคือสกุลกษัตริยมหาศาล สกุลพราหมณ
มหาศาล หรือสกุลคฤหบดีมหาศาล อันมั่งคั่งมีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีเงินทองมาก มี
เครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจมาก การอุบัติของสัตวยอมมีเพราะกรรมอันมีแลวดวย
ประการดังนีแ้ ล คือ เขายอมอุบัติดวยกรรมที่ตนทําไว ผัสสะอันเปนวิบากทั้งหลายยอมถูก
ตองเขาผูอุบัติแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาววา สัตวทั้งหลายเปนผูรับผลของกรรม
ดวยประการฉะนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัตวทงั้ หลายเปนผูมกี รรมเปนของๆ ตนเปนผูรับผลของกรรม เปน
ผูมีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนพวกพอง มีกรรมเปนทีพ่ ึ่งอาศัยทํากรรมอันใดไว เปนกรรมดี
หรือกรรมชั่วก็ตาม ยอมเปนผูรับผลของกรรมนั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมปริยายอันเปนเหตุ
แหงกระเสือกกระสนเปนดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
กรรมสูตรที่ ๑
[๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความสิ้นสุดแหงกรรมที่สัตวตั้งใจ
กระทําสั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นแล อันสัตวผูทาํ พึงไดเสวยในปจจุบัน(ทิฏฐธรรมเวทนียะ) ใน
อัตภาพถัดไป (อุปปชชเวทนียะ) หรือในอัตภาพตอๆ ไป(อปราปรเวทนียะ) ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราไมรูแลว ยอมไมกลาวการทําที่สุดทุกขแหงกรรมที่สตั วตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ในขอนั้น
ความวิบัติอันเปโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร
มีทุกขเปนวิบาก ความวิบัติอนั เปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล
ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความ
ตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนแหงโทษการงานทางกาย ๓ อยาง มีความตัง้ ใจ
เปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคน
ในโลกนี้เปนผูฆาสัตว ผูหยาบชา มีมือชุมดวยโลหิต ตั้งอยูในการฆาและการทุบตี ไมมีความ
เอ็นดูในสัตวมชี ีวิตทั้งปวง ๑ เปนผูลักทรัพยคือถือเอาวัตถุอันเปนอุปกรณเครื่องปลื้มใจแหง
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ผูอื่นของบุคคลอื่น ซึ่งอยูในบานหรืออยูในปา ที่เจาของมิไดให ดวยจิตเปนขโมย ๑ เปนผู
ประพฤติผิดในกามคือ เปนผูประพฤติลวงในสตรีที่มารดารักษา บิดารักษา พี่ชายนองชาย
รักษาพี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา ผูมีสามี ผูมีอาชญาโดยรอบโดยทีส่ ุด
แมสตรีผูมีบุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความวิบตั ิอันเปนโทษแหงการงาน
ทางกาย ๓ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยางมีความตั้งใจ
เปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคน
ในโลกนี้เปนผูพูดเท็จ คือ เขาอยูในสภา ในบริษัทในทามกลางญาติ ในทามกลางเสนา
หรือในทามกลางแหงราชสกุล ถูกผูอื่นนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูสิ่งใด
จงพูดสิ่งนั้น บุคคลนั้นเมื่อไมรูกลาววารู หรือเมื่อรูก็กลาววาไมรู เมื่อไมเห็นก็กลาววาเห็น
หรือเมื่อเห็นก็กลาววาไมเห็น เปนผูกลาวเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงผูอื่นบาง เพราะเหตุแหงผูอื่น
บาง เพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการดังนี้ ๑ เปนผูพดู สอเสียด คือ ฟงขางนี้
แลวไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงขางโนนแลวมาบอกขางนี้ เพื่อทําลายคน
หมูโนน ยุยงคนทั้งหลายผูสามัคคีกันใหแตกกัน หรือสงเสริมคนทั้งหลายผูแตกกันแลว ชอบ
ความแยกกัน ยินดีความแยกกัน เพลิดเพลินในความแยกกันกลาวแตคําที่ทําใหแยกกัน ๑
เปนผูพูดคําหยาบ คือ กลาววาจาที่หยาบคายกลาแข็ง เดือดรอนผูอื่น เสียดสีผูอื่น ใกลตอความ
โกรธ ไมเปนไปเพื่อสมาธิ ๑เปนผูพูดเพอเจอ คือ กลาวไมถูกกาล กลาวไมจริง กลาวไม
อิงอรรถ ไมอิงธรรมไมอิงวินัย กลาววาจาทีไ่ มมีหลักฐาน ไมมีที่อางอิง ไมมีที่สิ้นสุด ไม
ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันไมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการ
งานทางวาจา ๔ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทกุ ขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความตั้งใจเปน
อกุศล ยอมมีทกุ ขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูอยากไดของผูอื่น คือ อยากไดวัตถุอันเปนเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจ
แหงผูอื่นของบุคคลอื่นวา ไฉนหนอวัตถุอันเปนเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่น
ของบุคคลอื่นพึงเปนของเราดังนี้ ๑ เปนผูมีจิตคิดปองราย คือ มีความดําริในใจอันชั่วรายวา
ขอสัตวเหลานีจ้ งถูกฆา จงถูกทําลาย จงขาดสูญ จงพินาศ หรืออยาไดเปนแลว ดังนี้ ๑ เปน
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ผูมีความเห็นผิด คือ มีความเห็นอันวิปริตวา ทานที่ใหแลวไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล การ
บูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี
บิดาไมมี สัตวผูเปนอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทํา
โลกนี้และปรโลกใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว สอนผูอื่นใหรูตาม ไมมใี นโลก
ดังนี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอนั เปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความตั้งใจเปน
อกุศล ยอมมีทกุ ขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัตวทงั้ หลาย เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวนิ ิบาต นรก
เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยางอันมีความตั้งใจเปนอกุศล
เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล
หรือเพราะเหตุแหงความวิบตั ิอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนแกวมณี ๔ เหลี่ยมทีบ่ ุคคลโยนขึ้นขางบน ตกลงมา
ทางเหลี่ยมใดๆ ก็ยอมตั้งอยูต ามเหลี่ยมที่ตงั้ ลงมานั้นนั่นเองฉันใด สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย
๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา
๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล หรือเพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ
๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความสิ้นสุดแหงกรรมที่สัตวตั้งใจกระทํา
สั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นแล ยอมเกิดในปจจุบนั ในอัตภาพถัดไปหรือในอัตภาพตอๆ ไป ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวการทําที่สุดทุกขแหงกรรมที่สตั วตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้นสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง มีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุข
เปนกําไรมีสุขเปนวิบาก สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง มีความตัง้ ใจเปนกุศล ยอม
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความตั้งใจเปนกุศล ยอม
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล มีสุข
เปนกําไร มีสขุ เปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว
เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรามีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวัง

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 269
ประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวง ๑ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย ไมถือเอาวัตถุ
เปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอ ื่นของบุคคลอื่น อันอยูในบาน หรืออยูในปา ที่เจาของ
มิไดให ดวยจิตเปนขโมย ๑ ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม ไมถึง
ความประพฤติลวงในสตรีที่มารดารักษา บิดารักษา พี่ชายนองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา
ญาติรักษา ธรรมรักษา มีสามี มีอาชญาโดยรอบโดยที่สดุ แมสตรีที่บุรุษคลองแลวดวย
พวงมาลัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบากอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล
ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ละการ
พูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ เขาอยูในสภาในบริษัท ในทามกลางญาติ ในทามกลาง
อํามาตย หรือในทามกลางราชสกุลถูกผูอื่นนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทาน
รูสิ่งใดจงกลาวสิ่งนั้นบุคคลนั้นเมื่อไมรูกบ็ อกวาไมรู หรือเมื่อรูก็บอกวารู เมื่อไมเห็นก็บอก
วาไมเห็นหรือเมื่อเห็นก็บอกวาเห็น ไมเปนผูพูดเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุ
แหงผูอื่นบาง หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ๑ ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด
ไมฟงขางนี้แลวไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูน ี้ หรือฟงขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อ
ทําลายคนหมูโ นน เปนผูสมานคนที่แตกกันแลวบาง สงเสริมคนที่สามัคคีกันแลว ชอบคน
ที่พรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาววาจา
ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน ๑ ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาววาจาที่ไมมีโทษ เพราะหู
ชวนใหรัก จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ ๑ ละคําเพอเจอเวนขาดจาก
คําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ อิงธรรมอิงวินัย พูดแตคําที่มหี ลักฐาน
มีที่อางอิง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมบัติ
แหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตัง้ ใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตัง้ ใจเปนกุศล ยอม
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไม
อยากไดของผูอื่น ไมอยากไดวัตถุอันเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่นวา
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ไฉนหนอ วัตถุที่เปนอุปกรณแกทรัพยเครือ่ งปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่นพึงเปนของเรา ดังนี้ ๑
เปนผูไมมีจิตคิดปองราย ไมมีความดําริในใจอันชัว่ รายวา ขอสัตวเหลานี้จงเปนผูไมมเี วร ไมมี
ความมุงรายกัน ไมมที ุกข มีสุขรักษาตนเถิด ดังนี้ ๑ เปนผูมีความเห็นชอบ มีความเห็นไม
วิปริตวา ทานที่ใหแลวมีผล การเซนสรวงมีผล การบูชามีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บคุ คล
ทําดีทําชั่วมีอยู โลกนี้มีอยู โลกหนามีอยู มารดามีอยูบิดามีอยู สัตวทั้งหลายผูเปน
อุปปาติกะมีอยู สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และโลกหนาให
แจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลวสอนผูอื่นใหรูตามมีอยูในโลก ดังนี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัตวทงั้ หลาย เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะเหตุ
แหงสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศลเพราะเหตุแหงสมบัติแหง
การงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล หรือเพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางใจ
๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนแกวมณี ๔ เหลี่ยม ทีบ่ ุคคลโยนขึ้นขางบน ตกลงมา
ทางเหลี่ยมใดๆ ก็ยอมตั้งอยูต ามเหลี่ยมที่ตงั้ ลงมานั้นเอง ฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว
ทั้งหลาย เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะเหตุแหงสมบัตแิ หงการงานทางกาย
๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล เพราะเหตุแหงสมบัตแิ หงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมี
ความตั้งใจเปนกุศล หรือเพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปน
กุศล ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๖
กรรมสูตรที่ ๒
[๑๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความสิ้นสุดกรรมที่สัตว
ตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นแล อันสัตวผูทําพึงไดเสวยในปจจุบนั ในอัตภาพถัดไป หรือ
ในอัตภาพตอๆ ไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวการทําที่สุดทุกขแหงกรรมที่

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 271
สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลายในขอนัน้ ความวิบัติอนั เปนโทษแหงการงานทางกาย
๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ความวิบัตอิ ันเปน
โทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปน
วิบาก ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตัง้ ใจเปนอกุศล ยอมมีทุกข
เปนกําไร มีทกุ ขเปนวิบาก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยางอันมีความตั้งใจ
เปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้เปนผูฆาสัตว ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายความวิบัติอันเปนโทษแหงการงาน
ทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศลยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความ
ตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไรดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูพูดเท็จ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทาง
วาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศลยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยางอันมีความตั้งใจเปน
อกุศล ยอมมีทกุ ขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางไรดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลก
นี้เปนผูอยากไดของผูอื่น ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ
๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัตวทงั้ หลาย เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวนิ ิบาต นรก
เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยางอันมีความตั้งใจเปนอกุศล
เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล
หรือเพราะเหตุแหงความวิบตั ิอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความสิ้นสุดแหงกรรมที่สัตวตั้งใจกระทํา
สั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้น อันสัตวผูทําพึงไดเสวยในปจจุบัน ในอัตภาพถัดไป หรือในอัตภาพ
ตอๆ ไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวการทําที่สุดทุกขแหงกรรมที่สตั วตั้งใจ
กระทําสั่งสมขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลายในขอนั้นสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความ
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ตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก สมบัตแิ หงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมี
ความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสขุ เปนกําไร มีสุขเปนวิบาก สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอม
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการ
ฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไรมีสุขเปนวิบาก อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตัง้ ใจเปนกุศล ยอม
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการ
พูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายสมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไรมีสุขเปนวิบาก อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมี
สุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไม
อยากไดของผูอื่น ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจ
เปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัตวทงั้ หลาย เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะเหตุ
แหงสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศลเพราะเหตุแหงสมบัติแหง
การงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล หรือเพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางใจ
๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ฯ
จบสูตรที่ ๔
กรรมสูตรที่ ๓
[๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความสิ้นสุดแหงกรรมที่สัตวตั้งใจ
กระทําสั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นแลอันสัตวผูทาํ พึงไดเสวยในปจจุบันในอัตภาพถัดไป หรือใน
อัตภาพตอๆ ไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมรแู ลวยอมไมกลาวการทําที่สุดทุกขแหงกรรมที่สัตว
ตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกนัน้ นั่นแล เปนผูปราศจากอภิชฌาปราศจากพยาบาท
ไมลุมหลง มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู
ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งทิศเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลาในที่ทกุ สถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหรคต
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู อริยสาวกนัน้ ยอมรูอ ยางนี้วา ในกาลกอนแล
จิตของเรานี้เปนจิตเล็กนอย เปนจิตไมไดอบรมแลว แตบดั นี้ จิตของ เรานี้ เปนจิตหาประมาณ
มิได เปนจิตอบรมดีแลว ก็กรรมที่ทําแลวพอประมาณอยางใดอยางหนึ่งนั้นยอมไมเหลืออยู
ไมตั้งอยูในจิตของเรานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือ
หากในเวลายังเปนเด็ก เด็กนีพ้ ึงเจริญเมตตาเจโตวิมุติไซร พึงทําบาปกรรมบางหรือ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา ไมใชเชนนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ก็ทุกขจะพึงถูกตองบุคคลผูไมทําบาปกรรมและหรือ ฯ
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยวาทุกขจักถูกตองบุคคลผูไม
ทําบาปกรรมไดแตที่ไหน ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมตตาเจโตวิมตุ ินี้ อันสตรีหรือบุรุษ พึงเจริญแล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กายนี้มิไดมีสวนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปไดดกู รภิกษุทั้งหลาย สัตวผูมีอัน
