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                                        พระสุตตันตปฎก  
                                                   เลม ๓       
                                        ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น       
                                             ๑. ปาฏิกสูตร (๒๔) 
        [๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้     
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีอนุปยนิคม ของชาวมัลละ ใน  แควนมัลละ 
 คร้ังนั้นแลเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจวีร   เสด็จเขาไปบิณฑบาตยัง 
อนุปยนิคม ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา     ยังเชานกัท่ีจะเขาไปบิณฑบาตยัง 
อนุปยนิคม ถากระไร เราพึงไปหาปริพาชก ช่ือ  ภัคควโคตรท่ีอารามของเขา ลําดับนั้น 
 พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาปริพาชกชือ่      ภัคควโคตรท่ีอารามของเขาแลว ฯ           
        ปริพาชกช่ือภัคควโคตรไดกราบทูลเชิญพระผูมีพระภาควา ขอเชิญพระผูมีพระภาคเสด็จ 
มาเถิด พระเจาขา พระองคเสด็จมาดีแลว นานๆ พระองคจึง  จะมีโอกาสเสด็จมาท่ีนี้ ขอเชิญ 
ประทับนั่ง นีอ้าสนะท่ีจัดไว พระผูมีพระภาคได   ประทับนั่งบนอาสนะท่ีจดัไวแลว ฝายปริพาชก 
ช่ือภัคควโคตร ถือเอาอาสนะตํ่าแหง   หนึง่นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว จึงไดกราบทูลวา  
ขาแตพระองคผูเจริญ     วันกอนๆ พระโอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะ ไดเขามาหาขาพระองคถึงท่ีอยู  
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 แลว   บอกวา ดูกรภัคควะ บัดนี้ ขาพเจาบอกคืนพระผูมีพระภาคแลว ขาพเจาไมอยูอุทิศตอ 
พระผูมีพระภาค ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ คํานั้นเปนดังท่ีเขากลาวหรือ ฯ           
     ก็เปนดังท่ีโอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะกลาวนั้นแล ภคัควะ ในวนักอนๆ  เขาได 
เขามาหาเราถึงท่ีอยู ถวายอภวิาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขาพระองคขอบอกคืนพระผูมีพระภาค ขาพระองคจักไมอยู  อุทิศตอพระผูมีพระภาค เม่ือเขากลาว 
อยางนี้แลว เราจึงไดกลาววา ดูกรสุนักขัตตะ  เราไดกลาวกะเธออยางนีว้า มาเถิด สุนกัขัตตะ  
เธอจงอยูอุทิศตอเรา ดังนี้บาง หรือ ฯ  
     หามิได พระเจาขา ฯ               
     หรือวา เธอไดกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค   จักอยูอุทิศตอ 
พระผูมีพระภาค ฯ         
     หามิได พระเจาขา ฯ               
     ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุท่ีเราไมไดกลาวกะเธอวา มาเถิด สุนักขัตตะ   เธอจงอยู 
อุทิศตอเรา ดังนี้ อนึ่ง เธอก็ไมไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคจกัอยู 
อุทิศตอพระผูมีพระภาค ดังนี้ ดูกรโมฆบุรุษ เม่ือเปนเชนนี้       เธอเม่ือบอกคืน จะช่ือวาบอก 
คืนใคร เธอจงเห็นวา ขอน้ีเปนความผิดของเธอ เทานั้น ฯ              
          [๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคมิไดทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม 
ยิ่งยวดของมนษุยแกขาพระองคเลย ฯ    
     ดูกรสุนักขัตตะ เราไดกลาวกะเธออยางนี้วา มาเถิดสุนกัขัตตะ เธอจงอยู อุทิศตอเรา  
เราจะกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยิ่งยวดของมนุษยแกเธอ ดังน้ี      บางหรือ ฯ              
     หามิได พระเจาขา ฯ               
     หรือวา เธอไดกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค จักอยูอุทิศตอ 
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปน  ธรรมยิ่งยวดของมนุษยแก 
ขาพระองค ฯ     
     หามิได พระเจาขา ฯ               
     ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุท่ีเรามิไดกลาวกะเธอวา มาเถิด สุนักขัตตะเธอจงอยูอุทิศ 
ตอเรา เราจักกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยิ่งยวดของมนุษยแกเธอ   ดังนี้ อนึ่ง เธอก็มิได 
กลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักอยูอุทิศ   ตอพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค  
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จักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยิ่งยวด  ของมนษุยแกขาพระองค ดังนี้ ดูกรโมฆบุรุษ เม่ือ 
เปนเชนนี้ เธอเม่ือบอกคืน      จะชื่อวาบอกคืนใคร ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้น 
เปนไฉน คือเม่ือเราไดกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยิ่งยวดของมนุษย หรือมิไดกระทํากด็ี  
ธรรม ท่ีเราไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหส้ินทุกขโดยชอบ [หรือหาไม] ฯ       
     ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือพระองคไดทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปน       ธรรมยิ่งยวดของ 
มนุษย หรือมิไดทรงกระทํากด็ี ธรรมท่ีพระองคไดทรงแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหส้ินทุกข 
โดยชอบ พระเจาขาฯ          
     ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุท่ีเม่ือเราไดกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม ยิ่งยวดของมนุษย  
หรือมิไดกระทําก็ดี ธรรมท่ีเราไดแสดงไวยอมนําผูประพฤติให  ส้ินทุกขโดยชอบ เชนนี้ เธอจะ 
ปรารถนาการกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม ยิ่งยวดของมนุษยไปทําไม ดูกรโมฆบุรุษ เธอจง 
เห็นวา ขอน้ีเปนความผิดของเธอ   เทานั้น ฯ              
          [๓] ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคมิไดทรงบัญญัติส่ิงท่ีโลก สมมติวาเลิศแก 
ขาพระองคเลย ฯ          
     ดูกรสุนักขัตตะ เราไดกลาวกะเธออยางนี้วา มาเถิดสุนกัขัตตะ เธอจงอยู    อุทิศตอเรา  
เราจักบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศแกเธอ ดังน้ี บางหรือ ฯ 
     หามิได พระเจาขา ฯ               
     หรือวา เธอไดกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค  จักอยูอุทิศตอ 
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรงบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ แกขาพระองค ฯ         
     หามิได พระเจาขา ฯ               
     ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุท่ีเรามิไดกลาวกะเธอวา มาเถิด สุนักขัตตะเธอจงอยูอุทิศ 
ตอเรา เราจักบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศแกเธอ ดังน้ี อนึง่ เธอ     ก็มิไดกลาวกะเราวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขาพระองคจักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาคจกัทรงบัญญัติส่ิงท่ีโลก 
สมมติวาเลิศแกขาพระองค ดังนี้ ดูกรโมฆบุรุษ เม่ือเปนเชนนี้ เธอเม่ือบอกคืน จะช่ือวา 
บอกคืนใคร ดกูรสุนักขัตตะ    เธอจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน คือเม่ือเราไดบัญญัติส่ิง 
ท่ีโลกสมมติวาเลิศ หรือ     มิไดบัญญัติกด็ี ธรรมท่ีเราไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหส้ินทุกข 
โดยชอบ   [หรือหาไม] ฯ            
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     ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือพระองคไดบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ หรือ    มิไดบัญญัติก็ดี  
ธรรมท่ีพระองคไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหส้ินทุกขโดย   ชอบ ฯ   
     ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุท่ีเม่ือเราไดบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศหรือ    มิไดบัญญัติก็ดี  
ธรรมท่ีเราไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหส้ินทุกขโดยชอบ เชนนี้   เธอจะปรารถนาการบัญญัติส่ิงท่ี 
โลกสมมติวาเลิศไปทําไม ดกูรโมฆบุรุษ เธอจง  เห็นวา ขอนี้ เปนความผิดของเธอเทานั้น  
สุนักขัตตะ เธอไดสรรเสริญเราท่ี      วัชชีคาม โดยปริยายมิใชนอยวา แมเพราะเหตุนี้ๆ   
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
 เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดา          
และมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ดังนี้ เธอได สรรเสริญ 
พระธรรมท่ีวชัชีคามโดยปริยายมิใชนอยวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาค  ตรัสดีแลว อันผูบรรลุ 
พึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควร  นอมเขาไปในตน อันวิญูชนพึงรู 
เฉพาะตน ดังนี้ และเธอไดสรรเสริญพระสงฆ ท่ีวัชชีคาม โดยปริยายมิใชนอยวา พระสงฆ 
สาวกของพระผูมีพระภาค เปนผู ปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ คือคู 
บุรุษ ๔ บุรุษบุคคล๘ นั่นคือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรรับของบูชา เปนผู 
ควรรับ ของตอนรับ เปนผูควรรับของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนบุญญเขตของ ชาวโลกไมมี 
เขตอ่ืนยิ่งกวา ดังนี้ สุนักขัตตะ เราขอบอกเธอ เราขอเตือนเธอวา    จกัมีผูกลาวติเตียนเธอวา  
โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะ ไมสามารถประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม บอกคืนสิกขาเวยีน 
มาเพื่อความเปนคนเลว ดังนี้  ดูกรภัคควะ โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะ ถึงแมถูกเรากลาวอยู 
อยางนี้ กไ็ดหนี      ไปจากธรรมวินัยนี้ เหมือนสัตวอบาย เหมือนสัตวนรก 
 ฉะนั้น ฯ               
          [๔] ดกูรภัคควะ สมัยหนึ่ง เราอยูท่ีนิคมแหงชาวถูลูช่ืออุตตรกาในถูลู ชนบทคร้ังนั้น 
เปนเวลาเชา เรานุงแลวถือบาตรและจวีร มีโอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนัก      ขัตตะเปนปจฉาสมณะ เขา 
ไปบิณฑบาตท่ีอุตตรกานิคม สมัยนั้น มีอเจลกคน     หนึ่งช่ือโกรักขัตติยะ ประพฤติอยางสุนัข 
 เดินดวยขอศอกและเขา กินอาหารท่ี     กองบนพื้นดวยปาก ดูกรภัคควะ โอรสเจาลิจฉวีช่ือ  
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สุนักขัตตะ ไดเห็นแลวจึงคิดวาเขาเปนสมณะอรหนัตท่ีดผูีหนึ่ง คร้ังน้ัน เราไดทราบความคิด 
ในใจของโอรส    เจาลิจฉวช่ืีอสุนักขัตตะดวยใจแลว จึงกลาวกะเขาวา ดูกรโมฆบุรุษ แมคน 
เชนเธอ     ก็ยงัจักปฏิญาณตนวาเปนศากยบุตรอยูหรือ ฯ               
     ขาแตพระองคผูเจริญ ไฉนพระผูมีพระภาคจึงตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา     ดกูรโมฆบุรุษ  
แมคนเชนเธอ ก็ยังจกัปฏิญาณตนวาเปนศากยบุตรอยูหรือ ฯ     
     ดูกรสุนักขัตตะ เธอไดเหน็โกรักขัตติยอเจลกคนน้ี ซ่ึงประพฤติอยางสุนัข     เดินดวยขอศอก 
และเขา กนิอาหารท่ีกองบนพื้นดวยปาก แลวเธอจึงไดคิดตอไปวา เขาเปนสมณะอรหันตท่ีด ี
ผูหนึ่งมิใชหรือ ฯ          
     ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เม่ือเปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคยังทรงหวง  พระอรหันตอยูหรือ ฯ    
     ดูกรโมฆบุรุษ เรามิไดหวงพระอรหันต แตวา เธอไดเกดิทิฐิลามกข้ึน  เธอจงละ 
มันเสีย ทิฐิลามกนั้นอยาไดมีแกเธอ เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูลและ        เพื่อทุกขตลอดกาลนาน 
อนึ่ง เธอยอมเขาใจโกรักขัตติยอเจลกวา เปนสมณะ  อรหันตท่ีดีผูหนึ่ง อีก ๗ วัน เขาจักตาย 
ดวยโรคอลสกะ  คร้ันแลว จกับังเกิด      ในเหลาอสูรช่ือกาลกัญชิกา  ซ่ึงเลวกวาอสุรกาย 
ท้ังปวง และจกัถูกเขานําไปทิ้ง   ท่ีปาชาช่ือวีรณัตถัมภกะ และเม่ือเธอประสงคอยู พงึเขาไปถาม 
โกรักขัตติยอเจลก   วา ดกูรโกรักขัตติยะผูมีอายุ ทานยอมทราบคติของตนหรือ ขอท่ีโกรัก 
ขัตติย     อเจลกพึงตอบเธอวา ดูกรสุนักขัตตะผูมีอายุ  ขาพเจาทราบคติของตนอยู คือ   ขาพเจา 
ไปเกิดในเหลาอสูรช่ือกาลกัญชิกา ซ่ึงเลวกวาอสุรกายท้ังปวง ดังนี้ เปน    ฐานะท่ีมีได  
คร้ังนั้น โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะ ไดเขาไปหาโกรักขัตติยอเจลก  แลวจึงบอกวา  
ดูกรโกรักขัตติยะผูมีอายุ ทานถูกพระสมณโคดมทรงพยากรณวา อีก วนั โกรักขัตติยอเจลก 
จักตายดวยโรคอลสกะ แลวจักบังเกดิในเหลาอสูร ช่ือกาลกัญชิกา ซ่ึงเลวกวาอสุรกายท้ังปวง  
และจักถูกเขานําไปท้ิงท่ีปาชาช่ือ   วีรณัตถัมภกะ ฉะนัน้ ทานจงกนิอาหารและด่ืมน้าํแตพอสมควร  
จงใหคําพดูของ  พระสมณโคดมเปนผิด คร้ังนั้น โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะ ไดนับวันต้ังแต               
วันท่ี ๑ ท่ี ๒ ตลอดไปจนครบ ๗ วัน เพราะเขาไมเช่ือตอพระตถาคต   
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คร้ังนั้นโกรักขัตติยอเจลก ไดตายดวยโรคอลสกะในวันท่ี ๗ แลวไดไปบังเกิดใน 
เหลา  อสูรช่ือกาลกัญชิกา ซ่ึงเลวกวาอสุรกายท้ังปวง และถูกเขานําไปท้ิงไวท่ีปาชาช่ือวีรณัต 
ถัมภกะ 
โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะ ไดทราบขาววา โกรักขัตติยอเจลก ไดตายดวยโรคอลสกะ 
ไดถูกเขานําไปท้ิงไวท่ีปาชาช่ือวีรณัตถัมภกะ คร้ันแลว    จึงเขาไปหาศพโกรักขัตติยอเจลกท่ีปาชาช่ือ 
วีรณัตถัมภกะ แลวจึงเอามือตบซากศพ        เขาถึง ๓ คร้ัง แลวถามวา ดกูรโกรักขัตติยะ ทานทราบ 
คติของตนหรือ คร้ังนั้น   ซากศพโกรักขัตติยอเจลกไดลุกข้ึนยืนพลางเอามือลูบหลังตนเอง 
ตอบวา ดูกรสุนัก    ขัตตะผูมีอายุ ขาพเจาทราบคติของตนอยู คือขาพเจาไปบังเกิดในเหลาอสูรช่ือ 
กาล       กัญชิกา ซ่ึงเลวกวาอสุรกายท้ังปวง ดังนี้ แลวลมลงนอนหงายอยู ณ ท่ีนัน้เอง              
ดูกรภัคควะ คร้ังนั้น โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะไดเขามาหาเราถึงท่ีอยู ถวายอภวิาท 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เราไดกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา  สุนักขัตตะ เธอจะสําคัญ 
ความขอนั้นเปนไฉน วิบากน้ันไดมีแลว เหมือนดังท่ีเราไดพยากรณโกรักขัตติยอเจลกไวแกเธอ  
มิใชโดยประการอ่ืน ฯ             
     ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากนั้นไดมีแลว เหมือนดังท่ีพระผูมีพระภาค     ไดทรงพยากรณ  
โกรักขัตติยอเจลกไวแกขาพระองค มิใชโดยประการอ่ืน ฯ     
     ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนี้ อิทธิปาฏิหาริย 
ท่ีเปนธรรมยอดเยีย่มของมนุษย ช่ือวาเปนคุณอันเราไดแสดงไวแลวหรือไมไดแสดงไว             
     ขาแตพระองคผูเจริญ เปนอันทรงแสดงไวแลว แนนอน มิใชไมได   ทรงแสดงไว ฯ            
     ดูกรโมฆบุรุษ แมเม่ือเปนเชนนี้ เธอยังจะกลาวกะเราผูแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม 
ยอดเยี่ยมของมนุษยอยางนีว้า ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคมิไดทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปน 
ธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย แกขาพระองค      ดังนี้ ดูกรโมฆบุรุษ เธอจงเห็นวา ขอน้ี เปนความผิด 
ของเธอเทานั้น ดูกรภัคควะ  โอรสเจาลิจฉวีช่ือวาสุนกัขัตตะ ถูกเรากลาวอยูอยางนี้ ไดหนีไปจาก 
พระธรรมวินัย     นี้ เหมือนสัตวผูควรเกดิในอบาย เหมือนสัตวผูควรเกดิในนรก ฉะนัน้ ฯ     
          [๕] ดกูรภัคควะ สมัยหนึ่ง เราอยูท่ีกฏูาคารศาลาในปามหาวนั เขต เมืองเวสาลี  
สมัยนั้น อเจลกคนหนึ่งช่ือกฬารมัชฌกะอาศัยอยูท่ีวัชชีคามเขตเมืองเวสาลี เปนผูเลิศดวยลาภ 
และยศ เขาไดยึดถือสมาทานขอวัตรท้ัง ๗ คือ:     
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     ๑. เราพึงเปลือยกาย ไมนุงหมผาตลอดชีวิต ฯ        
     ๒. เราพึงประพฤติพรหมจรรยไมเสพเมถุนธรรมตลอดชีวิต ฯ                
     ๓. เราพึงเล้ียงชีวิตดวยการดื่มสุราและกนิเนื้อสัตว ไมกินขาวและขนม ตลอดชีวิต ฯ             
     ๔. เราพึงไมลวงเกินอุเทนเจดีย ซ่ึงอยูทิศบูรพาแหงเมืองเวสาลี ฯ  
     ๕. เราพึงไมลวงเกินโคตมเจดีย ซ่ึงอยูทิศทักษิณแหงเมืองเวสาลี ฯ  
     ๖. เราพึงไมลวงเกินสัตตัมพเจดยี ซ่ึงอยูท่ีทิศประจิมแหงเมืองเวสาลี ฯ            
     ๗. เราพึงไมลวงเกินพหปุุตตกเจดยี ซ่ึงอยูทิศอุดรแหงเมืองเวสาลี ฯ                
     เพราะการสมาทานขอวัตรท้ัง ๗ นี้ เขาจึงเปนผูเลิศดวยลาภและยศอยูท่ีวัชชีคาม คร้ังนั้น 
 โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะไดเขาไปหาอเจลกช่ือกฬารมัชฌกะ   แลวถามปญหากะเขา เขาไม 
สามารถแกปญหาของโอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะ ใหถูกตองได จึงแสดงความโกรธ โทสะและ 
ความโทมนัสใหปรากฏ คร้ังนั้น      โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะไดคิดวา ตนไดรุกรานสมณะผูเปน 
พระอรหันตท่ีดี            ขอนัน้อยาไดมีแกเราเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูลและเพื่อทุกขส้ินกาลนาน  
คร้ัง       นั้น โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะไดเขามาหาเราถวายอภวิาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน   ขางหน่ึง  
เราไดกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา ดกูรโมฆบุรุษ แมคนเชนเธอก็       ยังจักปฏิญาณตนเปน 
ศากยบุตรอยูหรือ ฯ    
     ขาแตพระองคผูเจริญ ไฉนพระผูมีพระภาคจึงตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา      ดกูรโมฆบุรุษ 
 แมคนเชนเธอ ก็ยังจกัปฏิญาณตนเปนศากยบุตรอยูหรือ ฯ        
     ดูกรสุนักขัตตะ เธอไดเขาไปหาอเจลกช่ือกฬารมัชฌกะแลวถามปญหากะเขา เขาไม 
สามารถแกปญหาของเธอใหถูกตองได จงึไดแสดงความโกรธ โทสะ  และความโทมนัสใหปรากฏ  
เธอจึงไดคิดวา ตนไดรุกรานสมณะผูเปนพระอรหันต ท่ีด ีขอนั้นอยาไดมีแกเราเพ่ือไมเปน 
ประโยชนเกื้อกูลและเพื่อทุกขส้ินกาลนาน      ดังนี้ มิใชหรือ ฯ      
     ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เม่ือเปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคก็ยังทรงหวงพระอรหัต  
อยูหรือ ฯ     
     ดูกรโมฆบุรุษ เรามิไดหวงพระอรหัต แตวาเธอไดเกิดทิฐิลามก เธอจง ละมันเสีย  
ทิฐิอันลามกนีอ้ยาไดเกิดแกเธอ เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูลและเพื่อทุกขส้ินกาลนาน อนึ่ง  
เธอยอมเขาใจอเจลกช่ือกฬารมัชฌกะ วาเปนสมณะผูเปนพระอรหนัตท่ีดีผูหนึ่ง ตอไปไมนาน   
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เขาจักกลับนุงหมผา มีภรรยา กินขาวและ  ขนม ลวงเกินเจดียท่ีมีอยูในเมืองเวสาลีท้ังหมด  
กลายเปนคนเส่ือมยศ แลวตายไป       
ดูกรภัคควะ ตอมาไมนาน อเจลกช่ือกฬารมัชฌกะ กก็ลับนุงหมผา มีภรรยา   กินขาว 
และขนม ลวงเกินเจดียท่ีมีอยูในเมืองเวสาลีท้ังหมดกลายเปนคนเส่ือมยศ  แลวตายไป  
โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะไดทราบขาววา อเจลกช่ือกฬารมัชฌกะ   กลับนุงหมผา มีภรรยา  
กินขาวและขนม ลวงเกนิเจดียท่ีมีอยูในเมืองเวสาลีท้ังหมด กลายเปนคนเส่ือมยศ แลวตายไป  
จึงไดเขามาหาเราถวายอภวิาทแลวนั่ง   ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง เราจึงกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอย 
แลววา สุนกัขัตตะ เธอ จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน วบิากนั้น ไดมีแลวเหมือนดังท่ีเราได 
พยากรณ อเจลกช่ือกฬารมชัฌกะไวแกเธอ มิใชโดยประการอ่ืน ฯ       
     ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากนั้นไดมีแลว เหมือนดังท่ีพระผูมีพระภาคได    ทรงพยากรณ 
อเจลกช่ือกฬารมัชฌกะไวแกขาพระองค มิใชโดยประการอ่ืน ฯ      
     ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนี้ อิทธิปาฏิหาริย 
ท่ีเปนธรรมยอดเยีย่มของมนุษย ช่ือวาเปนคุณอันเราไดแสดงไวแลว     หรือมิใช ฯ             
     ขาแตพระองคผูเจริญ เปนอันทรงแสดงแลวแนนอน มิใชไมทรง     แสดง ฯ  
     ดูกรโมฆบุรุษ แมเม่ือเปนเชนนี้ เธอยังจะกลาวกะเราผูแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปน 
ธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยอยางนีว้า ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคมิไดทรงแสดงอิทธิ 
ปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยีย่มของมนุษยแกขาพระองค    ดังนี้ ดูกรโมฆบุรุษ เธอจงเห็นวา ขอน้ี 
เปนความผิดของเธอเทานั้น ดูกรภัคควะ   โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะ ถูกเรากลาวอยูอยางนี้  
ไดหนไีปจากพระธรรมวินัยนี้  เหมือนสัตวผูควรเกดิในอบาย เหมือนสัตวผูควรเกิดในนรก ฉะนั้น ฯ         
          [๖] ดกูรภัคควะ สมัยหนึ่ง เราอยูท่ีกูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขต  เมืองเวสาลีนั้นเอง  
สมัยนั้น อเจลกช่ือปาฏิกบุตร อาศัยอยูท่ีวชัชีคาม เขตเมืองเวสาลี เปนผูเลิศดวยลาภและยศ  
เขากลาววาจาในบริษัทท่ีเมืองเวสาลีอยางนี้วา     แมพระสมณโคดมกเ็ปนญาณวาท แมเราก็เปน 
ญาณวาท ก็ผูท่ีเปนญาณวาท ยอม  ควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยีย่มของมนุษยกับ 
ผูท่ีเปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จไปกึ่งหนทาง แมเราก็พึงไปกึง่หนทาง ในท่ีพบกันนัน้  
แมเรา  ท้ัง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยีย่มของมนุษย ถาพระสมณโคดม   จักทรง  
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กระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยีย่มของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา   ๒ อยาง ถาพระ 
สมณโคดมจักทรงกระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง ถา สมณโคดมจักทรงกระทํา  
๔ อยาง เราจกักระทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรง   กระทําเทาใดๆ เราก็จักกระทําใหมาก 
กวานัน้เปนทวคูีณๆ 
โอรสเจาลิจฉวีช่ือ สุนักขัตตะทราบขาวนัน้ จึงเขามาหาเราถวายอภวิาทแลวนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่งแลวจึงกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ อเจลกช่ือปาฏิกบุตรอาศัยอยูท่ี    วัชชีคาม  
เขตเมืองเวสาลี เปนผูเลิศดวยลาภและยศ เขากลาววาจาในบริษัทท่ีเมืองเวสาลีอยางนีว้า แม 
พระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็เปนญาณวาท    ก็ผูท่ีเปนญาณวาท ยอมควรแสดง 
อิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยีย่มของมนุษย       กับผูท่ีเปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จไปกึง่ 
หนทาง แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง             ในท่ีพบกันนั้น แมเราท้ัง ๒ พงึกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปน 
ธรรมยอดเยี่ยมของ      มนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยีย่ม 
ของ มนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงทํา ๒ อยาง  เราจกั 
กระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจักกระทํา ๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง  พระ 
สมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราจักกระทําใหมากกวานั้นเปนทวคูีณๆ  เม่ือโอรสเจาลิจฉวีช่ือ 
สุนักขัตตะ กลาวอยางนี้ เราไดกลาวกะเขาวา สุนักขัตตะ     อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เม่ือไมละวาจา  
จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ กไ็มสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเหน็อยางนี้วา 
 เราไมละวาจา จิต และสละคืน          ทิฐิเชนนั้น กพ็ึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดงันี้ แมศีรษะ 
เขาจะพึงแตกออก ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรักษาพระวาจานัน้ ขอพระสุคตจงทรงรักษา 
พระวาจานั้น ฯ          
     ดูกรสุนักขัตตะ ก็ไฉนเธอจึงกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมี 
พระภาคจงทรงรักษาพระวาจานั้น ขอพระสุคตจงทรงรักษาพระวาจานัน้ ฯ  
     ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะพระผูมีพระภาคตรัสวาจาโดยแนนอนวา  อเจลกช่ือปาฏิกบุตร  
เม่ือไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ กไ็มสามารถจะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึง 
คิดเห็นอยางนีว้า เราไมละวาจา จิต และสละคืน     ทิฐิเชนนั้น กพ็ึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได   
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ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อเจลกช่ือปาฏิกบุตรอาจแปลง 
รูปมาพบเห็นพระผูมีพระภาคก็ได ในคราวนั้น พระดํารัสของพระผูมีพระภาคก็พึงเปนมุสา ฯ         
     ดูกรสุนักขัตตะ ตถาคตเคยกลาววาจาท่ีเปน ๒ ไวบางหรือ ฯ            
     ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคทรงทราบอเจลกช่ือปาฏิกบุตร โดยแจงชัด 
ดวยพระหฤทัยวา เขาเม่ือไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น กไ็ม       สามารถท่ีจะมาพบ 
เห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเหน็อยางนีว้า เราไมละวาจา จติ และ     สละคืนทิฐิเชนนัน้  
ก็พึงไปพบเหน็พระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึง  แตกออกหรือเทวดามาทูลความนั้น 
แดพระผูมีพระภาควา เขาเม่ือไมละวาจา จติ และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถท่ีจะมาพบ 
เห็นพระองคได แมถาเขาพึงคิดเห็น           อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น  
ก็พึงไปพบเหน็พระสมณ โคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก ฯ 
     ดูกรสุนักขัตตะ เราทราบอเจลกช่ือปาฏิกบุตร โดยแจงชัดดวยใจของเรา  วา เขาไมละ 
วาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น จึงไมสามารถท่ีจะมาพบเห็นเราได       แมถาเขาพึงคิดเห็น 
อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไป         พบเหน็สมณโคดมได 
ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก แมเทวดากไ็ดบอกความ     นั้นแกเราวา เขาเม่ือไมละวาจา จิต  
และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถจะมา              พบเหน็พระองคได ถาแมเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้า  
เราไมละวาจา จิต และสละคืน             ทิฐิเชนนั้น กพ็ึงไปพบเห็นสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะ 
เขาจะพึงแตกออก แม เสนาบดีแหงเจาลิจฉวีช่ืออชิตะ ซ่ึงไดตายไปแลวเม่ือเร็วๆ นี้ ไดเขาถึง 
พวก            เทวดาช้ันดาวดึงส ก็ไดเขามาบอกเราอยางนีว้า อเจลกช่ือปาฏิกบุตรเปนคนไมละอาย  
ชอบกลาวมุสา ท้ังไดพยากรณขาพระองควา เสนาบดแีหงเจาลิจฉวี   ช่ืออชิตะ ในวชัชีคาม  
เขาถึงมหานรก แตขาพระองคมิไดเขาถึงมหานรก ไดเขา ถึงพวกเทวดาช้ันดาวดึงส เขาไมละอาย  
ชอบกลาวมุสา เขาเม่ือไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น กไ็มสามารถจะมาพบเห็น 
พระองคได แมถาเขาพึงคิดเห็น  อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ กพ็ึงไปพบเห็น 
พระสมณโคดม             ได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก แมเพราะเหตุนี้แล สุนักขัตตะ  
เราทราบ อเจลกช่ือปาฏิกบุตรโดยแจงชัดดวยใจของเราวา เขาไมละวาจา จิต สละคืนทิฐิ 
เชนนั้น ไมควรมาพบเห็นเรา แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้า เราไมละวาจา จิต   และสละคืน 
ทิฐิเชนนั้น ก็พงึไปพบเหน็พระสมณโคดมได ดังนี้ ศีรษะเขาจะพึง แตกออก แมเทวดาก็  
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บอกความนีแ้กเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ อเจลกช่ือ ปาฏิกบุตร ไมละวาจา จิต และสละ 
คืนทิฐิเชนนัน้ ไมควรมาพบเห็นพระผูมี พระภาค ถาแมเขาพึงมีความคิดเห็นอยางนีว้า  
เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิ            เชนนั้น พึงไปพบเห็นสมณโคดมได ดงันี้ แมศีรษะ 
ของเขาจะพึงแตกออก ดกูร   สุนักขัตตะ เรานี้แล เท่ียวไปบิณฑบาตท่ีเมืองเวสาลี กลับจาก 
บิณฑบาตในเวลา ปจฉาภัต แลวเขาไปยังอารามของอเจลกช่ือปาฏิกบุตร เพื่อพักผอนกลางวัน  
บัดนี้            ถาเธอปรารถนาก็จงไปบอกเขาเถิด ฯ         
          [๗] ดูกรภัคควะ คร้ังน้ันเปนเวลาเชา เรานุงแลว ถือบาตรและจีวร  เขาไปบิณฑบาต 
ท่ีเมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต แลวเขาไป   ยังอารามของอเจลกช่ือปาฏิกบุตร  
เพื่อพักผอนกลางวัน คร้ังนัน้ โอรสเจาลิจฉวี             ช่ือสุนักขัตตะ รีบเขาไปเมืองเวสาลีแลว  
เขาไปหาพวกเจาลิจฉวีท่ีมีช่ือเสียงบอกวา    ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปบิณฑบาตท่ี 
เมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาต    ในเวลาปจฉาภัต แลวเสด็จเขาไปยังอารามของอเจลกช่ือปาฏิกบุตร  
เพื่อทรงพักผอน          กลางวัน ขอพวกทานจงรีบออกไป จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม      
ยอดเยี่ยมของมนุษย ของพวกสมณะท่ีดี ฯ    
     คร้ังนั้น พวกเจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียงไดคิดกันวา ทานผูเจริญทราบขาววา     จักมีการแสดงอิทธิ 
ปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยีย่มของมนุษย ของพวกสมณะท่ีดี             ฉะนั้น เชิญพวกเราไปกัน  
และโอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะ เขาไปหาพวก    พราหมณมหาศาล คฤหบดีผูม่ังคั่ง เหลาเดียรถีย 
ตางๆ และสมณพราหมณผูมีช่ือ   เสียง แลวบอกวา ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปบิณฑบาต 
ท่ีเมืองเวสาลี         กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตแลวเสด็จเขาไปยังอารามของอเจลกช่ือปาฏิก 
บุตร   เพื่อทรงพักผอนกลางวัน ขอพวกทานจงรีบออกไป จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ี เปนธรรม 
ยอดเยี่ยมของมนุษย ของพวกสมณะท่ีดี คร้ังนั้น พวกพราหมณมหาศาล คฤหบดีผูม่ังคั่ง เหลา 
เดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีช่ือเสยีง ไดคิดกันวา     ทานผูเจริญ ทราบขาววา จักมีการแสดง 
อิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยีย่ม ของ      พวกสมณะท่ีดี ฉะนั้น เชิญพวกเราไปกัน ฯ   
     คร้ังนั้น พวกเจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียง และพราหมณมหาศาล คฤหบดีผูม่ังคั่ง     เหลา 
เดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีช่ือเสียง ไดเขาไปยงัอารามของอเจลก    ช่ือปาฏิกบุตร ดูกร 
ภัคควะ บริษัทนั้นๆ มีหลายรอย หลายพนัคน ฯ  
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     อเจลกช่ือปาฏิกบุตรไดทราบขาววา  บรรดาเจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียง และ พราหมณมหาศาล  
คฤหบดีผูม่ังคั่ง เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมี ช่ือเสียง ไดพากันออกมาแลว แม 
พระสมณโคดมก็ทรงน่ังพักผอนกลางวันท่ีอาราม   ของเรา คร้ันแลว จงึเกิดความกลัว ความหวาด 
เสียว ขนพองสยองเกลา คร้ังน้ันอเจลกช่ือปาฏิกบุตร เม่ือกลัว หวาดเสียว ขนพองสยอง 
เกลา จึงเขาไปยังอารามของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ บริษัทนั้นไดทราบขาววา อเจลกช่ือปาฏิกบุตร 
กลัว               หวาดเสียว ขนพองสยองเกลา เขาไปยังอารามของปริพาชกช่ือติณฑกุขานุ ฯ       
     คร้ังนั้น บริษัทนั้นไดเรียกบุรุษคนหนึ่งมาส่ังวา บุรุษผูเจริญ ทานจงไปหาอเจลก 
ช่ือปาฏิกบุตรท่ีอารามของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ แลวจงบอกกะเขาอยางนีว้า   ทานปาฏิกบุตร  
ทานจงกลับไป บรรดาเจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียง และพราหมณมหาศาล  คฤหบดีผูม่ังคั่ง เหลาเดียรถีย 
ตางๆ และสมณพราหมณผูมีช่ือเสียง ไดพากัน      ออกมาแลว แมสมณโคดมก็ประทับนั่งพัก 
ผอนกลางวันท่ีอารามของทาน อนึ่ง ทาน       ไดกลาววาจาในบริษัทท่ีเมืองเวสาลีอยางนี้วา แมพระ 
สมณโคดมก็เปนญาณวาทแมเราก็เปนญาณวาท ก็ผูท่ีเปนญาณวาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปน 
ธรรม             
ยอดเยี่ยมของมนุษยกับผูท่ีเปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จมากึง่หนทาง  แมเราก็พึงไปกึ่ง 
หนทาง ในท่ีพบกันนั้น แมเราท้ัง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริย      ท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย  
ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ี          เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง เราจกั 
กระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณ 
โคดมจักทรงกระทํา       ๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ  
เราก็จัก      กระทําใหมากกวานั้นเปนทวีคูณๆ ดังนี้ ทานปาฏิกบุตร ทานจงออกไปกึ่งหนทาง                
พระสมณโคดมเสด็จมากอนคนท้ังปวงทีเดยีว ประทับนั่งพักผอนกลางวันท่ีอาราม ของทาน ฯ               
     ดูกรภัคควะ บุรุษนั้นรับคําส่ังบริษัทนั้นแลว จึงเขาไปหาอเจลก    ช่ือปาฏิกบุตร ท่ีอาราม 
ของปริพาชกชื่อติณฑุกขาน ุแลวบอกกะเขาอยางนี้วา ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป พวกเจา 
ลิจฉวีผูมีช่ือเสียง และพราหมณมหาศาลคฤหบดีผูม่ังคั่ง เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณ 
ผูมีช่ือเสียงไดพากันออก      มาแลว แมพระสมณโคดมกป็ระทับนั่งพักผอนกลางวันท่ีอารามของทาน  
อนึ่ง    ทานไดกลาววาจาในท่ีบริษัทท่ีเมืองเวสาลี อยางนี้วา แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็ 
เปน 
ญาณวาท ก็ผูท่ีเปนญาณวาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยีย่มของมนุษยกับผูท่ี 
เปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จมา  กึ่งหนทาง แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในท่ีพบกันนั้น แมเรา 
ท้ัง ๒ พึงกระทํา  อิทธิปาฏิหาริย ท่ีเปนธรรมยอดเยีย่มของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา อิทธิ  
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ปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยีย่มของมนุษย ๑ อยาง เราจกักระทํา ๒ อยาง     ถาพระสมณโคดม 
จักทรงกระทํา ๒ อยาง เราจกักระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดม    จักทรงกระทํา ๔ อยาง เราจักกระทํา  
๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ   เราจักกระทําใหมากกวานั้นเปนทวีคูณๆ ดังนี้  
ทานปาฏิกบุตร ทานจงออกไป  กึ่งหนทาง พระสมณโคดมเสด็จมากอนคนท้ังปวงทีเดียว ประทับ 
นั่งพักผอนกลางวัน               ท่ีอารามของทาน เม่ือบุรุษนั้นกลาวอยางนี้แลว อเจลกชื่อปาฏิกบุตรจึง 
กลาววา           
เราจะไปๆ แลวซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได ฯ         
     คร้ังนั้น บุรุษนั้นไดกลาวกะเขาวา ทานปาฏิกบุตร ไฉนทานจึงเปนอยางนี้      ตะโพก 
ของทานติดกบัท่ีนั่ง หรือวาท่ีนั่งติดกับตะโพกของทาน ทานกลาววา เราจะ        ไปๆ แตกลับซบ 
ศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได ดูกรภัคควะ อเจลกช่ือปาฏิกบุตร แมถูกกลาว 
อยูอยางนี้ ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวก็ซบ    ศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได  
เม่ือบุรุษนั้นไดทราบวา อเจลก      ชื่อปาฏิกบุตรนี้เปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวก ็
ซบศีรษะอยูในท่ีนั้น  เอง ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได จงึกลับมาหาบริษัทนั้น แลวบอกวา ทานผู 
เจริญ             อเจลกช่ือปาฏิกบุตรนี้ เปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวก็ซบศีรษะอยูในท่ี 
นั้นเอง ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได ฯ             
     ดูกรภัคควะ เม่ือบุรุษนัน้กลาวอยางนี้แลว เราจึงไดกลาวกะบริษัทนั้นวา     ทานท้ังหลาย  
อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เม่ือไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น   กไ็มสามารถท่ีจะมาพบเห็น 
เราได แมถาเขาพึงคิดเหน็อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต    และสละคืนทิฐิเชนนั้น กพ็ึงไปพบเห็น 
พระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก ฯ                
                      จบ ภาณวาร ท่ีหนึ่ง               
                       -___________     
          [๘] ดกูรภัคควะ คร้ังน้ัน มหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีคนหนึ่ง ลุกข้ึนยืนกลาวกะ 
บริษัทนั้นวา ทานผูเจริญ ถาเชนนั้น ขอใหพวกทานจงรอคอยสักครูหนึง่ พอใหขาพเจาไป  
บางทีขาพเจาอาจนําเอาอเจลกช่ือปาฏิกบุตรมาสูบริษัทนี้ได คร้ังน้ัน   มหาอํามาตยแหงเจาลิจฉว ี
คนนั้น จึงเขาไปหาอเจลกช่ือปาฏิกบุตร ท่ีอารามของ ปริพาชกชื่อติณฑกุขานุ แลวจึงกลาววา ทาน 
ปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป การกลับ    ไปของทานเปนการดี พวกเจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียง และพราหมณ 
มหาศาล คฤหบดี ผูม่ังค่ัง เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีช่ือเสียง ไดพากันออกมาแลว    
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แมพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวันท่ีอารามของทาน อนึ่ง ทานไดกลาววาจาในบริษัท 
ท่ีเมืองเวสาลีอยางนีว้า แมพระสมณโคดมกเ็ปนญาณวาท แมเราก็เปนญาณวาท ก็ผูท่ีเปนญาณ 
วาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยีย่ม  ของมนุษยกับผูท่ีเปนญาณวาท พระสมณ 
โคดมพึงเสด็จมาก่ึงหนทาง แมเราก็พึง ไปกึ่งหนทาง ในท่ีพบกันนัน้ แมเราท้ัง ๒ พึงกระทําอิทธิ 
ปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม  ยอดเยี่ยมของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปน 
ธรรม  ยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรง    กระทํา ๒ อยาง  
เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจกัทรงกระทํา ๔ อยาง   เราจกักระทํา ๘ อยาง พระสมณ 
โคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราจักกระทําให      มากกวานั้นเปนทวีคูณๆ ดังนี้ ทานปาฏิกบุตร ทานจง 
ออกไปกึ่งหนทาง พระสมณ โคดมเสด็จมากอนคนท้ังปวงทีเดียว ประทับนั่งพักผอนกลางวันท่ี 
อารามของทาน              อนึง่ พระสมณโคดมไดตรัสวาจาในบริษัทวา อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เม่ือไม 
ละวาจา      จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถท่ีจะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็น            
อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเหน็พระสมณโคดม    ได ดังนี้  
แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก ดังนี้ ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป ดวยการกลับไปนั่นแหละ  
พวกขาพเจาจกัใหชัยชนะแกทาน จกัใหความปราชัย  แกพระสมณโคดม ฯ         
     ดูกรภัคควะ เม่ือมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีกลาวแลวอยางนี้ อเจลก   ช่ือปาฏิกบุตรจึง 
กลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจ        ลุกข้ึนจากอาสนะได คร้ังนั้น  
มหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีจึงกลาวกะเขาวา ทาน     ปาฏิกบุตร ทานเปนอยางไรไปเลา ตะโพก 
ของทานติดกบัท่ีนั่ง หรือวาท่ีนั่งติดกับ      ตะโพกของทาน ทานกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบ 
ศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง     ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได เมื่อมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีนัน้ไดทราบวา อเจลก              
ช่ือปาฏิกบุตรนี้เปนผูแพแลว กย็ังกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูใน     ท่ีนัน้เอง  
ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได จึงมาหาบริษัทนั้นแลวบอกวา ดังนี้ ทาน ผูเจริญ อเจลกช่ือปาฏิกบุตรนี้ 
เปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับ      ซบศีรษะอยูในท่ีนัน้เอง ไมอาจลุกข้ึนจาก 
อาสนะได ฯ      
     ดูกรภัคควะ เม่ือมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีนั้นกลาวอยางนี้แลว เราจึง  กลาวกะบริษัท 
นั้นวา ทานท้ังหลาย อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เม่ือไมละวาจา จิต และ    สละคืนทิฐิเชนนัน้  
ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเหน็อยางนี้วา   เราไมละวาจา  จิต และสละคืน  
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ทิฐิเชนนั้น ก็พงึไปพบเหน็พระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก แมถา 
พวกเจาลิจฉวพีึงคิดเหน็อยางนี้วา พวกเรา   จักเอาเชือกมัดอเจลกช่ือปาฏิกบุตร แลวจงึฉุดมา 
ดวยคูโคมากคู เชือกเหลานัน้           หรืออเจลกช่ือปาฏิกบุตรพึงขาดออก ก็อเจลกช่ือปาฏิกบุตร  
เม่ือไมละวาจา จิตและสละคืนทิฐิเชนนัน้ กไ็มสามารถท่ีจะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิด 
เห็น   อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ ก็พึงไปพบเหน็พระสมณโคดมได  
ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก ฯ             
          [๙] ดกูรภัคควะ คร้ังนัน้ ศิษยชางกลึงบาตรไม ช่ือชาลิยะลุกข้ึนยนืกลาวกะบริษัท 
นั้นวา ทานผูเจริญ ถาเชนนั้น ขอใหพวกทานจงรอคอยสักครูหนึ่ง        พอใหขาพเจาไป บางที 
ขาพเจาอาจนําเอาอเจลกช่ือปาฏิกบุตรมาสูบริษัทนี้ได คร้ังนั้น     ศิษยชางกลึงบาตรไม ช่ือชาลิยะ  
จึงเขาไปหาอเจลกช่ือปาฏิกบุตร ท่ีอารามของ          ปริพาชก ช่ือติณฑุกขานุ แลวจงึกลาววา ทานปา 
ฏิกบุตร ทานจงกลับไป การกลับ             ของทานเปนการดี พวกเจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียง และพราหมณ 
มหาศาล คฤหบดี   ผูม่ังค่ัง เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีช่ือเสียง ไดพากนัออกมาแลว           
แมพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวันท่ีอารามของทาน อนึ่ง ทานไดกลาววาจาในบริษัทท่ี 
เมืองเวสาลีอยางนี้วา แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็เปนญาณวาท ก็ผูท่ีเปนญาณวาท  
ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยีย่ม     ของมนุษยกับผูท่ีเปนญาณวาท พระสมณ 
โคดมพึงเสด็จมาก่ึงหนทาง แมเราก็พึงไป      กึ่งหนทาง ในท่ีพบกนันัน้ แมเราท้ัง ๒ พึงกระทํา 
อิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม     ยอดเยี่ยมของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ี 
เปนธรรม  ยอดเยีย่มของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรง กระทํา ๒  
อยาง  
เราจักกระทํา ๔ อยาง  ถาพระสมณโคดมจกัทรงกระทํา ๔ อยาง  เราจกักระทํา ๘ อยาง  
พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราจกักระทําใหมากกวานั้นเปนทวีคูณๆ ดังนี้ ทาน 
ปาฏิกบุตร ทานจงออกไปกึ่งหนทาง  พระสมณโคดมเสด็จมากอนคนท้ังปวงทีเดยีว  ประทับนั่งพกั 
ผอนกลางวันท่ี    อารามของทาน อนึ่ง พระสมณโคดมไดตรัสวาจาในบริษัทวา อเจลกช่ือปาฏิกบุตร  
เม่ือไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ กไ็มสามารถท่ีจะมาพบเห็นเราไดแมถาเขาพึงคิด 
เห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้  ก็พึงไปพบเหน็พระสมณโคดมได  
ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก แมถา    พวกเจาลิจฉวีจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา พวกเราจัก 
เอาเชือกมัดอเจลกช่ือปาฏิกบุตร    แลวจึงฉุดมาดวยคูโคมากคู เชือกเหลานั้นหรืออเจลกช่ือปาฏิก 
บุตรพึงขาดออก        ก็อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เม่ือไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ ก็ไม  
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สามารถท่ีจะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้า เราไมละวาจา จิต และสละ คืนทิฐิ 
เชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึง แตกออก ดังนี ้ทาน 
ปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป ดวยการกลับไปนั่นแหละ พวกขาพเจาจกัใหชัยชนะแกทาน จักให 
ความปราชัยแกพระสมณโคดม ฯ             
     ดูกรภัคควะ เม่ือศิษยชางกลึงบาตรไมช่ือชาลิยะกลาวแลวอยางนี้ อเจลกช่ือปาฏิกบุตร 
กลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกข้ึน จากอาสนะได คร้ังนั้น  
ศิษยชางกลึงบาตรไมช่ือชาลิยะจึงกลาวกะเขาวา ทานปาฏิกบุตร ทานเปนอยางไรไปเปลา  
ตะโพกของทานติดกับท่ีนั่ง หรือวาท่ีนั่งติด  กับตะโพกของทาน ทานกลาววา เราจะไปๆ แลว 
กลับซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได อเจลกช่ือปาฏิกบุตร แมถูกวาอยางนี้  
ก็ยังกลาววา เรา จะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเองไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได เม่ือศิษย                
ชางกลึงบาตรไมช่ือชาลียะไดทราบวา อเจลกช่ือปาฏิกบุตรนี้เปนผูแพแลว กย็ัง   กลาววา เรา 
จะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกจากอาสนะได จึงกลาวกะเขาตอไปวา  
     ดูกรทานปาฏิกบุตร เร่ืองเคยมีมาแลว คือพญาสีหมิคราชไดคิดอยางนี้ วา ถากระไร  
เราพึงอาศัยปาทึบบางแหงซอนอยู แลวออกจากท่ีซอนในเวลา  เย็น ดดักาย เหลียวดทิูศท้ัง ๔  
โดยรอบ แลวบันลือสีหนาท ๓ คร้ัง จึงเท่ียวไปหากิน เราตองฆาหมูเนื้อตัวลํ่าสันกินเนือ้ 
ท่ีออนนุมๆ แลวกลับมาซอนตัวอยู          ตามเคย คร้ังนัน้ พญาสีหมิคราชนั้น จึงอาศัยปาทึบบาง 
แหงซอนอยู ออกจาก ท่ีซอนในเวลาเย็น ดดักาย เหลียวดทิูศท้ัง ๔ โดยรอบ บันลือสีหนาท  
๓ คร้ัง เท่ียวไปหากิน มันฆาหมูเนื้อตัวลํ่าสัน กินเนื้อท่ีออนนุมๆ แลวกลับมาซอนอยู ตามเคย  
ทานปาฏิกบุตร มีสุนัขจิ้งจอกแกตวัหนึ่ง กนิเนื้อท่ีเปนแดนของพญา สีหมิคราชตัวนัน้ แลวก ็
เจริญอวนทวนมีกําลัง ตอมา สุนัขจ้ิงจอกแกตวันั้นจึง  เกิดความคิดวา เราคือใคร พญาสีหมิค 
ราชคือใคร ถากระไร เราพึงอาศัยปาทึบ บางแหงซอนอยู ออกจากท่ีซอนในเวลาเยน็  
ดัดกาย เหลียวดทิูศท้ัง ๔ โดย  รอบบันลือสีหนาท ๓ คร้ัง เท่ียวไปหากนิ เราตองฆาหมู 
เนื้อตัวลํ่าสันกนิเนื้อ      ออนนุมๆ แลวกก็ลับมาซอนอยูตามเคย คร้ังนั้น สุนัขจ้ิงจอกแกตัว 
นั้นอาศัย  ปาทึบบางแหงซอนอยู ออกจากท่ีซอนในเวลาเย็น ดดักาย เหลียวดูทิศท้ัง ๔ โดยรอบ  
แลวคิดวา เราจักบันลือสีหนาท ๓ คร้ัง แตกลับบันลือเสียงสุนัข   จิ้งจอกอยางนากลัวนาเกลียด  
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 สุนัขจ้ิงจอกตัวลามกเปนอยางไร และการบันลือของสีหะเปนอยางไร ดูกรทานปาฏิกบุตร  
ทานก็เปนเชนนั้น ดํารงชีพตามแบบพระสุคตบริโภค  อาหารที่เปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการ 
รุกรานพระตถาคตผูเปน    พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกราน 
พระตถาคตผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร                
     ดูกรภัคควะ เม่ือศิษยชางกลึงบาตรไมช่ือชาลิยะ ไมสามารถท่ีจะให  อเจลกช่ือปาฏิกบุตร 
เคล่ือนจากอาสนะนั้นได แมดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จงึได     กลาวคาถาประพันธดงันี้วา              
            สุนัขจิ้งจอกเขาใจวา ตนเปนสีหะ            
          จึงไดถือตัววาเปนมิคราช     
          มันไดบันลือเสียงสุนัขจ้ิงจอกเชนนั้น         
          สุนัขจิ้งจอกตัวลามกเปนอยางไร                
          การบันลือของสีหะเปนอยางไร ฯ 
          [๑๐] ดกูรทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนัน้ ดํารงชีพตามแบบ พระสุคต บริโภค 
อาหารที่เปนเดนพระสุคต ยงัสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคตผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร  
ดูกรภัคควะ เม่ือศิษยชางกลึงบาตรไมช่ือชาลิยะไมสามารถท่ีจะใหอเจลกชื่อปาฏิกบุตรเคล่ือนจาก 
อาสนะน้ันได แม ดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงไดกลาวคาถาประพันธดงันี้วา                
          สุนัขจิ้งจอกจองดเูงาของตนซ่ึงปรากฎในน้ํา      
          ท่ีบอไมเห็นตนตามความเปนจริง จึงถือตัววา   
          เปนสีหะ มันไดบันลือเสียงสุนัขจ้ิงจอกเชนนั้น  
          เสียงสุนัขจ้ิงจอกตัวลามกเปนอยางไร      
          การบันลือของสีหะเปนอยางไร ฯ 
          [๑๑] ดกูรทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนัน้ ดํารงชีพตามแบบพระสุคต บริโภคอาหาร 
ท่ีเปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
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ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคต  ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาเปน 
อยางไร ดูกรภคัควะ เม่ือศิษยชางกลึงบาตรไมช่ือชาลิยะไมสามารถท่ีจะใหอเจลกช่ือปาฏิกบุตร 
เคล่ือนจากอาสนะนั้นได แมดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จงึไดกลาวคาถาประพันธดังนี้วา                
          สุนัขจิ้งจอกกินกบ [ตามบอ] และหนูตามลาน       
          ขาว ซากศพท่ีท้ิงตามปาชา จึงอวนพีอยูตาม   
          ปาใหญ ตามปาท่ีวางเปลา จึงไดถือตัววาเปน                
          มิคราช มันไดบันลือเสียงสุนัขจ้ิงจอกเชนนัน้  
          สุนัขจิ้งจอกตัวลามกเปนอยางไร การบันลือ      
          ของสีหะเปนอยางไร ฯ          
          [๑๒] ดกูรทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนัน้ ดํารงชีพตามแบบพระสุคต บริโภค 
อาหารที่เปนเดนพระสุคต ยงัสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปน  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคตผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปน 
อยางไร ฯ              
     ดูกรภัคควะ เม่ือศิษยชางกลึงบาตรไมช่ือชาลิยะ ไมสามารถท่ีจะให  อเจลกช่ือปาฏิกบุตร 
เคล่ือนจากอาสนะนั้นได แมดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จงึกลับมาหาบริษัทนั้น แลวบอกวา  
ทานผูเจริญ อเจลกช่ือปาฏิกบุตรนี้เปนผูแพแลว กย็ังกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูใน 
ท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกข้ึนจาก  อาสนะได ดกูรภัคควะ เม่ือศิษยชางกลึงบาตรไมช่ือชาลิยะนั้นกลาว 
อยางนี้แลว เรา    จึงกลาวกะบริษัทนั้นวา ทานท้ังหลาย อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เม่ือไมละวาจา จิต              
และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็น อยางนีว้า เราไมละ 
วาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้นกพ็ึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขา 
จะพึงแตกออก แมถาพวกเจาลิจฉวีจะพึงคิดเห็นอยาง  นีว้า พวกเราจะเอาเชือกมัดอเจลกช่ือ 
ปาฏิกบุตรแลวจึงฉุดมาดวยคูโคมากคู เชือก เหลานั้นหรืออเจลกช่ือปาฏิกบุตรพึงขาดออก ก็อเจลก 
ช่ือปาฏิกบุตร เม่ือไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนัน้ กไ็มสามารถท่ีจะมาพบเห็น 
เราได แมถาเขาพึงคิดเหน็อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น กพ็ึงไปพบเห็น              
พระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขาพึงแตกออก ฯ   
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     ดูกรภัคควะ ลําดับนั้น เราจึงยังบริษัทนัน้ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ให อาจหาญ  
ใหร่ืนเริง ดวยธรรมีกถา ทําใหพนจากเคร่ืองผูกใหญ  ร้ือถอน   สัตวประมาณ ๘๔,๐๐๐ ข้ึนจาก 
หลมใหญจึงเขาเตโชธาตุกสิณเหาะข้ึนสูเวหาสสูง ประมาณ ๗ ช่ัวลําตาล นิรมิตไฟอ่ืนให 
ลุกโพลงมีควันกลบ สูงประมาณ ๗ ช่ัว    ลําตาล แลวจึงกลับมาปรากฎท่ีกูฏาคารศาลาปามหาวัน  
ดูกรภัคควะ คร้ังนั้น   โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะ ไดเขามาหาเราถึงท่ีอยู ถวายอภวิาท 
แลวนั่ง ณ ทีควรสวนขางหนึ่ง เราจึงไดกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา สุนักขัตตะ เธอจะสําคัญ 
ความขอนั้นเปนไฉน วิบากน้ัน ไดมีแลว เหมือนดังท่ีเราไดพยากรณ  อเจลกช่ือปาฏิกบุตรแกเธอ  
มิใชโดยประการอ่ืน ฯ           
     ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากนั้น ไดมีแลว เหมือนดังท่ีพระผูมีพระภาค  ไดทรงพยากรณ 
อเจลกช่ือปาฏิกบุตรแกขาพระองค มิใชโดยประการอ่ืน ฯ       
     ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนี้ อิทธิปาฏิหาริย 
ท่ีเปนธรรมยอดเยีย่มของมนุษย ช่ือวาเปนคุณอันเราไดแสดงแลว หรือ  มิใช ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ เปนอันทรงแสดงไวแลวแนนอน มิใชไมทรง แสดง ฯ  
     ดูกรโมฆบุรุษ แมเม่ือเปนเชนนี้ เธอยังจะกลาวกะเราผูแสดงอิทธิ ปาฏิหาริยท่ีเปน 
ธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยอยางนีว้า ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคมิไดทรงแสดงอิทธิ 
ปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยีย่มของมนุษยแกขาพระองค ดังนี้ เธอจงเหน็วา ขอน้ีเปนความผิด 
ของเธอเทานั้น ดูกรภัคควะ โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะถูกเรากลาวอยางนี้ ไดหนไีปจาก 
พระธรรมวินัยนี้ เหมือนสัตวผูควรเกิดในอบาย เหมือนสัตวผูควรเกดิในนรก ฉะนั้น ฯ               
          [๑๓] ดกูรภัคควะ อนึง่ เรายอมทราบชัดซ่ึงส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ ท้ัง รูชัดยิ่งกวานั้น  
และไมยึดม่ันความรูชัดนั้นดวย เม่ือไมยดึม่ัน จึงทราบความดับ  ไดเฉพาะตน ฉะนัน้ ตถาคตจึง 
ไมถึงทุกข ฯ 
     ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณบางพวกบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ วา  พระอิศวรทําให  
วาพระพรหมทําให ตามลัทธิอาจารย เราจงึเขาไปถามเขาอยางนี้วา   ไดยินวา ทานท้ังหลาย 
บัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ วาพระอิศวรทําให วาพระ พรหมทําให ตามลัทธิอาจารยจริงหรือ  
สมณพราหมณเหลานัน้ ถูกเราถามอยางนี ้  แลวยนืยนัวาเปนเชนนัน้ เราจึงถามตอไปวา   
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พวกทานบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวา   เลิศ วาพระอิศวรทาํให วาพระพรหมทําให ตามลัทธิอาจารย 
มีแบบอยางไร    สมณพราหมณเหลานัน้ถูกเราถามอยางนี้ เม่ือตอบไมถูก จึงยอนถามเรา  
เราถูกถามแลวจึงพยากรณวา ทานท้ังหลาย มีสมัยบางคร้ังบางคราวโดยระยะกาลยืดยาวชานาน  
ท่ีโลกน้ีจะพนิาศ เม่ือโลกกําลังพินาศอยู โดยมากเหลาสัตวยอมเกิดใน  ช้ันอาภัสสรพรหม สัตว 
เหลานั้นไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออก    จากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ 
 อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้นส้ิน  กาลยืดยาวชานาน ฯ       
     ดูกรทานท้ังหลาย มีสมัยบางคร้ังบางคราวโดยระยะกาลยืดยาวชานาน ท่ีโลกน้ีจะกลับเจริญ  
เม่ือโลกกําลังเจริญอยู วิมานของพรหมปรากฎวาวางเปลา       คร้ังนั้น สัตวผูใดผูหนึง่จุติจากช้ัน 
อาภัสสรพรหม เพราะส้ินอายุหรือส้ินบุญยอม     เขาถึงวิมานพรหมท่ีวางเปลา แมสัตวผูนั้น 
ก็ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหารมี        รัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูใน 
วิมานอันงามสถิตอยูใน  ภพนั้นส้ินกาลยดืยาวชานาน เพราะสัตวนั้นอยูแตผูเดียวเปนเวลานาน  
จึงเกิดความ         กระสันความดิ้นรนข้ึนวา โอหนอ แมสัตวเหลาอ่ืนกพ็ึงมาเปนอยางนี้บาง ตอมา            
สัตวเหลาอ่ืนกจ็ุติจากช้ันอาภสัสรพรหม เพราะส้ินอายุหรือเพราะส้ินบญุ ยอมเขา ถึงวิมาน 
พรหมท่ีวาง เปนสหายของสัตวผูนั้น แมสัตวพวกนั้นกไ็ดสําเร็จทางใจ   มีปติเปนอาหาร มี 
รัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูใน    วิมานอันงาม สถิตอยูในภพนัน้ 
ส้ินกาลยืดยาวชานาน ฯ       
     ดูกรทานท้ังหลาย บรรดาสัตวจําพวกนัน้ ผูใดเกดิกอน ผูนั้นยอมมีความคิดเหน็อยางนีว้า  
เราเปนพรหม เราเปนมหาพรหม เปนใหญไมมีใครขมได เห็นถองแท เปนผูกุมอํานาจ  