จะตองตายเปนสภาพนี้ เปนผูมีจิตเปนเหตุ สัตวนั้นยอมรูอยางนี้วาบาปกรรมไรๆ ของเรา
อันกรัชกายนีท้ ําแลวในกาลกอน บาปกรรมนั้นทั้งหมด เปนกรรมอันเราพึงเสวยในอัตภาพนี้
จักไมติดตามไป ดังนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุติ อันภิกษุผูมีปญญา ผูยังไมแทงตลอด
วิมุติอันยิ่ง ในธรรมวินัยนี้อบรมแลว ดวยประการอยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเปน
พระอนาคามี ฯ
พระอริยสาวกมีจิตประกอบดวยกรุณา มุทิตา อุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู
ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกันโดยนัยนี้ ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องลาง เบื้องขวาง
แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลาในที่ทกุ สถาน ดวยจิตอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย
เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมคี วามเบียดเบียนอยู อริยสาวกนั้นยอมรูอยางนี้วา
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ในกาลกอนแล จิตของเรานี้เปนจิตเล็กนอย เปนจิตไมไดอบรมแลว แตบัดนี้ จิตของเรานี้
เปนจิตหาประมาณมิได เปนจิตอบรมดีแลว ก็กรรมที่ทําแลวพอประมาณอยางใดอยางหนึ่งนัน้
ยอมไมเหลืออยูไมตั้งอยูใ นจิตของเรานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน คือ หากวาในเวลายังเปนเด็ก เด็กนี้พึงเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตไิ ซร พึงกระทําบาปกรรมบางหรือ ฯ
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็ทุกขจะพึงถูกตองบุคคลผูไมทําบาปกรรมและหรือ ฯ
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยวาทุกขจักถูกตองบุคคลผูไม
ทําบาปกรรมไดแตที่ไหน ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาเจโตวิมตุ ินี้ อันสตรีหรือบุรุษพึงเจริญแล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กายนี้มิไดมีสวนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวผูมีอัน
จะตองตายเปนสภาพนี้ เปนผูมีจิตเปนเหตุ สัตวนั้นยอมรูอยางนี้วา บาปกรรมไรๆ ของเรา
อันกรัชกายนีท้ ําแลวในกาลกอน บาปกรรมนั้นทั้งหมด อันเราจะพึงเสวยในอัตภาพนี้ จักไม
ติดตามไปดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลายอุเบกขาเจโตวิมุติ อันภิกษุผูมีปญญา ผูยังไมแทงตลอดวิมุตติ
อันยิ่ง ในธรรมวินัยนี้เจริญแลวดวยประการอยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเปนพระอนาคามี ฯ
จบสูตรที่ ๙
พราหมณสูตร
[๑๙๗] ครั้งนั้นแล พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัย
เครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติอธรรมและ
การประพฤติไมสม่ําเสมอ สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก ฯ
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พร. ทานพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเลา เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัตวบางพวกใน
โลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติธรรมและประพฤติสม่ําเสมอ สัตว
บางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
พร. ขาพเจายังมิรูทั่วถึงอรรถแหงภาษิตโดยยอของทานพระโคดมผูเจริญนี้โดยพิสดาร
ขอประทานโอกาส ขอทานพระโคดมผูเจริญโปรดทรงแสดงธรรมโดยประการที่ขาพระองคจะพึงรู
ทั่วถึงอรรถแหงภาษิตโดยยอของทานพระโคดมผูเจริญนี้โดยพิสดารเถิด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ฯ
พราหมณนนั้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร
พราหมณ การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอทางกายมี ๓ อยาง การประพฤติ
อธรรมการประพฤติไมสม่ําเสมอทางวาจามี ๔ อยาง การประพฤติอธรรมและการประพฤติไม
สม่ําเสมอทางใจมี ๓ อยาง ฯ
ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอทางกายมี ๓ อยาง
อยางไร ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตวฯลฯ ดูกรพราหมณ การประพฤติ
อธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอทางกายมี๓ อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอทางวาจามี ๔ อยาง
อยางไรเลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูก ลาวเท็จ ฯลฯ ดูกรพราหมณ
การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอทางวาจามี ๔ อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอทางใจมี ๓ อยาง
อยางไรเลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูอ ยากไดของผูอื่น ฯลฯ ดูกรพราหมณ
การประพฤติอธรรม และการประพฤติไมสม่ําเสมอทางใจมี ๓ อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมออยางนี้แล
สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติวนิ ิบาต นรก ฯ
ดูกรพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางกายมี๓ อยาง การ
ประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางวาจามี ๔ อยาง การประพฤติธรรมและการประพฤติ
สม่ําเสมอทางใจมี ๓ อยาง ฯ
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ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางกายมี๓ อยาง อยางไร
เลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตวเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ
ดูกรพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางกายมี ๓ อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางวาจามี๔ อยาง อยางไร
เลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการกลาวเท็จเวนขาดจากการกลาวเท็จ ฯลฯ
ดูกรพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางวาจามี ๔ อยาง อยางนี้แล ฯ
ดูกรพราหมณ ก็การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางใจมี๓ อยาง อยางไร
เลา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมอยากไดของผูอื่นฯลฯ ดูกรพราหมณ
การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางใจมี๓ อยาง อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมออยางนี้แล
สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
พร. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯขอพระโคดมผูเจริญ
โปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑
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ทุติยวรรคที่ ๒
[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูถูกทอดทิ้ง
ไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิง้ ไว ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑
ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑
อยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตปองราย ๑มีความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แลเปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิง้ ไว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูถูกเชิญมาไวในสวรรค
เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการ
ฆาสัตว ๑ จากการลักทรัพย ๑ จากการประพฤติผิดในกาม ๑ จากการพูดเท็จ ๑ จากการพูด
สอเสียด ๑ จากการพูดคําหยาบ ๑ จากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตไม
ปองราย ๑มีความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล
ยอมเปนผูถูกเชิญมาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ฯ
[๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการเปนผูถูกทอด
ทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวย
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการฆาสัตว ๑ลักทรัพยดว ยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการลักทรัพย ๑
ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการพูดเท็จ ๑ พูดสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดสอเสียด ๑
พูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการพูดเพอเจอ ๑ อยากไดของผูอื่นดวยตนเอง ๑ชักชวนผูอ่นื ในการอยากไดของผูอื่น ๑
คิดปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการปองราย ๑ มีความเห็นผิดดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการเห็นผิด ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล เปนผู
ถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ เปนผูถกู เชิญมาไวในสวรรค
เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ๒๐ ประการเปนไฉนคือเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากฆาสัตว ๑เวนขาดจากการลักทรัพยดว ยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการลักทรัพย ๑ เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ เวนขาดจากการพูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการเวนจากการพูดเท็จ ๑ เวนขาดจากการพูดสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
เวนจากการพูดสอเสียด ๑ เวนขาดจากการพูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวน
จากการพูดคําหยาบ ๑ เวนขาดจากการพูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการ
พูดคําเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอื่นดวยตนเอง ๑ชักชวนผูอื่นในการไมอยากไดของผูอื่น ๑
ไมคิดปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการไมปองราย ๑ เห็นชอบดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการเห็นชอบ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล เปนผูถูก
เชิญมาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ฯ
[๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการเปนผูถูกทอดทิ้งไว
ในนรก เหมือนสิ่งของที่นําเขามาทอดทิ้งไว ธรรม ๓๐ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการฆาสัตว ๑พอใจในการฆาสัตว ๑ ลักทรัพยดว ยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการลักทรัพย ๑พอใจในการลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการพูดเท็จ ๑ พอใจการพูดเท็จ ๑ พูดสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการพูดสอเสียด ๑ พอใจในการพูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการพูดคําหยาบ ๑พูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
พูดเพอเจอ ๑ พอใจในการพูดเพอเจอ ๑อยากไดของผูอื่นดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
อยากไดของผูอื่น ๑ พอใจในการอยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตคิดปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการปองราย ๑ พอใจในการปองราย ๑ มีความเห็นผิดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
เห็นผิด ๑ พอใจในความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ
นี้แล เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการเปนผูถกู เชิญมาไวในสวรรค
เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจาก
การฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการฆาสัตว ๑ พอใจในการเวนจากการ
ฆาสัตว ๑ เวนขาดจากการลักทรัพยดว ยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการลักทรัพย ๑
พอใจในการเวนจากการลักทรัพย ๑ เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ เวน
ขาดจากการพูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการพูดเท็จ ๑ พอใจในการเวนจาก
การพูดเท็จ ๑ เวนขาดจากการพูดสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการพูด
สอเสียด ๑ พอใจในการเวนจากการพูดสอเสียด ๑ เวนขาดจากการพูดคําหยาบดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ เวนขาด
จากการพูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ พอใจในการเวน
จากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอื่นดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการไมอยากไดของผูอื่น ๑
พอใจในการไมอยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตไมปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการไมปองราย ๑
พอใจในการไมปองราย ๑ มีความเห็นชอบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเห็นชอบ ๑ พอใจ
ในการเห็นชอบ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล เปนผูถูก
เชิญมาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ฯ
[๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการเปนผูถูกทอดทิ้ง
ไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิง้ ไว ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการฆาสัตว ๑ พอใจในการฆาสัตว ๑ กลาวสรรเสริญการฆาสัตว ๑
ลักทรัพยดว ยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการลักทรัพย ๑ พอใจในการลักทรัพย ๑ กลาวสรรเสริญ
การลักทรัพย ๑ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการประพฤติผิดในกาม ๑ พอ
ใจในการประพฤติผิดในกาม ๑ กลาวสรรเสริญการประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการพูดเท็จ ๑ พอใจในการพูดเท็จ ๑ กลาวสรรเสริญการพูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดสอเสียด ๑ พอใจในการพูดสอเสียด ๑ กลาวสรรเสริญ
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การพูดสอเสียด ๑พูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการพูด
คําหยาบ ๑ กลาวสรรเสริญการพูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูด
เพอเจอ ๑ พอใจในการพูดเพอเจอ ๑ กลาวสรรเสริญการพูดเพอเจอ ๑ อยากไดของผูอื่นดวย
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการอยากไดของผูอื่น ๑พอใจในการอยากไดของผูอื่น ๑ กลาว
สรรเสริญการอยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการปองราย ๑
พอใจในการปองราย ๑กลาวสรรเสริญการปองราย ๑ มีความเห็นผิดดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในความเห็นผิด ๑ พอใจในความเห็นผิด ๑ กลาวสรรเสริญความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนีแ้ ล เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรกเหมือนสิ่งของที่เขานํา
มาทอดทิ้งไว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ เปนผูถกู เชิญมาไวในสวรรค
ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนจากการฆาสัตวดว ยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
เวนจากการฆาสัตว ๑ พอใจในการเวนจากการฆาสัตว ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการฆาสัตว ๑
เวนขาดจากการลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการลักทรัพย ๑ พอใจในการ
เวนจากการลักทรัพย ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการลักทรัพย ๑ เวนขาดจากการประพฤติผิด
ในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการเวนขาด
จากการประพฤติผิดในกาม ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ เวนขาด
จากการพูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการพูดเท็จ ๑ พอใจในการเวนจากการ
พูดเท็จ ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการพูดเท็จ ๑ เวนขาดจากการพูดสอเสียดดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการพูดสอเสียด ๑ พอใจในการเวนจากการพูดสอเสียด ๑ กลาว
สรรเสริญการเวนจากการพูดสอเสียด ๑ เวนขาดจากการพูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑กลาวสรรเสริญการเวน
จากการพูดคําหยาบ ๑ เวนขาดจากการพูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการ
พูดเพอเจอ ๑ พอใจในการเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการพูดเพอเจอ ๑
ไมอยากไดของผูอื่นดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการไมอยากไดของผูอื่น ๑ พอใจในการไม
อยากไดของผูอื่น ๑ กลาวสรรเสริญการไมอยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตไมปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการไมปองราย ๑ พอใจในการไมปองราย ๑ กลาวสรรเสริญการไมปองราย ๑ มีความ
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เห็นชอบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบ ๑ พอใจในความเห็นชอบ ๑ กลาว
สรรเสริญความเห็นชอบ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล
เปนผูถูกเชิญมาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ฯ
[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการยอมบริหารตน
ใหถูกกําจัดถูกทําลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตวฯลฯ มีความเห็นผิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด
ถูกทําลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด
ไมใหถูกทําลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ มีความ
เห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล ยอมบริหารตนไมให
ถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด
ถูกทําลาย ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดว ยตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอื่นใน
ความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตน
ใหถูกกําจัด ถูกทําลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด
ไมใหถูกทําลาย ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ
ชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนีแ้ ล
ยอมบริหารตนไมใหถกู กําจัด ไมใหถกู ทําลาย ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด
ถูกทําลาย ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดว ยตนเอง ฯลฯ พอใจในความ
เห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูก
กําจัด ถูกทําลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูก
กําจัด ไมใหถกู ทําลาย ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดว ย
ตนเอง ฯลฯ พอใจในความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ
นี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถกู ทําลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด
ถูกทําลาย ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดว ยตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญ
ความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนให
ถูกกําจัด ถูกทําลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด
ไมใหถูกทําลาย ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ
กลาวสรรเสริญความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล
ยอมบริหารตนไมใหถกู กําจัด ไมใหถกู ทําลาย ฯ
จบทุติยวรรคที่ ๒
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ตติยวรรคที่ ๓
[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม๑๐ ประการ เมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงอุบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๑๐ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ
มีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็น
ชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เมือ่ ตายไป ยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการเมื่อตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดว ย
ตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอื่นในความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐
ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ
ชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนีแ้ ล
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการเมื่อตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉนคือเปนผูฆาสัตวดวย
ตนเอง ฯลฯ พอใจในความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ
นี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ
พอใจในความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนีแ้ ล เมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๔๐ประการ เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๔๐ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตวดวย
ตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญความเห็นผิดดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐
ประการนี้แล เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ เมื่อตายไปยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ
กลาวสรรเสริญความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ พึงทราบวาเปนพาล ธรรม
๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นผิดดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนพาล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวฯลฯ มีความเห็นชอบ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๒๐
ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯชักชวนผูอื่นในความเห็นผิด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม๒๐ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนคนพาล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต
ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอื่น
ในความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล พึงทราบวา
เปนบัณฑิต ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ พึงทราบวาเปนคนพาล
ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดว ยตนเอง ฯลฯพอใจในความเห็นผิด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนีแ้ ล พึงทราบวาเปนคนพาล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต
ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ พอใจในความ
เห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนีแ้ ล พึงทราบวาเปน
บัณฑิต ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ พึงทราบวา เปนพาล
ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดว ยตนเอง ฯลฯกลาวสรรเสริญความเห็นผิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ประการนี้แล พึงทราบวาเปนคนพาล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต
ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญ
ความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล พึงทราบวา
เปนบัณฑิต ฯ
จบตติยวรรคที่ ๓
[๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑อาหาเร ปฏิกูลสัญญา ๑
สัพพโลเก อนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเข อนัตตสัญญา ๑
ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อัน
บุคคลควรเจริญ เพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ ฯ
[๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑อาหาเร ปฏิกูลสัญญา ๑
สัพพโลเก อนภิรตสัญญา ๑ อัฏฐิกสัญญา ๑ ปุฬวุ กสัญญา ๑ วินีลกสัญญา ๑ วิปุพพกสัญญา ๑
วิจฉิททกสัญญา ๑ อุทธุมาตกสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลควร
อบรมเพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ ฯ
[๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมา
กัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑สัมมาสมาธิ ๑ สัมมาญาณะ ๑
สัมมาวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ประการนี้ อันบุคคลควรเจริญเพื่อความรูยงิ่ ซึ่งราคะ ฯ
[๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อความกําหนดรู
เพื่อความหมดสิ้นไป เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสือ่ มไปเพื่อคลายไป เพื่อดับ
เพื่อสงบระงับ เพื่อสละ เพื่อความสลัดออกไปซึ่งราคะธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ
สัมมาทิฏฐิ ... สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล อันบุคคลควรเจริญเพื่อ
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กําหนดรู เพื่อความหมดสิ้นไปเพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพื่อคลายไป
เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อสละ เพื่อสลัดออกไปซึ่งราคะ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อความรูยิ่งเพื่อกําหนดรู
เพื่อความหมดสิ้นไป เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสือ่ มไปเพื่อความคลายไป
เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อสละ เพื่อความสลัดออกไปซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ
มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะมายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ
ปมาทะ ธรรม ๑๐ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ... สัมมาวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐
ประการนี้แล อันบุคคลควรเจริญเพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความหมดสิ้นไป เพือ่ ละ
เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสือ่ มไป เพื่อความคลายไป เพื่อดับเพื่อสงบระงับ เพื่อสละ
เพื่อความสลัดออกไปซึ่งโทสะ โมหะ โกธะอุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา
สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะมานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯ
จบปญจมปณณาสกที่ ๕
จบทสกนิบาต

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 288
นิสสายวรรคที่ ๑
๑. กิมัตถิยสูตร
[๒๐๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ศีลที่เปนกุศลมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส พระผูมีพระภาคตรัส
ตอบวา ดูกรอานนทศีลที่เปนกุศล มีความไมเดือดรอนเปนผล มีความไมเดือดรอนเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ความไมเดือดรอนมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ก็ความไมเดือดรอนมีความปราโมทยเปนผล มีความปราโมทยเปน
อานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความปราโมทยมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ความปราโมทยมีปติเปนผล มีปติเปนอานิสงส
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปติมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ปติมีปสสัทธิเปนผล มีปสสัทธิเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปสสัทธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส
พ. ดูกรอานนท ปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สุขมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สมาธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท สมาธิมียถาภูตญาณทัสนะเปนผล มียถาภูตญาณทัสนะเปนอานิสงส ฯ
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อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ยถาภูตญาณทัสนะมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท ยถาภูตญาณทัสนะมีนิพพิทาเปนผล มีนิพพิทาเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็นิพพิทามีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท นิพพิทามีวิราคะเปนผล มีวิราคะเปนอานิสงส ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็วิราคะมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส ฯ
พ. ดูกรอานนท วิราคะมีวิมุตติญาณทัสนะเปนผล มีวมิ ุตติญาณทัสนะเปนอานิสงส
ดูกรอานนท ศีลที่เปนกุศลมีความไมเดือดรอนเปนผล มีความไมเดือดรอนเปนอานิสงส
ความไมเดือดรอน มีความปราโมทยเปนผล มีความปราโมทยเปนอานิสงส ความปราโมทย
มีปติเปนผล มีปติเปนอานิสงส ปติมีปสสัทธิเปนผลมีปสสัทธิเปนอานิสงส ปสสัทธิมีสุข
เปนผล มีสุขเปนอานิสงส สุขมีสมาธิเปนผลมีสมาธิเปนอานิสงส สมาธิมียถาภูตญาณทัสนะ
เปนผล มียถาภูตญาณทัสนะเปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสนะมีนิพพิทาเปนผล มีนิพพิทา
เปนอานิสงส นิพพิทามีวิราคะเปนผล มีวริ าคะเปนอานิสงส วิราคะมีวิมุตติญาณทัสนะเปนผล
มีวิมุตติญาณทัสนะเปนอานิสงสดวยประการดังนี้แล ดูกรอานนท ศีลที่เปนกุศลยอมยังความ
เปนพระอรหันตใหบริบูรณโดยลําดับ ดวยประการดังนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑
เจตนาสูตร
[๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีลไมตองทําดวยเจตนาวา
ขอความไมเดือดรอนจงเกิดขึ้นแกเราเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ความไมเดือดรอนเกิดขึ้นแก
บุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีลนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูไมมีความเดือดรอน
ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอความปราโมทยจงเกิดขึน้ แกเราเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีค่ วาม
ปราโมทยเกิดขึ้นแกบุคคลผูไมมีความเดือดรอนนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมี
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ความปราโมทยไมตองทําดวยเจตนาวา ขอปติจงเกิดขึน้ แกเราเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ปติ
เกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความปราโมทยนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีใจประกอบดวยปติ
ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอกายของเราจงสงบเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่กายของบุคคลผูมีใจ
ประกอบดวยปติสงบนี้ เปนธรรมดาดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีกายสงบแลว ไมตองทําดวย
เจตนาวา ขอเราจงเสวยสุขเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีกายสงบแลวเสวยสุขนี้
เปนธรรมดาดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีสุข ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอจิตของเราจงตั้งมั่นเถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่จิตของบุคคลผูมีสุขตั้งมั่นนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูมีจิตตั้งมั่น ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอเราจงรูจงเห็นตามเปนจริงเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขอที่บุคคลผูมีจิตตั้งมั่นแลวรูเห็นตามเปนจริงนี้เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูรูเห็น
ตามเปนจริง ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอเราจงเบื่อหนายเถิด ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ขอที่บคุ คลผูรูเห็น
ตามเปนจริงเบือ่ หนายนี้ เปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเบื่อหนาย ไมตองทําดวยเจตนาวา
ขอเราจงคลายกําหนัดเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูเบื่อหนายคลายกําหนัดนี้ เปนธรรมดา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีจิตคลายกําหนัดแลวไมตองทําดวยเจตนาวา ขอเราจงทําใหแจงซึ่ง
วิมุตติญาณทัสนะเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลคลายกําหนัดแลวทําใหแจงซึ่งวิมุตติญาณ
ทัสนะนี้ เปนธรรมดาดูกรภิกษุทั้งหลาย วิราคะมีวิมุตติญาณทัสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสสนะ
เปนอานิสงส นิพพิทามีวิราคะเปนผล มีวริ าคะเปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาเปนผล
มีนิพพิทาเปนอานิสงส สมาธิมียถาภูตญาณทัสนะเปนผลมียถาภูตญาณทัสนะเปนอานิสงส
สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงสปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปนอานิสงส ปติมีปสสัทธิ
เปนผล มีปสสัทธิเปนอานิสงส ความปราโมทยมีปติเปนผล มีปติเปนอานิสงส ความไม
เดือดรอนมีความปราโมทยเปนผล มีความปราโมทยเปนอานิสงส ศีลที่เปนกุศลมีความไม
เดือดรอนเปนผล มีความไมเดือดรอนเปนอานิสงส ดวยประการดังนีแ้ ลดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมทั้งหลายยอมหลั่งไหลไปสูธรรมทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายยอมยังธรรมทั้งหลายใหบริบูรณ
เพื่อการถึงฝง (คือนิพพาน) จากสถานอันมิใชฝง (คือสังสารวัฏ) ดวยประการฉะนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๒
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อุปนิสาสูตรที่ ๑
[๒๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิปฏิสารชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว
เมื่ออวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อความ
ปราโมทยไมมี ปติชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีความปราโมทยวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปติไมมี ปสสัทธิ
ชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมีปติวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปสสัทธิไมมี สุขชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมี
ปสสัทธิวิบัติขจัดเสียแลว เมือ่ สุขไมมี สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสุขวิบัติขจัดเสียแลว
เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสนะ ชือ่ วามีเหตุอนั บุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติขจัดเสียแลว
เมื่อยถาภูตญาณทัสนะไมมี นิพพิทาชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมียถาภูตญาณทัสนะวิบัตขิ จัดเสียแลว
เมื่อนิพพิทาไมมี วิราคะชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมีนิพพิทาวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อวิราคะไมมี
วิมุตติญาณทัสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบตั ิแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น
ยอมไมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกนของตนไมนั้น ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิปฏิสารชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อ
อวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ วิมุตติ
ญาณทัสนะชือ่ วามีเหตุอนั บุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดว ยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุ
สมบูรณ เมื่ออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรม
มีเหตุสมบูรณ เมื่อความปราโมทยมีอยู ปตขิ องบุคคลผูสมบูรณดวยความปราโมทย ยอมเปน
ธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อปติมอี ยูปสสัทธิของบุคคลผูสมบูรณดวยปติ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ
เมื่อปสสัทธิมีอยู สุขของบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมือ่ สุขมีอยู
สัมมาสมาธิของบุคคลผูสมบูรณดวยสุข ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณเมือ่ สัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูต
ญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อยถาภูตญาณ
ทัสนะมีอยู นิพพิทาของบุคคลผูสมบูรณดวยยถาภูตญาณทัสนะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ
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เมื่อนิพพิทามีอยูวิราคะของบุคคลผูสมบูรณดว ยนิพพิทา ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อวิราคะ
มีอยู วิมุตติญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณ แมกะเทาะของตนไมนั้น
ก็ยอมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกนของตนไมนั้น ก็ยอมถึงความบริบูรณ
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุ
สมบูรณ เมื่ออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรม
มีเหตุสมบูรณ ฯลฯ วิมุตติญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๓
อุปนิสาสูตรที่ ๒
[๒๑๑] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุผูมีอายุทงั้ หลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
อวิปฏิสารชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่ออวิปฏิสารไมมี ความปราโมทย
ชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ... เมื่อวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสนะ
ชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น
ยอมไมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอ มไมถึงความบริบูรณ
ฉันใด ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อ
อวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ วิมุตติ