เปนอิศวร เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ   เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตว 
ผูเปนแลวและกําลังเปน สัตว         เหลานี้ เราเนรมิตข้ึน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา เราไดมี 
ความคิดอยางนี้กอนวา      โอหนอแมสัตวเหลาอ่ืนก็พึงมาเปนอยางนี้บาง ความต้ังใจของเราเปน 
เชนนี้และ  สัตวเหลานีก้็ไดมาเปนอยางนีแ้ลว แมพวกสัตวท่ีเกดิภายหลังก็มีความคิดเห็นอยางนี้วา 
ทานผูเจริญนี้แลเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เหน็ ถองแท เปนผูกุมอํานาจ  
เปนอิศวร เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ    เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดา 
ของหมูสัตวผูเปนแลวและกาํลังเปน พวก   เราอันพระพรหมผูเจริญนี้นริมิตแลว ขอนัน้เพราะ 
เหตุไร เพราะวาพวกเราไดเห็น       ทานพรหมผูนี้เกิดกอน สวนพวกเราเกิดภายหลัง ฯ     
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     ดูกรทานท้ังหลาย บรรดาสัตวจําพวกนัน้สัตวใดเกิดกอน สัตวนั้นมีอายุ ยืนกวา  
มีผิวพรรณงามกวา มีศักดิ์มากกวา สวนสัตวท่ีเกดิภายหลังมีอายุนอย  กวา มีผิวพรรณทรามกวา  
มีศักดิ์นอยกวา ดูกรทานท้ังหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะมี      ไดแล ท่ีสัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากช้ันนั้น 
แลวมาเปน  อยางนี้ เม่ือมาเปนอยางนีแ้ลว       จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว 
 อาศัยความเพยีรเปนเคร่ืองเผา กิเลส อาศัยความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ  
อาศัยความไมประมาท       อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ ท่ีเม่ือต้ังม่ันแลว ยอม 
ตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได เขาจึงกลาวอยาง       
นี้วา ทานผูใดแลเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็น   ถองแท เปนผูกุมอํานาจ  
เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ   เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของ 
หมูสัตวผูเปนแลวและกําลังเปน พระพรหมผูเจริญ         ใดท่ีนิรมิตพวกเรา พระพรหมผูเจริญนั้นเปน 
ผูเที่ยงยั่งยืน คงทน มีอายุยนื มีอันไม     แปรผันเปนธรรมดา จักต้ังอยูเท่ียงเสมอไปเชนนั้น 
ทีเดียว สวนพวกเราท่ีพระพรหม        ผูเจริญนั้นนิรมิตแลวนั้น เปนผูไมเท่ียง ไมยั่งยืน ไมคงทน  
มีอายุนอย ยังตอง      จุติมาเปนอยางนี้ ก็พวกทานบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ วาพระอิศวรทําให              
วาพระพรหมทําใหตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้หรือมิใช สมณพราหมณเหลานัน้        ตอบ 
อยางนี้วา ทานโคดม พวกขาพเจาไดทราบมาดังท่ีทานโคดมไดกลาวมานี้แล ฯ             
     ดูกรภัคควะ เรายอมทราบชัดซ่ึงส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ ท้ังรูชัดยิ่งกวานั้น   และไมยึดม่ัน 
ความรูชัดนั้นดวย เม่ือไมยดึม่ัน จึงทราบความดับไดเฉพาะตนฉะนั้น ตถาคตจึงไมถึงทุกข ฯ            
          [๑๔] ดกูรภัคควะ มีสมณพราหมณบางพวกบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ  วามีมูลมาแต 
เทวดาเหลาขิฑฑาปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถามอยางนี้   วา ทราบวาทานท้ังหลาย 
บัญญัติส่ิงโลกสมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลา   ขิฑฑาปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย 
จริงหรือ สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยาง นี้แลว ยนืยันวาเปนเชนนั้น เราจึงถาม 
ตอไปวา พวกทานบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติ  วาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลาขิฑฑาปโทสิกะตาม 
ลัทธิอาจารย มีแบบอยางไรสมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ตอบไมถูก เม่ือ 
ตอบไมถูก จึงยอน         ถามเรา เราถูกถามแลว จึงพยากรณวา      



พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาท่ี 22 
     ดูกรทานท้ังหลาย พวกเทวดาชื่อวาขิฑฑาปโทสิกะมีอยู พวกนั้นพากัน หมกมุนอยูแต 
ในความร่ืนรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา เม่ือพวก นัน้พากันหมกมุนอยูแต 
ในความร่ืนรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา    สติก็ยอมหลงลืม เพราะสติ 
หลงลืม จึงพากันจุติจากช้ันนั้น ดูกรทานท้ังหลาย ก็เปน  ฐานะท่ีจะมีไดแล ท่ีสัตวผูใด 
ผูหนึ่งจุติจากช้ันนั้นแลวมาเปนอยางนี้ เม่ือมาเปน   อยางนีแ้ลว จึงออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิต เม่ือบวชแลวอาศยัความเพียร  เปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความ 
ประกอบเนืองๆ อาศัย   ความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิท่ีเม่ือ 
ตั้งม่ันแลวยอมตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได            
เขาจึงกลาวอยางนี้วา ทาน พวกเทวดาผูมิใชเหลาขิฑฑาปโทสิกะ ยอมไมพากัน  หมกมุนอยูแต 
ในความร่ืนรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา สติ  ยอมไมหลงลืม เพราะสติ 
ไมหลงลืม พวกเหลานั้นจึงไมจุติจากช้ันนัน้ เปนผูเท่ียง    ยั่งยืน คงทน มีอายุยืน มีอันไมแปรผัน 
เปนธรรมดา จกัตั้งอยูเท่ียงเสมอไปเชนนั้น      ทีเดียว สวนพวกเราเหลาขิฑฑาปโทสิกะ หมกมุน 
อยูแตในความร่ืนรมย คือการสรวลเสและการเลนหวัจนเกินเวลา สติยอมหลงลืม เพราะสติ 
หลงลืม พวกเราจึง   พากันจตุิจากช้ันนั้น เปนผูไมเท่ียง ไมยั่งยนื ไมคงทน มีอายุนอย ยังตอง 
จุติมาเปน  อยางนี้ ก็พวกทานบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลาขิฑฑาป โทสิกะ 
 ตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้หรือมิใช สมณพราหมณเหลานั้นตอบ  อยางนีว้า ทานโคดม  
พวกขาพเจาไดทราบมาดังท่ีทานโคดมไดกลาวมานีแ้ล ดูกรภัคควะ เรายอมทราบชัดซ่ึงส่ิงท่ีโลก 
สมมติวาเลิศ ท้ังรูชัดยิ่งกวานั้น และไมยดึม่ัน  ความรูชัดนั้นดวย เม่ือไมยึดม่ัน จึงทราบ 
ความดับเฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคต  จึงไมถึงทุกข ฯ        
          [๑๕] ดกูรภัคควะ มีสมณพราหมณบางจําพวกบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติ วาเลิศ วามีมูล 
มาแตเทวดาเหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถาม     เขาอยางนี้วา ทราบวาทาน 
ท้ังหลายบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศวามีมูลมาแตเทวดา     เหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย 
จริงหรือ สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถาม   อยางนี้แลว ยนืยันวาเปนเชนนั้น เราจึงถาม 
ตอไปวา พวกทานบัญญัติส่ิงท่ีโลก    สมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลามโนปโทสิกะ ตาม  
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ลัทธิอาจารย มีแบบ   อยางไร สมณพราหมณเหลานัน้ถูกเราถามอยางนี้แลว ตอบไมถูก  
เม่ือตอบไมถูก    จึงยอนถามเรา เราถูกถามแลว จึงพยากรณวา              
     ดูกรทานท้ังหลาย พวกเทวดาชื่อมโนปโทสิกะมีอยู พวกนัน้มักเพงโทษ   กันและกนั 
เกินควร เม่ือมัวเพงโทษกันและกันเกินควร ยอมคิดมุงรายกันและกัน          เม่ือตางคิดมุงราย 
กันและกัน จึงลําบากกายลําบากใจ พากันจุติจากช้ันนั้น ดูกร             ทานท้ังหลาย กเ็ปนฐานะท่ีจะ 
มีไดแล ท่ีสัตวผูใดผูหนึ่งจุตจิากช้ันนัน้แลวมาเปน     อยางนี้ เม่ือมาเปนอยางนีแ้ลว จึงออก 
จากเรือนบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว             อาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความ 
เพียรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบ            เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ  
แลวบรรลุเจโตสมาธิ        ท่ีเม่ือต้ังม่ันแลว ยอมตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได  
หลังแต       นัน้ไประลึกไมได เขาจึงกลาวอยางนีว้า ทาน พวกเทวดาผูมิใชเหลามโนปโทสิกะ           
ยอมไมมัวเพงโทษกันและกนัเกินควร เม่ือไมมัวเพงโทษกันและกันเกนิควร ก็ไมคิดมุงรายกัน 
และกัน เม่ือตางไมคิดมุงรายกันและกันแลว ก็ไมลําบากกาย  ไมลําบากใจ พวกนั้นจงึไมจุต ิ
จากช้ันนัน้ เปนผูเท่ียง ยั่งยืน คงทน มีอายุยนื        มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา จักต้ังอยูเท่ียง 
เสมอไปเชนนัน้ทีเดียว สวนพวกเรา     เหลามโนปโทสิกะมัวเพงโทษกันและกันเกนิควร เม่ือมัว 
เพงโทษกันและกันเกินควร ก็คิดมุงรายกนัและกัน เม่ือตางคิดมุงรายกันและกัน จึงพากัน 
ลําบากกาย             ลําบากใจ พวกเราจึงพากนัจุติจากช้ันนัน้ เปนผูไมเท่ียง ไมยั่งยนื ไมคงทน               
มีอายุนอย ยังตองจุติมาเปนอยางนี้ กพ็วกทานบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ วา  มีมูลมาแตเทวดา 
เหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้ หรือมิใช สมณพราหมณเหลานัน้ 
ตอบอยางนี้วา ทานโคดม พวกขาพเจาไดทราบมาดังท่ี  ทานโคดมไดกลาวมานีแ้ล ดูกรภัคควะ  
เรายอมทราบชัดซ่ึงส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ         ท้ังรูชัดยิง่กวานัน้ แตเราไมยึดม่ันความรูชัดนั้นดวย  
เม่ือไมยึดม่ัน จึงทราบ      ความดับเฉพาะตน ฉะนัน้ ตถาคตจึงไมถึงทุกข ฯ             
          [๑๖] ดกูรภัคควะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวา  เลิศ ถือกันวาเกิด 
ข้ึนลอยๆ ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถามเขาอยางนีว้า          ทราบวา ทานท้ังหลายบัญญัติส่ิงท่ี 
โลกสมมติวาเลิศ ถือกันวาเกดิข้ึนลอยๆ ตามลัทธิอาจารย จริงหรือ สมณพราหมณเหลานั้น 
ถูกเราถามอยางนี้แลว ยืนยันวา      เปนเชนนั้น เราจึงถามตอไปวา พวกทานบัญญัติส่ิงท่ีโลก  
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สมมติวาเลิศ ถือกันวา     เกิดข้ึนลอยๆ ตามลัทธิอาจารย มีแบบอยางไร สมณพราหมณ 
เหลานั้นถูกเราถาม อยางนี้แลว ตอบไมถูก เม่ือตอบไมถูก จึงยอนถามเรา เราถูกถามแลว  
จึง  พยากรณวา             
     ดูกรทานท้ังหลาย มีเทวดาเหลาอสัญญีสัตว ก็แลเทวดาเหลานั้นยอมจุติ   จากช้ันนั้น  
เพราะความเกดิข้ึนแหงสัญญา ดูกรทานท้ังหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะมี     ไดแล ท่ีสัตวผูใดผูหนึ่งจุต ิ
จากช้ันนัน้ แลวมาเปนอยางนี้ เม่ือมาเปนอยางนี้แลว  จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เม่ือ 
บวชแลว อาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผา กิเลส อาศัยความเพียรเปนท่ีตัง้ม่ัน อาศัยความ 
ประกอบเนืองๆ อาศัยความไม ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิท่ีเม่ือ 
ตั้งม่ันแลว ยอม  ตามระลึกถึงความเกิดข้ึนแหงสัญญาน้ันได หลังแตนัน้ไประลึกไมได เขาจึง 
กลาว           อยางนีว้า อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะวา เม่ือกอน 
ขาพเจาไมไดมีแลว  [ไมไดมีสัญญา] เดี๋ยวนี้ขาพเจานั้นไมมี เพราะนอมไป   เพื่อความเปนผู 
สงบแลว ก็พวกทานบัญญัติส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ ถือกันวาเกดิข้ึน    ลอยๆ ตามลัทธิอาจารย  
มีแบบเชนนีห้รือ สมณพราหมณเหลานั้นตอบอยางนี้วาทานโคดม พวกขาพเจาก็ไดทราบมา 
ดังท่ีทานโคดมไดกลาวมาน้ีแล ดูกรภัคควะเรายอมทราบชัดซ่ึงส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ ท้ังรูชัด 
ยิ่งกวานั้น และไมยดึม่ันความรูชัดนั้นดวย เม่ือไมยึดม่ัน จึงทราบความดับเฉพาะตน ฉะนั้น 
 ตถาคตจึงไมถึงทุกข ฯ             
          [๑๗] ดกูรภัคควะ สมณพราหมณบางจําพวกกลาวตูเรา ผูกลาวอยูอยางนีเ้ห็นอยู 
อยางนี้ ดวยคําท่ีไมมีจริง ดวยคําเปลา ดวยคํามุสา ดวยคําท่ีไมเปนจริงวา  พระสมณโคดม  
และพวกภิกษวุิปริตไปแลว เพราะพระสมณโคดมตรัสอยางนีว้า   สมัยใด พระโยคาวจรเขา 
สุภวิโมกขอยู สมัยนั้น ยอมทราบชัดซ่ึงส่ิงท้ังปวงวา ไมงาม ดูกรภัคควะ ก็เราไมไดกลาว 
อยางนี้เลยวา สมัยใด พระโยคาวจรยอมเขา    สุภวิโมกขอยู สมัยนั้น ยอมทราบชัดซ่ึงส่ิงท้ังปวง 
วา ไมงาม แตเรายอมกลาว          อยางนี้วา สมัยใด พระโยคาวจรยอมเขาสุภวิโมกขอยู สมัยนั้น  
ยอมทราบชัด   แตส่ิงท่ีงามเทาน้ัน ปริพาชกช่ือภัคควโคตร  จึงกราบทูลวา ก็ผูท่ีช่ือวาวปิริต 
ไปแลว ก็คือผูท่ีกลาวรายพระผูมีพระภาค และพวกภิกษุ เพราะตนวิปริตไปเองวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขาพระองคเล่ือมใส     ในพระผูมีพระภาคอยางนี้ พระผูมีพระภาคทรงสามารถ 
แสดงธรรมใหขาพระองค  เขาถึงสุภวิโมกขอยู ฯ  
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     ดูกรภัคควะ การท่ีทานผูมีความเหน็ไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความชอบใจ 
ไปทางหนึ่ง ไมมีความเพยีรเปนเคร่ืองประกอบ ไมมีลัทธิอาจารยจะเขาถึงสุภวิโมกขอยู  
เปนของยากมาก ขอใหทานจงพยายามรักษาความเล่ือมใส  ในเราเทาท่ีทานมีอยูใหดีก็พอ ฯ       
     ปริพาชกชือ่ภัคควโคตร จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาการท่ีขาพระองค 
ผูมีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความชอบใจ  ไปทางหน่ึง ไมมีความเพยีร 
เปนเคร่ืองประกอบ ไมมีลัทธิอาจารยเขาถึงสุภวิโมกข       อยู เปนของยากไซร ขาพระองค 
ก็จักพยายามรักษาความเล่ือมใสในพระผูมีพระภาค             เทาท่ีขาพระองคมีอยูใหด ีฯ          
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนีแ้ลว ปริพาชกชื่อภัคควโคตร ยนิดี   ช่ืนชม เพลิด 
เพลินพระภาษติของพระผูมีพระภาคแลวแล ฯ      
                      จบ ปาฏิกสูตร ท่ี ๑               
                      _______________    
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                    ๒. อุทุมพริกสูตร (๒๕)              
                        _________      
          [๑๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้น 
นิโครธปริพาชก อาศัยอยูในปริพาชการามของพระนางอุทุมพริกา      พรอมดวยปริพาชกบริษัท 
หมูใหญ ประมาณ ๓,๐๐๐ คร้ังนั้น สันธานคฤหบดี   ออกจากพระนครราชคฤหในเวลาบายวันหนึ่ง 
เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค สันธาน คฤหบดีดําริวา เวลานี้ยังไมเปนเวลาอันสมควรเพ่ือจะเฝา 
พระผูมีพระภาคกอน    พระผูมีพระภาคยังกําลังทรงหลีกเรนอยู แมภิกษุท้ังหลายผูอบรมใจ  
ก็ไมใชสมัย     ท่ีจะพบ ภิกษท้ัุงหลายผูอบรมใจกย็ังหลีกเรนอยู ถากระไร เราควรจะเขาไปหา               
นิโครธปริพาชกยังปริพาชการามของพระนางอุทุมพริกา จึงเขาไป ณ ท่ีนั้น ฯ    
          [๑๙] สมัยนั้น นิโครธปริพาชกนั่งอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใหญ กําลัง สนทนา 
ติรัจฉานกถาตางเร่ือง ดวยเสียงดั่งล่ันอึกทึก คือพูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร   เร่ืองมหาอํามาตย  
เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา      เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม  
เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองชนบท เร่ืองนคร เร่ืองสตรี 
 เร่ืองบุรุษ เร่ืองดื่มสุรา เร่ืองตรอก       เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด  
เร่ืองโลก เร่ืองทะเล             เร่ืองความเจริญและความเส่ือม ดวยประการนั้นๆ พอนิโครธปริพาชก 
ไดเหน็   สันธานคฤหบดีมาแตไกล จึงหามบริษัทของตนใหสงบวา ขอทานท้ังหลายเบาๆ  เสียง 
หนอย อยาสงเสียงอึงนัก สันธานคฤหบดีนี ้เปนสาวกของพระสมณโคดม  กําลังมา สาวกของ 
พระสมณโคดมท่ีเปนคฤหัสถนุงผาขาวมีประมาณเทาใด อาศัยอยูในเมืองราชคฤห บรรดาสาวก 
เหลานั้น สันธานคฤหบดีนี้เปนสาวกคนหน่ึง ทาน  เหลานั้นชอบเสียงเบาและกลาวสรรเสริญ 
คุณของเสียงเบา บางทีสันธานคฤหบดี   นีท้ราบวา บริษทัมีเสียงเบาแลว พึงสําคัญท่ีจะเขามาก็ได  
เม่ือนิโครธปริพาชก            กลาวอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานั้นไดพากันนิ่งอยู ฯ 
          [๒๐] คร้ังนั้นแล สันธานคฤหบดีเขาไปหานิโครธปริพาชกถึงท่ีอยู ได  ปราศรัย 
กับนิโครธปริพาชก คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนั่ง ณ    ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง แลวไดกลาวกะนิโครธปริพาชกวา พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ผูเจริญเหลานี ้มาพบ  
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มาประชุมพรอมกันแลวมีเสียงดังล่ันอึกทึก ขวนขวายติรัจฉาน   กถาตางเร่ืองอยูโดยประการ 
อ่ืนแล คือขวนขวายเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร ฯลฯ ดวยประการน้ันๆ สวนพระผูมี 
พระภาคนัน้ พระองคทรงเสพราวไพรในปาเสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกกึกองนอย  
ปราศจากลมแตชนผูเดิน   เขาออก สมควรแกการทํากรรมอันเรนลับของมนุษย สมควรแกการ 
หลีกเรนโดย    ประการอ่ืนแล เม่ือสันธานคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว นโิครธปริพาชกไดกลาวกะ 
สันธานคฤหบดีวา เอาเถิด คฤหบดี ทานพงึรูพระสมณโคดมจะทรงเจรจากับใคร   จะถึงการ 
สนทนาดวยใคร จะถึงความเปนผูฉลาดดวยพระปญญา กวาใคร   พระปญญาของพระสมณโคดม 
ฉิบหายเสียในเรือนอันสงัด พระสมณโคดมไมกลา        เสด็จเท่ียวไปในบริษัท ไมสามารถเพ่ือจะ 
ทรงเจรจา พระองคทานทรงเสพท่ีอันสงัด  ณ ภายใน ฉะนั้น เอาเถิด คฤหบดี พระ 
สมณโคดมพึงเสด็จมาสูบริษัทนี้ พวก     ขาพเจาพึงสนทนากะพระองคทานดวยปญหาขอเดียวเทานัน้  
เห็นจกัพึงบีบรัดพระองคทานเหมือนบุคคลบีบรัดหมอเปลา ฉะนั้น ฯ          
          [๒๑] พระผูมีพระภาคไดทรงสดับการเจรจาของสันธานคฤหบด ีกับ  นิโครธปริพาชกนี ้
ดวยพระทิพยโสตธาตุ อันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย คร้ังนั้น      พระผูมีพระภาคเสด็จ 
ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ แลวเสดจ็เขาไปยังท่ีใหเหยื่อแกนกยงู       ท่ีฝงสระโบกขรณีสุมาคธา  
คร้ันแลว เสดจ็จงกรมอยูในท่ีแจง ณ ท่ีใหเหยื่อ          แกนกยูง ท่ีฝงสระโบกขรณีสุมาคธา พอ 
นิโครธปริพาชกไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยูในท่ีแจง ณ ท่ีใหเหยื่อแกนกยงู ท่ีฝงสระ 
โบกขรณีสุมาคธา จึงหาม       บริษัทของตนใหสงบวา ขอทานท้ังหลายเบาๆ เสียงหนอย อยาสงเสียง 
อึงนัก พระสมณโคดมน้ี เสดจ็จงกรมอยูในท่ีแจง ณ ท่ีใหเหยื่อแกนกยูง ท่ีฝง สระโบกขรณี 
สุมาคธา พระองคทานโปรดเสียงเบา และกลาวสรรเสริญคุณของเสียงเบา บางทีพระองค 
ทานทรงทราบวา บริษัทนี้มีเสียงเบาแลว พงึสําคัญท่ีจะ        เสด็จเขามาก็ได ถาวาพระสมณโคดม 
จะพึงเสดจ็มาสูบริษัทนี้ไซร เราจะพึงทูลถาม    ปญหากะพระองคทานวา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ธรรมของพระผูมีพระภาคสําหรับทรง    แนะนําพระสาวกน้ันช่ืออะไร ธรรมช่ืออะไร สําหรับ 
รูแจงชัดอาทิพรหมจรรย   อันเปนท่ีอาศัยอยูแหงพระสาวกท่ีพระผูมีพระภาคทรงแนะนํา แลวถึง 
ความยินดี      เม่ือนิโครธปริพาชกกลาวอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานั้นไดพากันนิง่อยู ฯ   
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          [๒๒] เม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็เขาไปหานิโครธปริพาชก ถึงท่ีอยูแลว นิโครธ 
ปริพาชกจึงกราบทูลเชิญพระผูมีพระภาควา ขอเชิญพระผูมีพระภาคเสด็จ มาเถิด พระเจาขา  
พระองคเสด็จมาดีแลว นานๆ พระองคจึงจะมีโอกาสเสด็จ   มาท่ีนี่ ขอเชิญประทับนัง่ นี้อาสนะท่ี 
จัดไว พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะ    ท่ีจดัไว ฝายนิโครธปริพาชกถือเอาอาสนะตํ่าแหงหนึ่ง  
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง    แลว ฯ  
     พระผูมีพระภาครับส่ังถามนิโครธปริพาชกวา ดกูรนิโครธะ บัดนี้ พวก  ทานนั่งสนทนา 
กันดวยเร่ืองอะไรหนอ และเร่ืองอะไรเลาท่ีพวกทานสนทนาคางอยู     เม่ือพระผูมีพระภาค 
ตรัสอยางนี้แลว นิโครธปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค 
ไดเหน็พระผูมีพระภาคเสดจ็จงกรมอยูในท่ีแจง ณ ท่ีใหเหยื่อแกนกยูง ท่ีฝงสระโบกขรณีสุมาคธา  
จึงไดกลาวอยางนี้วา ถาวาพระสมณโคดม  จะพึงเสดจ็มาสูบริษัทนี้ไซร พวกเราจะพึงถาม 
ปญหานี้กะพระองคทานวา ขาแต พระองคผูเจริญ ธรรมของพระผูมีพระภาคสําหรับทรงแนะนํา 
พระสาวกนั้นช่ืออะไร ธรรมช่ืออะไรสําหรับรูแจงชัด อาทิพรหมจรรยอันเปนท่ีอาศัยอยูแหง 
พระสาวก     ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแนะนํา แลวถึงความยินดี ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองนี้แล            
ท่ีพวกขาพระองคสนทนาคางอยู พอดีพระองคเสด็จมาถึง พระผูมีพระภาคตรัสวา     ดูกร 
นิโครธะ การท่ีทานมีความเห็นไปทางหนึง่ มีความพอใจไปทางหน่ึง มีความ ชอบใจไป 
ทางหนึ่ง ไมมีความพยายาม ไมมีลัทธิอาจารย ยากท่ีจะรูธรรมท่ีเราแนะนําพระสาวก ยากท่ีจะรู 
ธรรมสําหรับรูแจงชัด อาทิพรหมจรรยอันเปนท่ีอาศัย อยูแหงพระสาวกท่ีเราแนะนํา แลวถึงความ 
ยินดี เชิญเถิดนิโครธะ ทานจงถาม  ปญหาในการหนายบาปอยางยิ่ง ในลัทธิอาจารยของตน 
กะเราวา ขาแตทานผูเจริญ     การหนายบาปดวยตบะท่ีบริบูรณ มีอยางไรหนอแล ท่ีไมบริบูรณ  
มีอยางไร   เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พวกปรพิาชกเหลานัน้ไดเปนผูมีเสียงดังล่ัน         
อึกทึกข้ึนวา อัศจรรยนัก ทานผูเจริญ ไมเคยมีมา ทานผูเจริญ พระสมณโคดม  มีฤทธ์ิ  
มีอานุภาพมาก พระองคจักหยุดวาทะของพระองคไว จกัปวารณาดวยวาทะ ของผูอ่ืน ฯ            
          [๒๓] คร้ังนั้น นิโครธปริพาชกหามพวกปริพาชกเหลานั้นใหเบาเสียงแลวไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคแล   กลาวการหนายปาปดวยตบะ  
ติดการหนายบาปดวยตบะอยู การหนายบาปดวยตบะท่ีบริบูรณมีอยางไรหนอแล ท่ีไมบริบูรณ  
มีอยางไร ฯ                
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้เปนคนเปลือย    ไรมรรยาท  
เลียมือ เขาเชิญใหรับภกิษากไ็มมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษาท่ีเขานํามาไวกอน ไม 
รับภิกษาท่ีเขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาท่ีเขานมินต เขาไม    รับภิกษาปากหมอ ไมรับภกิษาจากหมอ 
ขาว ไมรับภกิษาท่ีบุคคลยืนครอมธรณีประตูนํามา ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมครกนํามา ไมรับ 
ภิกษาท่ีบุคคลยืนครอม    สากนํามา ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมทอนไมนํามา ไมรับภิกษาของคน 
๒ คน   ท่ีกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูก  ดื่มนม  
ไมรับภิกษาท่ีเขานัดแนะกนัทําไว ไมรับภกิษาในท่ีซ่ึงสุนัขไดรับเล้ียงดู ไมรับ ในท่ีแมลงวัน 
ไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย   ภิกษา ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษาท่ี 
เรือนหลังเดยีว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง    รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยยีวยาอัตภาพดวย 
ขาว ๒ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง      เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวย 
ภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง     ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กนิอาหารท่ีมีระหวางเวนวันหนึ่งบาง ๒  
วันบาง ๗ วันบาง        เปนผูประกอบดวยความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวยีนมา มีระหวางเวน 
ตั้งกึ่ง   เดือนเชนนี้บาง เขาเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูก เดือยเปน 
ภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางหรือสาหรายเปนภักษาบางมีรําเปนภกัษาบาง มีขาว 
ตังเปนภกัษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภกัษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาและ 
ผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเอง เยียวยาอัตภาพ เขาทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง  
ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง   ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบางหนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรอง 
บาง ผาเปลือกปอกรอง     บาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขน 
สัตวบาง ผาทํา    ดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือประกอบความขวนขวายใน 
การ      ถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืนคือหามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง คือประกอบ  ความเพียร 
ในการกระโหยงบาง เปนผูนอนบนหนามคือสําเร็จการนอนบนหนามบาง   สําเร็จการนอนบนแผน 
กระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนนิดินบาง เปนผูนอน      ตะแคงขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวย 
ธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่ง     บนอาสนะตามท่ีลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือประกอบ 
ความขวนขวายในการ    บริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปน 
ผูอาบน้ํา    วันละ ๓ คร้ัง คือประกอบความขวนขวายในการลงนํ้าบาง ดูกรนิโครธะ ทาน จะสําคัญ 
ความขอนั้นอยางไร ถาเม่ือเปนเชนนี้ การหนายบาปดวยตบะ เปนการหนายบริบูรณหรือไม 
บริบูรณ ฯ           
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     นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนี้ การหนายบาปดวย 
ตบะ เปนการหนายบริบูรณหามิได ฯ           
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ เรากลาวอุปกิเลสมากอยางในการหนายบาปดวย 
ตบะ แมท่ีบริบูรณแลว อยางนี้แล ฯ         
          [๒๔] นโิครธปริพาชกทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคตรัสอุปกิเลส 
มากอยางในการหนายบาปดวยตบะท่ีบริบูรณแลวอยางนี ้อยางไรเลา ฯ           
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนีย้อมถือ ม่ันตบะ เขาเปน 
ผูดีใจ มีความดําริบริบูรณดวยตบะนั้น แมขอท่ีผูมีตบะ ถือม่ันตบะ    ดใีจ มีความดําริบริบูรณ 
ดวยตบะน้ัน นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ             
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือม่ันตบะ    เขายอมยกตน 
ขมผูอ่ืนดวยตบะนั้น แมขอท่ีผูมีตบะ ถือม่ันตบะ ยกตนขมผูอ่ืนดวย      ตบะน้ัน นีแ้ล ยอมเปน 
อุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ        
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือม่ันตบะ    เขายอมเมา  
ยอมลืมสติ ยอมถึงความเมาดวยตบะน้ัน แมขอท่ีผูมีตบะ ถือม่ันตบะ  เมา ลืมสติ ถึงความ 
เมาดวยตบะนัน้ นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ               
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือม่ันตบะ    เขาใหลาภ 
สักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึนดวยตบะนั้น เขาเปนผูดีใจ มีความ   ดําริบริบูรณดวยลาภ 
สักการะและความสรรเสริญนั้น แมขอท่ีผูมีตบะ ดีใจ มีความ     ดําริบริบูรณดวยลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญนั้น นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ         
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือม่ันตบะ   เขาใหลาภ 
สักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึนดวยตบะนั้น เขายอมยกตนขมผูอ่ืน    ดวยสักการะและความ 
สรรเสริญนั้น แมขอท่ีผูมีตบะ ถือม่ันตบะ ยังลาภสักการะ   และความสรรเสริญใหเกิดข้ึนดวย 
ตบะน้ัน ยกตนขมผูอ่ืนดวยลาภสักการะและความ        สรรเสริญนั้นนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแก 
บุคคลผูมีตบะ ฯ     



พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาท่ี 31 
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือม่ันตบะ เขาใหลาภ 
สักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึนดวยตบะนั้น เขายอมเมา ยอมลืมสติ      ยอมถึงความเมาดวย 
ลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น แมขอท่ีผูมีตบะ ถือม่ันตบะ     ยังลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ใหเกดิข้ึนดวยตบะน้ัน เมา ลืมสติ ถึงความเมา     ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น นี้แล  
ยอมเปนอุปกเิลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ              
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือม่ันตบะ       ยอมถึง 
สวน ๒ ในโภชนะท้ังหลายวา ส่ิงนี้ควรแกเรา ส่ิงนี้ไมควรแกเรา ก็ส่ิงใดแล     ไมควรแกเขา  
เขามุงละส่ิงนั้นเสีย แตสวนส่ิงใดควรแกเขา เขากําหนดั ลืมสติ        ติดส่ิงนั้น ไมแลเห็นโทษ  
ไมมีปญญาคิดสลัดออก บริโภคอยู แมขอนีแ้ล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ          
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือม่ันตบะ     ดวยคิดวา  
พระราชา มหาอํามาตยของพระราชากษัตริย พราหมณ คฤหบดี เดยีรถีย    จักสักการะเรา  
เพราะเหตุแหงความใครลาภสักการะและความสรรเสริญ แมขอ   นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคล 
ผูมีตบะ ฯ                
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมเปนผู รุกรานสมณะหรือ 
พราหมณอ่ืนแตท่ีไหนๆ วา ก็ไฉน ผูนี้เล้ียงชีพดวยวัตถุหลาย      อยาง กินวัตถุทุกๆ อยาง  
คือพืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกดิแตผลพืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนท่ีครบ 
หา ปลายฟนของผูนี้คมประดุจสายฟา   คนท้ังหลายยอมจํากันไดดวยวาทะวาเปนสมณะ แมขอ 
นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแก              บุคคลผูมีตบะ ฯ         
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะเหน็สมณะหรือ  พราหมณอ่ืน  
ท่ีเขาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาอยูในสกลุท้ังหลาย เขาดําริอยางนีว้า      คนท้ังหลายยอม 
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา สมณะหรือพราหมณช่ือนีแ้ล    ผูเล้ียงชีพดวยวัตถุหลายอยาง  
ในสกุลท้ังหลาย แตไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ      ไมบูชาเราผูมีตบะ เล้ียงชีพดวยวัตถุ 
เศราหมอง เขาเปนผูใหความริษยาและความตระ    หนี่เกดิข้ึนในสกุลท้ังหลาย ดังนี้ แมขอ 
นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ        
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ เปนผูนั่งในท่ี เปนทางท่ีคน 
แลเห็น แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ        
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     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมเท่ียวแสดง    ตนไปใน 
สกุลท้ังหลายวา กรรมแมนีอ้ยูในตบะของเรา กรรมแมนีอ้ยูในตบะของเรา   แมขอนี้แล ยอม 
เปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ          
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมเสพโทษอัน   ปกปดบางอยาง  
เขาถูกผูอ่ืนถามวา โทษน้ีควรแกทานหรือ กลาวโทษท่ีไมควรวาควร    กลาวโทษท่ีควรวาไมควร  
เขาเปนผูกลาวเท็จท้ังรูอยู ดังนี้ แมขอนี้แล ยอมเปน    อุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ              
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ เม่ือพระตถาคต    หรือสาวก 
ของพระตถาคตแสดงธรรมอยู ยอมไมผอนตามปริยายซ่ึงควรจะผอนตาม  อันมีอยู แมขอนี้แล  
ยอมเปนอุปกเิลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ                
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะเปนผูมักโกรธ       มักผูกโกรธ  
แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ               
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะเปนผูมีความ      ลบหลู ตีเสมอ  
ริษยา ตระหนี่ โออวด มีมารยา กระดาง ถือตัวจัด เปนผูมี ความปรารถนาลามก ไปสูอํานาจ 
แหงความปรารถนาอันลามก เปนมิจฉาทิฐิ   ประกอบดวยทิฐิอันดิ่งถึงท่ีสุด เปนผูลูบคลําทิฐิ 
เอง เปนผูถือม่ัน สละคืนไดยาก      แมขอนีแ้ล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ          
     ดูกรนิโครธะ ทานจะพึงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การหนายบาปดวย  ตบะเหลานี้  
เปนอุปกิเลสหรือไมเปนอุปกเิลส ฯ           
     นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ การหนายบาปดวยตบะ  เหลานี้ เปน 
อุปกิเลสแนแท ไมเปนอุปกเิลสหามิได บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ พึงเปน  ผูประกอบดวยอุปกิเลส 
เหลานี้มีครบทุกอยาง ขอนีแ้ล เปนฐานะท่ีจะมีได จะปวย    กลาวไปไยถึงอุปกิเลสเพียงบางขอๆ ฯ      
          [๒๕] ดกูรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ ยอมถือม่ันตบะ เขาเปนผู  ไมดีใจ ไมมี 
ความดําริบริบูรณ ดวยตบะน้ัน ขอท่ีผูมีตบะ ถือม่ันตบะ ไมดีใจ     ไมมีความดําริบริบูรณ ดวยตบะ 
นั้น อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิในฐานะนั้น ฯ          
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือม่ันตบะ     เขายอม 
ไมยกตน ไมขมผูอ่ืน ดวยตบะน้ัน ... อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิ  ในฐานะนัน้ ฯ    
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     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือม่ันตบะ   เขายอม 
ไมเมา ไมลืมสติ ยอมไมถึงความเมา ดวยตบะนั้น ... อยางนี้ เขายอม    เปนผูบริสุทธ์ิในฐานะ 
นั้น ฯ            
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือม่ันตบะ    เขาใหลาภ 
สักการะและความสรรเสริญ เกิดข้ึนดวยตบะน้ัน เขาเปนผูไมดีใจ  ไมมีความดําริบริบูรณดวย 
ลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น ... อยางนี้ เขายอม     เปนผูบริสุทธ์ิในฐานะนั้น ฯ            
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือม่ันตบะ      เขาใหลาภ 
สักการะและความสรรเสริญ เกิดข้ึนดวยตบะน้ัน เขายอมไมยกตน    ไมขมผูอ่ืน ดวยลาภ 
สักการะและความสรรเสริญนั้น ... อยางนี้ เขาเปนผูบริสุทธ์ิ     ในฐานะนั้น ฯ            
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือม่ันตบะ    ยอมไมถึง 
สวน ๒ ในโภชนะท้ังหลายวา ส่ิงนี้ควรแกเรา ส่ิงนี้ไมควรแกเรา       กส่ิ็งใดแลไมควรแกเขา  
เขาไมมุงละส่ิงนั้นเสีย สวนส่ิงใดควรแกเขา เขาไม     กาํหนัด ไมลืมสติ ไมติดส่ิงนั้น แลเห็น 
โทษ มีปญญาคิดสลัดออก บริโภค     อยู อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิในฐานะนั้น ฯ       
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือม่ันตบะ    แตเขาไม 
คิดวา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา กษัตริย พราหมณ คฤหบดี   เดียรถีย จกัสักการะ 
เรา เพราะเหตุแหงความใครลาภสักการะและความสรรเสริญ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิใน 
ฐานะนัน้ ฯ            
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ไมเปนผูรุกรานสมณะหรือ 
พราหมณอ่ืนวา ก็ไฉน ผูนี้เล้ียงชีพดวยวัตถุหลายอยาง กนิวัตถุทุกๆ อยาง คือ พืชเกิดแต 
เงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด    พืชเกิดแตเมล็ดเปนท่ีครบหา ปลายฟน 
ของผูนี้คมประดุจสายฟา คนท้ังหลายยอม  จํากันไดดวยวาทะเปนสมณะ อยางนี้ เขายอมเปนผู 
บริสุทธ์ิในฐานะนัน้ ฯ   
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ เหน็สมณะ  หรือพราหมณอ่ืน 
ท่ีเขาสักการะเคารพนับถือบูชาอยูในสกุลท้ังหลาย เขาไมดําริ    อยางนี้วา คนท้ังหลายยอมสักการะ  
เคารพนับถือ บูชาสมณะหรือพราหมณช่ือนี้แล     ผูเล้ียงชีพดวยวัตถุหลายอยางในสกุลท้ังหลาย   
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แตไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ    ไมบูชาเราผูมีตบะ เล้ียงชีพดวยวัตถุเศราหมอง เขาไมให 
ความริษยาและความตระหน่ีเกิดข้ึนในสกุลท้ังหลาย ดงันี้ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิใน 
ฐานะนัน้ ฯ          
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ เปนผูไมนัง่ในท่ีเปนทางท่ีคน 
แลเห็น อยางนี ้เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิในฐานะนัน้ ฯ    
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมไมเท่ียวแสดงตนไปใน 
สกุลท้ังหลายวา กรรมแมนีอ้ยูในตบะ ของเรา กรรมแมนี้อยูในตบะ    ของเรา อยางนี้ เขา 
ยอมเปนผูบริสุทธ์ิในฐานะนั้น ฯ     
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมไมเสพโทษอันปกปด 
บางอยาง เขาถูกผูอ่ืนถามวา โทษน้ีควรแกทานหรือ กลาวโทษท่ี  ไมควรวาไมควร กลาวโทษท่ี 
ควรวาควร เขาเปนผูไมกลาวเท็จท้ังรูอยู ดงันี้   อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิในฐานะนั้น ฯ            
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ เม่ือพระตถาคต หรือสาวก 
ของพระตถาคตแสดงธรรมอยู ยอมผอนตามปริยายซ่ึงควรผอนตามอันมี  อยูอยางนี้ เขายอมเปนผู 
บริสุทธ์ิในฐานะนัน้ ฯ        
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ไมเปนผูมักโกรธ  ไมมักผูก 
โกรธ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิในฐานะนั้น ฯ              
     ดูกรนิโครธะ คําอ่ืนท่ีควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ไมเปนผูมีความ   ลบหลู ไมตี 
เสมอ ไมริษยา ไมตระหนี่ ไมโออวด ไมมีมารยา ไมกระดาง   ไมถือตัวจัด ไมเปนผูมี 
ความปรารถนาลามก ไมไปสูอํานาจแหงความปรารถนา  อันลามก ไมเปนมิจฉาทิฐิ ไมประกอบ 
ดวยทิฐิอันดิ่งถึงท่ีสุด ไมเปนผูลูบคลําทิฐิเอง   ไมเปนผูถือม่ัน สละคืนไดงาย อยางนี้ เขา 
ยอมเปนผูบริสุทธ์ิในฐานะนั้น ฯ            
     ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนี้ การ หนายบาป 
ดวยตบะ จะบริสุทธ์ิหรือไมบริสุทธ์ิ ฯ           
     นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนี้ การหนายบาปดวย 
ตบะเหลานี้บริสุทธ์ิแนแท ไมบริสุทธ์ิหามิได เปนกิริยาท่ีถึงยอดและ    ถึงแกน พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรนโิครธะ การหนายบาปดวยตบะ ดวยเหตุ  เพียงเทานี้ เปนกิริยาท่ีถึงยอดถึง 
แกน หามิได ท่ีแท เปนกิริยาท่ีถึงเสก็ดเทานั้น ฯ   
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          [๒๖] นโิครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การหนายบาปดวยตบะ  
เปนกิริยาท่ีถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพยีงเทาไร ขอประทาน  พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาค 
จงใหขาพระองคถึงยอดถึงแกนแหงการหนายบาป  ดวยตบะเถิด ฯ           
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ เปนผู   สังวรแลวดวย 
สังวร ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน             
     ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้  
     ๑. ไมฆาสัตว ไมใชผูอ่ืนใหฆาสัตว เม่ือผูอ่ืนฆาสัตว ไมเปนผูดีใจ ฯ      
     ๒. ไมถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดให ไมใชใหผูอ่ืนถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดให 
         เม่ือผูอ่ืนถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให ไมเปนผูดีใจ ฯ       
     ๓. ไมพูดเท็จ ไมใชผูอ่ืนใหพูดเท็จ เม่ือผูอ่ืนพูดเท็จ ไมเปนผูดีใจ ฯ         
     ๔. ไมเสพกามคุณ ไมใชใหผูอ่ืนเสพกามคุณ เม่ือผูอ่ืนเสพกามคุณไมเปนผูดีใจ ฯ                
     ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะเปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการอยางนี้   ดูกรนิโครธะ เพราะวา 
บุคคลผูมีตบะเปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ ขอท่ีจะกลาวตอไปนี้ จึงเปนลักษณะ 
ของเขา เพราะเปนผูมีตบะ เขารักษายิ่งซ่ึงศีล    ไมเวียนมาเพ่ือเพศอันเลว เขาเสพเสนาสนะอัน 
สงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา   ซอกเขา ถํ้าในภูเขา ปาชา ปาชัด ท่ีแจง ลอมฟาง ใน 
ปจฉาภัต เขากลับ    จากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวจําเพาะหนา เขาละ 
ความเพงเล็งในโลกเสียแลว มีใจปราศจากความเพงเล็ง ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจาก    ความเพง 
เล็งได ละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมพยาบาท มีความกรุณา    หวังประโยชนแกสัตวท้ัง 
ปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษราย คือ    พยาบาทได ละถีนมิทธะแลว เปนผู 
ปราศจากถีนมิทธะ มีความกาํหนดหมายอยู   ท่ีแสงสวาง มีสติ มีสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตให 
บริสุทธ์ิจากถีนมิทธะไดละอุทธัจจกุกกุจจะ เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระ 
จิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกกุกุจจะได ละวิจกิิจฉา เปนผูขามวิจิกจิฉา ไมมีความสงสัย   ในกุศลธรรม 
ท้ังหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉาได เขาละนิวรณ ๕     เหลานี้ อันเปนอุปกิเลส 
แหงใจท่ีทําใหปญญาถอยกําลัง มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ี  
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สาม ทิศท่ีส่ีก็เหมือนกนั ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก  
ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน  ดวยใจอันประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หา 
ประมาณมิได ไม  มีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เขามีใจประกอบดวยกรุณา แผไปตลอดทิศหนึ่ง  
อยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ีก็เหมือนกนั ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง    เบ้ืองขวาง  
แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถานดวยใจอันประกอบ  ดวยกรุณา อันไพบูลย ถึง 
ความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ  เบียดเบียนอยู เขามีใจประกอบดวยมุทิตา  
แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ี ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ือง 
ลาง เบ้ืองขวาง      แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยมทิุตา   
อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน  อยู เขามีใจ 
ประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสามทิศท่ีส่ีก็เหมือนกนั ตาม 
นัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอด   โลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน 
ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี 
ความเบียดเบียนอยู ฯ        
     ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนี้ การ หนายบาป 
ดวยตบะ จะบริสุทธ์ิหรือไมบริสุทธ์ิ ฯ           
     นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนี้ การหนายบาปดวย 
ความเพยีร บริสุทธ์ิแนแท ไมบริสุทธ์ิหามิได เปนกิริยาท่ีถึงยอด และถึงแกน พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรนโิครธะ การหนายบาปดวยตบะ ดวย เหตุเพียงเทานี้ เปนกิริยาท่ีถึงยอดหรือถึง 
แกนหามิได ท่ีแท เปนกิริยาท่ีถึงเปลือก   เทานั้น ฯ              
          [๒๗] นโิครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การหนาย บาปดวยตบะ 
 เปนกิริยาท่ีถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพยีงเทาไร ขอประทาน  พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาค 
จงใหขาพระองคถึงยอดถึงแกนแหงการหนายบาป  ดวยตบะเถิด ฯ           
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ เปนผู สังวรแลวดวย 
สังวร ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน ฯลฯ ดูกรนิโครธะ เพราะ วา บุคคลผูมีตบะ เปนผู 
สังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ ขอท่ีจะกลาวตอไปนี้       จึงเปนลักษณะของเขา เพราะเปนผูมีตบะ  
เขารักษายิ่งซ่ึงศีล ไมเวียนมาเพ่ือเพศ    อันเลว เขาเสพเสนาสนะอันสงัด ฯลฯ เขาละนิวรณ ๕  
เหลานี้ อันเปนอุปกิเลส แหงใจ ท่ีทําใหปญญาถอยกําลัง มีใจประกอบดวยเมตตา แผไป  
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ตลอดทิศหนึ่ง     อยู ฯลฯ เขายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึง่บาง 
สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง ฯลฯ สิบชาติบาง ยี่สิบ ชาติบาง สามสิบ 
ชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติ        บาง แสนชาติบาง ตลอด 
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏฏกัปเปนอัน      มากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมาก 
บางวา ในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น      มีโคตรอยางนั้นมีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น  
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ     มีกําหนดอายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพ 
โนน แมในภพ      นั้น เรากไ็ดมีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยาง            
นั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ัน   แลว ไดมา 
เกิดในภพน้ี เขายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ     พรอมท้ังอุเทศ ดวย 
ประการฉะนี้ ฯ        
     ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนี้ การ หนายบาป 
ดวยตบะ จะบริสุทธ์ิหรือไมบริสุทธ์ิ ฯ           
     นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนี้ การหนายบาปดวย 
ตบะ บริสุทธ์ิแนแท ไมบริสุทธ์ิหามิไดเปนกิริยาท่ีถึงยอดและถึงแกน พระผูมีพระภาคตรัส 
วา ดูกรนิโครธะการหนายบาปดวยตบะ ดวยเหตุเพยีง เทานี้ เปนกิริยาท่ีถึงยอดหรือถึงแกนหามิ 
ได ท่ีแท เปนกริิยาที่ถึงกะพี้เทานั้น ฯ    
          [๒๘] นโิครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การหนาย   บาปดวยตบะ  
เปนกิริยาท่ีถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพยีงเทาไร ขอประทาน  พระวโรกาส ขอพระผูมีพระ 
ภาคจงใหขาพระองคถึงยอดถึงแกนแหงการหนายบาป  ดวยตบะเถิด ฯ           
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ เปนผู สังวรแลวดวย 
สังวร ๔ ประการ ฯลฯ เขายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ   ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สอง 
ชาติบาง ฯลฯ เขาระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประ 
การฉะน้ี เขาเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ   กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม  
ไดดี ตกยาก ดวย    ทิพยจกัษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตาม 
กรรม       วา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา     เปน 
มิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขา 
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวย  กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต   
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ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือ   การกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เบ้ืองหนาแตตาย 
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึง  สุคติโลกสวรรค ดังน้ี เขายอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ  
เลว ประณตี       มีผิวพรรณด ีมีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวง 
จักษุ    ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรนโิครธะ  ทาน 
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนี้ การหนายบาปดวยตบะ จะบริสุทธ์ิหรือไม 
บริสุทธ์ิ ฯ             
     นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนี้ การหนายบาปดวย 
ตบะ บริสุทธ์ิแนแท ไมบริสุทธ์ิ หามิได เปนกิริยาท่ีถึงยอดและ      ถึงแกน ฯ               
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ การหนายบาปดวยตบะ เปนกิริยาท่ีถึงยอดและ 
ถึงแกน ดวยเหตุเพยีงเทานี้ ดูกรนิโครธะ ทานไดกลาวกะเราอยางนีว้า ธรรมของพระผูมีพระ 
ภาค สําหรับทรงแนะนําสาวกน้ันช่ืออะไร ธรรมช่ือ   อะไรสําหรับรูแจงชัดอาทิพรหมจรรย อัน 
เปนท่ีอาศัยอยูแหงพระสาวกท่ีพระผูมีพระภาคทรงแนะนําแลว ถึงความยินดี ดูกรนิโครธะ  
ฐานะท่ียิ่งกวาและประณีตกวา ดังน้ี  แล เปนธรรมสําหรับเราแนะนําสาวก เปนธรรมสําหรับรูแจง 
ชัดอาทิพรหมจรรย    อันเปนท่ีอาศัยอยูแหงพระสาวกท่ีเราแนะนําแลว ถึงความยนิดี เม่ือพระผูมี 
พระ ภาคตรัสอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานั้น ไดเปนผูมีเสียงดังล่ันอึกทึกวา พวก เรากับ 
อาจารยยังไมเห็นในคัมภีรมีคัมภีรอเจลกเปนตนนี้ พวกเรากับอาจารยยงัไม เห็นในบาลีมีบาลี 
อเจลกเปนตนนี้ พวกเรายังไมรูชัด การบรรลุคุณวิเศษท่ียิง่ไป           กวานี้ ฯ               
          [๒๙] ในกาลที่สันธานคฤหบดีไดทราบวา บัดนี้ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานี้ตั้ง 
ใจฟง เง่ียโสตสดับ ตั้งจิตเพือ่รูถึงภาษิตของพระผูมีพระภาคโดย  แทแล จึงไดกลาวกะนิโครธ 
ปริพาชกวา ดกูรทานนิโครธะ ทานไดกลาวกะเรา  อยางนี้แลวา เอาเถิด คฤหบดี ทานพึงรู  
พระสมณโคดมจะทรงเจรจากับใคร     จะถึงการสนทนาดวยใคร จะถึงความเปนผูฉลาดดวยพระ 
ปญญากวาใคร พระปญญาของพระสมณโคดมฉิบหายเสียในเรือนอันสงัด พระสมณโคดมไม 
กลาเสด็จ   เท่ียวไปในบริษทั ไมสามารถเพ่ือจะทรงเจรจา พระองคทานทรงเสพท่ีอันสงัด ณภาย 
ในอยางเดียว อุปมาเหมือนแมโคบอดเท่ียววนเวียน เสพท่ีอันสงัด ณ ภาย   ใน ฉะนั้น เอา 
เถิด คฤหบดี พระสมณโคดมพึงเสด็จมาสูบริษัทนี้ พวกขาพเจา  พึงสนทนากะพระองคทาน  
ดวยปญหาขอเดียวเทานั้น เหน็จะพึงบีบรัดพระองค ทาน เหมือนบุคคลบีบรัดหมอเปลา ฉะนั้น  
ดูกรทานนิโครธะ บัดนี้ พระผูมี พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นเสดจ็ถึงแลว ณ ท่ี  
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นี้ ก็พวกทานจง   ทําพระองคทานไมใหกลาเสด็จเท่ียวไปในบริษัท จงทําใหเปนเหมือนแมโคบอด  
เท่ียววนเวยีน จงสนทนากะพระองคทานดวยปญหาขอเดียวเทานั้น เหน็จะบีบรัด     พระองคทาน  
เหมือนบุคคลบีบรัดหมอเปลา ฉะนั้น เม่ือสันธานคฤหบดีกลาว  อยางนี้แลว นิโครธปริพาชก 
เปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมมีปฏิภาณ ฯ                
          [๓๐] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบซ่ึงนิโครธปริพาชกเปนผูนิ่ง  เกอเขิน คอตก  
กมหนา ซบเซา ไมมีปฏิภาณ จึงตรัสกะนิโครธปริพาชกวา     ดูกรนิโครธะ วาจานี้ทานกลาวจริง 
หรือ นิโครธปริพาชกทูลวา ขาแตพระองคผู        เจริญ วาจานี้ ขาพระองคกลาวจริง ดวยความ 
เปนคนเขลา คนหลง ไมฉลาด    พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอ 
นั้นเปนไฉน ทานเคยไดยินปริพาชกผูเฒาผูแก เปนอาจารยและปาจารยกลาววากระไร พระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย ไดมีแลวในอดีตกาล พระผูมีพระภาคท้ังหลายเหลานั้น ประชุม 
พรอมกันแลว มีเสียงดังล่ันอึกทึก ขวนขวายติรัจฉานกถาตางเร่ืองอยู คือ   ขวนขวายเร่ืองพระราชา  
เร่ืองโจร ฯลฯ เร่ืองความเจริญ และความเส่ือม ดวย  ประการน้ันๆ เหมือนทานกับอาจารยใน 
บัดนี้ อยางนี้หรือ หรือวา พระผูมีพระภาคท้ังหลายเหลานั้น ยอมทรงเสพราวไพรในปา  
เสนาสนะอันสงัด ซ่ึงมีเสียง  นอย มีเสียงกกึกองนอย ปราศจากลมแตชนผูเดินเขาออก  
สมควรแกการทํากรรม อันเรนลับแหงมนษุย สมควรแกการหลีกเรน เหมือนเราในบัดนี้  
นิโครธปริพาชก กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเคยไดยนิปริพาชกผูเฒาผูแก เปน           
อาจารยและปาจารยกลาววา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายไดมีแลวใน อดีตกาล พระผูมี 
พระภาคท้ังหลายนั้น ประชุมพรอมกันแลว มีเสียงดังล่ันอึกทึก  ขวนขวายติรัจฉานกถาตางเร่ือง 
อยูอยางนี้ คือ ขวนขวายเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร     ฯลฯ เร่ืองความเจริญและความเส่ือม ดวย 
ประการนั้นๆ เหมือนขาพระองคกับ   อาจารยในบัดนี้ อยางนี้ หามิได พระผูมีพระภาคท้ังหลาย 
เหลานั้น ยอมทรงเสพ            ราวไพรในปา เสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกกึกองนอย  
ปราศจาก   ลมแตชนผูเดนิเขาออก สมควรแกการทํากรรมอันเรนลับแหงมนุษย สมควรแกการหลีก 
เรน เหมือนพระผูมีพระภาคในบัดนี้ อยางนี้แล พระผูมีพระภาคตรัสวา   ดูกรนิโครธะ ทาน 
แลเปนผูรู เปนผูแก ไมไดดําริวา พระผูมีพระภาคน้ัน เปน พระพุทธะ ยอมทรงแสดงธรรมเพ่ือ 
ความตรัสรู พระผูมีพระภาคนั้น เปนผูฝกแลว     ยอมทรงแสดงธรรมเพ่ือความฝก พระผูมีพระ  
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ภาคนั้นเปนผูสงบระงับแลว ยอมทรง แสดงธรรมเพ่ือความสงบระงับ พระผูมีพระภาคนั้นเปนผู 
ขามไดแลว ยอมทรง แสดงธรรมเพ่ือความขาม พระผูมีพระภาคนัน้เปนผูดับแลว ยอมทรง 
แสดงธรรม เพื่อความดับ ฯ          
          [๓๑] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นิโครธปริพาชกไดกราบทูล พระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงํา ขาพระองคซ่ึงเปนคนเขลา คนหลง ไมฉลาด จึง 
ไดกลาวกะพระผูมีพระภาคอยางนี้ ขอพระผูมีพระภาค    จงทรงรับทราบความผิดของขาพระองคนัน้ 
 โดยเปนความผิด เพื่อสํารวมตอไป    พระผูมีพระภาคตรสัวา จริง จริง นิโครธะ ความผิดได 
ครอบงําทาน ซ่ึงเปน  คนเขลา คนหลง ไมฉลาด จึงไดกลาวกะเราอยางนี้ เราขอรับทราบความ 
ผิดของ   ทาน เพราะทานไดเห็นความผิดโดยเปนความผิดแลวสารภาพตามเปนจริง กก็ารท่ีบุคคล 
เห็นความผิดโดยเปนความผิดจริง แลวสารภาพตามเปนจริง รับสังวรตอไปนี้ เปนความเจริญ 
ในพระวินยัของพระอริยเจาแล ดูกรนิโครธะ ก็เรากลาว   อยางนี้วา บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมี 
มารยา มีชาติตรง จงมาเถิด เราจะส่ังสอน      เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูตามคําส่ังสอน  
จักทําใหแจงซ่ึงประโยชนอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดย 
ชอบตองการ อัน อันเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู  
ตลอด    เจ็ดป ดูกรนิโครธะ เจ็ดปจงยกไว บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรง  จงมา 
เถิด เราจะส่ังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูตามคําส่ังสอน จักทํา   ใหแจงซ่ึงประโยชน 
อันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ อันเปนท่ีสุด 
แหงพรหมจรรย ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง     ในปจจบัุนเขาถึงอยู ตลอดหกป ... หาป ... ส่ีป ...  
สามป ... สองป ... ปหนึ่ง    ดูกรนิโครธะ ปหนึ่ง จงยกไว บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมีมารยา  
มีชาติตรง จงมาเถิด เราจะส่ังสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูอยางนัน้ตามคําส่ังสอนจักทําใหแจง 
ซ่ึง 
ประโยชนอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปน    บรรพชิตโดยชอบตองการ อัน 
เปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ดวยปญญาอันยิง่ดวยตนเอง            ในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอดเจ็ดเดือน  
ดูกรนิโครธะ เจ็ดเดือนจงยกไว บุรุษผูรู          ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรง จงมาเถิด เราจะ 
ส่ังสอน เราจะแสดงธรรม     เขาปฏิบัติอยูอยางนั้นตามคําส่ังสอน จักทําใหแจงซ่ึงประโยชนอัน 
ยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ อันเปนท่ีสุดแหง  
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พรหมจรรย ดวยปญญาอันยิง่ดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอดหกเดือน ...  หาเดอืน ...  
ส่ีเดือน ... สามเดือน ... สองเดือน ... เดือนหน่ึง ... กึ่งเดือน     ดูกรนิโครธะ กึ่งเดือนจงยกไว  
บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรงจงมาเถิด เราจะส่ังสอน เราจะแสดงธรรม เขา 
ปฏิบัติอยูตามคําส่ังสอน    จักทําใหแจงประโยชนอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือน 
บวช   เปนบรรพชิตโดยชอบตองการ อันเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ดวยปญญา   อันยิง่ดวยตนเอง  
ในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอดเจ็ดวัน ดูกรนิโครธะ แตบางทีทานจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณ 
โคดมตรัสอยางนี้ เพราะใครไดอันเตวาสิก ขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้ ผูใดเปนอาจารยของ 
ทานไดอยางนี ้ผูนั้นแหละจงเปน    อาจารยของทาน ดูกรนิโครธะ แตบางทีทานจะพึงดําริอยางนี ้
วา พระสมณโคดม ปรารถนาจะใหเราเคล่ือนจากอุเทศ [เส่ือมจากการเลาเรียน] จึงตรัสอยางนี้  
ขอนั้น ทานไมพึงเห็นอยางนัน้ อุเทศใดของทานไดอยางนี้ อุเทศนั้นแหละจงเปนอุเทศของ 
ทาน ดูกรนิโครธะ แตบางทีทานจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดม    ปรารถนาจะใหเราเคล่ือน 
จากอาชีวะ จึงตรัสอยางนี้ ขอนั้นทานไมพงึเห็นอยางนั้น   ก็อาชีวะของทานนั้นแหละ จงเปน 
อาชีวะของทาน ดูกรนิโครธะ แตบางทีทาน   จะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดมปรารถนาจะให 
เรากับอาจารยตั้งอยูในอกุศลธรรม         ซ่ึงเปนสวนอกุศล จึงตรัสอยางนี้ ขอนั้น ทานไมพึงเหน็ 
อยางนั้น อกุศลธรรม     เหลานั้นแหละ จงเปนสวนอกุศลของทานกับอาจารย ดูกรนิโครธะ แต 
บางที    ทานจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดมปรารถนาจะใหเรากับอาจารยหางจากกุศลธรรม ซ่ึง 
เปนสวนกุศล จึงตรัสอยางนี้ ขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนัน้ กุศลธรรม     เหลานั้นแหละ จงเปน 
สวนกุศลของทานกับอาจารย ดูกรนิโครธะ ดวยประการ   ดังนี้แล เรากลาวอยางนี้ เพราะใครได 
อันเตวาสิก หามิได เราปรารถนาจะให        ทานเคล่ือนจากอุเทศ จึงกลาวอยางนี้ ก็ไมใช ปรารถนา 
จะใหเคล่ือนจากอาชีวะ   จึงกลาวอยางนี้ กไ็มใช ปรารถนาจะใหทานกบัอาจารยตั้งอยูในอกุศลธรรม  
ซ่ึง    เปนสวนอกุศล จึงกลาวอยางนี้ ก็ไมใช ปรารถนาจะใหทานกับอาจารยหางจาก    กุศลธรรม  
ซ่ึงเปนสวนกศุล จึงกลาวอยางนี้ ก็ไมใช ดกูรนิโครธะ กอ็กุศลธรรม     อันเปนเคร่ืองเศราหมอง  
มีปรกติทําภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนผลเปนปจจยัแหงชาติชรามรณะตอไป  
ซ่ึงทานยังละไมได มีอยู ท่ีเราจะแสดงธรรม      เพื่อละเสีย ธรรมเปนเคร่ืองเศราหมอง อันทาน 
ปฏิบัติแลวอยางไร จักละไดธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความผองแผว จักเจริญยิ่ง ทานจักทําใหแจง  
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ซ่ึงความบริบูรณ      แหงมรรคปญญาและความไพบูลยแหงผลปญญา ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง        
ในปจจุบันเขาถึงอยู เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานั้น   เปนผูนิ่ง เกอ 
เขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมมีปฏิภาณ เหมือนถูกมารดลใจ   ฉะนัน้ ฯ                
          [๓๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงดาํริวา พวกโมฆบุรุษเหลานี้   แมท้ังหมด ถูกมาร 
ดลใจแลว ในพวกเขาแมสักคนหนึ่ง ไมมีใครคิดอยางนี้วา เอาเถิด พวกเราจะพฤติ 
พรหมจรรยในพระสมณโคดม เพื่อความรูท่ัวถึงบาง   เจด็วันจักทําอะไร คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรง 
บันลือสีหนาท ในปริพาชการาม ของพระนางอุทุมพริกาแลว เหาะข้ึนสูเวหาส ปรากฏอยูบนภูเขา 
คิชฌกูฏ สันธานคฤหบดีเขาไปสูพระนครราชคฤหในขณะน้ันเอง ดังนี้แล ฯ     
                     จบ อุทุมพริกสูตร ท่ี ๒            
                      _______________    
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                    ๓. จักกวัตติสูตร (๒๖)              
                    _________________  
          [๓๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เมืองมาตุลาในแควนมคธ ณ ท่ี  นั้นแล พระผูมี 
พระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฯ      
     ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสดงันี้วา              
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง อยามีส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึง่  
จงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง อยามีส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึ่งอยู   ดูกรภิกษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุผูมีตน 
เปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึง่      มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปน 
ท่ีพึ่ง เปนไฉน       
     ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเหน็กายในกายอยู มีความ 
          เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ       
     ๒. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาท้ังหลาย 
          อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ   
     ๓. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเหน็จิตในจิตอยู   มีความ 
          เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก เสียได ฯ       
     ๔. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเหน็ธรรมในธรรม ท้ังหลายอยู  
          มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ            
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่ง    มีธรรม 
เปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่งอยู อยางนี้แล ดูกรภิกษ ุ   ท้ังหลาย เธอท้ัง 
หลายจงเท่ียวไปในโคจรซ่ึงเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน  ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเธอท้ัง 
หลายเท่ียวไปในโคจร ซ่ึงเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดา  ของตน มารจักไมไดโอกาส มารจักไมได 
อารมณ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุญนี้    เจริญข้ึนอยางนี้ เพราะเหตุถือม่ันธรรมท้ังหลายอันเปนกุศล ฯ   
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          [๓๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว มีพระราชาจักรพรรดิ์   พระนามวา ทัลหเนมิ  
ผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดนิ    มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรง 
ชํานะแลว มีราชอาณาจักรม่ันคง สมบูรณ        ดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มา 
แกว แกวมณี นางแกว     คฤหบดีแกว ปริณายกแกว เปนท่ี ๗ พระราชบุตรของพระองคมี 
กวาพนั ลวน    กลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองค   
ทรงชํานะโดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตราครอบครองแผนดิน มีสาคร   เปนขอบเขต  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้น โดยลวงไปหลายป หลายรอยป หลาย พันป ทาวเธอตรัสเรียก 
บุรุษคนหนึ่งมารับส่ังวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานเห็นจักรแกว   อันเปนทิพยถอยเคล่ือนจากท่ีในกาลใด  
พึงบอกแกเราในกาลนัน้ทีเดยีว ดกูรภกิษุ        ท้ังหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระราชดํารัสของทาวเธอ 
แลว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย   โดยลวงไปอีกหลายป หลายรอยป หลายพันป บุรุษนั้นไดเหน็จักรแกว 
อันเปนทิพยถอยเคล่ือนจากที่ จึงเขาไปเฝาทาวเธอถึงท่ีประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะพระ 
พุทธเจาขา ขอพระองคพึงทรงทราบ จักรแกวอันเปนทิพยของพระองคถอย  เคล่ือนจากท่ีแลว ฯ    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอตรัสเรียกพระกมุารองคใหญมา รับส่ังวา ดูกรพอ 
กุมาร ไดยนิวา จักรแกวอันเปนทิพยของพอถอยเคล่ือนจากท่ีแลว    ก็พอไดสดับมาดงันี้วา  
จักรแกวอันเปนทิพยของพระเจาจกัรพรรดิอ์งคใด ถอยเคลื่อนจากท่ี พระเจาจกัรพรรดิพ์ระองค 
นั้น พึงทรงพระชนมอยูไดไมนานในบัดนี ้     ก็กามทั้งหลายอันเปนของมนุษย พอไดบริโภคแลว  
บัดนี้เปนสมัยท่ีจะแสวงหากามท้ังหลายอันเปนทิพยของพอ มาเถิดพอกุมาร พอจงปกครองแผน 
ดิน อันมีสมุทรเปนขอบเขตนี้  ฝายพอจกัปลงผมและหนวด นุงหมผายอมน้ําฝาด ออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต ฯ   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอทรงส่ังสอนพระกุมารองคใหญ  ในราชสมบัติเรียบ 
รอยแลว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผายอม น้ําฝาด เสด็จออกจากเรือน ทรง 
ผนวชเปนบรรพชิตแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย    ก็เม่ือพระราชฤาษี ทรงผนวชได ๗ วัน จกัรแกว 
อันเปนทิพยอันตรธานไปแลว ฯ  
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          [๓๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้น ราชบุรุษคนหนึ่งเขาไปเฝาพระราชา ผูเปนกษตัริย  
ซ่ึงไดมูรธาภิเษกแลว ถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ  พระพุทธเจาขา พระองค 
พึงทรงทราบเถิด จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลวดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น เม่ือ 
จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว    ทาวเธอไดทรงเสียพระทัยและทรงเสวยแตความเสีย 
พระทัย ทาวเธอเสด็จเขาไป  หาพระราชฤาษีถึงท่ีประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธ 
เจาขา   พระองคพึงทรงทราบวาจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย    เม่ือ 
ทาวเธอกราบทูลอยางนี้แลว พระราชฤาษีจงึตรัสกะทาวเธอวา ดูกรพอ พอ   อยาเสียใจ และ 
อยาเสวยแตความเสียใจไปเลย ในเม่ือจกัรแกวอันเปนทิพย   อันตรธานไปแลว ดูกรพอ ดวย 
วาจักรแกวอันเปนทิพยหาใชสมบัติสืบมาจาก  บิดาของพอไม ดูกรพอ เชิญพอประพฤติใน 
จักกวัตติวัตรอันประเสริฐเถิด ขอนี้   เปนฐานะท่ีจะมีไดแล เม่ือพอประพฤติในจกักวตัติวัตรอัน 
ประเสริฐ จักรแกวอันเปนทิพยซ่ึงมีกําพันหนึ่ง มีกง มีดมุ บริบูรณดวยอาการทุกอยาง จัก 
ปรากฏมี แกพอผูสระพระเศียร แลวรักษาอุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐช้ันบน ในวัน 
อุโบสถ ๑๕ คํ่า ฯ      
     ร. พระพุทธเจาขา ก็จักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น เปนไฉน ฯ         
     ราช. ดูกรพอ ถาเชนนั้น พอจงอาศัยธรรมเทานั้น สักการะธรรม   ทําความเคารพ 
ธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธงชัย    มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปน 
ใหญ จงจดัการรักษาปองกันและคุมครองอันเปนธรรมในชนภายใน ในหมูพล ในพวกกษัตริย 
ผูเปนอนุยนต ในพวกพราหมณและ   คฤหบดี ในชาวนคิมและชาวชนบทท้ังหลาย ในพวกสมณ 
พราหมณ ในเหลาเนื้อ     และนก ดูกรพอ การอธรรมอยาใหมีไดในแวนแควนของพอเลย ดูกร 
พอ อนึ่ง บุคคลเหลาใดในแวนแควนของพอ ไมมีทรัพย พอพึงใหทรัพยแกบุคคลเหลานั้น ดวย  
ดูกรพอ อนึ่ง สมณพราหมณเหลาใด ในแวนแควนของพอ งดเวนจาก  ความเมาและความ 
ประมาท ตั้งม่ันอยูในขันติและโสรัจจะ ฝกตนแตผูเดียว สงบตนแตผูเดียว ใหตนดับกิเลส 
อยูแตผูเดยีว พงึเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้น       โดยกาลอันควร แลวไตถามสอบถามวา ทาน 
ขอรับ กุศลคืออะไร ทานขอรับ     อกุศลคืออะไร กรรมมีโทษคืออะไร กรรมไมมีโทษคืออะไร  
กรรมอะไรควรเสพ       กรรมอะไรไมควรเสพ กรรมอะไรอันขาพเจากระทําอยู พึงมีเพ่ือไมเปน 
ประโยชน    เพื่อทุกข ส้ินกาลนาน หรือวากรรมอะไรท่ีขาพเจากระทําอยู พึงมีเพื่อประโยชน    
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เพื่อความสุข ส้ินกาลนาน พอไดฟงคําของสมณพราหมณเหลานัน้แลว ส่ิงใด  เปนอกุศล พึงละ 
เวนส่ิงนัน้เสีย ส่ิงใดเปนกุศลพึงถือม่ันส่ิงนั้นประพฤติ ดูกรพอ        นี้แล คือจักกวัตติวตัรอัน 
ประเสริฐนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวเธอรับสนองพระดํารัสพระราชฤาษีแลว ทรง   ประพฤติในจักกวัตติวัตร 
อันประเสริฐ เม่ือทาวเธอทรงประพฤติจักกวัตติวัตรอัน      ประเสริฐอยู จักรแกวอันเปนทิพยซ่ึงมี 
กําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวย            อาการทุกอยาง ปรากฏมีแกทาวเธอผูสระพระเศียร ทรง 
รักษาอุโบสถอยู ณ     ปราสาทอันประเสริฐช้ันบน ในวนัอุโบสถ ๑๕ คํ่า ทาวเธอทอดพระเนตร 
เห็นแลว   มีพระดําริวา ก็เราไดสดับมาวา จักรแกวอันเปนทิพย มีกําพนัหนึ่ง มีกง มีดุม             
บริบูรณดวยอาการทุกอยาง ปรากฎมีแกพระราชาผูเปนกษัตริยพระองคใด ผูไดมูรธาภิเษก สระ 
พระเศียร ทรงรักษาอุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐช้ันบน    ในวนัอุโบสถ ๑๕ คํ่า พระ 
ราชาพระองคนั้น เปนพระเจาจักรพรรดิ์ เราไดเปน พระเจาจักพรรดิ์หรือหนอ ฯ               
          [๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอเสด็จลุกจากพระท่ีแลว   ทรงทําผาอุตตราสงค 
เฉวียงพระอังสาขางหนึ่ง จบัพระเตาดวยพระหัตถซาย ทรง ประคองจักรแกวดวยพระหัตถขวา  
แลวตรัสวา ขอจักรแกวอันประเสริฐ จงเปน ไปเถิด ขอจักรแกวอันประเสริฐ จงชนะโลกท้ัง 
ปวงเถิด ฯ      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขณะน้ัน จักรแกวนั้นก็เปนไปทางทิศบูรพา พระเจา จักรพรรด ิ
พรอมดวยจตุรงคินีเสนา ก็เสด็จติดตามไป ฯ      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฝายพระเจาแผนดินท่ีอยู ณ ทิศบูรพาพากันเสดจ็ เขาไปเฝาพระเจา 
จักรพรรดิ์ ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเชิญเสด็จมาเถิด มหาราชเจา พระองคเสด็จมาดีแลว  
ราชอาณาจักรเหลานี้ เปนของพระองคท้ังส้ิน ขอ พระองคพระราชทานพระบรมราโชวาทเถิด  
มหาราชเจา ทาวเธอจึงตรัสอยางนีว้า  
              พวกทานไมพึงฆาสัตว     
              ไมพงึถือเอาของท่ีเจาของไมไดให        
              ไมพงึประพฤติผิดในกามท้ังหลาย             
              ไมพงึกลาวคําเท็จ         
              ไมพงึดื่มน้ําเมา          
              จงบริโภคตามเดิมเถิด        
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกพระเจาแผนดินท่ีอยู ณ ทิศบูรพาไดพากันตาม  เสด็จทาวเธอไป  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น จักรแกวนัน้ กล็งไปสูสมุทร ดานบูรพา แลวโผลข้ึนไปลงท่ี 
สมุทรดานทักษิณ แลวโผลข้ึนไปสูทิศปจฉิมทาวเธอพรอมดวยจตุรงคินเีสนาก็เสด็จตดิตาม 
ไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักรแกวประดษิฐานอยู ณ ประเทศใด ทาวเธอก็เสด็จเขาไปพักอยู ณ  
ประเทศนั้น     พรอมดวยจตุรงคินีเสนา ฯ                
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฝายพระเจาแผนดินท่ีอยู ณ ทิศปจฉิมก็พากันเสด็จ เขาไปเฝาทาวเธอ  
ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเชิญเสด็จมาเถิด มหาราชเจา   พระองคเสด็จมาดีแลว มหาราชเจา  
อาณาจักรเหลานี้เปนของพระองคท้ังส้ิน มหาราชเจา ขอพระองคพระราชทานพระบรมราโชวาท 
เถิด ทาวเธอจึงตรัสอยางนี้วา                
              พวกทานไมพึงฆาสัตว     
              ไมพงึเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให       
              ไมพงึประพฤติผิดในกามท้ังหลาย             
              ไมพงึกลาวคําเท็จ         
              ไมพงึดื่มน้ําเมา          
              จงบริโภคตามเดิมเถิด       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกพระเจาแผนดินท่ีอยู ณ ทิศอุดร ไดพากันตาม เสด็จทาวเธอไป  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น จักรแกวนัน้ไดชนะวิเศษยิ่งซ่ึง     แผนดินมีสมุทรเปนขอบเขตไดแลว  
จึงกลับคืนสูราชธานีนั้น ไดหยุดอยูท่ีประตู     พระราชวังของทาวเธอ ปรากฏเหมือนเคร่ืองประดับ  
ณ มุขสําหรับทําเร่ืองราว    สวางไสวอยูท่ัวภายในพระราชวังของทาวเธอ ฯ              
          [๓๗] ดกูรภิกษท้ัุงหลาย พระเจาจักรพรรดิ์องคท่ี ๒ ก็ดี องคท่ี ๓ ก็ดี      องคท่ี ๔ ก็ดี  
องคท่ี ๕ ก็ดี องคท่ี ๖ ก็ดี องคท่ี ๗ ก็ดี โดยกาลลวงไป         หลายป หลายรอยป หลายพันป  
ไดตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับส่ังวา ดูกรบุรุษ   ผูเจริญ ทานเห็นจักรแกวอันเปนทิพย ถอย 
เคล่ือนจากท่ีในกาลใด พอพงึบอกแกเราในกาลน้ันทีเดียว ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษนัน้ทูล 
สนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย โดยลวงไปอีกหลายป หลายรอยป  
หลายพันป  บุรุษนั้นไดแลเห็นจกัรแกวอันเปนทิพยถอยเคล่ือนจากท่ี จึงเขาไปเฝาทาวเธอถึงท่ี       
ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธเจาขา ขอพระองคพึงทรงทราบ    จักรแกวอัน  
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เปนทิพยของพระองคถอยเคล่ือนจากท่ีแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับ     นั้น ทาวเธอตรัสเรียก 
พระกุมารองคใหญมารับส่ังวา ดูกรพอกุมาร ไดยินวา  จกัรแกวอันเปนทิพยของพอถอยเคล่ือนจากที่ 
แลว ก็พอไดสดับมาดังนีว้า จักร   แกวอันเปนทิพยของพระเจาจกัรพรรดิ์พระองคใด ถอย 
เคล่ือนออกจากท่ี พระเจาจักรพรรดิ์พระองคนั้นพึงทรงพระชนมอยูไดไมนาน ในบัดนี้ ก็กาม 
ท้ังหลาย    อันเปนของมนุษย พอไดบริโภคแลว บัดนีเ้ปนสมัยท่ีจะแสวงหากามท้ังหลาย อันเปน 
ทิพยของพอ มาเถิดพอกุมาร พอจงปกครองแผนดินอันมีสมุทรเปน    ขอบเขตน้ี ฝายพอจะปลง 
ผมและหนวด นุงหมผายอมน้ําฝาด ออกจากเรือนบวช    เปนบรรพชิต ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ลําดับนั้น ทาวเธอทรงสั่งสอนพระกุมารองค  ใหญในราชสมบัติเรียบรอยแลว ทรงปลงพระเกศา 
และพระมัสสุ ทรงครองผา       ยอมน้ําฝาด เสด็จออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิตแลว ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย    ก็เม่ือพระราชฤาษี ทรงพระผนวชได ๗ วัน จกัรแกวอันเปนทิพยอันตรธาน ไปแลว ฯ                
          [๓๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งเขาไปเฝาพระราชา ผูกษัตริย ซ่ึงได 
มูรธาภิเษกแลวถึงท่ีประทับ คร้ันแลว ไดกราบทูลวา ขอเดชะ  พระพุทธเจาขา พระองคพึงทรง 
ทราบเถิด จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลวดกูรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอเมื่อ 
จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว       ไดทรงเสียพระทัย และไดทรงเสวยแตความเสียพระทัย  
แตไมไดเสด็จเขาไป   เฝาพระราชฤาษี ทูลถามจึงจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ นัยวาทาวเธอทรงปกครอง 
ประชาราษฎร ตามพระมติของพระองคเอง ประชาราษฎรก็ไมเจริญตอไป เหมือนเกากอน เหมือน                
เม่ือกษัตริยพระองคกอนๆ ซ่ึงไดทรงประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐอยู     ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
คร้ังนั้น คณะอํามาตยขาราชบริพารโหราจารยและมหาอํามาตย     นายกองชาง นายกองมา เปน 
ตน จนคนรักษาประตู และคนเล้ียงชีพดวยปญญา    ไดประชุมกันกราบทูลทาวเธอวา พระพุทธ 
เจาขา ไดยินวาเม่ือพระองคทรงปกครอง   ประชาราษฎรตามพระมติของพระองคเอง ประชาราษฎร 
ไมเจริญเหมือนเกากอน    เหมือนเม่ือกษตัริยพระองคกอนๆ ซ่ึงไดทรงประพฤติในจักกวัตติวัตร 
อันประเสริฐ          อยู พระพุทธเจาขา ในแวนแควนของพระองคมีอํามาตยขาราชบริพาร โหราจารย                
และมหาอํามาตย นายกองชาง นายกองมา เปนตน จนคนรักษาประตู และคน    เล้ียงชีพดวย 
ปญญา อยูพรอมทีเดียว ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย คือขาพระพุทธเจา   ท้ังหลายดวยและประชา 
ราษฎร เหลาอ่ืนดวย จําทรงจกักวัตติวัตรอันประเสริฐไดอยู    ขอเชิญพระองคโปรดตรัสถามถึง 
จักกวัตติวัตรอันประเสริฐเถิด พวกขาพระพุทธ เจาอันพระองคตรัสถามแลว จกักราบทูลแก 
จักกวัตติวัตรอันประเสริฐถวายพระองคฯ             
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          [๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอโปรดใหประชุมอํามาตยราช  บริพารโหราจารย 
และมหาอํามาตย นายกองชาง นายกองมาเปนตน จนคนรักษา   ประตู และคนเล้ียงชีพดวย 
ปญญา แลวตรัสถามจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ เขา  เหลานั้นอันทาวเธอตรัสถามจักกวตัติวัตร 
อันประเสริฐแลว จึงกราบทูลแกถวาย         ทาวเธอ ทาวเธอไดฟงคําทูลแกของพวกเขาแลว จึงทรง 
จัดการรักษาปองกัน   และคุมครอง อันชอบธรรม แตไมไดพระราชทานทรัพยใหแกคนท่ีไมมี 
ทรัพย  เม่ือไมพระราชทานทรัพยใหแกคนท่ีไมมีทรัพย ความขัดสนจงึไดถึงความแพรหลาย  
เม่ือความขัดสนถึงความแพรหลาย บุรุษคนหนึ่งจึงขโมยทรัพยของคนอื่น  ไป เขาชวยกันจับ 
บุรุษนั้นไดแลว แสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา     พระพุทธเจาขา บุรุษคนนี้ขโมย 
เอาทรัพยของคนอ่ืนไป ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือ  เขาพากันกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัส 
คํานี้กะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ได       ยนิวา เธอขโมยเอาทรัพยของคนอ่ืนไปจริงหรือ ฯ            
     บุ. จริง พระพุทธเจาขา ฯ          
     ร. เพราะเหตุไร ฯ   
     บุ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงพระราชทานทรัพยใหแกเขา  แลวรับส่ังวา พอ 
บุรุษ เธอจงเล้ียงชีพ จงเล้ียงมารดาบิดา จงเล้ียงบุตรภรรยา     จงประกอบการงานท้ังหลาย จงต้ัง 
ทักษิณาท่ีมีผลในเบ้ืองบน อันเกื้อกูลแกสวรรค     มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ในสมณพราหมณ 
ท้ังหลายดวยทรัพยนี้เถิด    ดกูรภิกษุท้ังหลาย เขาไดสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมบุรุษอีกคนหนึ่งกไ็ดขโมยทรัพยของคนอ่ืนไป เขาชวยกันจบั 
บุรุษนั้นไดแลวจึงแสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา พระพุทธเจาขา       บุรุษผูนี้ขโมยเอา 
ทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเขาพากันกราบทูล     อยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัส 
คํานี้กะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ไดยินวา เธอขโมย   เอาทรัพยของคนอ่ืนไป จริงหรือ ฯ         
     บุ. จริงพระพุทธเจาขา ฯ           
     ร. เพราะเหตุไร ฯ   
     บุ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ       
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงพระราชทานทรัพยใหแกเขา   แลวรับส่ังวา พอบุรุษ 
 เธอจงเล้ียงชีพ จงเล้ียงชีพมารดาบิดา จงเล้ียงบุตรภรรยา         จงประกอบการงานท้ังหลาย จงต้ัง 
ทักษิณาท่ีมีผล ในเบ้ืองบน อันเกื้อกูลแก สวรรค มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ใน 
สมณพราหมณท้ังหลายดวยทรัพย    นี้เถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย เขาไดสนองพระราชดาํรัสของ 
ทาวเธอแลว ฯ         
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย มนุษยท้ังหลายไดฟงมาวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย        ไดยนิวา  
คนขโมยทรัพยของคนพวกอ่ืนไป พระเจาแผนดินยังทรงพระราชทาน   ทรัพยใหอีก เขาไดยนิมา  
จึงพากันคิดเหน็อยางนีว้า อยากระนั้นเลย แมเราท้ังหลายก็ควรขโมยเอาทรัพยของคนอ่ืนบาง ฯ               
          [๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพยของ   คนอ่ืนไป เขาชวย 
กันจับบุรุษนั้นไดแลว จึงแสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา    พระพุทธเจาขา บุรุษผูนี้ขโมย 
เอาทรัพยของคนอ่ืนไป ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือ   เขาพากนักราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัส 
คํานี้กะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ได    ยนิวา เธอขโมยเอาทรัพยของคนอ่ืนไปจริงหรือ ฯ            
     บุ. จริง พระพุทธเจาขา ฯ          
     ร. เพราะเหตุไร ฯ   
     บุ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงทรงพระดําริอยางนีว้า ถาเราจักใหทรัพยแกคน 
ท่ีขโมยเอาทรัพยของคนอ่ืนเสมอไป อทินนาทานนี้จกัเจริญทวี     ข้ึนดวยประการอยางนี้ อยา 
กระน้ันเลย เราจะใหคุมตัวบุรุษผูนี้ใหแข็งแรง จะทํา       การตัดตนตอ ตัดศีรษะของบุรุษนั้นเสีย  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอ           ตรัสส่ังบังคับราชบุรุษท้ังหลายวา แนะ พนาย ถาเชนนัน้  
ทานจงเอาเชือก เหนยีวๆ มัดบุรุษนี้ใหมือไพลหลังใหแนน เอามีดโกนๆ ศีรษะใหโลน แลว 
พาตระเวนตามถนน ตามตรอก ดวยบัณเฑาะวเสียงกราว ออกทางประตู     ดานทักษิณ จงคุมตัว 
ใหแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะบุรุษนั้นเสีย นอก  พระนครทิศทักษิณ ราชบุรุษท้ังหลาย 
รับพระราชดํารัสของเธอแลว จึงเอาเชือก   เหนยีวมัดบุรุษนั้นใหมือไพลหลังใหแนน เอามีด 
โกนๆ ศีรษะใหโลน แลวพา ตระเวนตามถนน ตามตรอก ดวยบัณเฑาะวเสียงกราว ออก 
ทางประตูดานทักษิณ     คุมตัวใหแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะบุรุษนั้น นอกพระนคร              
ทิศทักษิณแลว ฯ          
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          [๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มนุษยท้ังหลายไดฟงมาวา ดูกรทานผูเจริญ ท้ังหลาย ไดยินวา  
พระเจาแผนดนิใหคุมตัวบุคคลผูขโมยเอาทรัพยของคนอื่น      อยางแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะ 
พวกเขาเสีย เพราะไดฟงมา พวกเขา     จึงมีความคิดเหน็อยางนี้วา อยากระนั้นเลย แมพวกเรา 
ควรใหชางทําศัสตรา อยางคม คร้ันแลวจะคุมตัวบุรุษท่ีเราจักขโมยเอาทรัพยใหแข็งแรง จักทําการ 
ตัด      ตนตอ ตัดศีรษะพวกมันเสีย พวกเขาจึงใหชางทําศัสตราอยางคม คร้ันแลว จึงเร่ิมทําการปลน 
บานบาง ปลนนิคมบาง ปลนพระนครบาง ปลนตามถนน       หนทางบาง คุมตัวบุคคลท่ีพวกเขาจกั 
ขโมยเอาทรัพยไวอยางแข็งแรง ทําการตัด ตนตอ ตัดศีรษะบุคคลนั้นเสีย ฯ           
          [๔๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เม่ือพระมหากษัตริยไมพระ 
ราชทานทรัพยใหแกคนท่ีไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพร         หลาย เม่ือความขัดสนถึง 
ความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย      เม่ืออทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตรา 
ก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือศัสตราถึงความแพรหลาย ปาณาติบาตก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือ 
ปาณาติบาตถึงความแพร   หลาย มุสาวาทกไ็ดถึงความแพรหลาย เม่ือมุสาวาทถึงความแพรหลาย  
แมอายุ   ของสัตวเหลานั้นกเ็ส่ือมถอย แมวรรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจาก อายุบาง  
เส่ือมถอยจากวรรณบาง บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลง เหลือ ๔๐,๐๐๐ ป  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือมนษุยมีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป  บุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพยของคนอ่ืนไป  
เขาชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลว จึงแสดง     แกพระราชาผูกษัตริย ซ่ึงไดมูรธาภิเษกพรอมดวย 
กราบทูลวา พระพุทธเจาขา             บุรุษผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอ่ืนไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เม่ือเขาพากันกราบทูลอยาง  นี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษนั้นวา พอบุรุษ ไดยนิวา เธอขโมย 
เอาทรัพยของ    คนอ่ืนไปจริงหรือ บุรุษนั้นไดกราบทูล คําเท็จท้ังรูอยูวา ไมจริงเลยพระพุทธเจาขา ฯ    
          [๔๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เม่ือพระมหากษัตริยไม 
พระราชทานทรัพยใหแกคนท่ีไมมีทรัพย ความขัดสนกไ็ดถึงความแพรหลาย เม่ือความขัดสน 
ถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย   เม่ืออทินนาทานถึงความแพรหลาย  
ศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือศัสตราถึงความแพรหลาย ปาณาติบาตก็ไดถึงความแพรหลาย  
เม่ือปาณาติบาตถึงความแพร  หลาย มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือมุสาวาทถึงความ 
แพรหลาย แมอายุ   ของสัตวเหลานั้นกเ็ส่ือมถอย แมวรรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือม  
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ถอยจาก   อายบุาง เส่ือมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป ก็มี  อายุ  
๒๐,๐๐๐ ป ฯ        
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป บุรุษคนหนึ่งขโมย  เอาทรัพยของ 
คนอ่ืนไป บุรุษอีกคนหนึ่งจงึกราบทูลแกพระราชาผูกษตัริยซ่ึงได      มูรธาภิเษกเปนการสอเสียดวา  
พระพุทธเจาขา บุรุษช่ือนี้ ขโมยเอาทรัพย ของคนอ่ืนไป ฯ           
          [๔๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เม่ือพระมหากษัตริยไม 
พระราชทานทรัพยใหแกคนท่ีไมมีทรัพย ความขัดสนกไ็ดถึงความแพรหลาย เม่ือความขัดสน 
ถึงความแพรหลาย ปสุณาวาจาก็ไดถึงความแพรหลาย      เม่ือปสุณาวาจาถึงความแพรหลาย  
แมอายุของสัตวเหลานัน้ก็เส่ือมถอย แม วรรณก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบาง  
เส่ือมถอยจากวรรณะบาง  บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๑๐,๐๐๐ ป ฯ         
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐,๐๐๐ ป สัตวบางพวกมีวรรณะดี สัตวบางพวก 
มีวรรณะไมดี ในสัตวท้ังสองพวกนั้น สัตวพวกท่ีมีวรรณะไมดี     ก็เพงเล็งสัตวพวกท่ีมีวรรณดี  
ถึงความประพฤติลวงในภรรยาของคนอ่ืน ฯ      
          [๔๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เม่ือพระมหา กษัตริยไม 
พระราชทานทรัพยใหแกคนท่ีไมมีทรัพย ความขัดสนกไ็ดถึงความแพร หลาย เม่ือความขัดสน 
ถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย      เม่ืออทินนาทานถึงความแพรหลาย  
กาเมสุมิจฉาจารก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือ กาเมสุมิจฉาจารถึงความแพรหลาย แมอายขุองสัตว 