ญาณทัสนะชือ่ วามีเหตุอนั บุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุ
สมบูรณ เมื่อวิปฏิสารมีอยู ... เมื่อวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ
ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฯ
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ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณ แมกะเทาะของตนไมนั้น
ยอมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอมถึงความบริบูรณ ฉันใด
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีลสมบูรณดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ
เมื่ออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรมมีเหตุ
สมบูรณ ฯลฯ วิมุตติญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๔
อุปนิสาสูตรที่ ๓
[๒๑๒] ณ ที่นั้นแล ทานพระอานนทไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรผูม ีอายุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทไดกลาววาดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
อวิปฏิสารชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูทุศีล มีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อวิปฏิสารไมมี ความ
ปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ... เมื่อวิราคะไมมี วิมตุ ติญาณทัสนะ
ชื่อวามีเหตุอนั บุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น
ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอ มไมถึงความบริบูรณ
ฉันใด ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อ
อวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ
วิมุตติญาณทัสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีลยอมเปนธรรม
มีเหตุสมบูรณ เมื่ออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอม
เปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ... เมื่อวิราคะมีอยูว ิมุตติญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ
ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฯ
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ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณ แมกะเทาะของตนไมนั้น
ก็ยอมถึงความบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอมถึงความบริบูรณ
ฉันใด ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีลสมบูรณดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุ
สมบูรณ เมื่ออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรม
มีเหตุสมบูรณ ฯลฯ วิมุตติญาณทัสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๕
พยสนสูตร
[๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายติเตียนพระอริยเจา
ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส ที่ภิกษุนั้นจะไมพึงถึงความฉิบหาย ๑๑ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง
ความฉิบหาย ๑๑ อยางเปนไฉน คือ ไมบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ ๑ เสื่อมจากธรรมที่บรรลุ
แลว ๑ สัทธรรมของภิกษุนั้นยอมไมผองแผว ๑ เปนผูเขาใจวาไดบรรลุในสัทธรรม ๑ เปนผู
ไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ๑ ตองอาบัตเิ ศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง ๑ บอกลาสิกขาเวียนมา
เพื่อหินภาพ ๑ ถูกตองโรคอยางหนัก ๑ ยอมถึงความเปนบา คือ ความฟุง ซานแหงจิต ๑
เปนผูหลงใหลทํากาละ ๑ เมือ่ ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุใดดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายติเตียนพระอริยเจา ขอนีม้ ิใชฐานะ มิใชโอกาส
ที่ภิกษุนั้นจะไมพึงถึงความฉิบหาย ๑๑ อยาง อยางใดอยางหนึ่งนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
สัญญาสูตร
[๒๑๔] ครัง้ นั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
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พระองคผูเจริญ พึงมีหรือหนอแล การที่ภกิ ษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวี
ธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ไม
พึงมีความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุวาเปน
วาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากาสานัญจายตนะวาเปนอากาสานัญจายตนะเปน
อารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนะ วาเปนวิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมี
ความสําคัญในอากิญจัญญายตนะวาเปนอากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญใน
เนวสัญญานาสัญญายตนะวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญใน
โลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ
ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงทีไ่ ดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่
แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวา พึงเปนผูมีสัญญา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา พึงมีไดอานนท การทีภ่ กิ ษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึง
มีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ทีต่ รองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปน
ผูมีสัญญา ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ พึงมีไดอยางไรเลา การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไม
พึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ที่ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึง
เปนผูมีสัญญา ฯ
พ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีสัญญาอยางนี้วาธรรมชาตินั่นสงบ
ธรรมชาตินั้นประณีต คือ ความสงบแหงสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา
ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพานดูกรอานนท พึงมีไดอยางนี้แล การที่ภิกษุไดสมาธิโดย
ประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญใน
อาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ไมพงึ มีความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ
ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากาสาณัญ
จายตนะวาเปนอากาสนัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนะวาเปน
วิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากิญจัญญายตนะวาเปนอากิญจัญญายตนะ
เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะ วาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะ
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เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกนี้วา เปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพงึ มีความสําคัญในโลก
หนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็นเสียงที่ไดยนิ อารมณที่ทราบ
ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจาก
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลว เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู
ครั้นแลว ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ พึงมี
ไดหรือหนอแล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาต
ุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบธรรมที่รูแจง
ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานอานนทผูมีอายุ พึงมีได การที่ภกิ ษุไดสมาธิ โดย
ประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญ
ในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยนิ อารมณที่ทราบธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ทีแ่ สวงหาแลว ที่ตรอง
ตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
อา. ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดอยางไรเลา การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการ
ที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯไมพึงมีความสําคัญในรูปที่
ไดเห็น เสียงทีไ่ ดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจงที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตาม
แลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
สา. ดูกรทานอานนทผูมีอายุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีสัญญาอยางนี้วา ธรรมชาติ
นั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้น
ตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพานดูกรทานอานนทผูมีอายุ พึงมีไดอยางนีแ้ ล การ
ที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ
ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงทีไ่ ดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่
แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวา พึงเปนผูมีสัญญา ฯ
อา. ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว การที่อรรถกับอรรถ
พยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดาและของสาวก เปรียบเทียบไดกนั เสมอกัน ไม
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ผิดกัน ในบทที่เลิศ ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ เมื่อกี้นกี้ ระผมเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ได
ทูลถามเนื้อความอันนี้ แมพระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณเนื้อความอันนี้ ดวยบทเหลานี้ ดวย
พยัญชนะเหลานี้ แกกระผมเหมือนที่ทานพระสารีบุตรพยากรณ ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ
นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว การที่อรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดาและ
ของพระสาวก เปรียบเทียบกันได เสมอกัน ไมผิดกัน ในบทที่เลิศนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
มนสิการสูตร
[๒๑๕] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ พึงมีไดหรือหนอแล การทีภ่ ิกษุไดสมาธิโดยประการทีต่ นไมพึงกระทําจักษุไวในใจ
ไมพึงกระทํารูปไวในใจ ไมพึงกระทําเสียงไวในใจ ไมพึงกระทําจมูกไวในใจ ไมพงึ
กระทํากลิ่นไวในใจ ไมพึงกระทําลิ้นไวในใจ ไมพึงกระทํารสไวในใจ ไมพึงกระทํากายไวในใจ
ไมพึงกระทําโผฏฐัพพะไวในใจ ไมพึงกระทําปฐวีธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําอาโปธาตุไวในใจ
ไมพึงกระทําเตโชธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําวาโยธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําอากาสานัญจายตนะไว
ในใจ ไมพึงกระทําวิญญาณัญจายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําอากิญจัญญายตนะไวในใจ ไมพึง
กระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําโลกนี้ไวในใจ ไมพึงกระทําโลกหนาไว
ในใจ ไมพึงกระทํารูปที่ไดเห็น เสียงทีไ่ ดยิน อารมณทที่ ราบธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวง
หาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงทําไวในใจ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท พึงมีได การที่ภิกษุไดสมาธิ โดยประการที่
ตนไมพึงกระทําจักษุไวในใจ ไมพึงกระทํารูปไวในใจ ... ไมพึงกระทํารูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยนิ
อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ทีต่ รองตามแลวดวยใจ ไวในใจ ก็
แตวาพึงทําไวในใจ ฯ
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อา. ขาแตพระองคผูเจริญ พึงมีไดอยางไร การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึง
กระทําจักษุไวในใจ ฯลฯ ไมพึงกระทํารูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยินอารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง
ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจไวในใจ ก็แตวาพึงทําไวในใจ ฯ
พ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําไวในใจอยางนี้วาธรรมชาตินั่นสงบ
ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา
ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพาน ดูกรอานนท พึงมีไดอยางนี้แล การที่ภิกษุไดสมาธิโดย
ประการที่ตนไมพึงกระทําจักษุไวในใจ ไมพึงกระทํารูปไวในใจ ไมพึงกระทําหูไวในใจ ไมพึง
กระทําเสียงไวในใจ ไมพึงกระทําจมูกไวในใจ ไมพึงกระทํากลิ่นไวในใจ ไมพึงกระทําลิ้นไว
ในใจ ไมพึงกระทํารสไวในใจ ไมพึงกระทํากายไวในใจ ไมพึงกระทําโผฏฐัพพะไวในใจ ไมพึง
กระทําปฐวีธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําอาโปธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําเตโชธาตุไวในใจ ไมพึง
กระทําวาโยธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําอากาสานัญจายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําวิญญาณัญจายตนะ
ไวในใจ ไมพึงกระทําอากิญจัญญายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะไวในใจ
ไมพึงกระทําโลกนี้ไวในใจ ไมพึงกระทําโลกหนาไวในใจ ไมพึงกระทํารูปที่ไดเห็นเสียงที่ไดยนิ
อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ทีต่ รองตามแลวดวยใจ ไวในใจ ก็
แตวาพึงกระทําไวในใจ ฯ
จบสูตรที่ ๘
อเสขสูตร
[๒๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูที่อิญชกาวสถาคาร ในนาทิกคาม ครั้ง
นั้นแล ทานพระสันธะไดเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผูม ีพระภาคแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระสันธะวา ดูกรสันธะ
เธอจงเพงแบบการเพงของมาอาชาไนย อยาเพงแบบการเพงของมากระจอก ดูกรสันธะ ก็การ
เพงของมากระจอกยอมมีอยางไร ดูกรสันธะ ธรรมดามากระจอกถูกเขาผูกไวใกลรางขาวเหนียว
ยอมเพงวา ขาวเหนียวๆ ดังนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมากระจอกทีเ่ ขาผูกไวใกลรางขาว
เหนียวยอมไมมีความคิดอยางนี้วา วันนี้ สารถีผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอแล เราจักทํา
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อะไรตอบแกเขา ดังนี้ มากระจอกนั้นถูกเขาผูกไวใกลรางขาวเหนียว ยอมเพงวา ขาวเหนียวๆ
ดังนี้ ฉันใด ดูกรสันธะบุรุษกระจอกบางคนในธรรมวินยั นี้ ก็ฉนั นั้นเหมือนกันแล อยูท ี่ปาก็ดี
อยูที่โคนตนไมก็ดี อยูที่เรือนวางเปลาก็ดี มีจิตถูกกามราคะกลุมรุมแลว ถูกกามราคะครอบงํา
แลว และยอมไมรูอุบายเครื่องสลัดกามราคะ ที่เกิดขึน้ แลวตามความเปนจริงบุรุษกระจอกนัน้ ทํา
กามราคะนั่นแหละในภายในแลว ยอมเพง ยอมเพงตางๆยอมเพงเนืองนิตย ยอมเพงฝายต่ํา
มีจิตอันพยาบาทกลุมรุมแลว อันพยาบาทครอบงําแลว ... มีจิตอันถีนมิทธะกลุมรุมแลว อันถีน
มิทธะครอบงําแลว ...มีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุมแลว อันอุทธัจจกุกกุจจะครอบงําแลว ... มีจิต
อันวิจกิ ิจฉากลุม รุมแลว อันวิจิกิจฉาครอบงําแลว และยอมไมรูอุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิด
ขึ้นแลว ตามความเปนจริง บุรุษกระจอกนัน้ ทําวิจกิ ิจฉานัน่ แหละในภายในแลว ยอมเพง
ยอมเพงตางๆ ยอมเพงเนืองนิตย ยอมเพงฝายต่ําบุรุษกระจอกนั้น ยอมอาศัยปฐวีธาตุเพงบาง
ยอมอาศัยอาโปธาตุเพงบาง ยอมอาศัยเตโชธาตุเพงบาง ยอมอาศัยวาโยธาตุเพงบาง ยอมอาศัย
อากาสานัญจายตนะเพงบาง ยอมอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพงบาง ยอมอาศัยอากิญจัญญายตนะ
เพงบางยอมอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพงบาง ยอมอาศัยโลกนี้เพงบาง ยอมอาศัยโลกหนา
เพงบาง ยอมอาศัยรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยนิ อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหา
แลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ เพงบาง ดูกรสันธะการเพงของบุรุษกระจอกยอมมีดว ยประการ
อยางนี้แล ฯ
ดูกรสันธะ ก็การเพงของมาอาชาไนยยอมมีอยางไร ดูกรสันธะ ธรรมดามาอาชาไนย
ที่เจริญ ถูกเขาผูกไวใกลรางขาวเหนียว ยอมไมเพงวา ขาวเหนียวๆดังนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะมาอาชาไนยที่เจริญ ถูกเขาผูกไวใกลรางขาวเหนียว ยอมมีความคิดอยางนีว้ า วันนี้ สารถี
ผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอแล เราจะกระทําอะไรตอบเขา ดังนี้ มาอาชาไนยนัน้ ถูกเขา
ผูกไวใกลรางขาวเหนียว ยอมไมเพงวา ขาวเหนียวๆ ดังนี้ ดูกรสันธะ ดวยวามาอาชาไนยที่
เจริญ ยอมพิจารณาเห็นการถูกปะฏักแทงวา เหมือนคนเปนหนี้ครุนคิดถึงหนี้เหมือนคนถูก
จองจํามองเห็นการจองจํา เหมือนคนผูเสือ่ มนึกเห็นความเสื่อมเหมือนคนมีโทษเล็งเห็นโทษ
ดูกรสันธะ บุรษุ อาชาไนยที่เจริญ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล อยูที่ปาก็ดี อยูท ี่โคนตนไมกด็ ี หรือ
อยูเรือนวางเปลาก็ดี ยอมไมมีจิตอันกามราคะกลุมรุมแลว อันกามราคะครอบงําแลวอยู และ
ยอมรูทั่วถึงอุบายเครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง ยอมไมมีจิตอันพยาบาท
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กลุมรุมแลว ... ยอมไมมีจิตอันถีนมิทธะกลุม รุมแลว ... ยอมไมมีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุมแลว ...
ยอมไมมีจิตอันวิจกิ ิจฉากลุม รุมแลว อันวิจิกิจฉาครอบงําแลวและยอมรูทั่วถึงอุบายเครื่องสลัด
วิจิกจิ ฉาที่เกิดขึ้นแลว บุรุษอาชาไนยนั้น ยอมไมอาศัยปฐวีธาตุเพง ยอมไมอาศัยอาโปธาตุเพง
ยอมไมอาศัยเตโชธาตุเพง ยอมไมอาศัยวาโยธาตุเพง ยอมไมอาศัยอากาสานัญจายตนะเพง ยอม
ไมอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพง ยอมไมอาศัยอากิญจัญญายตนะเพง ยอมไมอาศัยเนวสัญญานา
สัญญายตนะเพง ยอมไมอาศัยโลกนี้เพง ยอมไมอาศัยโลกหนาเพง ยอมไมอาศัยรูปทีไ่ ดเห็น
เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ
เพง ก็แตวายอมเพง ดูกรสันธะ อนึ่งเทวดาพรอมทั้งอินทร พรหม มนุษย ยอมนอบนอม
บุรุษอาชาไนยที่เจริญ ผูเพงแลวอยางนี้ แตที่ไกลเทียววา
ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน
ขาแตทานผูเปนบุรุษสูงสุด ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน
ขาพเจาทัง้ หลายรูชัดเหตุนั้นๆ ได เพราะอาศัยการเพงของทาน
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้ ทานพระสันธะไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็
บุรุษอาชาไนยที่เจริญ ผูเพง ยอมเพงอยางไร บุรุษอาชาไนยนัน้ จึงจะไมอาศัยปฐวีธาตุเพง ...
ไมอาศัยรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณทที่ ราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว
ที่ตรองตามแลวดวยใจเพง ก็แตวายอมเพง ขาแตพระองคผูเจริญ อนึ่ง เทวดาพรอมทัง้ อินทร
พรหม มนุษยยอมนอบนอมบุรุษอาชาไนยที่เจริญ ผูเพง อยางไร แตที่ไกลเทียววา
ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน
ขาแตทานผูเปนบุรุษสูงสุด ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน
ขาพเจาทัง้ หลายรูชัดเหตุนั้นๆ ได เพราะอาศัยการเพงของทาน ฯ
พ. ดูกรสันธะ ความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณยอ มเปนของแจมแจง
แกบุรุษอาชาไนยที่เจริญในธรรมวินัยนี้ ความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ
ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง
ความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญในอากาสา
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นัญจายตนะวาเปนอากาสานัญจายตนะเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญใน
วิญญาณัญจายตนะวาเปนวิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญใน
อากิญจัญญายตนะวาเปนอากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญใน
เนวสัญญานาสัญญายตนะ วาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนอารมณยอมเปนของแจมแจง
ความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญในโลกหนาวา
เปนโลกหนาเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงทีไ่ ดยิน
อารมณที่ไดทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ยอมเปน
ของแจมแจงแกบุรุษอาชาไนยที่เจริญในธรรมวินัยนี้ ฯ
ดูกรสันธะ บุรุษอาชาไนยที่เจริญ ผูเพงอยูอยางนีแ้ ล จึงไมอาศัยปฐวีธาตุเพง ไม
อาศัยอาโปธาตุเพง ไมอาศัยเตโชธาตุเพง ไมอาศัยวาโยธาตุเพงไมอาศัยอากาสานัญจายตนะเพง
ไมอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพง ไมอาศัยอากิญจัญญายตนะเพง ไมอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะ
เพง ไมอาศัยโลกนี้เพง ไมอาศัยโลกหนาเพง ไมอาศัยรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่
ไดทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจเพง ก็แตวายอมเพง
ดูกรสันธะ อนึง่ เทวดาพรอมทั้งอินทร พรหม มนุษย ยอมนอบนอมบุรุษอาชาไนยที่เจริญ
ผูเพงแลวอยางนี้ แตที่ไกลเทียววา
ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน
ขาแตทานผูเปนบุรุษสูงสุด ขาพเจาขอนอบนอมตอทาน
ขาพเจาทัง้ หลายรูชัดเหตุนั้นๆ ได เพราะอาศัยการเพง
ของทาน ฯ
จบสูตรที่ ๙
โมรนิวาปนสูตร
[๒๑๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ปริพาชการาม อันเปนที่ใหเหยื่อแก
นกยูง ใกลพระนครราชคฤห ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ประการ ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน
มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุด
กวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ศีลขันธอันเปนของ
พระอเสขะ ๑สมาธิขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ปญญาขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน
มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวนเปนผูประเสริฐสุดกวา
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการแมอื่นอีก ยอมเปนผูมีความ
สําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวา
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ อิทธิปฏิหาริย ๑ อาเทสนา
ปาฏิหาริย ๑ อนุสาสนีปาฏิหาริย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
นี้แล ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน
มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๓ ประการแมอื่นอีก ยอมเปนผูมีความ
สําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวา
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ๑ สัมมาญาณะ ๑
สัมมาวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูมีความ
สําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปน
ผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน
มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวา
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ วิชชา ๑ จรณะ ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม๒ ประการนี้แล ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจาก
โยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สดุ ลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมสนังกุมารพรหมก็ไดกลาวคาถานี้ไววา

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 303
ในหมูชนที่ยังรังเกียจกันดวยโคตร กษัตริยเปนผูประเสริฐ
สุด ทานผูสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เปนผูประเสริฐสุดกวา
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็คาถานี้นั้น สนังกุมารพรหมรอยกรองไวถูกแลวมิใชรอยกรอง
ไวผิด กลาวไวชอบแลว มิใชกลาวไมชอบ ประกอบดวยประโยชนมิใชไมประกอบดวย
ประโยชน เราเห็นดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเราก็กลาวอยางนี้วา
ในหมูชนที่ยังรังเกียจกันดวยโคตร กษัตริยเปนผูประเสริฐสุด
ทานผูสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบนิสสายวรรคที่ ๑
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กิมตั ถิยสูตร
๒. เจตนาสูตร
๓. อุปนิสาสูตรที่ ๑
๔. อุปนิสาสูตรที่ ๒
๕. อุปนิสาสูตรที่ ๓
๖. พยสนสูตร
๗. สัญญาสูตร
๘. มนสิการสูตร
๙. อเสขสูตร
๑๐. โมรนิวาปนสูตร ฯ
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ทุติยวรรคที่ ๒
มหานามสูตรที่ ๑
[๒๑๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกลพระนครกบิลพัสดุ
แควนสักกะ ก็สมัยนั้นแล ภิกษุเปนอันมาก กระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาค ดวยหวังวา
พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลวจักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน เจาศากยะพระนามวา
มหานามะไดทรงทราบขาววา ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาค ดวยหวังวา
พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน ครั้งนั้นแลเจาศากยะ
พระนามวามหานามะ เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับทรงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค
แลว ประทับนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดตรัสทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ หมอมฉันทราบขาวดังนีว้ า ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาค
ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน ดังนี้ ขาแต
พระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรมเครื่องอยูตางๆ จะพึงอยูดว ยธรรมเครื่องอยูอะไร
พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ มหาบพิตร การที่มหาบพิตรเสด็จเขามาหาตถาคตแลว
ตรัสถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดว ยธรรมเครื่องอยูตางๆ จะพึงอยูด วยธรรม
เครื่องอยูอะไร ดังนี้ เปนการสมควรแกมหาบพิตรผูเปนกุลบุตร ดูกรมหาบพิตร กุลบุตรผูมี
ศรัทธายอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีศรัทธายอมไมเปนผูบริบูรณ ผูปรารภความเพียรยอมเปนผู
บริบูรณ ผูเกียจครานยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติตั้งมั่นยอมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติหลงลืมยอม
ไมเปนผูบริบูรณ ผูมีจิตตั้งมัน่ ยอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีจติ ตั้งมั่นยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีปญญา
ยอมเปนผูบริบูรณ ผูมีปญญาทรามยอมไมเปนผูบริบูรณ ดูกรมหาบพิตรมหาบพิตรทรงตั้งอยูใน
ธรรม ๕ ประการนี้แลว พึงทรงเจริญธรรม ๖ ประการใหยิ่งขึ้นไป ดูกรมหาบพิตร ในธรรม ๖
ประการนี้ มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองค
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นั้น เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรู
แจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษ ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรมหาบพิตร สมัยใดอริยสาวกระลึกถึงตถาคต สมัยนั้น
จิตของอริยสาวกนัน้ ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนั้น
จิตของอริยสาวกนัน้ ยอมดําเนินไปตรง ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะ
ปรารภพระตถาคตยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบ
ดวยธรรม ปตยิ อมเกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติ
ยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมตั้งมั่น ดูกรมหาบพิตร
อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววาเปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความ
พยาบาทอยูใ นหมูสัตวผูมีความพยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญพุทธานุสสติ ฯ
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงพระธรรมวาพระธรรมอัน
พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอม
เขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตนดูกรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงพระธรรม
สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม
สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ ยอมดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระธรรม ยอมไดความรู
อรรถยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติยอมเกิดแกอริยสาวก
ผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบอริยสาวกผูมีกายสงบยอม
เสวยสุข จิตของอริยสาวกผูม ีสุขยอมตั้งมั่น ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววา
เปนผูถึงความสงบอยูในหมูส ัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูส ัตวผูมีความ
พยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญธรรมานุสสติ ฯ
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงพระสงฆวาพระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาค เปนผูป ฏิบตั ิดีแลว ผูป ฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ นี้คือคู
บุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี่พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรของคํานับ ควรของ
ตอนรับ ควรของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดูกร
มหาบพิตร สมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ ยอมไมถูกราคะ
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กลุมรุมไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมดําเนิน
ไปตรง ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระสงฆยอมไดความรูอรรถ
ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปตยิ อมเกิดแกอริยสาวกผูมี
ความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมใี จประกอบดวยปตยิ อมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบแลว
ยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมตั้งมั่น ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววา
เปนผูถึงความสงบอยูในหมูส ัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูส ัตวผูมีความ
พยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญสังฆานุสสติ ฯ
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงศีลของตนวาไมขาด ไมทะลุ
ไมดาง ไมพรอย เปนไทย วิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิลูบคลําไมได เปนไปเพื่อ
สมาธิ ดูกรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศีล สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นยอมไมถูก
ราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุมสมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ ยอมดําเนิน
ไปตรง ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภศีล ยอมไดความรูอรรถ ยอม
ไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติยอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความ
ปราโมทยกายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบแลวยอม
เสวยสุข จิตของอริยสาวกผูม ีสุขยอมตั้งมั่น ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววา
เปนผูถึงความสงบอยูในหมูส ัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูส ัตวผูมีความ
พยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญสีลานุสสติ ฯ
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงจาคะของตนวา เปนลาภ
ของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ที่เรามีจิตปราศจากมลทิน คือความตระหนี่ มีจาคะอันปลอยแลว
มีฝามืออันชุม ยินดีแลวในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน อยูครองเรือน
ในหมูสัตวผูถูกมลทิน คือความตระหนีก่ ลุมรุม ดูกรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงจาคะ
สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนัน้ ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม
สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ ยอมดําเนินไปตรง ดูกรมหาบพิตรอริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรง
เพราะปรารภจาคะ ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบ
ดวยธรรม ปตยิ อมเกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต - หนาที่ 307
ยอมสงบอริยสาวกผูมีกายสงบแลวยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมตั้งมั่น ดูกร
มหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววา เปนผูถึงความสงบอยูในหมูส ัตวผูถึงความไมสงบ
เปนผูไมมีความพยาบาทอยูใ นหมูสัตวผูมีความพยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญ
จาคานุสสติ ฯ
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงเทวดาทัง้ หลายวา เทวดา
ชั้นจาตุมหาราชมีอยู เทวดาชัน้ ดาวดึงสมีอยู เทวดาชัน้ ยามามีอยู เทวดาชัน้ ดุสิตมีอยู เทวดา
ชั้นนิมมานรดีมีอยู เทวดาชัน้ ปรนิมมิตสวัสดีมีอยู เทวดาชั้นพรหมกายมีอยู เทวดาชัน้ ที่สูงขึ้น
ไปกวานั้นมีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศรัทธาเชนใด จุติจากโลกนี้แลวไปบังเกิดในเทวโลก
ชั้นนั้นๆ แมเราก็มีศรัทธาเชนนั้นอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีลเชนใดจุตจิ ากโลกนี้แลว
ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนัน้ ๆ แมเราก็มีศีลเชนนั้น เทวดาเหลานั้นประกอบดวยสุตะเชนใด
จุติจากโลกนีแ้ ลวไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆแมเราก็มสี ุตะเชนนัน้ เทวดาเหลานั้นประกอบ
ดวยจาคะเชนใด จุติจากโลกนี้แลวไปบังเกิดในเทวโลกชัน้ นั้นๆ แมเราก็มีจาคะเชนนัน้ เทวดา
เหลานั้นประกอบดวยปญญาเชนใด จุติจากโลกนี้แลวไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆ แมเราก็มี
ปญญาเชนนั้น ดูกรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศรัทธาศีล สุตะ จาคะและปญญา
ของตนและของเทวดาเหลานั้น สมัยนัน้ จิตของอริยสาวกนั้นยอมไมถกู ราคะกลุมรุม ไมถูก
โทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุมสมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ ยอมดําเนินไปตรง ดูกร
มหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภเทวดาทั้งหลาย ยอมไดความรูอรรถ ยอม
ไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติยอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความ
ปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบอริยสาวกผูมีกายสงบแลวยอม
เสวยสุข จิตของอริยสาวกผูม ีสุขยอมตั้งมั่น ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววา
เปนผูถึงความสงบอยูในหมูส ัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูส ัตวผูมีความ
พยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญเทวตานุสสติ ดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
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มหานามสูตรที่ ๒
[๒๑๙] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกลพระนครกบิลพัสดุ
แควนสักกะ ก็สมัยนั้นแล เจาศากยะพระนามวามหานามะทรงหายจากประชวร คือหายจาก
ภาวะที่ประชวรไมนาน ก็สมัยนั้น ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาค ดวย
หวังวา พระผูม ีพระภาคผูมจี ีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยกาลลวงไป ๓ เดือน เจาศากยะ
พระนามวามหานามะไดทรงสดับขาววา ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาค
ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน ครั้งนั้นแล
เจาศากยะพระนามวามหานามะ เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทราบขาวมาดังนีว้ า ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อ
พระผูมีพระภาคดวยหวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน
ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูด วยธรรมเครือ่ งอยูตางๆ พึงอยูดวยธรรมเครื่องอยู
อะไร พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ มหาบพิตร การที่มหาบพิตรเสด็จเขามาหาตถาคตแลว
ตรัสถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดว ยธรรมเครื่องอยูตางๆ พึงอยูดวยธรรมเครื่อง
อยูอะไร ดังนี้ เปนการสมควรแกมหาบพิตรผูเปนกุลบุตร ดูกรมหาบพิตร กุลบุตรผูมีศรัทธา
ยอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีศรัทธา ยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูปรารภความเพียรยอมเปนผูบริบูรณ
ผูเกียจครานยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติตั้งมั่นยอมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติหลงลืมยอมไมเปนผู
บริบูรณผูมีจิตตั้งมั่นยอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีจิตตั้งมั่นยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีปญญายอมเปน
ผูบริบูรณ ผูมีปญญาทรามยอมไมเปนผูบริบูรณ ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรทรงตั้งอยูในธรรม ๕
ประการนี้แลว พึงเจริญธรรม ๖ ประการใหยิ่งขึ้นไป ดูกรมหาบพิตรในธรรม ๖ ประการนี้
พึงทรงระลึกถึงพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบาน
แลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรมหาบพิตรสมัยใด อริยสาวกระลึกถึงพระตถาคต สมัยนั้น
จิตของอริยสาวกนัน้ ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนั้น
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จิตของอริยสาวกนัน้ ยอมดําเนินไปตรง ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะ
ปรารภพระตถาคต ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบ
ดวยธรรม ปตยิ อมเกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติ
ยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบแลว ยอมเสวยสุขจิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมตั้งมั่น ดูกร
มหาบพิตร มหาบพิตรพึงเสด็จดําเนินเจริญก็ได พึงประทับยืนเจริญก็ได พึงประทับนั่งเจริญก็ได
พึงบรรทมเจริญก็ได พึงทรงประกอบการงานเจริญก็ได พึงประทับบนที่นอนอันเบียดเสียดดวย
พระโอรสและพระธิดาเจริญก็ได ซึ่งพุทธานุสสตินี้แล ฯ
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงพระธรรม...
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงพระสงฆ...
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงศีลของตน...
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงจาคะของตน...
ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงเทวดาทัง้ หลายวา เทวดา
ชั้นจาตุมหาราชมีอยู เทวดาชัน้ ดาวดึงสมีอยู ... เทวดาผูสูงขึ้นไปกวานั้นมีอยู เทวดาเหลานั้น
ประกอบดวยศรัทธาเชนใด จุติจากโลกนีแ้ ลวไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆ แมเราก็มีศรัทธา
เชนนั้น เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีล ...สุตะ ... จาคะ ... ปญญาเชนใด จุติจากโลกนีแ้ ลว
ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนัน้ ๆแมเราก็มีปญญาเชนนั้น ดูกรมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวก
ระลึกถึงศรัทธา ศีลสุตะ จาคะ และปญญา ของตนและของเทวดาเหลานั้น สมัยนัน้ จิตของ
อริยสาวกนัน้ ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุมสมัยนั้น จิตของ
อริยสาวกนัน้ ยอมดําเนินไปตรง ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภเทวดา
ทั้งหลาย ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม
ปติยอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอ มสงบ
อริยสาวกผูมีกายสงบยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมตั้งมั่น ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตร
พึงเสด็จดําเนินเจริญก็ได พึงประทับยืนเจริญก็ได พึงประทับนั่งเจริญก็ได พึงบรรทมเจริญก็ได
พึงทรงประกอบการงานเจริญก็ได พึงประทับบนที่นอนอันเบียดเสียดดวยพระโอรสและพระธิดา
เจริญก็ได ซึ่งเทวตานุสสตินแี้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๒
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นันทิยสูตร
[๒๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกลพระนครกบิลพัสดุ
แควนสักกะ ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคมีพระประสงคจะเขาจําพรรษา ณ พระนครสาวัตถี
เจาศากยะพระนามวานันทิยะไดทราบขาววาพระผูมีพระภาคมีพระประสงคจะเขาจําพรรษา
ณ พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแลเจาศากยะพระนามวานันทิยะทรงมีพระดําริวา ไฉนหนอ แม
เราก็พึงเขาจําพรรษา ณพระนครสาวัตถี เราจักประกอบการงาน และจักไดเฝาพระผูมพี ระภาค
ตามกาลอันสมควร ณ พระนครสาวัตถีนั้น ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงจําพรรษา ณ พระนครสาวัตถี เจาศากยะพระนามวา
นันทิยะ ก็เขาจําพรรษา ณ พระนครสาวัตถี ไดทรงประกอบการงานและไดเฝาพระผูมพี ระภาค
ตามกาลอันสมควร ณ พระนครสาวัตถีน้นั ก็สมัยนัน้ แลภิกษุเปนอันมากยอมกระทําจีวรกรรม
เพื่อพระผูมีพระภาค ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจวี รสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป
๓ เดือน เจาศากยะพระนามวานันทิยะไดทรงทราบขาววา ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อ
พระผูมีพระภาคดวยหวังวา พระผูมีพระภาคผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป
๓ เดือนครั้งนัน้ แล เจาศากยะพระนามวานันทิยะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ทรงถวายบังคมแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทราบขาวมาวา ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมี
พระภาค ดวยหวังวา พระผูม ีพระภาคผูมจี ีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรมเครื่องอยูตางๆ พึงอยูดวยธรรมเครื่องอยูอะไร
พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ บพิตร การที่บพิตรเสด็จมาหาตถาคตแลวตรัสถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรมเครื่องอยูตางๆพึงอยูดวยธรรมเครื่องอยูอะไร
ดังนี้ เปนการสมควรแกบพิตรผูเปนกุลบุตรแลดูกรบพิตร กุลบุตรผูมีศรัทธายอมเปนผูบริบูรณ
ผูไมมีศรัทธายอมไมเปนผูบริบูรณผูมีศีลยอมเปนผูบริบูรณ ผูทุศีลยอมไมเปนผูบริบูรณ ผู
ปรารภความเพียรยอมเปนผูบริบูรณ ผูเกียจครานยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติตั้งมั่นยอมเปนผู
บริบูรณ ผูมีสติหลงลืมยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีสมาธิยอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีสมาธิยอมไม
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เปนผูบริบูรณ ผูมีปญญายอมเปนผูบริบูรณ ผูมีปญญาทรามยอมไมเปนผูบ ริบูรณดูกรบพิตร
บพิตรทรงตั้งอยูในธรรม ๖ ประการนี้แลว พึงเขาไปตั้งสติไวภายในในธรรม ๕ ประการ ดูกร
บพิตร ในธรรม ๕ ประการนี้ บพิตรพึงทรงระลึกถึงพระตถาคตวา แมดวยเหตุนี้ๆ พระผูมี
พระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ...เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรบพิตร
บพิตรพึงเขาไปตั้งสติไวในภายใน ปรารภพระตถาคต ดวยประการดังนี้แล ฯ
อีกประการหนึ่ง บพิตรพึงทรงระลึกถึงพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดี
แลว ... อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดูกรบพิตร บพิตรพึงเขาไปตั้งสติไวในภายใน ปรารภ
พระธรรมดวยประการดังนีแ้ ล ฯ
อีกประการหนึ่ง บพิตรพึงทรงระลึกถึงกัลยาณมิตรทัง้ หลายวา เปนลาภของเราหนอ
เราไดดีแลวหนอ ที่เรามีกัลยาณมิตรผูเอ็นดู ผูใครประโยชนผูกลาวสอน ผูพร่ําสอน ดูกร
บพิตร บพิตรพึงเขาไปตั้งสติไวในภายใน ปรารภกัลยาณมิตรดวยประการดังนี้แล ฯ
อีกประการหนึ่ง บพิตรพึงทรงระลึกถึงจาคะของตนวา เปนลาภของเราหนอ เราไดดี
แลวหนอ ที่เรามีจิตปราศจากมลทินคือความตระหนี่ มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม
ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน อยูครองเรือน ในหมูสัตวผูถูกมลทิน
คือความตระหนี่ กลุมรุมแลวดูกรบพิตร บพิตรพึงเขาไปตั้งสติไวในภายใน ปรารภจาคะดวย
ประการดังนีแ้ ล ฯ
อีกประการหนึ่ง บพิตรพึงทรงระลึกถึงเทวดาทั้งหลายวาเทวดาเหลานั้นไดกลาวลวง
ความเปนสหายแหงเทวดาผูมีคําขาวเปนภักษาแลว เขาถึงกายอันสําเร็จดวยใจอยางใดอยางหนึ่ง
เทวดาเหลานัน้ ยอมไมพจิ ารณาเห็นกิจที่ควรทําของตนหรือการสั่งสมกิจที่ตนทําแลว ดูกรบพิตร
ภิกษุผูเปนอสมยวิมุตยอมไมพิจารณากิจที่ไมควรทําของตน หรือการสั่งสมกิจที่ทําแลว แมฉันใด
ดูกรบพิตร เทวดาเหลาใด กาวลวงซึ่งความเปนสหายแหงเทวดาผูมีคําขาวเปนภักษา เขาถึงกาย
อันสําเร็จดวยใจอยางใดอยางหนึ่ง เทวดาเหลานั้นยอมไมพิจารณาเห็นกิจที่ควรทําของตน หรือ
การสั่งสมกิจที่ตนทําแลว ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรบพิตร บพิตรพึงเขาไปตั้งสติไวในภายใน
ปรารภเทวดาทั้งหลาย ดวยประการดังนีแ้ ล ฯ
ดูกรบพิตร อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้แล ยอมละซึง่ อกุศลธรรม
ทั้งหลายอันลามก ยอมไมถือมั่น ดูกรบพิตร หมอที่คว่ํายอมไมกลับถูกตองสิ่งที่คายแลว
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ไฟที่ไหมลามไปจากหญา ยอมไหมของทีค่ วรไหม ยอมไมกลับมาไหมสิ่งที่ไหมแลว แมฉันใด
อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้ยอมละอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก ยอมไมถือมั่น
(อกุศลธรรมอันชั่วชาเหลานัน้ ) ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๓
สุภูติสูตร
[๒๒๑] ครัง้ นั้นแล ทานพระสุภูติกับสัทธภิกษุ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
ถามทานพระสุภูติวา ดูกรสุภูติ ภิกษุนี้ชื่อไรทานพระสุภตู ิกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุนี้ชื่อวาสัทธะ เปนบุตรอุบาสกผูมีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสุภตู ิ ก็สัทธภิกษุนี้เปนบุตรของอุบาสกผูมีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิตดวย
ศรัทธา ยอมเห็นพรอมในลักษณะของผูมีศรัทธาทั้งหลายแลหรือ ฯ
สุ. ขาแตพระผูมีพระภาค บัดนี้เปนกาลสมควรทรงแสดงลักษณะของผูมีศรัทธานั้น
ขาแตพระสุคต บัดนี้เปนกาลสมควรทรงแสดงลักษณะของผูมีศรัทธานั้น ขอพระผูมพี ระภาคพึง
ตรัสลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธาเถิดขาพระองคจักทราบบัดนี้วา ภิกษุนี้จะเห็นพรอมใน
ลักษณะของผูมีศรัทธาทั้งหลายหรือไม ฯ
พ. ดูกรสุภตู ิ ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทานพระสุภูติ
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรสุภูติ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยใน
โทษทั้งหลายมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรสุภูติ ขอที่ภกิ ษุเปนผู
มีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททัง้ หลาย แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมี
ศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสุตะมาก ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก
ทรงไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
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บริบูรณสิ้นเชิง ดูกรสุภูติ ขอที่ภิกษุเปนผูมสี ุตะมาก ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ แมนี้
ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดูกรสุภูติ ขอที่ภิกษุเปนผู
มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมเครื่องกระทําใหเปนผูวางาย เปน
ผูอดทน เปนผูร ับอนุศาสนียโ ดยเคารพ ดูกรสุภูติ ขอที่ภิกษุเปนผูวางาย เปนผูประกอบดวย
ธรรมเครื่องกระทําใหเปนผูว างาย เปนผูอดทนเปนผูรับอนุศาสนียโดยเคารพแมนี้ ก็เปนลักษณะ
แหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจคราน ในกรณียกิจทั้งสูงและต่ําของเพื่อน
สพรหมจารีทั้งหลาย ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกรณียกิจนั้น
อาจทํา อาจจัดได ดูกรสุภตู ิ ขอที่ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจคราน ฯลฯ อาจทํา อาจจัดได แมนี้ ก็เปน
ลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครธรรม กลาวคําเปนที่รกั เปนผูมีความปราโมทยอยางยิ่ง
ในธรรมอันยิ่ง ในวินัยอันยิ่ง ดูกรสุภูติ ขอทีภ่ ิกษุเปนผูใครธรรม เปนผูกลาวคําอันเปนที่รัก
มีความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินยั อันยิ่ง แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของ
ผูมีศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรม
ใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ดูกรสุภูติ ขอที่ภิกษุ
ปรารภความเพียร ฯลฯ แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔
อันมีในจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ดูกรสุภูติขอที่ภกิ ษุเปนผูไดตามปรารถนา
ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔อันมีในจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน
แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง
สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบางยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง
สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปน
อันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวฏั กัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน
เราไดมีชื่ออยางนั้นมีโคตรอยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวย
ทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น
เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ เสวยสุขมีอาหารอยางนั้น เสวยทุกข
อยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึก
ถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุทเทส ดวยประการฉะนี้ ดูกรสุภูติ
ขอที่ภิกษุระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอม
ระลึกถึงชาติกอ นไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุทเทส ดวยประการฉะนี้ แมนี้
ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีตมีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน
พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป จึงตองเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจาเปนสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป จึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอยอมเห็นหมูสัตว
ที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้
ดูกรสุภูติ ขอทีภ่ ิกษุเห็นหมูสตั วที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลวประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว
ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรสุภูติ ขอที่ภิกษุทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิง่ เอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระสุภูติ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ลักษณะศรัทธาของผูมีศรัทธา ที่พระผูมีพระภาคตรัสนี้นั้น มีพรอมอยู
แกภกิ ษุนี้ และภิกษุนี้ยอมเห็นพรอมในลักษณะศรัทธาของผูมีศรัทธาเหลานี้ ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุนี้เปนเปนผูมีศีล ... สมาทานศึกษาอยูใ นสิกขาบททัง้ หลาย ภิกษุนเี้ ปนผูมีสุตะมาก ... ประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ภิกษุนี้เปนผูม ีมิตรดี
มีสหายดี มีเพือ่ นดี ภิกษุนเี้ ปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมเครื่องกระทําใหเปนผูวางาย เปนผู
อดทน เปนผูรบั เอาอนุศาสนียโดยเคารพ ภิกษุนี้เปนผูขยันไมเกียจครานในกรณียกิจทั้งหลาย
ทั้งสูงและต่ํา ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย เปนผูประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปน
อุบายในกรณียกิจนั้น อาจทํา อาจจัดได ภิกษุนี้เปนผูใครในธรรม กลาวคําอันเปนที่รกั เปน
ผูมีความปราโมทยยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินยั อันยิ่ง ภิกษุนเี้ ปนผูปรารภความเพียร มีกําลัง มีความ
บากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ภิกษุนี้เปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดย
ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบนั ภิกษุนยี้ อมระลึกถึง
ชาติกอ นไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบางสองชาติบาง ฯลฯ เธอระลึกถึงชาติกอนไดเปน
อันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุทเทส ดวยประการฉะนี้ ภิกษุนี้พจิ ารณาเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ
กําลังอุปบัติเลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ เธอยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้
ภิกษุนี้ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ขาแตพระองคผเู จริญ ลักษณะศรัทธาของผูมีศรัทธา
ที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวนี้ มีพรอมอยูแกภิกษุนี้ อนึ่ง ภิกษุนี้จกั ปรากฏในลักษณะศรัทธา
ของผูมีศรัทธาเหลานี้พระเจาขา ฯ
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พ. ดีละๆ สุภูติ ดูกรสุภูติ ถาเชนนั้นเธอพึงอยูกับสัทธภิกษุนี้เถิดดูกรสุภูติ อนึ่ง
เธอพึงหวังจะมาเยี่ยมเยือนตถาคตในกาลใด ในกาลนั้น เธอกับสัทธภิกษุนี้พึงเขามาเยีย่ มเยือน
ตถาคตเถิด ฯ
จบสูตรที่ ๔
เมตตาสูตร
[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแลวเจริญแลว
ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหตั้งมัน่ โดยลําดับสั่งสมดีแลว ปรารภ
ดวยดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๑ ประการ ๑๑ ประการเปนไฉน คือ ยอมหลับเปนสุข ๑
ยอมตื่นเปนสุข ๑ ยอมไมฝน ลามก ๑ ยอมเปนที่รักแหงมนุษยทั้งหลาย ๑ ยอมเปนที่รักแหง
อมนุษยทั้งหลาย ๑ เทวดาทั้งหลายยอมรักษา ๑ ไฟ ยาพิษหรือศาตรายอมไมกล้ํากรายได ๑
จิตยอมตั้งมั่นโดยรวดเร็ว ๑ สีหนายอมผองใส ๑ เปนผูไมหลงใหลทํากาละ ๑ เมื่อไมแทง
ตลอดคุณอันยิง่ ยอมเปนผูเขาถึงพรหมโลก ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ
อันบุคคลเสพแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหตั้งมัน่
โดยลําดับ สั่งสมดีแลว ปรารภดวยดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๑ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
ทสมสูตร
[๒๒๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ เวฬุวคาม ใกลพระนครเวสาลี ก็สมัยนั้น
ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฎฐกะ เดินทางไปถึงเมืองปาตลีบุตรดวยกรณียกิจบางอยาง ครั้งนั้นแล
ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฎฐกะ เขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ณ กุกกุฏาราม ครั้นแลวไดถามภิกษุนั้นวา
ขาแตทานผูเจริญ บัดนี้ ทานพระอานนทอยูที่ไหน เพราะวาขาพเจาเปนผูใครเพื่อจะพบทาน
พระอานนท ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรคฤหบดี ทานพระอานนทอยู ณ เวฬุวคาม ใกลพระนครเวสาลี ฯ
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ครั้งนั้นแล ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ กระทํากรณียกิจนั้นที่เมืองปาตลีบุตรเสร็จ
แลว ไดเขาไปหาทานพระอานนท ณ เวฬุวคาม ใกลพระนครเวสาลี ไหวทานพระอานนทแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ธรรม
อยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิตทีย่ ังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมทีย่ ัง
ไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วทีพ่ ระผูมีพระภาคพระองค
นั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวโดยชอบมีอยูหรือ ฯ
ทานพระอานนทตอบวา ดูกรคฤหบดี ธรรมอยางเอกอันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยังไม
หลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดย
ลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ มที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว ทีพ่ ระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจาไดตรัสไวแลวโดยชอบ มีอยู ฯ
ท. ขาแตทานพระอานนท ธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิตทีย่ งั ไมหลุดพน
เปนที่ถึงความหมดสิ้นแหงอาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้น หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรม
เปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ มที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร
มีใจเด็ดเดีย่ ว ที่พระผูมีพระภาคพระองคนนั้ ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไว
โดยชอบ เปนไฉน ฯ
อา. ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ
ปฐมฌานอันมีตกวิจาร มีปตแิ ละสุขเกิดแตวิเวกอยู ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า ปฐม
ฌานนี้แลถูกปรุงแลวถูกตบแตงแลว และยอมรูชัดวา ก็สงิ่ ใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบแตง
แลว สิ่งนั้นเปนของไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา เธอจึงตั้งอยูในสมถะและวิปสสนา
ธรรมนั้น ยอมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย หากวาไมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้ง
หลาย ก็จะเปนอุปปาติกพรหมเพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ โดย
ความพอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ จักปรินิพพานในนัน้ มีอันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา
ดูกรคฤหบดี นี้แลคือธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิตทีย่ ังไมหลุดพน เปนที่ถึงความ
หมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดน
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เกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ ม ที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดีย่ ว ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูร ูผูเห็น เปนอรหันสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวแลว
โดยชอบ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอ มบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรม
เอกผุดขึ้น ไมมีวิตกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ... ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมอี ุเบกขา
มีสติอยูเปนสุขอยู ... ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตฌาน อันไมมีทุกขไมมสี ุข เพราะละสุขละทุกขและ
ดับโสมนัสโทมนัสในกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็น
ดังนี้วา แมจตุตถฌานนี้แล ถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว และยอมรูชัดวา ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูก
ปรุงแลว ถูกตบแตงแลว สิ่งนั้นเปนของไมเที่ยงมีความดับไปเปนธรรมดา เธอตั้งอยูใ นสมถะ
และวิปสสนาธรรมนั้น ยอมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย หากวาไมบรรลุความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย ก็จกั เปนอุปปาติกพรหม เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวน
เบื้องต่ํา ๕ ดวยความพอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ จักปรินิพพานในภพนัน้ มีอันไมกลับจาก
โลกนั้นเปนธรรมดา ดูกรคฤหบดี แมขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิต
ที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่
บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมทีย่ ังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผู
ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูร ูผูเห็น เปนอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา ตรัสแลวโดยชอบ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุมจี ิตประกอบดวยเมตตา แผไปสูทิศที่หนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศ
ที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวางแผไปตลอดโลก ทั่วสัตว
ทุกเหลาในที่ทกุ สถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ ไมมเี วร ไมมี
ความเบียดเบียนอยู ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า แมเมตตาเจโตวิมตุ ินี้แล ถูกปรุงแลว
ถูกตบแตงแลวและยอมรูชัดวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว สิ่งนั้นเปนของ
ไมเที่ยงมีความไปดับเปนธรรมดา เธอตั้งอยูแลวในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอมบรรลุ
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ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย หากวาเธอไมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จกั เปน
อุปปาติกพรหม เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดวยความพอใจ
เพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ จักปรินิพพานในภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ดูกร
คฤหบดี แมขอ นี้แลก็เปนธรรมอยางเอกอันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึง
ความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปน
แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมทีย่ ังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร
มีใจเด็ดเดีย่ ว ที่พระผูมีพระภาคพระองคนนั้ ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไว
แลวโดยชอบ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูมีจติ ประกอบดวยกรุณา ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูมีจติ ประกอบดวยมุทิตา ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุมจี ิตประกอบดวยอุเบกขา ยอมแผไปสูทิศหนึ่งอยูทิศที่สอง
ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทัง้ เบื้องบน เบื้องต่ําเบื้องขวาง แผไปตลอดโลก
ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยูภกิ ษุนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า แมอุเบกขาเจโตวิมตุ ินี้แล
ถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว และยอมรูชัดวา สิ่งใดสิ่งหนึง่ ถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว สิ่ง
นั้นเปนของไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา เธอตั้งอยูแ ลวในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น
ยอมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย หากวาเธอไมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ก็จักเปนอุปปาติกพรหม เพราะความสิ้นไปของสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดวยความ
พอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆจักปรินิพพานในภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา
ดูกรคฤหบดี แมขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอก อันเปนทีห่ ลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่
หมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดน
เกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ มที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาทมีความเพียร มีใจ
เด็ดเดีย่ ว ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูร ูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวแลว
โดยชอบ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอ มบรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยการบริกรรมวาอากาศไมมีที่สุด
เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาเพราะไมใสใจซึ่งนานัตตสัญญา
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ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมอากาสานัญจายตนสมาบัตินี้แล ถูกปรุงแลว ถูกตบแตง
แลว และยอมรูชัดวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว สิ่งนั้นเปนของไมเทีย่ ง มี
ความดับไปเปนธรรมดา เธอตั้งอยูแลวในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอมบรรลุความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย หากวาเธอไมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จกั เปนอุปาติกพรหม
เพราะความสิน้ ไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดวยความพอใจเพลิดเพลินในธรรม
นั้นๆ จักปรินพิ พานในภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ดูกรคฤหบดี แมขอนี้แล
ก็เปนธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอัน
ยอดเยี่ยมทีย่ ังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว อันพระผู
มีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวแลวโดยชอบ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ ปวงยอมบรรลุ
วิญญาณัญจายตนฌานโดยบริกรรมวา วิญญาณไมมีทสี่ ุด ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงยอมบรรลุอากิญ
จัญญายตนฌานโดยบริกรรมวา หนอยหนึ่งไมมี ดังนี้ ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า อากิญ
จัญญายตนสมาบัตินี้แล ถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว และยอมรูชัดวา สิง่ ใดสิ่งหนึ่งถูกปรุง
แลว ถูกตบแตงแลว สิ่งนั้นเปนของไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา ภิกษุนั้นตั้งอยูแ ลว
ในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย หากวาเธอไมบรรลุ
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จกั เปนอุปปาติกพรหม เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนอันเปน
ไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดวยความพอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ จักปรินพิ พานในภพนัน้ มีอัน
ไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา ดูกรคฤหบดี แมขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอก อันเปนที่
หลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป
หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ มที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ
แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็นเปน
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวแลวโดยชอบ ฯ
เมื่อทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะไดกลาวกะทาน
พระอานนทวา ขาแตพระอานนทผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษแสวงหาแหลงขุมทรัพยขุมเดียว
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พึงพบแหลงขุมทรัพย ๑๑ ขุมคราวเดียวกันแมฉันใด ขาพเจาเมื่อแสวงหาประตูอมตธรรมประตู
เดียว ก็ไดสดับประตูอมตธรรม ๑๑ ประตูคราวเดียวกัน ฉันนั้น เปรียบเหมือนบุรุษมีเรือน
๑๑ ประตูเมื่อเรือนนั้นถูกไฟไหม บุรุษพึงอาจเพื่อทําตนใหสวัสดีโดยประตูหนึ่งๆแมฉันใด
ขาพเจาจักอาจเพื่อทําตนใหสวัสดีโดยประตูอมตธรรมประตูหนึ่งๆบรรดาประตูอมตธรรม
๑๑ ประตูเหลานี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ขาแตทานผูเจริญธรรมดาอัญญเดียรถียเหลานีจ้ กั แสวง
หาทรัพยบูชาอาจารยเพื่ออาจารย สวนขาพเจาจักบูชาทานพระอานนทอยางไรเลา ลําดับนั้นแล
ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะนิมนตพระภิกษุสงฆผูอยูในนครเวสาลีและเมืองปาตลีบุตรใหประชุม
กันแลว อังคาสภิกษุสงฆใหอิ่มหนําสําราญ ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน
นิมนตภกิ ษุรูปหนึ่งๆ ใหครองผาคูหนึ่ง นิมนตทานพระอานนทใหครองไตรจีวรและสรางวิหาร
ราคาหารอยถวายทานพระอานนท ดังนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๖
โคปาลกสูตร
[๒๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการเปนผูไม
สามารถจะเลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลาย องค ๑๑ ประการเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย นาย
โคบาลในโลกนี้ ยอมไมรูจกั รูป ๑ ไมฉลาดในลักษณะ ๑ไมกําจัดไขขัง ๑ ไมปกปดแผล ๑
ไมสุมไฟ ๑ ไมรูทาน้ํา ๑ ไมรูวาโคดื่มน้ําแลวหรือยัง ๑ ไมรูทาง ๑ ไมฉลาดในที่หากิน ๑
รีดนมไมใหมีเหลือ ๑ไมบูชาโคผูทั้งหลายที่เปนพอโคเปนผูนําฝูงโคดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการนี้แล เปนผูไมสามารถจะเลี้ยงฝูงโคให
เจริญแพรหลาย ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม๑๑ ประการ ก็เปนผูไม
สามารถจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนีฉ้ ันนั้นเหมือนกัน ธรรม ๑๑ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมรูจักรูป ๑ ไมฉลาดในลักษณะ ๑
ไมกําจัดไขขัง ๑ไมปกปดแผล ๑ ไมสุมไฟ ๑ ไมรูทาน้ํา ๑ ไมรูธรรมที่ดื่มแลว ๑ ไมรูทาง ๑
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ไมฉลาดในโคจร ๑ รีดนมไมใหมีเหลือ ๑ ไมบูชาภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู
บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมไมรูจักรูปอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีย้ อมไมรูชัดซึ่ง
รูปอยางใดอยางหนึ่งตามความเปนจริงวา มหาภูตรูป ๔ และรูปอันอาศัยมหาภูตรูป ๔ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุยอมไมรูจักรูปอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมไมฉลาดในลักษณะอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
ไมรูชัดตามความเปนจริงวา คนพาลมีกรรมเปนลักษณะ บัณฑิตมีกรรมเปนลักษณะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุยอมไมฉลาดในลักษณะอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุไมกําจัดไขขังอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีย้ อมใหกามวิตก
ที่บังเกิดขึ้นครอบงํา ไมละ ไมบรรเทา ไมกระทําใหสิ้นสุดซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแลว ไมให
กามวิตกที่เกิดขึ้นแลวถึงความไมมี ยอมใหพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลวครอบงํา ... ยอมใหวหิ ิงสา
วิตกที่เกิดขึ้นแลวครอบงํา... ยอมใหอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวครอบงํา ไมละ ไม
บรรเทา ไมกระทําใหสิ้นสุด ซึ่งอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวๆ ไมใหอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แลวถึงความไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมกําจัดไขขังอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมไมปกปดแผลอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปดวย
จักษุแลว ยอมถือเอาโดยนิมติ ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย
ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวา
ยอมไมรักษาจักขุนทรีย ชื่อวาไมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิน่ ดวย
จมูก ... ลิ้มรสดวยลิน้ ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแ จงธรรมารมณดว ยใจแลว เปนผูถือ
เอาโดยนิมิต ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียที่เมื่อไมสํารวมแลว
จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํา ชื่อวายอมไมรกั ษามนินทรีย
ชื่อวายอมไมถงึ ความสํารวมในมนินทรียดกู รภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมปกปดแผลอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุไมสุมไฟอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมแสดงธรรม
ตามที่ฟงมาแลว ตามที่เรียนมาแลว แกผูอื่นโดยพิสดาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาไมสุมไฟ
อยางนี้แล ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมไมรูทาน้ําอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ ขาไปหาภิกษุผู
เปนพหูสูต ผูชาํ นาญนิกาย ผูท รงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกาตามเวลาอันสมควร ยอมไม
สอบถาม ยอมไมไตถามวา ทานผูเจริญ พระพุทธพจนนเี้ ปนอยางไร อรรถแหงพระพุทธพจนนี้
เปนอยางไร ทานเหลานั้นยอมไมเปดเผยขอที่ยังไมไดเปดเผย ยอมไมทาํ ใหตื้นขอทีย่ ังไมไดทํา
ใหตื้น และไมบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนที่ตั้งแหงความสงสัยมากอยาง แกภิกษุนั้น ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมไมรทู าน้ําอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมไมรูธรรมที่ดื่มแลวอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อ
ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแลว อันบุคคลอื่นแสดงอยู ยอมไมไดความรูอรรถ ไมไดความ
รูธรรม ไมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรมดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูธรรมที่ดื่มแลว
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมไมรูทางอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีย้ อมไมรูอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ตามความจริง ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไมรูทางอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมไมฉลาดในโคจรอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไม
รูสติปฏฐาน ๔ ตามความจริง ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไมฉลาดในโคจรอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมรีดนมไมใหเหลืออยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไม
รูประมาณเพื่อการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ที่คฤหบดีผูมี
ศรัทธาปวารณาเพื่อนําไปไดตามพอใจ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุยอมรีดนมไมใหเหลืออยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภกิ ษุยอมไมบูชาภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน เปน
สังฆบิดร เปนสังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง อยางไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมเขา
ไปตั้งเมตตากายกรรม ทั้งในที่แจงทั้งในทีล่ ับยอมไมเขาไปตั้งเมตตาวจีกรรม ยอมไมเขาไปตั้ง
เมตตามโนกรรม ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ ในภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน
เปนสังฆบิดรเปนสังฆปรินายก ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุยอ มไมบูชาภิกษุผูเปนพระเถระ ผู
รัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่งอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้ เปนผูไมสามารถถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการ เปนผูส ามารถเลี้ยงฝูงโค
ใหเจริญแพรหลายได องค ๑๑ ประการเปนไฉน คือนายโคบาลในโลกนี้ ยอมรูจักรูป ๑
ฉลาดในลักษณะ ๑ กําจัดไขขัง ๑ปกปดแผล ๑ สุมไฟ ๑ รูทาน้ํา ๑ รูโควาดื่มน้ําแลวหรือ
ยัง ๑ รูทาง ๑ฉลาดในที่หากิน ๑ รีดนมใหเหลือ ๑ บูชาโคผูที่เปนพอโคเปนผูนําฝูงโคดวย
การบูชาอยางยิ่ง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ประการนีแ้ ล เปนผู
สามารถเลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลายได ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑
ประการ ยอมเปนผูสามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน
ธรรม ๑๑ ประการเปนไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักรูป ๑ ฉลาดในลักษณะ ๑ กําจัด
ไขขัง ๑ปกปดแผล ๑ สุมไฟ ๑ รูทาน้ํา ๑ รูธ รรมที่ดื่มแลว ๑ รูทาง ๑ ฉลาดในโคจร ๑
รีดใหเหลือ ๑ บูชาภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรตั ตัญู บวชนานเปนสังฆบิดร เปนสังฆปรินายก ๑
ดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุรจู ักรูปอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูรปู อยางใด
อยางหนึ่งตามเปนจริงวา มหาภูตรูป ๔ และรูปอาศัยมหาภูตรูป ๔ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอม
รูจักรูปอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุยอ มฉลาดในลักษณะอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมรูตาม
เปนจริงวา คนพาลมีกรรมเปนลักษณะ บัณฑิตมีกรรมเปนลักษณะดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ฉลาดในลักษณะอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุยอ มกําจัดไขขังอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีย้ อมไมใหกาม
วิตกที่บังเกิดขึน้ ครอบงํา ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหมีความสิ้นสุด ซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้น
แลว ยอมใหกามวิตกที่เกิดขึน้ แลวถึงความไมมียอมไมใหพยาบาทวิตกที่บังเกิดขึน้ ครอบงํา ...