เหลานั้นกเ็ส่ือมถอย แม วรรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบาง เส่ือมถอยจาก 
วรรณะบาง บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ ๑๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๕,๐๐๐ ป ฯ          
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๕,๐๐๐ ป ธรรม ๒ ประการคือ  ผรุสวาจาและ 
สัมผัปปลาปะก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือธรรม ๒ ประการถึงความ   แพรหลาย แมอายุของสัตว 
เหลานั้นกเ็ส่ือมถอย แมวรรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบาง เส่ือมถอยจาก 
วรรณะบาง บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ   ๕,๐๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒,๕๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒,๐๐๐ ป ฯ  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๒,๕๐๐ ป อภิชฌาและพยาบาท    ก็ไดถึงความ 
แพรหลาย เม่ืออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพรหลาย แมอายุของ   สัตวเหลานัน้ก็เส่ือมถอย   
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แมวรรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุ       บาง เส่ือมถอยจากวรรณะบาง บุตรของ 
มนุษยท่ีมีอายุ ๒,๕๐๐ ป ก็มีอายุถอยลง    เหลือ ๑,๐๐๐ ป ฯ        
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑,๐๐๐ ป มิจฉาทิฐิก็ไดถึงความ    แพรหลาย 
 เม่ือมิจฉาทิฐถึิงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เส่ือมถอย     แมวรรณะก็เส่ือมถอย  
เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบาง เส่ือมถอยจากวรรณะ  บาง บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ ๑,๐๐๐ ป  
ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๕๐๐ ป ฯ        
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๕๐๐ ป ธรรม ๓ ประการคือ    อธรรมราคะ   
วิสมโลภ  มิจฉาธรรม  ก็ไดถึงแกความแพรหลาย เม่ือธรรม ๓ ประการถึงความแพรหลาย  
แมอายุของสัตวเหลานัน้ก็เส่ือมถอย แมวรรณะก็ เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบาง 
 เส่ือมถอยจากวรรณะบาง บุตร   ของมนุษยท่ีมีอายุ ๕๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒๕๐ ป บางพวกมี 
อายุ ๒๐๐ ป ฯ     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๒๕๐ ป ธรรมเหลานี้คือ ความ ไมปฏิบัติชอบ 
ในมารดา ความไมปฏิบัติชอบในบิดา ความไมปฏิบัติชอบในสมณะ   ความไมปฏิบัติชอบใน 
พราหมณ ความไมออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล ก็ได ถึงความแพรหลาย ฯ       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการดังพรรณนามาน้ี เม่ือพระมหากษัตริยไม พระราชทาน 
ทรัพยใหแกคนท่ีไมมีทรัพย ความขัดสนกไ็ดถึงแกความแพรหลาย เม่ือความขัดสนถึงความ 
แพรหลาย อทินนาทานกไ็ดถึงความแพรหลาย เม่ือ      อทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตราก็ได 
ถึงความแพรหลาย เม่ือศัสตราถึงความ แพรหลาย ปาณาตบิาตถึงความแพรหลาย เม่ือ 
ปาณาติบาตถึงความแพรหลาย        มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือมุสาวาทถึงความแพรหลาย 
 ปสุณาวาจากไ็ดถึงความแพรหลาย เม่ือปสุณาวาจาถึงความแพรหลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ได 
ถึงความ              แพรหลาย เม่ือกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพรหลาย ธรรม ๒ ประการคือ ผรุสวาจา   
และสัมผัปปลาปะก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือธรรม ๒ ประการถึงความแพรหลาย   อภิชฌาและ 
พยาบาทกไ็ดถึงความแพรหลาย เม่ืออภิชฌาและพยาบาทถึงความ        แพรหลาย มิจฉาทิฐิก็ไดถึง 
ความแพรหลาย เม่ือมิจฉาทิฐถึิงความแพรหลาย   ธรรม ๓ ประการคือ อธรรมราคะ วิสมโลภ  
มิจฉาธรรม ก็ไดถึงความแพรหลาย      เม่ือธรรม ๓ ประการถึงความแพรหลาย ธรรมเหลานี้  
คือ ความไมปฏิบัติชอบใน มารดา ความไมปฏิบัติชอบในบิดา ความไมปฏิบัติชอบในสมณะ  
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 ความไมปฏิบัติ   ชอบในพราหมณ ความไมออนนอมตอผูใหญในตระกูล ก็ไดถึงความแพรหลาย     
เม่ือธรรมเหลานี้ถึงความแพรหลาย แมอายขุองสัตวเหลานั้นก็เส่ือมถอย แม  วรรณะก็เส่ือมถอย  
เม่ือสัตวเหลานั้นเส่ือมถอยจากอายุบาง เส่ือมถอยจากวรรณะ   บาง บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ ๒๕๐ ป  
ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๑๐๐ ป ฯ          
          [๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักมีสมัยท่ีมนุษยเหลานีมี้บุตรอายุ ๑๐ ป ใน     เม่ือมนุษยมีอายุ  
๑๐ ป เด็กหญิงมีอายุ ๕ ป จกัสมควรมีสามีได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ  
๑๐ ป รสเหลานี้คือเนยใส เนยขน น้ํามัน น้าํผ้ึง        น้ําออย และเกลือ จักอันตรธานไปส้ิน  
ดูกรภกิษุท้ังหลายในเม่ือมนษุย มีอายุ      ๑๐ ป หญากับแก  จักเปนอาหารอยางดี ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลายเปรียบเหมือนขาวสุก     ขาวสาลีระคนกับเนื้อสัตว จักเปนอาหารอยางดี ในบัดนี ้
ฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย     ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐ ป หญากับแกก็จักเปนอาหารอยางดี ฉันนั้น 
เหมือนกนั ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐ ป กุศลกรรมบถ ๑๐ จักอันตรธานไป 
หมดส้ิน อกุศลกรรมบถ ๑๐ จักรุงเรืองเหลือเกิน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ   ๑๐ ป  
แมแตช่ือวากุศลก็จักไมมี และคนทํากุศลจกัมีแตไหน ดกูรภิกษุท้ังหลาย   ในเมื่อมนษุยมี 
อายุ ๑๐ ป คนท้ังหลายจักไมปฏิบัติชอบในมารดา จักไมปฏิบัติชอบในบิดา จักไมปฏิบัติชอบใน 
สมณะ จกัไมปฏิบัติชอบในพราหมณ จักไม      ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล เขา 
เหลานั้นกจ็ักไดรับการบูชา และ    ไดรับการสรรเสริญ เหมือนคนปฏิบัติชอบในมารดา ปฏิบัติชอบ 
ในบิดา ปฏิบัต ิ  ชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญใน           
ตระกูล ในบัดนี้ ฯ       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐ ป เขาจักไมมีจิตคิดเคารพยําเกรงวา  
นี่แม นีน่า นี่พอ นี่อา นี่ปา นีภ่รรยาของอาจารย หรือวานีภ่รรยา    ของทานท่ีเคารพท้ังหลาย 
 สัตวโลกจักถึงความสมสูปะปนกนัหมด เปรียบเหมือน แพะ ไก สุนัขบาน สุนัขจ้ิงจอก ฉะนั้น  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือมนษุยมีอายุ  ๑๐ ป สัตวเหลานัน้ตางก็จกัเกดิความอาฆาต ความ 
พยาบาท ความคิดราย ความ คิดจะฆาอยางแรงกลาในกันและกัน มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับ 
มารดาก็ดี บิดากับ   บุตรก็ดี บุตรกับบิดากด็ี พี่ชายกับนองหญิงก็ดี นองหญิงกับพี่ชายก็ดี จักเกิด 
ความ     อาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย ความคิดจะฆากันอยางแรงกลา นายพรานเน้ือเหน็เนื้อ  
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เขาเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย ความคิดจะฆา อยางแรงกลาฉันใด ฉันนั้น 
เหมือนกนั ฯ    
          [๔๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในเมื่อมนษุยมีอายุ ๑๐ ป จักมีสัตถันตรกัปส้ิน ๗ วัน  
มนุษยเหลานัน้จักกลับไดความสําคัญกันเองวาเปนเนื้อ ศัสตราท้ัง   หลายอันคมจักปรากฏมีในมือของ 
พวกเขา พวกเขาจะฆากันเองดวยศัสตราอันคม    นั้นโดยสําคัญวา นี้เนื้อ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
คร้ังนั้น สัตวเหลานั้น บางพวกมี           ความคิดอยางน้ีวา พวกเราอยาฆาใครๆ และใครๆ ก็อยา 
ฆาเรา อยากระนั้น  เลย เราควรเขาไปตามปาหญาสุมทุมปาไม ระหวางเกาะ หรือซอกเขา  
มีรากไมและผลไมในปาเปนอาหารเล้ียงชีวติอยู เขาพากนัเขาไปตามปาหญาสุมทุมปาไม   ระหวาง 
เกาะหรือซอกเขา มีรากไมและผลไม ในปาเปนอาหารเล้ียงชีวิตอยูตลอด    ๗ วัน เม่ือลวง ๗ วนัไป  
เขาพากันออกจากปาหญาสุมทุมปาไม ระหวางเกาะ  ซอกเขา แลวตางสวมกอดกนัและกัน  
จักขับรองดีใจอยางเหลือเกนิในท่ีประชุม วา สัตวผูเจริญ เราพบเห็นกันแลว ทานยังมีชีวิตอยู 
หรือๆ ฯ            
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น สัตวเหลานั้น จักมีความคิดอยางนีว้า เรา ถึงความ 
ส้ินญาติอยางใหญเห็นปานนี ้เหตุเพราะสมาทานธรรมท่ีเปนอกุศล อยากระนั้นเลยเราควร 
ทํากุศล ควรทํากุศลอะไร เราควรงดเวนปาณาติบาต ควรสมาทาน กุศลธรรมนี้แลว 
ประพฤติ เขาจกังดเวนจากปาณาติบาต จกัสมาทานกุศลธรรมนี้แลวประพฤติ เพราะเหตุท่ี 
สมาทานกุศลธรรม เขาจักเจริญดวยอายุบาง  จักเจริญดวยวรรณะบาง เม่ือเขาเจริญดวยอายุบาง  
เจริญดวยวรรณะบาง บุตรของมนุษยท้ังหลายท่ีมีอายุ ๑๐ ป จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๒๐ ป ฯ          
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้นสัตวเหลานั้นจักมีความคิดอยางนีว้า เรา เจริญดวยอายุบาง  
เจริญดวยวรรณะบาง เพราะเหตุท่ีสมาทานกุศลธรรม อยา กระน้ันเลย เราควรทํากุศลยิ่งๆ 
 ข้ึนไป ควรทํากุศลอะไร เราควรงดเวนจาก   อทินนาทาน ควรงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร  
ควรงดเวนจากปสุณาวาจา ควรงดเวน  จากผรุสวาจา ควรงดเวนจากสัมผัปปลาปะ ควรละอภิชฌา  
ควรละพยาบาท ควรละมิจฉาทิฐิ ควรละธรรม ๓ ประการ คืออธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม        
อยากระนั้นเลยเราควรปฏิบัติชอบในมารดา ควรปฏิบัติชอบในบิดา ควรปฏิบัติชอบในสมณะ  
ควรปฏิบัติชอบในพราหมณ ควรประพฤติออนนอมตอทานผูใหญใน    ตระกูล ควรสมาทาน 
กุศลธรรมนี้แลวประพฤติ เขาเหลานั้นจกัปฏิบัติชอบในมารดาปฏิบัติชอบในบิดา ปฏิบัติชอบ 
ในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ ประพฤติ   ออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล จักสมาทาน 
กุศลธรรมนี้แลวประพฤติ เพราะ   เหตุท่ีสมาทานกุศลธรรมเหลานั้น เขาเหลานั้นจกัเจริญดวย  
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อายุบาง จักเจริญดวย  วรรณะบาง เม่ือเขาเหลานั้นเจริญดวยอายุบาง เจริญดวยวรรณะบาง  
บุตรของคน ผูมีอายุ ๒๐ ป จกัมีอายุเจริญข้ึนถึง ๔๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๔๐ ป จกัมีอายุเจริญ 
ข้ึนถึง ๘๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๘๐ ป จกัมีอายุเจริญข้ึนถึง ๑๖๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ  
๑๖๐ ป จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๓๒๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๓๒๐ ป  จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๖๔๐ ป  
บุตรของคนผูมีอายุ ๖๔๐ ป จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๒,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๒,๐๐๐ ป  
จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๔,๐๐๐ ป บุตร ของคนผูมีอายุ ๔,๐๐๐ ป จักมีอายเุจริญข้ึนถึง ๘,๐๐๐ ป  
บุตรของคนมีอายุ ๘,๐๐๐ ป จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๒๐,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป   
จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๔๐,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป จักมีอายุเจริญ ข้ึนถึง ๘๐,๐๐๐ ป ฯ     
          [๔๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในเมื่อมนษุยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป เด็กหญิงมี  อายุ ๕๐๐ ป  
จึงจักสมควรมีสามีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป จักเกดิมีอาพาธ  
๓ อยาง คือ ความอยากกิน ๑ ความไมอยากกิน ๑    ความแก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือ 
มนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ชมพูทวีปนีจ้ัก       ม่ังค่ังและรุงเรือง มีบานนิคมและราชธานีพอช่ัวไก 
บินตก ดกูรภิกษุท้ังหลาย      ในเม่ือมนษุยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ชมพูทวีปนีป้ระหนึ่งวาอเวจีนรก  
จักยดัเยยีดไป    ดวยผูคนท้ังหลาย เปรียบเหมือนปาไมออ หรือปาสาลพฤกษฉะนั้น ฯ         
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป เมืองพาราณสีนี้ จกั เปนราชธาน ี
มีนามวา เกตุมดี เปนเมืองท่ีม่ังค่ังและรุงเรืองมีพลเมืองมาก มีผูคน   คับค่ัง และมีอาหาร 
สมบูรณ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนษุยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป    ในชมพูทวีปนี้จกัมีเมือง  
๘๔,๐๐๐ เมือง มีเกตุมดีราชธานีเปนประมุข ฯ       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป จักมีพระเจาจักรพรรดิ์ทรงพระนาม 
วา พระเจาสังขะ ทรงอุบัติข้ึน ณ เกตุมดีราชธานี เปนผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม  
เปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต    ทรงชนะแลว มีราชอาณาจักรม่ันคง 
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือจักรแกว ๑  ชางแกว ๑ มาแกว ๑ แกวมณี ๑ นางแกว ๑ 
 คฤหบดีแกว ๑ ปริณายกแกวเปน  ท่ี ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ  
มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย              สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดย 
ธรรมมิตองใชอาชญา มิตอง ใชศัสตรา ครอบครองแผนดินมีสาครเปนขอบเขต ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป พระผูมีพระภาคทรง พระนามวา 
เมตไตรย จกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระองคเปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอม 
ดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถี  ฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืน 
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผู       เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม  
เหมือนตถาคตอุบัติข้ึนแลวในโลกในบัดนี้ เปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา 
และจรณะ ไปดีแลว รูแจง โลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิง่กวา เปนศาสดาของเทวดา 
และมนุษย   ท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระผูมีพระภาคพระนามวาเมตไตรย 
พระองคนั้น จกัทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให   แจงชัดดวยพระปญญา 
อันยิ่งดวยพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษยให 
รูตาม เหมือนตถาคตในบัดนี้ ทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก      มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย 
ปญญาอันยิ่งดวยตถาคตเองแลว สอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุย 
ใหรูตามอยู พระผูมีพระภาคพระนามวา เมตไตรยพระองคนั้นจักทรงแสดงธรรม งามใน 
เบ้ืองตน งามในทามกลาง งาม    ในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ัง 
พยัญชนะ บริสุทธ์ิ  บริบูรณส้ินเชิง บริบูรณส้ินเชิง พระผูมีพระภาคพระนามวาเมตไตรยพระองคนัน้  
จักทรงบริหาร    ภิกษุสงฆหลายพัน เหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆหลายรอย ในบัดนี้ฉะนัน้ ฯ    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้ พระเจาสังขะจักทรงใหยกข้ึนซ่ึงปราสาทท่ี  พระเจามหาปนาทะ 
ทรงสรางไว แลวประทับอยู แลวจักทรงสละ จักทรงบําเพญ็ ทาน แกสมณพราหมณ คนกําพรา  
คนเดินทาง วณิพก และยาจกท้ังหลาย จกั       ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผา 
กาสาวพัสตร เสด็จออกจากเรือน ทรง   ผนวชเปนบรรพชิต ในสํานักของพระผูมีพระภาคพระ 
นามวา เมตไตรยอรหันต      สัมมาสัมพุทธเจา ทาวเธอทรงผนวชอยางนีแ้ลว ทรงปลีกพระองคอยู 
แตผูเดียว  ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว ไมชานักก็จกัทรงทําใหแจงซ่ึงประโยชน  อัน 
ยอดเยี่ยมท่ีกุลบุตรท้ังหลาย พากันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ  ตองการ อันเปนท่ีสุด 
แหงพรหมจรรย ดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเอง ในทิฐธรรมเทียว เขาถึงอยู ฯ              
          [๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง  อยามีส่ิงอ่ืนเปน 
ท่ีพึ่ง จงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง อยามีส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึ่งอยู      ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาท่ี 58 
ผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึง่ ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่ง มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง ไมมี 
ส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึง่อยู อยางไรเลา ฯ               
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ        
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนา  ท้ังหลายอยู  
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก    เสียได ฯ               
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาเห็นจิตในจิตอยู มี  ความเพียร  
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ          
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาเห็นธรรมในธรรม  ท้ังหลายอยู มี 
ความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก    เสียได ฯ               
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ี พึ่ง มีธรรม 
เปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่งอยูอยางนีแ้ล ฯ          
          [๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเท่ียวไปในโคจร ซ่ึงเปนวิสัย อันสืบเนื่องมา 
จากบิดาของตน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเธอท้ังหลายเท่ียวไปในโคจร  ซ่ึงเปนวิสัยอันสืบมาจาก 
บิดาของตน จกัเจริญท้ังดวยอายุ จักเจริญท้ังดวยวรรณะ  จักเจริญท้ังดวยสุข จกัเจริญท้ังดวย 
โภคะ จกัเจริญท้ังดวยพละ ฯ          
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเร่ืองอายุของภิกษ ุมีอธิบายอยางไร ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย ภกิษ ุ
ในพระธรรมวนิัยนี้ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทะสมาธิปธาน  สังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบ 
ดวยวิริยะสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท    ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท 
ประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธาน  สังขาร เธอนั้น เพราะเจริญอิทธิบาท ๔ เหลานี้ เพราะกระทํา 
ใหมากซ่ึงอิทธิบาท              ๔ เหลานี้ เม่ือปรารถนาก็พึงต้ังอยูไดถึงกัป ๑ หรือเกินกวากัป ๑ ดูกร 
ภิกษุ            ท้ังหลาย นีแ้ลเปนอธิบายในเร่ืองอายุของภิกษุ ฯ          
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเร่ืองวรรณะของภกิษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ ท้ังหลาย ภิกษุ 
ในพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข  ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร  
มีปรกติเห็นภยัในโทษเพยีงเล็กนอย สมาทาน    ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
นี้แลเปนอธิบายในเร่ืองวรรณะ ของภิกษุ ฯ               
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเร่ืองสุขของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภกิษุ   ท้ังหลาย ภกิษใุน 
พระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรม บรรลุ      ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ 
และสุข เกิดแกวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มี   ความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุด 
ข้ึน เพราะวิตกวิจารสงบไป       ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิละสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขา  
มีสติ มี สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลาย 
สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข  
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ  ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ 
บริสุทธ์ิอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนอธิบายใน      เร่ืองสุขของภิกษุ ฯ     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเร่ืองโภคะของภกิษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย ภกิษ ุ
ในพระธรรมวนิัยนี้ มีจิตประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศ ๑ อยูทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี  
๔ ก็เหมือนกนั ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง         เบ้ืองขวาง ดวยจิตประกอบดวยเมตตาอัน 
ไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณ   มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปตลอดโลก  
ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุก   สถาน ดวยมีจติประกอบดวยกรุณา แผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศท่ี ๒  
ทิศท่ี ๓    ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ดวยจติ ประกอบ 
ดวยกรุณาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี ความเบียดเบียน แผ 
ไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยมีจิต   ประกอบดวยมุทิตา แผไปตลอดทิศ ๑  
อยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง  
ดวยจิตประกอบดวยมุทิตา       อันไพบูลย ถึงความเปนใหญหาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ 
เบียดเบียน แผ       ไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยมีจิตประกอบดวยอุเบกขา     
แผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ัง เบ้ืองบน  
เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ดวยจิตประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความ  เปนใหญ หาประมาณ 
มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปตลอดโลก    ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนอธิบายในเร่ืองโภคะ    ของภิกษุ ฯ              
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเร่ืองพละของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภกิษุ   ท้ังหลาย ภกิษ ุ
ในพระธรรมวนิัยนี้ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตแิละปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป   
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ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในทิฐธรรมเทียว   เขาถึงอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้แลเปนอธิบายใน 
เร่ืองพละของภิกษุ ฯ      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นแมกําลังสักอยางหนึ่งอ่ืน อันขมได   แสนยาก เหมือน 
กําลังของมารนี้เลย ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุญนี้จะเจริญข้ึนได อยางนี้ เพราะเหตุถือม่ันกศุลธรรม 
ท้ังหลาย ฯ             
     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว      ภกิษุเหลานั้นยนิดีช่ืนชม พระภาษิต 
ของพระผูมีพระภาคแลวดังนี้แล ฯ 
                     จบ จักกวัตติสูตร ท่ี ๓            
                       ____________     
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                       ๔. อัคคัญญสูตร  
          [๕๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารบพุพาราม เปนปราสาท ของนาง 
วิสาขามิคารมารดา เขตพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนัน้แล วาเสฏฐ     สามเณรกับภารทวาชสามเณร  
เม่ือจํานงความเปนภกิษุอยู      อยูอบรมในสํานักภิกษท้ังหลาย เยน็วนั 
หนึ่ง พระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากท่ีหลีกเรน เสด็จลงจาก  ปราสาทแลว ทรงจงกรมอยู ณ ท่ี 
แจงในรมเงาปราสาท วาเสฏฐสามเณรไดเห็น    พระผูมีพระภาค เสดจ็ออกจากท่ีหลีกเรน เสด็จ 
ลงจากปราสาทกําลังเสด็จจงกรม  อยูในท่ีแจง ในรมเงาปราสาทในเวลาเย็น คร้ันแลวจึงเรียก 
ภารทวาชสามเณรมาพูดวา ดกูรภารทวาชะผูมีอายุ นี้พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีหลีกเรนใน 
เวลา      เยน็ เสด็จลงจากปราสาททรงจงกรมอยู ณ ท่ีแจงในรมเงาปราสาท เรามาไปกัน   เถิด  พากนัเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ บางทีเราจะไดฟงธรรมีกถา  เฉพาะพระพกัตรของพระองคบางเปน 
แมนม่ัน สวนภารทวาชสามเณรรับคําของ  วาเสฏฐสามเณรแลว ทันใดนั้น วาเสฏฐสามเณร 
กับภารทวาชสามเณร พากนั      เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมี 
พระภาค แลว  ชวนกนัเดนิตามเสด็จพระองคผูกําลังเสด็จจงกรมอยู คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาค              
ตรัสเรียกวาเสฏฐสามเณรมาแลวตรัสวา ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอท้ังสอง   มีชาติเปน 
พราหมณ มีตระกูลเปนพราหมณ ออกบวชจากตระกูลพราหมณ ดกูร   วาเสฏฐะและภารทวาชะ  
พวกพราหมณไมดาวาเธอท้ังสองบางดอกหรือ ฯ           
     สามเณรท้ังสองนั้นจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกพราหมณ   พากนัดาวาขา 
พระองคท้ัง ๒ ดวยคําเหยียดหยามอยางสมใจ อยางเต็มท่ี ไมมีลดหยอนเลย พระผูมี 
พระภาคจึงตรัสถามตอไปวา ก็พวกพราหมณพากนัดาวาเธอ  ท้ังสองดวยถอยคําอันเหยียดหยาม 
อยางสมใจ อยางเต็มท่ี ไมมีลดหยอนอยางไร      เลา สามเณรท้ังสองกราบทูลวา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ พวกพราหมณพากันวา  อยางนีว้า พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะท่ีประเสริฐท่ีสุด วรรณะ 
อ่ืนเลวทราม พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะขาว พวกอ่ืนเปนวรรณะดํา พราหมณพวกเดียว  
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บริสุทธ์ิ พวกอ่ืนนอกจากพราหมณหาบริสุทธ์ิไม พวกพราหมณเปนบุตรเกิดจาก อุระ เกิดจาก 
ปากของพรหม มีกําเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตข้ึน เปนทายาท     ของพรหม เจาท้ังสองคนมา 
ละวรรณะท่ีประเสริฐท่ีสุดเสียแลว ไปเขารีดวรรณะท่ีเลวทราม คือ พวกสมณะท่ีมีศีรษะโลน 
 เปนพวกคฤหบดี เปนพวกดาํ เปน      พวกเกิดจากเทาของพรหม เจาท้ังสองคนมาละพวกท่ีประ 
เสริฐท่ีสุดใดเสีย ไป   เขารีดวรรณะเลวทราม คือพวกสมณะที่มีศีรษะโลน เปนพวกคฤหบดี  
เปนพวกดํา   เปนพวกเกดิจากเทาของพรหม ขอนั้นไมดี ไมสมควรเลย ขาแตพระองคผูเจริญ                
พวกพราหมณพากันดาวาขาพระองคท้ังสองดวยถอยคําท่ีเหยยีดหยาม อยางสมใจอยางเต็มท่ี  
ไมมีลดหยอนเลยอยางนีแ้ล พระองคจึงตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกพราหมณ 
ระลึกถึงเร่ืองเกาของพวกเขาไมได จึงพากนัพูดอยางนี้     พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะที่ประเสริฐ 
ท่ีสุด วรรณะอ่ืนเลวทราม พราหมณ    พวกเดียวเปนวรรณะขาว พวกอ่ืนเปนวรรณะดํา พราหมณ 
พวกเดียวบริสุทธ์ิ       พวกอ่ืนนอกจากพราหมณหาบริสุทธ์ิไม พวกพราหมณเปนบุตรเกิดจากอุระ  
เกิด  จากปากของพรหม มีกาํเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตข้ึน เปนทายาทของพรหม ดังนี้  
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ตามท่ีปรากฎอยูแล คือ นางพราหมณ ี   ท้ังหลายของพวกพราหมณ  
มีระดูบาง มีครรภบาง คลอดอยูบาง ใหลูกกินนม  อยูบาง อันท่ีจริง พวกพราหมณเหลานั้น  
ก็ลวนแตเกดิจากชองคลอดของนาง พราหมณีท้ังนั้น พากันอวดอางอยางนี้วา พราหมณพวกเดยีว 
เปนวรรณะท่ีประเสริฐ          ท่ีสุด วรรณะอื่นเลวทราม พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะขาว พวกอ่ืน 
เปน    วรรณะดํา พราหมณพวกเดียวบริสุทธ์ิ พวกอ่ืนนอกจากพราหมณหาบริสุทธ์ิไม  พวก 
พราหมณเปนบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม มีกําเนิดมาจากพรหม   พรหมเนรมิตข้ึน  
เปนทายาทของพรหม เขาเหลานั้นกลาวตูพรหม และพดูเท็จ    กจ็ะประสบแตบาปเปนอันมาก ฯ             
          [๕๒] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ วรรณะเหลานี ้มีอยูส่ีคือ กษตัริย   พราหมณ  
แพศย ศูทร กก็ษัตริยบางพระองคในโลกน้ี มีปรกติฆาสัตว มีปรกติลักทรัพย มีปรกติ 
ประพฤติผิดในกามท้ังหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดสอเสียด    พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ละโมบ 
มาก คิดปองรายผูอ่ืน มีความเห็นผิด ดกูร    วาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังท่ีกลาวมานี ้
แล ธรรมเหลาใดเปนอกุศล   นับวาเปนอกศุล เปนธรรมมีโทษ นับวาเปนธรรมมีโทษ เปน 
ธรรมไมควรเสพ   นับวาเปนธรรมไมควรเสพ ไมควรเปนอริยธรรม นับวาไมควรเปนอริยธรรม     
เปนธรรมดํา มีวิบากดํา วิญูชนติเตียน อกศุลธรรมเหลานั้น มีปรากฏอยูแม  ในกษัตริยบาง  
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พระองคในโลกนี้ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมพราหมณบางคน   ในโลกน้ี ฯลฯ แมแพศย 
บางคนในโลกนี้ ฯลฯ  
     ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมศูทรบางคนในโลกนี ้มีปรกติฆาสัตว   มีปรกติลักทรัพย  
มีปรกติประพฤติผิดในกามท้ังหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดสอเสียด     พดูคําหยาบ พูดเพอเจอ  
ละโมภมาก คิดปองรายผูอ่ืน มีความเหน็ผิด ดูกร    วาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังท่ี 
กลาวมานีแ้ล ธรรมเหลาใดเปนอกุศล   นบัวาเปนอกุศล เปนธรรมมีโทษ นับวาเปนธรรมมี 
โทษ เปนธรรมไมควรเสพ    นับวาเปนธรรมไมควรเสพ ไมควรเปนอริยธรรม นับวาไมควร 
เปนอริยธรรม    เปนธรรมดํา มีวิบากดํา วิญูชนติเตียน ธรรมเหลานั้นมีปรากฎอยูแมใน 
ศูทร  บางคนในโลกน้ี ฯ         
          [๕๓] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ฝายกษัตริยบางพระองคในโลกนี้     เปนผูเวนขาด 
จากการฆาสัตว เปนผูเวนขาดจากการลักทรัพย เปนผูเวนขาดจาก    การประพฤติผิดในกาม เปนผู 
เวนขาดจากการพูดเท็จ เปนผูเวนขาดจากการพูด สอเสียด เปนผูเวนขาดจากการพดูคําหยาบ  
เปนผูเวนขาดจากการพดูเพอเจอ ไม             ละโมภมาก ไมคิดปองรายผูอ่ืน มีความเห็นชอบ ดกูร 
วาเสฏฐะและภารทวาชะ     ดวยประการดงัท่ีกลาวมานีแ้ล ธรรมเหลาใดเปนกุศล นับวาเปนกุศล  
เปนธรรม  ไมมีโทษ นับวาเปนธรรมไมมีโทษ เปนธรรมท่ีควรเสพ นบัวาเปนธรรมท่ี   ควรเสพ  
ควรเปนอริยธรรม ควรนับวาเปนอริยธรรม เปนธรรมขาว มีวิบากขาว   วิญูชนสรรเสริญ  
ธรรมเหลานั้นมีปรากฏอยูแมในกษัตริยบางพระองคในโลกน้ีดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม 
พราหมณบางคนในโลกนี้ ฯลฯ แมแพศยบางคน  ในโลกนี้ ฯลฯ แมศูทรบางคนในโลกนี้ เปน 
ผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ ไม ละโมภมาก ไมคิดปองรายผูอ่ืน มีความเหน็ชอบ ดวยประการ 
ดังท่ีกลาวมานีแ้ล    ธรรมเหลาใดท่ีเปนกุศล นับวาเปนกศุล เปนธรรมไมมีโทษ นับวาเปนธรรม 
ไมมี   โทษ เปนธรรมท่ีควรเสพ นับวาเปนธรรมท่ีควรเสพ ควรเปนอริยธรรม นับวา ควรเปน 
อริยธรรม เปนธรรมขาว มีวิบากขาว วิญูชนสรรเสริญ ธรรมเหลานั้น   มีปรากฏอยูแมในศูทร 
บางคนในโลกนี้  
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็เม่ือวรรณะ  ท้ังส่ีเหลานี้แล รวมเปนบุคคลสองจําพวก 
คือพวกท่ีตั้งอยูในธรรมดํา วญิูชนติเตียนจําพวกหนึ่ง  พวกท่ีตั้งอยูในธรรมขาว วญิูชนสรร  
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เสริญจําพวกหนึ่ง  เชนนี้ ไฉนพวกพราหมณจึงพากันอวดอางอยูอยางนี้วา พราหมณพวกเดียว 
เปนวรรณะท่ีประเสริฐท่ีสุด วรรณะอ่ืนเลวทราม พวกพราหมณเปนวรรณะขาว พวกอื่นเปน 
วรรณะดํา พราหมณพวกเดียวบริสุทธ์ิ พวกอื่นนอกจากพราหมณหาบริสุทธ์ิไม พราหมณพวก 
เดียวเปนบุตรเกิดจากอุระ เกดิจากปากของพรหม มี   กําเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตข้ึน เปน 
ทายาทของพรหม ดังนี้เลา ทานผูรู  ท้ังหลายยอมไมรับรองถอยคําของพวกเขา ขอนัน้เพราะเหตุ 
ไร ดูกรวาเสฏฐะและ ภารทวาชะ เพราะวา บรรดาวรรณะท้ังส่ีเหลานั้น ผูใดเปนภิกษส้ิุน 
กิเลสและอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว ไดวางภาระเสีย แลว  
ลุถึงประโยชนของตนแลว ส้ินเคร่ืองเกาะเกี่ยวในภพแลว หลุดพนไปแลวเพราะรูโดยชอบ  
ผูนั้นปรากฏวาเปนผูเลิศกวาคนท้ังหลายโดยชอบธรรมแท มิได  ปรากฎโดยไมชอบธรรมเลย ดวย 
วาธรรมเปนของประเสริฐท่ีสุดในหมูชน ท้ังใน  เวลาท่ีเห็นอยู ท้ังในเวลาภายหนา ดูกรวาเสฏฐะ 
และภารทวาชะ โดยบรรยาย    นี้แล เธอท้ังสองพึงทราบเถิดวา ธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐท่ี 
สุดในหมูชน     ท้ังในเวลาท่ีเห็นอยู ท้ังในเวลาภายหนา ฯ               
          [๕๔] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระเจาปสเสนทิโกศล ทรงทราบ แนชัดวา  
พระสมณโคดมผูยอดเยีย่มไดทรงผนวชจากศากยตระกูล ดังนี้ ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ ก ็
พวกศากยตระกูลยังตองเปนผูโดยเสด็จพระเจาปสเสน ทิโกศลอยูทุกๆ ขณะและพวกเจาศากยะ 
ตองทําการนอบนอม กราบไหว ตอนรับ    อัญชลีกรรม สามีจิกรรมในพระเจาปสเสนทิโกศล 
อยู ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังท่ีกลาวมาน้ีแล พวกเจาศากยะยังตองกระทําการ       
นอบนอม กราบไหว ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมอันใดอยูในพระเจาปสเสนทิโกศล  
แตงถึงกระนัน้ กิริยาท่ีนอบนอม กราบไหว ตอนรับ อัญชลี   กรรม และสามีจิกรรมอันนั้น  
พระเจาปสเสนทิโกศลก็ยังทรงกระทําอยูในตถาคต  ดวยทรงถือวา พระสมณโคดมเปนผูมีพระชาติ 
สูง เรามีชาติต่ํากวา พระสมณ  โคดมเปนผูมีพระกําลัง เรามีกําลังนอยกวา พระสมณ 
โคดมเปนผูมีคุณนาเล่ือมใส            เรามีคุณนาเล่ือมใสนอยกวา พระสมณโคดมเปนผูสูงศักดิ์ เราเปน 
ผูต่ําศักดิ์กวา     ดังนี้ แตท่ีแท พระเจาปสเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไหว  
ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ในตถาคตอยูดวยอาการอยางนี้ ดูกร  วาเสฏฐะและภารทวาชะ  
โดยปริยายนี้แล เธอท้ังสองพึงทราบเถิดวา ธรรม เทานั้นเปนของประเสริฐท่ีสุดในหมูชน ท้ัง 
ในเวลาท่ีเห็นอยู ท้ังในเวลาภายหนา ฯ     
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          [๕๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสตอไปวา ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอท้ังสองคนมี 
ชาติก็ตางกัน มีช่ือก็เพี้ยนกนั มีโคตรก็แผกกัน มีตระกูลก็ผิดกัน   พากนัท้ิงเหยาเรือนเสีย มา 
บวชเปนบรรพชิต เม่ือจะมีผูถามวา ทานท้ังสองนี้เปน     พวกไหน เธอท้ังสองพึงตอบเขาวา  
ขาพเจาท้ังสองเปนพวกพระสมณศากยบุตร     ดังนี้เถิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ผูใดแล  
มีศรัทธาต้ังม่ันเกิดข้ึนแลวแต     รากแกวคืออริยมรรค ประดิษฐานม่ันคง อันสมณพราหมณ เทวดา  
มาร พรหม     หรือผูใดผูหนึง่ในโลก ไมพรากไปได ควรเรียกผูนั้นวา เปนบุตรเกิดแตพระอุระ           
เกิดแตพระโอฐของพระผูมีพระภาค เปนผูเกิดแตพระธรรม เปนผูท่ีพระธรรม เนรมิตข้ึน เปนผู 
รับมรดกพระธรรม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคําวา ธรรมกาย กด็ี วาพรหมกาย ก็ด ีวาธรรมภูต กด็ี วา 
พรหมภูต ก็ดี เปนช่ือของตถาคต ฯ 
          [๕๖] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางคร้ังบางคราว โดยลวง  ระยะกาลยืดยาว 
ชานานที่โลกนี้จะพนิาศ เม่ือโลกกําลังพินาศอยู โดยมากเหลา สัตวยอมเกิดในช้ันอาภัสสร 
พรหม สัตวเหลานั้นไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร    มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง  
สัญจรไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิต    อยูในภพนั้นส้ินกาลยืดยาวชานาน ดูกรวาเสฏฐะ 
และภารทวาชะ มีสมัยบางคร้ัง  บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวชานาน ท่ีโลกน้ีจะกลับเจริญ  
เม่ือโลกกําลังเจริญ อยูโดยมาก เหลาสัตวพากันจฺตจิากช้ันอาภัสสรพรหมลงมาเปนอยางนี้ และ 
สัตวนั้น      ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ  
อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้นส้ินกาลยืดยาวชานาน กแ็หละ  สมัยนั้นจกัรวาลท้ังส้ินนี้ 
แลเปนน้ําท้ังนัน้ มืดมนแลไมเห็นอะไร ดวงจันทรและ   ดวงอาทิตยกย็ังไมปรากฎ ดวงดาวนกัษัตร 
ท้ังหลายกย็ังไมปรากฎ กลางวันกลาง คืนก็ยังไมปรากฎ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนกย็ังไมปรากฎ  
ฤดูและปกย็ังไมปรากฎ        เพศชายและเพศหญิงก็ยงัไมปรากฎ สัตวท้ังหลาย ถึงซ่ึงอันนับเพยีงวา 
สัตวเทา   นั้น ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ันตอมา โดยลวงระยะกาลยืดยาวชานาน เกิด  
งวนดนิลอยอยูบนน้ําท่ัวไป ไดปรากฎแกสัตวเหลานั้นเหมือนนมสดท่ีบุคคลเค่ียว   ใหงวด แลว 
ตั้งไวใหเย็นจบัเปนฝาอยูขางบน ฉะนั้นงวนดินนัน้ถึงพรอมดวยสี    กล่ิน รส มีสีคลายเนยใส  
หรือเนยขนอยางดี ฉะนั้น มีรสอรอยดุจรวงผ้ึง   เล็กอันหาโทษมิได ฉะนัน้ ฯ              
     ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอมามีสัตวผูหนึ่งเปนคนโลนพูดวา ทาน ผูเจริญท้ังหลาย  
นี่จักเปนอะไร แลวเอานิว้ชอนงวนดินข้ึนลองล้ิมดู เม่ือเขาเอา     นิ้วชอนงวนดินข้ึนลองล้ิมดูอยู   
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งวนดนิไดซาบซานไปแลว เขาจึงเกิดความอยาก  ข้ึน ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมสัตว 
พวกอ่ืนก็พากนักระทําตามอยางสัตวนัน้   เอานิ้วชอนงวนดินข้ึนลองล้ิมดู เม่ือสัตวเหลานั้นพากัน 
เอานิ้วชอนงวนดินข้ึนลอง     ล้ิมดูอยู งวนดินไดซาบซานไปแลว สัตวเหลานั้นจึงเกดิความอยากข้ึน  
ตอมาสัตว  เหลานั้นพยายามเพ่ือจะปนงวนดินใหเปนคําๆ ดวยมือแลวบริโภค ดูกรเสฏฐะและ 
ภารทวาชะ ในคราวท่ีพวกสัตวพยายามเพือ่จะปนงวนดนิใหเปนคําๆ ดวยมือแลวบริโภคอยู 
นั้น เม่ือรัศมีกายของสัตวเหลานั้นก็หายไปแลว ดวงจันทรและดวง   อาทิตยก็ปรากฏ เม่ือดวงจันทรและ 
ดวงอาทิตยปรากฏแลว ดวงดาวนกัษัตรท้ังหลาย   ก็ปรากฏ เม่ือดวงดาวนักษัตรปรากฏ 
แลว กลางคืนและกลางวนักป็รากฏ เม่ือ    กลางคืนและกลางวันปรากฏแลว  
เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏ เม่ือเดือนหน่ึง   และก่ึงเดือนปรากฏอยู ฤดูและปก็ปรากฏ  
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวย  เหตุเพยีงเทานีแ้ล โลกน้ีจึงกลับเจริญข้ึนมาอีก ฯ        
          [๕๗] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ันตอมาสัตวเหลานัน้พากนับริ โภคงวนดิน  
รับประทานงวนดิน มีงวนดนิเปนอาหาร ดํารงอยูไดส้ินกาลชานาน  ดวยเหตุท่ีสัตวเหลา 
นั้นมัวเพลินบริโภคงวนดนิอยู รับประทานงวนดิน มีงวนดิน   เปนอาหาร ดํารงอยูไดส้ินกาลชา 
นาน สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลาข้ึนทุกที ท้ัง    ผิวพรรณก็ปรากฏวาแตกตางกนัไป สัตว 
บางพวกมีผิวพรรณงาม สัตวบางพวกมี    ผิวพรรณไมงาม ในสัตวท้ังสองพวกนั้น สัตวพวกที่มี 
ผิวพรรณงามนั้นพากนัดหูม่ิน      สัตวพวกท่ีมีผิวพรรณไมงามวา พวกเรามีผิวพรรณดีกวาพวกทาน  
พวกทานมีผิวพรรณเลวกวาพวกเรา ดังนี้ เม่ือสัตวท้ังสองพวกนั้นเกิดมีการไวตวัดหูม่ินกัน 
ข้ึน เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเปนปจจัย งวนดินกห็ายไป เม่ืองวนดินหายไป  แลว 
 สัตวเหลานั้นจึงพากันจับกลุม คร้ันแลว ตางก็บนถึงกนัวา รสดีจริง รส   ดีจริง ดังน้ี ถึงทุกวันนี ้
ก็เหมือนกัน คนเปนอันมากไดของท่ีมีรสดีอยางใดอยาง   หนึ่ง มักพูดกนัอยางนีว้า รสอรอยแทๆ  
รสอรอยแทๆ ดังนี้ พวกพราหมณ   ระลึกไดถึงอักขระ  ท่ีรูกันวาเปนของดี เปนของโบราณน้ันเทานั้น  
แตไมรูชัดถึง    เนื้อความแหงอักขระนั้นเลย ฯ            
          [๕๘] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ันตอมา เม่ืองวนดนิของสัตว เหลานั้นหายไปแลว  
ก็เกิดมกีระบิดนิข้ึน กระบิดนินั้นปรากฏลักษณะคลายเหด็      กระบิดนินั้นถึงพรอมดวยสี กล่ิน   
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รส มีสีเหมือนเนยใส หรือเนยขนอยางดีฉะนั้น      ไดมีรสอรอยดุจรวงผ้ึงเล็กอันหาโทษมิไดฉะน้ัน  
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ  คร้ังนั้น สัตวเหลานัน้พยายามจะบริโภคกระบิดิน สัตวเหลานั้น 
บริโภคกระบิดินอยู      รับประทานกระบิดิน มีกระบิดนิเปนอาหาร ดํารงอยูไดส้ินกาลนาน ดกูร 
วาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยประการท่ีสัตวเหลานัน้บริโภคกระบิดินอยู รับประทานกระบิดิน              
มีกระบิดินเปนอาหาร ดํารงอยูไดส้ินกาลชานาน สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลา  ข้ึนทุกที  
ท้ังผิวพรรณกป็รากฏวาแตกตางกันไป สัตวบางพวกมีผิวพรรณงาม สัตว   บางพวกมีผิวพรรณไมงาม 
 ในสัตวท้ังสองจําพวกนั้น สัตวพวกท่ีมีผิวพรรณงาม พากันดหูม่ินสัตวพวกท่ีมีผิวพรรณไมงามวา 
พวกเรามีผิวพรรณดีกวาพวกทาน พวกทานมีผิวพรรณเลวกวาพวกเรา ดังนี้ เม่ือสัตวท้ังสอง 
พวกนั้น เกิดมีการไวตวัดู      หมิ่นกนัข้ึน เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเปนปจจัย กระบิดินก ็
หายไป เม่ือกระบิ   ดินหายไปแลว ก็เกิดมีเครือดินข้ึน เครือดินนั้นปรากฏคลายผลมะพราว 
ทีเดียว    เครือดินนั้น ถึงพรอมดวยสี รส กล่ิน มีสีคลายเนยใส หรือเนยขนอยางดี  ฉะนั้น  
ไดมีรสอรอยดจุรวงผ้ึงเล็กอันหาโทษมิไดฉะนั้น ฯ  
     ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ังนั้น สัตวเหลานัน้พยายามจะบริโภค   เครือดิน  
สัตวเหลานั้นบริโภคเครือดินอยู รับประทานเครือดิน มีเครือดินเปน  อาหาร ดํารงมาไดส้ินกาล 
ชานาน โดยประการท่ีสัตวเหลานั้นบริโภคเครือดินอยู   รับประทานเครือดิน มีเครือดินนั้นเปนอาหาร  
ดํารงมาไดส้ินกาลชานาน สัตวเหลานัน้จึงมีรางกายแข็งกลาข้ึนทุกที ท้ังผิวพรรณกป็รากฏวาแตก 
ตางกันไป      สัตวบางพวกมีผิวพรรณงาม สัตวบางพวกมีผิวพรรณไมงาม ในสัตวท้ังสองพวกนัน้                
สัตวพวกท่ีมีผิวพรรณงาม พากันดหูม่ินพวกท่ีมีผิวพรรณไมงามวา พวกเรามี  ผิวพรรณดีกวาพวกทาน  
พวกทานมีผิวพรรณเลวกวาพวกเรา ดังนี้ เม่ือสัตวท้ังสอง        พวกนั้นเกิดมีการไวตวัดูหม่ินกนั  
เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเปนปจจัย เครือดิน      กห็ายไป เม่ือเครือดินหายไปแลว สัตวเหลา 
นั้นก็พากันจับกลุม คร้ันแลวตางก็          บนถึงกันวา เครือดินไดเคยมีแกพวกเราหนอ เดี๋ยวนี ้
เครือดินของพวกเราไดสูญหายเสียแลวหนอ ดังนี้ ถึงทุกวนันี้ก็เหมือนกนั คนเปนอันมาก  
พอถูกความระทมทุกขอยางใดอยางหนึ่งมากระทบ ก็มักบนกันอยางนีว้า ส่ิงของของเราท้ังหลาย          
ไดเคยมีแลวหนอ แตเดีย๋วนี้ ส่ิงของของเราท้ังหลายไดมาสูญหายเสียแลวหนอ  ดังนี้ พวก 
พราหมณระลึกไดถึงอักขระท่ีรูกันวาเปนของดีเปนของโบราณน้ันเทานั้นแตไมรูชัดถึงเนื้อความ 
แหงอักขระนัน้เลย ฯ              
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          [๕๙] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ันตอมา เม่ือเครือดินของสัตว  เหลานั้นหายไป 
แลว ก็เกิดมีขาวสาลีข้ึนเองในท่ีท่ีไมตองไถ เปนขาวไมมีรํา ไมมี      แกลบ ขาวสะอาด กล่ินหอม 
 มีเมล็ดเปนขาวสาร ตอนเยน็สัตวเหลานั้นนําเอา   ขาวสาลีชนิดใดมาเพ่ือบริโภคในเวลาเย็น  
ตอนเชาขาวสาลีชนิดนั้นท่ีมีเมล็ดสุกก็     งอกข้ึนแทนท่ี ตอนเชาเขาพากันไปนําเอาขาวสาลีใดมา 
เพื่อบริโภคในเวลาเชา  ตอนเย็นขาวสาลีชนดินั้นท่ีมีเมล็ดสุกแลวก็งอกข้ึนแทนท่ี ไมปรากฏวาบก 
พรอง  ไปเลย ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ังนั้น พวกสัตวบริโภคขาวสาลีท่ีเกิด  ข้ึนเอง 
ในท่ีท่ีไมตองไถ พากันรับประทานขาวสาลีนั้น มีขาวสาลีนั้นเปนอาหาร    ดํารงมาไดส้ินกาล 
ชานาน ก็โดยประการท่ีสัตวเหลานั้นบริโภคขาวสาลีอันเกิดข้ึนเองอยู รับประทานขาวสาลีนั้น  
มีขาวสาลีนั้นเปนอาหาร ดํารงมาไดส้ินการชานาน สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลาข้ึนทุกที  
ท้ังผิวพรรณกป็รากฏวาแตกตาง  กันออกไป สตรีก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏ  
นัยวา สตรีก็  เพงดูบุรุษอยูเสมอ และบุรุษกเ็พงดูสตรีอยูเสมอ เม่ือคนท้ังสองเพศ ตางก็เพง 
ดูกันอยูเสมอ ก็เกิดความกําหนัดข้ึน เกิดความเรารอนข้ึนในกาย เพราะความเรารอนเปนปจจยั  
เขาท้ังสองจึงเสพเมถุนธรรมกัน ฯ           
     ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็โดยสมัยนั้นแล สัตวพวกใดเห็นพวก  อ่ืนเสพเมถุน 
ธรรมกันอยู ยอมโปรยฝุนใสบาง โปรยเถาใสบาง โยนมูลโคใสบาง พรอมกับพูดวา  
คนชาติช่ัว จงฉิบหาย คนชาติช่ัว จงฉิบหาย ดังนี้ แลวพดูตอไปวา ก็ทําไมข้ึนช่ือวาสัตว  
จึงทําแกสัตวเชนนี้เลา ขอท่ีวามาน้ัน จึงได   เปนธรรมเนียมมาจนถึงทุกวันนี้ ในชนบทบางแหง  
คนท้ังหลาย โปรยฝุนใส  บาง โปรยเถาใสบาง โยนมูลโคใสบาง ในเม่ือเขาจะนําสัตวท่ีประพฤต ิ
ช่ัวราย   ไปสูตะแลงแกง พวกพราหมณมาระลึกถึงอักขระท่ีรูกันวาเปนของดี อันเปนของ โบราณน้ัน 
เทานั้น แตพวกเขาไมรูชัดถึงเนื้อความแหงอักขระนั้นเลย ฯ     
          [๖๐] ดกูรวาเสฏฐะและภารวาชะ กส็มัยนั้นการโปรยฝุนใสกันเปนตน   นั้นแล 
 สมมติกันวาไมเปนธรรม มาในบัดนี้ สมมติกันวาเปนธรรมข้ึน ก็สมัยนั้น     สัตวพวกใด เสพ 
เมถุนกัน สัตวพวกนั้นเขาบานหรือนิคมไมได ส้ินสองเดือนบาง สามเดือนบาง ดกูรวาเสฏฐะ 
และภารทวาชะ เม่ือใดแล สัตวท้ังหลายพา   กันเสพอสัทธรรมนั่นอยูเสมอ เม่ือนั้น จึงพยายาม 
สรางเรือนกันข้ึน เพื่อเปนท่ี กําบังอสัทธรรมนั้น คร้ังนั้น สัตวผูหนึ่ง เกดิความเกยีจครานข้ึน จึงได 
มีความ เหน็อยางนีว้า ดูกรทานผูเจริญ เราชางลําบากเสียนี่กระไร ท่ีตองไปเก็บขาวสาลี มา ท้ังใน 
เวลาเยน็สําหรับอาหารเย็น ท้ังในเวลาเชาสําหรับอาหารเชา อยากระ นัน้เลย เราควรไปเก็บเอาขาว  
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สาลีมาไวเพื่อบริโภคท้ังเย็นท้ังเชาเสียคราวเดยีวเถิด     ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอแตนั้นมา  
สัตวผูนั้นก็ไปเก็บเอาขาวสาลีมาไว      เพื่อบริโภคท้ังเย็นท้ังเชาเสียคราวเดยีวกัน ฉะนี้แล ดูกร 
วาเสฏฐะและภารทวาชะ   คร้ังนั้น สัตวผูหนึ่งเขาไปหาสัตวผูนั้นแลวชวนวา ดูกรสัตวผูเจริญ  
มาเถิด เรา    จกัไปเก็บขาวสาลีกัน สัตวผูนัน้ตอบวา ดกูรสัตวผูเจริญ ฉันไปเก็บเอาขาวสาลี          
มาไวเพื่อบริโภคพอท้ังเยน็ท้ังเชาเสียคราวเดยีวแลว ตอมา สัตวผูนั้นถือตามแบบ   อยางของสัตว 
ผูนั้น จึงไปเกบ็เอาขาวสาลีมาไวคราวเดียวเพื่อสองวนั แลวพูดวา  ไดยินวา แมอยางนี้ก็ดีเหมือน 
กันทานผูเจริญ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอ    มาสัตวอีกผูหนึ่ง เขาไปหาสัตวผูนัน้ แลวชวน 
วา ดูกรสัตวผูเจริญ มาเถิด เรา   จักไปเก็บขาวสาลีกัน สัตวผูนั้นตอบวา ดูกรสัตวผูเจริญ  
ฉันไปเก็บเอาขาวสาลี   มาไวเพื่อบริโภคพอท้ังเย็นท้ังเชาเสียคราวเดยีวแลว ฯ   
     ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ังนั้นแล สัตวผูนั้นถือตามแบบอยางของ สัตวนั้น  
จึงไปเก็บเอาขาวสาลีมาไวคราวเดียว เพื่อส่ีวัน แลวพูดวา แมอยางนี้    ก็ดีเหมือนกัน ทานผูเจริญ  
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอมาสัตวอีกผูหนึ่งเขาไปหาสัตวผูนั้น แลวชวนวา ดกูรสัตวผู 
เจริญ มาเถิด เราจักไปเก็บขาวสาลี กัน สัตวผูนั้นตอบวา ดูกรสัตวผูเจริญ ขาพเจาไดไปเก็บ 
ขาวสาลีมาไวคราวเดียว   เพือ่ส่ีวันแลว คร้ังนั้นแล สัตวผูนั้น ถือตามแบบอยางของสัตวนั้น  
จึงไปเก็บ   ขาวสาลีมาไวคราวเดียว เพื่อแปดวัน แลวพดูวา แมอยางนี้กด็ีเหมือนกันทานผูเจริญ  
เม่ือใด สัตวท้ังหลายเหลานัน้พยายามเก็บขาวสาลีสะสมไวเพื่อบริโภคกัน   ข้ึน เม่ือนั้นแล  
ขาวสาลีนั้นจึงกลายเปนขาวมีรําหอเมล็ดบาง มีแกลบหุมเมล็ด บาง ตนท่ีถูกเกี่ยวแลวก็ไมกลับ 
งอกแทน ปรากฏวาขาดเปนตอนๆ (ตั้งแตนั้นมา) จึงไดมีขาวสาลีเปนกลุมๆ ฯ        
          [๖๑] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในครั้งนั้น สัตวเหลานัน้พากนัมาจับกลุม คร้ัน 
แลวตางก็มาปรับทุกขกันวา ดูกรทานผูเจริญ เดี๋ยวนี้ เกดิมีธรรม   ท้ังหลายอันเลวทรามปรากฏขึ้น 
ในสัตวท้ังหลายแลว ดวยวา เม่ือกอนพวกเราได    เปนผูสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมี 
ซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในวิมานนัน้ส้ินกาล 
ยืดยาวชานาน บาง   คร้ังบางคราวโดยระยะยืดยาวชานาน เกิดงวนดินลอยข้ึนบนน้ํา ท่ัวไปแกเรา 
ทุกคน    งวนดินนั้นถึงพรอมดวยสี กล่ิน รส พวกเราทุกคนพยายามปนงวนดินกระทําใหเปน             
คําๆ ดวยมือท้ังสองเพ่ือจะบริโภค เม่ือพวกเราทุกคน พยายามปนงวนดินกระ  ทําใหเปนคําๆ  
ดวยมือท้ังสองเพ่ือจะบริโภคอยู รัศมีกายกห็ายไป เม่ือรัศมีกาย   หายไปแลว  ดวงจันทรดวงอาทิตย 
ก็ปรากฏขึ้น เม่ือดวงจนัทรดวงอาทิตยปรากฏขึ้น     แลว ดาวนักษัตรท้ังหลายก็ปรากฏข้ึน เม่ือดวง  
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ดาวนกัษัตรท้ังหลายปรากฏข้ึนแลว  กลางคืนและกลางวนัก็ปรากฏขึ้น เม่ือกลางคืนและกลางวัน 
ปรากฎข้ึนแลว เดือน หนึ่งและก่ึงเดือนก็ปรากฏข้ึน เม่ือเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนปรากฏขึ้นแลว  
ฤดูและ  ปก็ปรากฏ  
พวกเราทุกคนบริโภคงวนดนิอยู รับประทานงวนดิน มีงวนดนิเปน อาหารดํารงชีพอยู 
ไดส้ินกาลชานาน เพราะมีธรรมท้ังหลายท่ีเปนอกุศลช่ัวชาปรากฏ   ข้ึนแกพวกเรา งวนดินจึงหายไป  
เม่ืองวนดนิหายไปแลว จึงมีกระบิดินปรากฏข้ึน        ระบิดินนั้นถึงพรอมดวยสี กล่ิน รส  
พวกเราทุกคนบริโภคระบิดนิ เม่ือพวกเราทุกคนบริโภคระบิดินนัน้อยู รับประทานระบิดิน  
มีระบิดินเปนอาหาร ดํารงอยูไดส้ินกาลชานาน เพราะมีธรรมท้ังหลายท่ีเปนอกุศลช่ัวชาปรากฏ 
ข้ึนแกพวกเรา              ระบิดนิจึงหายไป เม่ือระบิดินหายไปแลว จึงมีเครือดินปรากฏข้ึน เครือดิน 
นั้น         ถึงพรอมดวยสี กล่ิน รส พวกเราทุกคนพยายามบริโภคเครือดิน เม่ือพวกเรา   ทุกคนบริโภค 
เครือดินนั้นอยู รับประทานเครือดิน มีเครือดินเปนอาหาร ดํารงอยู      ไดส้ินกาลชานาน เพราะมี 
ธรรมท้ังหลายท่ีเปนอกุศลช่ัวชาปรากฏข้ึนแกพวกเรา   เครือดินจึงหายไป  
เม่ือเครือดินหายไปแลว จึงมีขาวสาลีปรากฏขึ้นเองในท่ีไมตองไถ เปนขาวท่ีไมมีรํา ไมมี 
แกลบ ขาวสะอาด กล่ินหอม มีเมล็ดเปนขาว  สาร ตอนเยน็พวกเราทุกคนไปนําเอาขาวสาลีชนิดใด 
มาเพื่อบริโภคในเวลาเย็น   ตอนเชาขาวสาลีชนิดนั้นท่ีมีเมล็ดสุกก็งอกข้ึนแทนท่ี ตอนเชาพวกเรา 
ทุกคนไปนําเอาขาวสาลีชนิดใดมาเพ่ือบริโภคในเวลาเชา ตอนเย็น ขาวสาลีชนิดนั้นท่ีมีเมล็ด  สุกก ็
งอกข้ึนแทนท่ี ไมปรากฏวาบกพรองไปเลย เม่ือพวกเราทุกคนบริโภคขาวสาลี    ซ่ึงเกิดข้ึนเองในท่ี 
ไมตองไถอยู รับประทานขาวสาลีนั้น มีขาวสาลีนั้นเปนอาหาร  ดํารงอยูไดส้ินกาลชานาน เพราะมี 
ธรรมท้ังหลายท่ีเปนอกุศลช่ัวชาปรากฏข้ึนแก  พวกเรา ขาวสาลีนั้นจึงกลายเปนขาวมีรําหุมเมล็ดบาง  
มีแกลบหอเมล็ดไวบาง แมตนท่ีเกีย่วแลวก็ไมงอกข้ึนแทนท่ี ปรากฏวาขาดเปนตอนๆ จึงไดมี 
ขาวสาลี เปนกลุมๆ อยากระนั้นเลย พวกเราควรมาแบงขาวสาลีและปกปนเขตแดนกนั  เสียเถิด  
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ันแลว สัตวท้ังหลายจึงแบงขาวสาลี ปกปนเขตแดนกัน ฯ       
          [๖๒] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ังนั้นแล สัตวผูหนึ่งเปนคน  โลภ สงวนสวน 
ของตนไว ไปเก็บเอาสวนอ่ืนท่ีเขาไมไดใหมาบริโภค สัตว    ท้ังหลายจงึชวยกันจับสัตวผูนั้น  
คร้ันแลว ไดตกัเตือนอยางนีว้า แนะสัตว    ผูเจริญ ก็ทานกระทํากรรมช่ัวชานัก ท่ีสงวนสวนของ 
ตนไว ไปเก็บเอาสวนอ่ืนท่ี  เขาไมไดใหมาบริโภค ทานอยาไดกระทํากรรมช่ัวชาเห็นปานนี ้
อีกเลย ดกูร  วาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวผูนั้นแล รับคําของสัตวเหลานั้นแลว แมคร้ัง  ท่ี ๒  
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 ... แมคร้ังท่ี ๓ สัตวนั้นสงวนสวนของตนไว ไปเก็บเอาสวนอ่ืนท่ีเขาไมได    ใหมาบริโภค สัตว 
เหลานั้นจึงชวยกันจับสัตวผูนั้น คร้ันแลว ไดตักเตือนวา   แนะ สัตวผูเจริญ ทานทํากรรมอันช่ัว 
ชานัก ท่ีสงวนสวนของตนไว ไปเอาสวน   ท่ีเขาไมไดใหมาบริโภค ทานอยาไดกระทํากรรมอัน 
ช่ัวชาเหน็ปานนี้อีกเลย สัตว พวกหนึ่งประหารดวยฝามือ พวกหนึ่งประหารดวยกอนดินบาง พวก 
หนึ่งประหาร  ดวยทอนไม ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมีเหตุเชนนัน้เปนตนมา  การ 
ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดใหจึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกลาวเท็จ    จึงปรากฏ การถือ 
ทอนไมจึงปรากฏ คร้ังนั้นแล พวกสัตวท่ีเปนผูใหญจึงประชุม       กัน คร้ันแลว ตางกป็รับทุกขกันวา  
พอเอย กก็ารถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมได    ใหจกัปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การพูดเท็จจกัปรากฏ  
การถือทอนไมจัก  ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหลาใด บาปธรรมเหลานั้นเกดิปรากฏแลวในสัตว        
ท้ังหลาย อยากระนั้นเลย พวกเราจักสมมติสัตวผูหนึ่งใหเปนผูวากลาวผูท่ีควร    วากลาวไดโดยชอบ  
ใหเปนผูติเตียนผูท่ีควรติเตียนไดโดยชอบ ใหเปนผูขับไล ผูท่ีควรขับไลไดโดยชอบ สวนพวก 
เราจักแบงสวนขาวสาลีใหแกผูนั้น ดังนี้   ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ันแลว สัตวเหลานัน้  
พากันเขาไปหาสัตวท่ี  สวยงามกวา นาดูนาชมกวา นาเล่ือมใสกวา และนาเกรงขามมากกวา 
สัตวทุกคน         แลว จึงแจงเร่ืองนี้วา ขาแตสัตวผูเจริญ มาเถิดพอ ขอพอจงวากลาวผูท่ีควรวากลาว 
ไดโดยชอบ จงติเตียนผูท่ีควรติเตียนไดโดยชอบ จงขับไลผูท่ีควรขับไลได      โดยชอบเถิด สวน 
พวกขาพเจาจกัแบงสวนขาวสาลีใหแกพอ ดูกรวาเสฏฐะและ  ภารทวาชะ สัตวผูนั้นแลรับคําของ 
สัตวเหลานั้นแลว จึงวากลาวผูท่ีควรวากลาวได      โดยชอบ ติเตียนผูท่ีควรติเตียนไดโดยชอบ  
ขับไลผูท่ีควรขับไลไดโดยชอบ สวนสัตวเหลานั้นกแ็บงสวนขาวสาลีใหแกสัตวท่ีเปนหัวหนานั้น ฯ     
          [๖๓] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุผูท่ีเปนหัวหนาอัน    มหาชนสมมติ ดังนี้แล  
อักขระวา มหาชนสมมติ จึงอุบัติข้ึนเปนอันดับแรก เพราะเหตุผูท่ีเปนหัวหนา เปนใหญยิ่ง 
แหงเขตท้ังหลาย ดังนีแ้ล อักขระวา              กษัตริย กษัตริย จึงอุบัติข้ึนเปนอันดับท่ีสอง เพราะ 
เหตุท่ีผูเปนหัวหนายังชน        เหลาอ่ืนใหสุขใจไดโดยธรรม ดังนี้แล อักขระวา ราชา ราชา จึงอุบัติ 
ข้ึนเปน        อันดับท่ีสาม ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดงันี้แล การบังเกิดข้ึน แหงพวก 
กษัตริยนั้น มีข้ึนได เพราะอักขระท่ีรูกันวาเปนของดี เปนของโบราณ   อยางนี้แล เร่ืองของสัตว 
เหลานั้น จะตางกันหรือเหมือนกัน จะไมตางกันหรือ      ไมเหมือนกนั กด็วยธรรมเทาน้ัน ไมใช  
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นอกไปจากธรรม ดูกรวาเสฏฐะและ    ภารทวาชะ ความจริง ธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐสุด 
ในประชุมชนทั้งในเวลา   ท่ีเห็นอยู ท้ังในเวลาภายหนา ฯ         
          [๖๔] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ังนั้นแล สัตวบางจําพวกไดมี      ความคิดข้ึน 
อยางนี้วา พอเอย การถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดใหจักปรากฏ การ         ติเตียนจักปรากฏ การกลาว 
เท็จจักปรากฏ การถือทอนไมจักปรากฏ การขับไล   จักปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหลาใด บาปธรรม 
เหลานั้นเกิดปรากฏแลวในสัตว    ท้ังหลาย อยากระนั้นเลย พวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมท่ีช่ัว 
ชากันเถิด สัตว เหลานัน้พากันลอยอกุศลธรรมท่ีช่ัวชาแลว ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ  
เพราะ  เหตุท่ีสัตวเหลานั้นพากันลอยอกศุลธรรมท่ีช่ัวชาอยู ดังนีแ้ล อักขระวา พวก  พราหมณๆ  
จึงอุบัติข้ึนเปนอันดับแรก พราหมณเหลานั้นพากนัสรางกระทอมซ่ึง   มุงและบังดวยใบไมใน 
ราวปา เพงอยูในกระทอมซ่ึงมุงและบังดวยใบไม พวกเขา         ไมมีการหุงตม และไมมีการตําขาว  
เวลาเยน็ เวลาเชา ก็พากันเท่ียวแสวงหา อาหารตามคามนิคมและราชธานี เพื่อบริโภคในเวลาเย็น 
เวลาเชา เขาเหลานั้น   คร้ันไดอาหารแลว จงึพากันกลับไปเพงอยูในกระทอมซ่ึงมุงและบังดวย 
ใบไมใน             ราวปาอีก คนท้ังหลายเห็นพฤติการณของพวกพราหมณนั้นแลวพากนัพูดอยางนี้วา               
พอเอย สัตวพวกนีแ้ลพากนัมาสรางกระทอมซ่ึงมุงและบังดวยใบไมในราวปา แลวเพงอยูใน 
กระทอมซ่ึงมุงและบังดวยใบไม ไมมีการหุงตม ไมมีการตําขาว     เวลาเย็นเวลาเชา ก็พากันเท่ียว 
แสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานี เพื่อ    บริโภคในเวลาเย็นเวลาเชา เขาเหลานัน้คร้ันได 
อาหารแลวจึงพากนักลับไปเพงอยู           ในกระทอมซ่ึงมุงและบังดวยใบไมในราวปาอีก ฯ            
     ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุนั้นแล อักขระวา พวกเจริญฌาน พวกเจริญ 
ฌาน ดังนี้ จึงอุบัติข้ึนเปนอันดับท่ีสอง บรรดาสัตวเหลานัน้แล      สัตวบางพวกเม่ือไมอาจสําเร็จ 
ฌานได ท่ีกระทอมซ่ึงมุงและบังดวยใบไมในราวปา    จึงเท่ียวไปยังคามและนิคมท่ีใกลเคียงแลว 
ก็จัดทําพระคัมภีรมาอยู คนท้ังหลายเหน็         พฤติการณของพวกพราหมณนีน้ั้นแลว จึงพูด 
อยางนี้วา พอเอย ก็สัตวเหลานี้     ไมอาจสําเร็จฌานไดท่ีกระทอมซ่ึงมุงและบังดวยใบไมในทวาชะ 
ราวปา เท่ียวไปยังบาน        และนิคมท่ีใกลเคียง จัดทําพระคัมภีรไปอยู ดูกรวาเสฏฐะและภาร 
ทวาชะ บัดนี้พวกชนเหลานี้ไมเพงอยู บัดนี้ พวกชนเหลานี้ไมเพงอยู ดังนี้แล อักขระวา             
อชฺฌายิกา  อชฺฌายิกา จึงอุบัติข้ึนเปนอันดบัท่ีสาม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ         ก็สมัยนั้น  
การทรงจํา การสอน การบอกมนต ถูกสมมติวาเลว มาในบัดนี้       สมมติวาประเสริฐ ดวยประการ  
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ดังกลาวมานีแ้ล การอุบัติข้ึนแหงพวกพราหมณ นัน้มีข้ึนได เพราะอักขระท่ีรูกันวาเปนของดีเปน 
ของโบราณอยางนี้แล เร่ืองของ         สัตวเหลานั้นจะตางกันหรือเหมือนกันจะไมตางกันหรือไม 
เหมือนกนั ก็ดวยธรรม            เทานั้น ไมใชนอกไปจากธรรม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริง  
ธรรม       เทานั้นเปนของประเสริฐสุดในประชุมชน ท้ังในเวลาท่ีเห็นอยู ท้ังในเวลา  ภายหนา ฯ               
          [๖๕] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตวเหลานั้นแล สัตวบาง       จําพวกยึดม่ัน 
เมถุนธรรม แลวประกอบการงานเปนแผนกๆ เพราะเหตุท่ีสัตว      เหลานั้นยดึม่ันเมถุนธรรม  
แลวประกอบการงานเปนแผนกๆ นั้นแล อักขระวา   เวสฺสา เวสฺสา ดังนี้ จึงอุบัติข้ึน  
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการ   ดังท่ีกลาวมาน้ี การอุบัติข้ึนแหงพวกแพศยนั้นมีข้ึนได  
เพราะอักขระท่ีรูกันวาเปน    ของดี เปนของโบราณ อยางนี้แล เร่ืองของสัตวเหลานัน้จะตางกัน 
หรือเหมือนกนั            จะไมตางกันหรือไมเหมือนกนั กด็วยธรรมเทานั้น ไมใชนอกไปจากธรรม ฯลฯ  
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังท่ีกลาวมานีแ้ล การอุบัติข้ึนแหงพวก     ศูทรนั้นมี 
ข้ึนได เพราะอักขระท่ีรูกันวาเปนของดี เปนของโบราณ อยางนี้แล        เร่ืองของสัตวเหลานั้นจะตาง 
กันหรือเหมือนกัน จะไมตางกันหรือไมเหมือนกัน   กด็วยธรรมเทานั้น ไมใชนอกไปจากธรรม  
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความ      จริง ธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐสุดในประชุมชนท้ังใน 
เวลาท่ีเหน็อยู ท้ังใน              เวลาภายหนา ฯ           
          [๖๖] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยอยู ท่ีกษตัริยบาง พราหมณ  บาง แพศยบาง  
 ศูทรบาง ตําหนิธรรมของตน จึงไดออกจากเรือนบวชเปน     บรรพชิต ดวยประสงควา เราจักเปน 
สมณะ ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวก       สมณะจะเกิดมีข้ึนได จากวรรณะท้ังส่ี นี้แล เร่ืองของ 
สัตวเหลานั้นจะตางกัน             หรือเหมือนกัน จะไมตางกันหรือไมเหมือนกัน กด็วยธรรมเทานั้น ไม 
ใช 
นอกไปจากธรรม ความจริงธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐท่ีสุดในประชุมชน ท้ังใน   เวลาท่ีเหน็อยู  
ท้ังในเวลาภายหนา ฯ     
          [๖๗] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศยก็ดี ... ศูทรก็ดี ...  