ยอมไมใหวหิ ิงสาวิตกที่บังเกิดขึ้นครอบงํา ... ยอมไมใหอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวๆ
ครอบงํา ยอมละยอมบรรเทา ยอมทําใหมคี วามสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งอกุศลธรรมอัน
ลามกที่เกิดขึ้นแลวๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุกําจัดไขขังอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุยอ มปกปดแผลอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ ห็นรูปดวยจักษุ
แลว ยอมไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพือ่ สํารวมจักขุนทรีย
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ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อ
วารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ...
ลิ้มรสดวยลิ้น ...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมถือเอาโดย
นิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมือ่ ไมสํารวมแลว จะเปน
เหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวายอมรักษามนินทรีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมปกปดแผลอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมสุมไฟอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
ยอมแสดงธรรมตามที่ตนฟงมาแลว ตามทีต่ นเรียนมาแลว แกคนเหลาอื่นโดยพิสดาร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุยอมสุมไฟอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมรูทาน้ําอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาไปหาภิกษุผูเปน
พหูสูต ผูชํานาญนิกาย ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกาโดยกาลอันสมควร ยอมสอบถาม
ไตถามวา ขาแตทานผูเจริญ พระพุทธพจนนี้เปนอยางไร อรรถแหงพระพุทธพจนนี้เปนอยางไร
ทานเหลานั้นยอมเปดเผยสิ่งที่ยังไมเปดเผย ยอมทําใหตนื้ สิ่งที่ยังไมทําใหตื้น และยอมบรรเทา
ซึ่งความสงสัยในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัยมากอยาง แกภิกษุนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุยอมรูทาน้ําอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมรูธรรมที่ดื่มแลวอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อธรรม
วินัยอันตถาคตประกาศแลว อันผูอื่นแสดงอยู ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอม
ไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรมดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมรูธรรมที่ดื่มแลวอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมรูทางอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมรูทางอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมฉลาดในโคจรอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมรูสติปฏฐาน ๔ ตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมฉลาดในโคจรอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมรีดใหเหลืออยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมรูประมาณเพื่อการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ที่
คฤหบดีผูมีศรัทธาปวารณา เพื่อนําไปไดตามพอใจดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมรีดใหเหลือ
อยางนี้แล ฯ
---ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมบูชาภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญูบวชนาน เปนสังฆบิดร
เปนสังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง อยางไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเขาไปตั้งเมตตา
กายกรรม ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ ยอมเขาไปตั้งเมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ทั้งในที่แจง

ทั้งในที่ลับ ในภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปรินายก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมบูชาภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรตั ตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดรเปน
สังฆปรินายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง อยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้แล เปนผูสามารถถึงซึ่งความ
เจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
สมาธิสูตรที่ ๑
[๒๒๕] ครัง้ นั้นแล ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ พึงมีหรือหนอแล การที่ภกิ ษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญใน
ปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ
ไมพึงมีความสําคัญในเตโชธาตุ วาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุวา
เปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากาสานัญจายตนะวาเปนอากาสานัญจายตนะ
เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนะวาเปนวิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ไม
พึงมีความสําคัญในอากิญจัญญายตนะวาเปนอากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญ
ในเนวสัญญานาสัญญายตนะวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญ
ในโลกนีว้ าเปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ
ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงทีไ่ ดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว
แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงมีได การที่ภกิ ษุไดสมาธิโดยประการ
ที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯไมพึงมีความสําคัญในรูปที่
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ไดเห็น เสียงทีไ่ ดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจงที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลว
ดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พึงมีไดอยางไร การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมี
ความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียง
ที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลวแสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวา
พึงเปนผูมีสัญญา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยอมเปนผูม ีความสําคัญอยางนี้วา ธรรมชาติ
นั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความ
สิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพานดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงมีไดอยางนีแ้ ล การที่
ภิกษุไดสมาธิโดยประการทีต่ นไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมี
ความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโช
ธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญ
ในอากาสานัญจายตนะวาเปนอากาสานัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวิญญาณัญ
จายตนะวาเปนวิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากิญจัญญาจายตนะวาเปน
อากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะ วาเปนเนวสัญญา
นาสัญญายตนะเปนอารมณไมพึงมีความสําคัญในโลกนี้วา เปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพงึ มีความ
สําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจก็แตวาพึงเปนผู
มีสัญญา ฯ
จบสูตรที่ ๘
สมาธิสูตรที่ ๒
[๒๒๖] ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวาดูกรภิกษุ
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ทั้งหลาย พึงมีไดหรือหนอแล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวา
เปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงทีไ่ ดยิน อารมณที่ทราบ
ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลวตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลาย
มีพระผูมีพระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํามีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง ขอประทาน
พระวโรกาส ขออรรถแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมพี ระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอ
พระผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้นเธอ
ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงมีได การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ไมพึงมี
ความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลวแสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผู
มีสัญญา ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พึงมีไดอยางไร การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ไมพึงมี
ความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียง
ที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลวแสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวา
พึงเปนผูมีสัญญา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยอมเปนผูม ีสัญญาอยางนี้วาธรรมชาติ
นั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้น
ตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพานดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงมีไดอยางนี้แล การทีภ่ ิกษุ
ไดสมาธิโดยประการที่ไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ได
เห็นเสียงทีไ่ ดยิน อารมณทที่ ราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลว
ดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
จบสูตรที่ ๙
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สมาธิสูตรที่ ๓
[๒๒๗] ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอันมากไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดปราศรัย
กับดวยพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ขาแตพระสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดหรือหนอแล การที่ภิกษุ
ไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ... ไมพึงมีความ
สําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงทีไ่ ดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว
ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย พึงมีได การที่ภกิ ษุไดสมาธิโดยประการ
ที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯไมพึงมีความสําคัญในรูป
ที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลว
ดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
ภิ. ขาแตทานพระสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดอยางไร การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตน
ไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพงึ มีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ
ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
สา. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีความสําคัญอยางนี้วา
ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวง
ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพานดูกรอาวุโสทั้งหลาย พึงมีไดอยางนี้แล
การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพงึ มีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ...
ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงทีไ่ ดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว
แสวงหาแลวตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
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สมาธิสูตรที่ ๔
[๒๒๘] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรถามภิกษุทั้งหลายวา อาวุโสทั้งหลาย พึงมีได
หรือหนอแล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพงึ มีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุ
เปนอารมณ ... ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็นเสียงทีไ่ ดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง
ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
ภิกษุเหลานั้นเรียนทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานผูม ีอายุ พวกกระผมมาแตที่ไกล
เพื่อจะรูอรรถแหงภาษิตนีใ้ นสํานักทานพระสารีบุตร ขออรรถแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะทาน
พระสารีบุตรเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอทานพระสารีบุตรแลว จักทรงจําไว ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ถาเชนนั้นทานทั้งหลายจงฟงอรรถแหง
ภาษิตนัน้ จงใสใจใหดี ผมจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พึงมีได การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตน ไมพึงมีความสําคัญ
ในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงทีไ่ ดยิน
อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมี
สัญญา ฯ
ภิ. ขาแตทานพระสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดอยางไร การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตน
ไมพึงมีความสําคัญ ในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯไมพงึ มีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจงที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ
ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
สา. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมคี วามสําคัญอยางนีว้ าธรรมชาติ
นั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความ
สิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพาน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พึงมีไดอยางนีแ้ ล
การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพงึ มีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ...
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ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็นเสียงทีไ่ ดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว
แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบทุติยวรรคที่ ๒
________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มหานามสูตรที่ ๑
๒. มหานามสูตรที่ ๒
๓. นันทิยสูตร
๔. สุภูติสูตร
๕. เมตตาสูตร
๖. ทสมสูตร
๗. โคปาลกสูตร
๘. สมาธิสูตรที่ ๑
๙. สมาธิสูตรที่ ๒
๑๐. สมาธิสูตรที่ ๓
๑๑. สมาธิสูตรที่ ๔ ฯ
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พระสูตรที่ไมสงเคราะหดว ยปณณาสก
[๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการเปนผูไมสามารถ
จะเลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลายได องค ๑๑ ประการเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาล
ในโลกนี้ ยอมไมรูจักรูป ๑ ไมฉลาดในลักษณะ ๑ไมกําจัดไขขัง ๑ ไมปกปดแผล ๑
ไมสุมไฟ ๑ ไมรูทาน้ํา ๑ ไมรูวาโคดื่มน้ําแลวหรือยัง ๑ ไมรูทาง ๑ ไมฉลาดในที่หากิน ๑
รีดนมไมใหมีเหลือ ๑ ไมบูชาโคผูทั้งหลายที่เปนพอฝูงโค เปนผูนําฝูงโคดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการนีแ้ ล เปนผูไมสามารถจะเลี้ยงโค
ใหเจริญแพรหลายได ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการ ก็เปน
ผูไมสามารถพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในจักษุ ฯลฯ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความเปนทุกข
ในจักษุ เปนผูไ มสามารถพิจารณาเห็นความเปนอนัตตาในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็น
ความสิ้นไปในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความเสื่อมไปในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณา
เห็นความคลายไปในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความดับในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณา
เห็นความสละคืนในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความไมเทีย่ ง ความเปนทุกข ความเปน
อนัตตา ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความคลายไป ความดับความสละคืนในหู ... ในจมูก ...
ในลิ้น ... ในกาย ... ในใจ ... ในรูป ในเสียงในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ
ในจักขุวิญญาณ ในโสตวิญญาณในฆานวิญญาณ ในชิวหาวิญญาณ ในกายวิญญาณ ในมโน
วิญญาณ ในจักขุสัมผัส ในโสตสัมผัส ในฆานสัมผัส ในชิวหาสัมผัส ในกายสัมผัส
ในมโนสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตโสตสัมผัส ในเวทนาอันเกิด
แตฆานสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตชวิ หาสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส ในเวทนาอันเกิด
แตมโนสัมผัส ในรูปสัญญา ในสัททสัญญา ในคันธสัญญา ในรสสัญญา ในโผฏฐัพพสัญญา
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ในธรรมสัญญา ในรูปสัญเจตนาในสัททสัญเจตนา ในคันธสัญเจตนา ในรสสัญเจตนา
ในโผฏฐัพพสัญเจตนาในธรรมสัญเจตนา ในรูปตัณหา ในสัททตัณหา ในคันธตัณหา
ในรสตัณหาในโผฏฐัพพตัณหา ในธรรมตัณหา ในรูปวิตก ในสัททวิตก ในคันธวิตก
ในรสวิตก ในโผฏฐัพพวิตก ในธรรมวิตก ในรูปวิจาร ในสัททวิจาร ในคันธวิจารในรสวิจาร
ในโผฏฐัพพวิจาร ในธรรมวิจาร ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการเปนผูสามารถ
เลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลาย องค ๑๑ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลในโลกนี้
ยอมรูจักรูป ฯลฯ ยอมบูชาโคผูทั้งหลายที่เปนพอฝูงโค เปนผูนําฝูงโค ดวยการบูชาอยางยิ่ง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูสามารถเลี้ยงฝูงโค
ใหเจริญแพรหลายได ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการ ยอม
เปนผูสามารถพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในจักษุ ฯลฯ ยอมเปนผูสามารถพิจารณาเห็นความสละคืน
ในธรรมวิจาร ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๑๑ ประการ ควรเจริญเพื่อความรูยิ่งซึ่งราคะธรรม ๑๑ ประการ
เปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑เมตตาเจโตวิมุติ ๑
กรุณาเจโตวิมตุ ิ ๑ มุทิตาเจโตวิมุติ ๑ อุเบกขาเจโตวิมุติ ๑อากาสานัญจายตนฌาน ๑
วิญญาณัญจายตนฌาน ๑ อากิญจัญญายตนฌาน ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๑ ประการนี้
ควรเจริญเพื่อความรูยิ่งซึ่งราคะ ฯ
[๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๑ ประการควรเจริญเพื่อความรูยงิ่ เพื่อกําหนดรู
เพื่อความหมดสิ้นไป เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสือ่ มไปเพื่อความคลายไป เพื่อดับ
เพื่อสละ เพื่อสละคืนซึ่งราคะ ธรรม ๑๑ ประการเปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑
ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑ เมตตาเจโตวิมุติ ๑ กรุณาเจโตวิมุติ ๑ มุทิตาเจโตวิมุติ ๑ อุเบกขา
เจโตวิมุติ ๑ อากาสานัญจายตยฌาน ๑ วิญญาณัญจายตนฌาน ๑ อากิญจัญญายตนฌาน ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๑ ประการนี้ ควรเจริญเพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู ... เพื่อสละ
เพื่อสละคืนซึ่งราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๑ ประการควรเจริญเพือ่ ความรูยิ่งเพือ่ กําหนดรู ...
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เพื่อสละ เพื่อสละคืนซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ
มายา สาเฐยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ มทะปมาทะ ธรรม ๑๑ ประการเปนไฉน คือ
ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ... วิญญาณัญจายตนฌาน ๑ อากิญจัญญายตนฌาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๑๑ ประการนี้ ควรเจริญเพื่อความรูยงิ่ เพื่อกําหนดรู ... เพื่อสละ เพื่อสละคืนซึ่งโทสะ
โมหะ ... มทะ ปมาทะ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้นปลื้มใจชื่นชมพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล ฯ
พระสูตรที่รวมอยูในอังคุตตรนิกายมี ๙,๕๕๗ สูตรฉะนี้แล ฯ
จบเอกาทสกนิบาต