สมณะกด็ี ... ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เปนมิจฉาทิฐิ  ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ 
มิจฉาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เปนเหตุเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก  
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  ท้ังส้ิน ฯ               
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          [๖๘] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศยก็ดี ... ศูทรก็ดี ...  
สมณะกด็ี ... ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เปนสัมมาทิฐิ  ยึดถือการกระทําดวย 
อํานาจสัมมาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เปนเหตุ เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
กายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ        
          [๖๙] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศยก็ดี ... ศูทรก็ดี ...  
สมณะกด็ี ... มีปรกติกระทํากรรมทั้งสอง [คือสุจริตและทุจริต] ดวย   กาย มีปรกติกระทํากรรม 
ท้ังสองดวยวาจา มีปรกติกระทํากรรมท้ังสองดวยใจ มี   ความเหน็ปนกัน ยดึถือการกระทําดวย 
อํานาจความเห็นปนกัน เพราะยึดถือการ      กระทําดวยอํานาจความเหน็ปนกันเปนเหตุ เบ้ืองหนา 
แตตายเพราะกายแตก ยอม   เสวยสุขบาง ทุกขบาง ฯ 
          [๗๐] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศยก็ดี ... ศูทรก็ดี ...  
สํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อาศัยการเจริญโพธิปกขิยธรรม         ท้ัง ๗ แลว ยอมปรินิพพาน 
ในปจจุบันนี้ทีเดียว ฯ         
          [๗๑] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็บรรดาวรรณะท้ังส่ีนี้ วรรณะใด  เปนภกิษ ุส้ิน 
อาสวะแลว มีพรหมจรรยอยูจบแลว มีกิจทีค่วรทํา ทําเสร็จแลววางภาระเสียไดแลว ลุถึงประโยชน 
ของตนแลว หมดเคร่ืองเกาะเกี่ยวในภพแลว หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ วรรณะนัน้ปรากฏวา 
 เปนผูเลิศกวาคนท้ังหลาย โดยธรรมแทจริง มิใชนอกไปจากธรรมเลย ดูกรวาเสฏฐะและภาร 
ทวาชะ ความ        จริงธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐท่ีสุดในประชุมชน ท้ังในเวลาเห็นอยู ท้ังใน               
เวลาภายหนา ฯ           
          [๗๒] ดกูรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมสนังกุมารพรหมก็ไดภาษิต            คาถาไววา              
          กษัตริยเปนประเสริฐท่ีสุด ในหมูชนผูรังเกียจ                
          ดวยโคตร ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ      
          เปนประเสริฐท่ีสุดในหมูเทวดาและมนุษย ฯ      
     ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็คาถานีส้นังกุมารพรหมขับถูกไมผิด ภาษิต   ไวถูก ไมผิด  
ประกอบดวยประโยชน มิใชไมประกอบดวยประโยชน เราเห็น    ดวย ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
 ถึงเราก็กลาวอยางนี้วา     
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          กษัตริยเปนประเสริฐท่ีสุดในหมูชนผูรังเกียจ 
          ดวยโคตร ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ      
          เปนประเสริฐท่ีสุดในหมูเทวดาและมนุษย ฯ      
          พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนแลว วาเสฏฐะและภารทวาชะยินดี    ช่ืนชมพระภาษิต 
ของพระผูมีพระภาคแลวแล ฯ 
                     จบ อัคคัญญสูตร ท่ี ๔              
                       ____________     
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                   ๕. สัมปสาทนียสูตร (๒๘)              
                        ___________     
          [๗๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวงของปาวาริกเศรษฐี    เขตเมือง 
นาลันทา คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ   ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูล            พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขาพระองคเล่ือมใสในพระผูมีพระภาค             อยางนี้วา ท้ังอดีต อนาคต และปจจุบัน ไมมีสมณะหรือ 
พราหมณอ่ืนท่ีจะมี ความรูยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ ฯ     
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร เธอกลาวอาสภวิาจานี้ประเสริฐแทเธอบันลือ 
สีหนาทซ่ึงเธอถือเอาโดยเฉพาะวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค    เล่ือมใสในพระผูมีพระภาค 
อยางนี้วา ท้ังอดีต อนาคต และปจจุบัน ไมมีสมณะ       หรือพราหมณอ่ืนท่ีจะมีความรูยิ่งไปกวา 
พระผูมีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ ฯ               
          [๗๔] ดกูรสารีบุตร เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูซ่ึงพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาท้ังหมด ซ่ึงไดมีแลวในอดีต วาพระผูมีพระภาคเหลานั้น    ไดมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้  
มีพระปญญาอยางนี้ มีวิหารธรรมอยางนี้ มีวิมุตติ       อยางนี้ ไดละหรือ ฯ    
     สา. ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระเจาขา ฯ            
     ดูกรสารีบุตร ก็เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูซ่ึงพระผูมีพระภาคอรหนัต  สัมมาสัมพุทธเจา 
ท้ังหมด ซ่ึงจักมีในอนาคตวา พระผูมีพระภาคเหลานั้น จกัมีศีล         อยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีพระ 
ปญญาอยางนี้ มีวิหารธรรมอยางนี้ มีวิมุตติอยางนี้       ไดละหรือ ฯ             
      ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระเจาขา ฯ               
     ดูกรสารีบุตร ก็เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูเราผูเปนพระอรหันตสัมมา  สัมพุทธเจาอยู ณ  
บัดนี้วา พระผูมีพระภาคมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีพระปญญา     อยางนี้ มีวิหารธรรมอยางนี้  
มีวิมุตติอยางนี ้ไดละหรือ ฯ               
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ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระเจาขา ฯ                
     ดูกรสารีบุตร ก็เธอไมมีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท่ีมีในอดตี อนาคต  
และปจจุบันเหลานั้น เหตุไฉน เธอจึงหาญกลาวอาสภวิาจาอัน   ประเสริฐนี้ บันลือสีหนาทซ่ึง 
เธอถือเอาโดยเฉพาะวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเล่ือมใสในพระผูมีพระภาคอยางนีว้า  
ท้ังอดีต อนาคต และปจจุบัน ไมมี         สมณะหรือพราหมณอ่ืน ท่ีจะมีความรูยิ่งไปกวาพระผูมี 
พระภาคในทางพระสัม โพธิญาณ ฯ              
     ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงวาขาพระองคจะไมมีเจโตปริยญาณในพระอรหันต  สัมมา 
สัมพุทธเจาท่ีมีในอดีต อนาคต และปจจุบันก็จริง แตขาพระองคก็ทราบ    อาการท่ีเปนแนวของ 
ธรรมได เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชา มีปอม     แนนหนา มีกําแพงและเชิงเทินม่ันคง  
มีประตูๆ เดียว คนยามเฝาประตูท่ีเมือง นั้นเปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา คอยหามคน 
ท่ีตนไมรูจัก ยอมใหแตคนท่ีรูจักเขาไป เขาเท่ียวตรวจดูทางแนวกําแพงรอบๆ เมืองนั้น  
ไมเห็นที่ตอหรือชอง            กําแพง โดยท่ีสุดแมพอแมวลอดออกมาได จึงคิดวา สัตวท่ีมีรางใหญ 
จะเขามาสู             เมืองนี้หรือจะออกไป สัตวท้ังหมดส้ิน จะตองเขาออกทางประตูนี้เทานั้น ฉันใด             
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคก็ทราบอาการท่ีเปนแนวของธรรมได ฉันนั้นพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท่ีไดมีแลวในอดตีท้ังส้ิน ลวนทรงละนิวรณ       ๕ อันเปนเคร่ืองเศราหมองใจ  
ทอนกําลังปญญา ลวนมีพระมนัสต้ังม่ันแลวใน  สติปฏฐาน ๔ เจริญสัมโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง 
จึงไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แมพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาซ่ึงจักมีใน 
อนาคตท้ังส้ินก็จักตองทรงละนิวรณ ๕ อันเปนเคร่ืองเศราหมองใจ ทอนกําลังปญญา จักมี  พระมนสั 
ตั้งม่ันแลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญสัมโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงจะได         ตรัสรูพระอนุตร 
สัมมาสัมโพธิญาณ ถึงแมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา        ณ บัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ ๕  
อันเปนเคร่ืองเศราหมองใจ ทอนกําลังปญญา มี    พระมนัสต้ังม่ันแลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญ 
สัมโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงได               ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ขาพระองคเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ          เพื่อฟงธรรม พระองคทรงแสดงธรรมอยางยอดเยีย่ม ประณีตยิ่งนกั  
ท้ังฝายดํา ฝายขาว พรอมดวยอุปมาแกขาพระองค พระองคทรงแสดงธรรมอยางยอดเยี่ยม    
ประณีตยิ่งนัก ท้ังฝายดําฝายขาว พรอมดวยอุปมาดวยประการใดๆ ขาพระองคก็รู   ยิ่งในธรรมน้ัน 
ดวยประการนัน้ๆ ไดถึงความสําเร็จธรรมบางสวนในธรรมทั้งหลายแลว จึงเล่ือมใสในพระองควา   
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พระผูมีพระภาคเปนผูตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ     พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว  
พระสงฆเปนผูปฏิบัติชอบแลว ฯ       
          [๗๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนขอธรรมท่ีเยี่ยม     คือพระผูมี 
พระภาคทรงแสดงธรรมในฝายกุศลธรรมท้ังหลาย ซ่ึงไดแกกุศลธรรม  เหลานี้ คือ สติปฏฐาน ๔  
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕      โพชฌงค ๗ อริยมรรค ประกอบดวยองค ๘  
ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซ่ึง           เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
ท้ังหลายส้ินไปดวยปญญา      อันยิ่งเองในปจจุบัน นีก้็เปนขอธรรมท่ีเยี่ยมในกุศลธรรมท้ังหลาย  
พระผูมีพระภาค    ยอมทรงรูยิ่งธรรมขอนั้นไดหมดส้ิน เม่ือทรงรูยิ่งธรรมขอนั้นไดหมดส้ิน ก็ไมมี 
ธรรม  ขออ่ืนท่ีจะทรงรูยิ่งข้ึนไป ซ่ึงสมณะหรือพราหมณอ่ืนรูยิ่งแลวจะมีความรูยิ่งไปกวา พระองค  
ในฝายกุศลธรรมท้ังหลาย ฯ        
          [๗๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนขอธรรมท่ีเยี่ยม     คือพระผูมี 
พระภาคทรงแสดงธรรมในฝายบัญญัติอายตนะ อันไดแกอายตนะภายใน   และอายตนะภายนอก  
อยางละ ๖ เหลานี้ คือ จักษกุับรูป โสตกับเสียง ฆานะ    กับกล่ิน ชิวหากับรส กายกับโผฏฐัพพะ  
มนะกับธรรมารมณ นี้ก็เปนขอธรรมท่ีเยี่ยม     ในฝายบัญญัติอายตนะ พระผูมีพระภาคยอมทรงรูยิง่ 
ธรรมขอนั้นไดหมดส้ิน เม่ือ     ทรงรูยิ่งธรรมขอนั้นไดหมดส้ิน ก็ไมมีธรรมขออ่ืนท่ีจะทรงรูยิ่งข้ึนไป  
ซ่ึงสมณะ       หรือพราหมณอ่ืนรูยิ่งแลวจะมีความรูยิ่งไปกวาพระองค ในฝายบัญญัติอายตนะ ฯ            
          [๗๗] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง เปนขอธรรมท่ีเยี่ยม คือ       พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในการกาวลงสูครรภ การกาวลงสูครรภ ๔ เหลานี้      คือ    
     สัตวบางชนิดในโลกนี้ ไมรูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา ไมรูสึกตัวอยูใน ครรภมารดา  
ไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภขอท่ี ๑ ฯ             
     ยังอีกขอหนึ่ง สัตวบางชนิดในโลกนี้ รูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดาอยาง เดยีว แตไม 
รูสึกตัวอยูในครรภมารดา ไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการ   กาวลงสูครรภขอท่ี ๒ ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาท่ี 79 
       ยังอีกขอหนึ่ง สัตวบางชนิดในโลกนี้ รูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา รูสึก ตัวอยูในครรภ 
มารดา แตไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภ          ขอท่ี ๓ ฯ              
     ยังอีกขอหนึ่ง สัตวบางชนิดในโลกนี้ รูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา  รูสึกตัวอยูใน 
ครรภมารดา รูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภ          ขอท่ี ๔ ฯ              
     ขาแตพระองคผูเจริญ นี้ก็เปนขอธรรมท่ีเยี่ยม ในการกาวลงสูครรภ ฯ              
          [๗๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ     พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในวิธีแหงการดักใจคน วิธีแหงการดักใจคน ๔     อยางเหลานี้ คือ      
     คนบางคนในโลกน้ี ดกัใจไดดวยนิมิตวา ใจของทานอยางนี้ ใจของทาน  เปนอยางนี้  
จิตของทานเปนดังนี้ เขาดกัใจไดมากอยางทีเดียววา เร่ืองนั้นตองเปน  เหมือนอยางนัน้แนนอน  
เปนอยางอ่ืนไปไมได นีว้ิธีแหงการดักใจคนขอท่ี ๑ ฯ             
     ยังอีกขอหนึ่ง บางคนในโลกนี้ มิไดดกัใจไดดวยนิมิต ตอไดฟงเสียงของมนุษย  
หรืออมนษุย หรือเทวดาท้ังหลายแลว จึงดักใจไดวา ใจของทาน   อยางนี้ ใจของทานเปนอยางนี้  
จิตของทานเปนดังนี้ เขาดกัใจไดมากอยางทีเดียว        วา เร่ืองนั้นตองเปนเหมือนอยางนั้นแนนอน 
 เปนอยางอ่ืนไปไมได นีว้ิธีแหงการ       ดักใจคนขอท่ี ๒ ฯ       
     ยังอีกขอหนึ่ง คนบางคนในโลกน้ี มิไดดักใจไดดวยนมิิต ท้ังมิไดฟงเสียง  ของมนษุย 
หรืออมนุษยหรือเทวดาท้ังหลายดักใจไดเลย ตอไดฟงเสียงละเมอของผูวิตก   วิจาร  
จึงดักใจไดวา ใจของทานอยางนี้ ใจของทานเปนอยางนี้ จิตของทานเปน ดังนี้ เขาดกัใจไดมาก 
อยางทีเดยีววา เร่ืองนั้นตองเปนเหมือนอยางนั้นแนนอน      เปนอยางอ่ืนไปไมได นี้วธีิแหงการ 
ดักใจคนขอท่ี ๓ ฯ   
     ยังอีกขอหนึ่ง คนบางคนในโลกน้ี มิไดดักใจไดดวยนมิิต มิไดฟงเสียง     ของมนษุยหรือ 
อมนุษยหรือเทวดาท้ังหลาย ดักใจไดเลย ท้ังมิไดฟงเสียงละเมอของ ผูวิตกวิจารดกัใจไดเลย  
แตยอมกําหนดรูใจของผูไดสมาธิซ่ึงยังมีวิตกวิจารดวยใจ  ไดวา มโนสังขารของทานผูนี้ตั้งอยูดวย 
ประการใด เขาจะตองตรึกถึงวิตกช่ือนี้     ในลําดับจิตขณะนี้ ดวยประการนั้น เขาดกัใจไดมาก 
อยางทีเดยีววา เร่ืองนั้นตอง เปนเหมือนอยางนั้นแนนอน เปนอยางอ่ืนไปไมได นีว้ิธีแหงการ 
ดักใจคนขอท่ี ๔ ฯ         
     ขาแตพระองคผูเจริญ นี้ก็เปนขอธรรมท่ีเยี่ยม ในวิธีแหงการดักใจคน ฯ  
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          [๗๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนขอธรรมท่ีเยี่ยม คือ  พระผูมี 
พระภาคทรงแสดงธรรมในทัศนสมาบัติ ทัศนสมาบัติ ๔ อยางเหลานี ้คือ 
     สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเคร่ืองเผากิเลส        อาศัยความเพยีร 
ท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท     อาศัยมนสิการโดยชอบแลว  
ไดบรรลุเจโตสมาธิท่ีเม่ือจิตต้ังม่ันแลว ยอมพิจารณา            กายนีแ้หละ แตพืน้เทาข้ึนไป แตปลายผม 
ลงมา มีหนังหอหุมโดยรอบ เต็มไปดวย              ของไมสะอาดมีประการตางๆ วามีอยูในกายน้ี คือ 
 ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ               เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด  
ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี เสลด น้ําเหลือง เลือด เหง่ือ  
มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร นี้ทัศนสมาบัติ ขอท่ี ๑ ฯ                
     ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพยีร    เคร่ืองเผากิเลส  
อาศัยความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ       ไมประมาท อาศัยมนสิการ 
โดยชอบแลวไดบรรลุเจโตสมาธิท่ีเม่ือจิตต้ังม่ันแลว        ยอมพิจารณากายนี้แหละ แตพื้นเทาข้ึนไป  
แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดย รอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา มีอยู 
ในกายนี้ คือ ผม ขน    เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ 
 ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี เสลด น้ําเหลือง  
เลือด     เหง่ือ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เธอพิจารณาเห็น กระดูก  
กาวลวงผิวหนงัเนื้อและเลือดของบุรุษเสีย นี้ทัศนสมาบัติขอท่ี ๒ ฯ                
     ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพยีร    เคร่ืองเผากิเลส  
อาศัยความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ         ไมประมาท อาศัยมนสิการ 
โดยชอบแลวไดบรรลุเจโตสมาธิ ท่ีเม่ือจิตต้ังม่ันแลว            ยอมพิจารณากายน้ีแหละ แตพืน้เทา 
ข้ึนไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดยรอบ         เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา  
มีอยูในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟน       หนงั เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม  
หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ      ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้าํดี เสลด น้ําเหลือง  
เลือด เหง่ือ มันขน   น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เธอพิจารณาเหน็กระดูก  
กาวลวง   ผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสีย และยอมรูกระแสวิญญาณของบุรุษซ่ึงขาดแลวโดย 
สวนสอง คือท้ังท่ีตั้งอยูในโลกนี้ ท้ังท่ีตั้งอยูในปรโลกได นี้ทัศนสมาบัติ     ขอท่ี ๓ ฯ               
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     ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพยีร     เคร่ืองเผากิเลส  
อาศัยความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ        ไมประมาท อาศัยมนสิการ 
โดยชอบ แลวไดบรรลุเจโตสมาธิท่ีเม่ือจิตต้ังม่ันแลว         ยอมพิจารณาเห็นกายนีแ้หละ แตพื้นเทา 
ข้ึนไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดย        รอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา 
 มีอยูในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ           ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม  
หัวใจ ตับ พังผืด ไต     ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้าํดี เสลด  
น้ําเหลือง เลือด     เหง่ือ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้าํมูก ไขขอ มูตร เธอยอม 
พิจารณา    เหน็กระดกู กาวลวง ผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสีย และยอมรูกระแสวิญญาณ              
ของบุรุษ ซ่ึงขาดแลวโดยสวนสอง คือท้ังท่ีไมตั้งอยูในโลกน้ี ท้ังท่ีไมตั้งอยูใน  ปรโลก นี้ทัศน 
สมาบัติขอท่ี ๔ ฯ          
     ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยมในทัศนสมาบัติ ฯ          
          [๘๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ     พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในฝายบุคคลบัญญัติ บุคคล ๗ พวกเหลานี้ คือ    อุภโตภาควิมุตติ ๑ ปญญา 
วิมุตติ ๑ กายสักขิ ๑ ทิฏฐิปตตะ ๑ สัทธาวิมุตติ ๑ธรรมานุสารี ๑ สัทธานุสารี ๑ ขาแต 
พระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยม ในฝาย          บุคคลบัญญัติ ฯ          
          [๘๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนขอธรรมท่ีเยี่ยม      คือพระผูมี 
พระภาคทรงแสดงธรรมในฝายธรรม เปนท่ีตั้งม่ัน โพชฌงค ๗ เหลานี้      คือ สติสัมโพชฌงค ๑ 
 ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ๑ วริิยสัมโพชฌงค ๑ ปติ        สัมโพชฌงค ๑ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ๑  
สมาธิสัมโพชฌงค ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยมในฝาย 
ธรรมท่ีตั้งม่ัน ฯ       
          [๘๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ      พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในฝายปฏิปทา ปฏิปทา ๔ เหลานี้ คือ            
     ๑. ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิปทาท่ีปฏิบัติลําบาก ท้ังรูไดชา ฯ     
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     ๒. ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิปทาท่ีปฏิบัติลําบาก แตรูไดเร็ว ฯ    
     ๓. สุขาปฏิปทา ทันธาภญิญา ปฏิปทาท่ีปฏิบัติไดสะดวก แตรูไดชา ฯ   
     ๔. สุขาปฏิปทา ขิปปาภญิญา ปฏิปทาท่ีปฏิบัติไดสะดวก ท้ังรูไดเร็ว ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ ในปฏิปทา ๔ นั้น ปฏิปทาท่ีปฏิบัติลําบากท้ังรูไดชา     นี้ นับวาเปน 
ปฏิปทาท่ีทราม เพราะประการท้ังสอง คือ เพราะปฏิบัติลําบากและเพราะรูไดชา อนึ่ง  
ปฏิปทาท่ีปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็วนี้ นับวาเปนปฏิปทาท่ีทราม  เพราะปฏิบัติลําบาก ปฏิปทาท่ี 
ปฏิบัติไดสะดวกแตรูไดชาน้ี นับวาเปนปฏิปทาท่ีทราม  เพราะรูไดชา สวนปฏิปทาท่ีปฏิบัติสะดวก 
ท้ังรูไดเร็วนี้ นบัวาเปนปฏิปทาประณีต       เพราะประการทั้งสอง คือ เพราะปฏิบัติสะดวกและเพราะ 
รูไดเร็ว ขาแตพระองค               ผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยมในฝายปฏิปทา ฯ             
          [๘๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ      พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในฝายภัสสสมาจาร (มรรยาทเก่ียวดวยคําพูด) คน   บางคนในโลกนี้ ไมกลาว 
วาจาเกี่ยวดวยมุสาวาท ไมกลาววาจาสอเสียด อันทํา ความแตกราวกัน ไมกลาววาจาอันเกิดแต 
ความแขงดกีัน ไมมุงความชนะ กลาวแตวาจา ซ่ึงไตรตรองดวยปญญา อันควรฝงไวในใจ  
ตามกาลอันควร ขาแตพระองค              ผูเจริญ นี้เปนขอธรรมท่ีเยี่ยมในฝายภัสสสมาจาร ฯ      
          [๘๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนขอธรรมท่ีเยี่ยม     คือพระผูมี 
พระภาคทรงแสดงธรรมในฝายศีลสมาจารของบุรุษ คนบางคนในโลกน้ี    เปนคนมีสัจจะ มีศรัทธา  
ไมเปนคนพดูหลอกลวง ไมพูดเลียบเคียง ไมพูด     หวานลอม ไมพูดและเล็ม ไมแสวงหาลาภดวยลาภ  
เปนผูคุมครองทวารในอินทรีย     ท้ังหลาย รูจักประมาณในโภชนะ ทําความสมํ่าเสมอ  
ประกอบชาคริยานุโยค ไม     เกียจคราน ปรารภความเพียร เพงฌาน มีสติ พูดดี และมีปฏิภาณ  
มีคติ มี     ปญญาทรงจํา มีความรู ไมติดอยูในกาม มีสติ มีปญญารักษาตน เท่ียวไป ขาแต              
พระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยมในฝายศีลสมาจารของบุรุษ ฯ          
          [๘๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ     พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในฝายอนุสาสนวิธี อนุสาสนวิธี ๔ อยางเหลานี้ คือ               
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     ๑. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอ่ืน ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ   พระองควา บุคคลนี้  
เม่ือปฏิบัติตามท่ีส่ังสอน จักเปนพระโสดาบัน มีอันไม        ตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะ 
ตรัสรูในเบื้องหนา เพราะสังโยชน ๓      ส้ินไป ฯ                
     ๒. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอ่ืนดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ   พระองควา  
บุคคลนี้ เม่ือปฏิบัติตามท่ีส่ังสอน จักเปนพระสกทาคามี จักมาสูโลก      นี้อีกคราวเดยีวเทานั้น  
แลวจักทําท่ีสุดแหงทุกข เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป และ  เพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง ฯ            
     ๓. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอ่ืน ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ  พระองควา  
บุคคลนี้ เม่ือปฏิบัติตามท่ีส่ังสอน จักเปนพระอนาคามีผูเปนอุปปาติกะ   ปรินิพพานในภพท่ีเกิดนั้น  
ไมตองกลับมาจากโลกน้ัน เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕    ส้ินไป ฯ                
     ๔. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอ่ืน ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ   พระองควา  
บุคคลนี้ เม่ือปฏิบัติตามท่ีส่ังสอน จักไดบรรลุเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป จักทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยมในฝายอนุสาสนวิธี ฯ      
          [๘๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ      พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในฝายวิมุตติญาณของบุคคลอ่ืน คือ               
     ๑. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอ่ืน ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองควา  
บุคคลนี้จักเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง     มีอันจะตรัสรูใน 
เบ้ืองหนา เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป ฯ     
     ๒. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอ่ืน ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ พระองควา  
บุคคลนี้จักเปนพระสกทาคามี จักมาสูโลกน้ีอีกคราวเดยีวเทานั้น แลว   จักทําท่ีสุดแหงทุกข  
เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป และเพราะราคะโทสะและโมหะ   เบาบาง ฯ                
     ๓. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอ่ืน ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ  พระองควา  
บุคคลนี้จักเปนพระอานาคามีผูอุปปาติกะปรินิพพานในภพท่ีเกดินัน้ ไม      ตองกลับมาจากโลกน้ัน  
เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ส้ินไป ฯ  
     ๔. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอ่ืน ดวยมนสิการโดยชอบ      เฉพาะพระองควา  
บุคคลนี้จักไดบรรลุเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได       เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   
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จักทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เองในปจจุบันเขาถึงอยู      ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยม  
ในฝายวิมุตติญาณของบุคคลอ่ืน ฯ               
          [๘๗] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ      พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในฝายสัสสตวาทะ สัสสตวาทะ ๓ เหลานี้ คือ       
     สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเคร่ืองเผากิเลส    อาศัยความเพียร 
ท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัย         มนสิการโดยชอบ  
แลวบรรลุเจโตสมาธิ ท่ีเม่ือจิตต้ังม่ันแลว ยอมตามระลึกถึง        ขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนได 
หลายประการ คือตามระลึกชาติได หนึ่งชาติบาง        สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง  
สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง    สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พัน 
ชาติบาง แสนชาติบาง หลายรอยชาติบาง หลายพันชาติบาง หลายแสนชาติบางวาในภพ โนน  
เรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น     เสวยสุขเสวยทุกข 
อยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนัน้แลว       ไดไปเกิดในภพโนน แมใน 
ภพนัน้เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข 
เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุ เพียงเทานั้น คร้ันจุตจิากภพนั้นแลว ไดมาบังเกิดในภพน้ี  
ยอมตามระลึกถึงขันธ          ท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ  
ดวย   ประการฉะนี้ เขากลาวอยางนี้วา ขาพเจารูกาลที่เปนอดีตไดวา โลกพินาศแลวหรือเจริญ 
ข้ึนแลว อนึ่ง ขาพเจารูกาลทีเ่ปนอนาคตไดวา โลกจักพินาศ หรือจัก   เจริญข้ึน อัตตาและโลก 
เท่ียงคงท่ี ตั้งอยูม่ันดจุยอดภูเขา ตั้งอยูม่ันดจุเสาระเนยีด    สวนเหลาสัตวนั้นยอมแลนไป  
ยอมทองเท่ียวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตส่ิงท่ี      เท่ียงเสมอ คงมีอยูแท นี้เปนสัสสตวาทะขอท่ี ๑ ฯ       
     ขาแตพระองคผูเจริญ ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลก    นี้ อาศัย 
ความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งม่ัน อาศัยความประกอบ  เนืองๆ อาศัยความไม 
ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิท่ี    เม่ือจิตต้ังม่ันแลว ยอมตามระลึกขันธ 
ท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ   คือตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนได 
สังวัฏกัปววิัฏกัปหนึ่งบาง สองบาสามบาง ส่ีบาง หาบาง สิบบางวาในภพโนน  
เรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น   มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนัน้ เสวยสุขเสวยทุกข  
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อยางนั้นๆ มีกาํหนด อายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนัน้แลว ไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตาม 
ระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ      ดวย 
ประการฉะนี้ เขากลาวอยางนี้วา ขาพเจารูกาลที่เปนอดีตไดวา โลกพินาศแลว    หรือเจริญ 
ข้ึนแลว อนึ่ง ขาพเจารูกาลทีเ่ปนอนาคตไดวา โลกจักพินาศ หรือจัก     เจริญข้ึน อัตตาและ 
โลกเท่ียง คงท่ี ตั้งอยูม่ันดจุภูเขา ตั้งอยูม่ันดจุเสาระเนยีด สวน  เหลาสัตวนั้นยอมแลนไป  
ยอมทองเท่ียวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตส่ิงท่ีเท่ียงเสมอ       คงมีอยูแท นี้เปนสัสสตวาทะขอท่ี ๒ ฯ  
     ขาแตพระองคผูเจริญ ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัย 
ความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ  อาศัยความไม 
ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิท่ีเม่ือจิตต้ังม่ันแลวยอมตามระลึกถึงขันธ 
ท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนหลายประการ คือตามระลึก        ถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดสิบ 
สังวัฏกัปววิัฏกัปบาง ยี่สิบบาง สามสิบบาง      ส่ีสิบบางวา ในภพโนนเราไดมีช่ืออยางนั้น  
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น      มีอาหารอยางนัน้เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนด 
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติ       จากภพนั้นแลว ไดมาบังเกิดในภพน้ี ยอมตามระลึกถึงขันธท่ีเคย 
อาศัยอยูในกาล     กอนไดหลายประการ พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เขา กลาว 
อยางนี้วา ขาพเจารูกาลที่เปนอดีตไดวา โลกพินาศแลว หรือเจริญข้ึนแลว      อนึ่ง ขาพเจารูกาล 
ท่ีเปนอนาคตไดวา โลกจักพนิาศ หรือจักเจริญข้ึน อัตตาและ           โลกเท่ียง คงท่ี ตั้งอยูม่ัน 
ดุจยอดภูเขา ตัง้อยูม่ันดจุเสาระเนียด สวนเหลาสัตว       นั้น ยอมแลนไป ยอมเท่ียวไป  
ยอมจุติ ยอมเกิด แตส่ิงท่ีเท่ียงเสมอ คงมี          อยูแท นีเ้ปนสัสสตวาทะขอท่ี ๓ ฯ      
     ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยม ในฝายสัสสตวาทะ ฯ       
          [๘๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ       พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในฝายบุพเพนิวาสานุสติญาณ ขาแตพระองคผูเจริญ  สมณะหรือพราหมณบางคน 
ในโลกน้ีอาศัยความเพียรเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความ   เพียรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ  
อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการ โดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิท่ีเม่ือจิตต้ังม่ันแลว ยอมตาม 
ระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัย       อยูในกาลกอนไดหลายประการ คือตามระลึกไดหนึ่งชาติบาง สอง 
ชาติบาง สามชาติ   บาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง   
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สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติ    บาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง  
หลายสังวัฏกปั บาง หลายววิัฏกัปบาง หลายสังวัฎววิัฏกปับางวา ในภพโนน เราไดมีช่ือ 
อยาง   นั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข อยางนั้นๆ  
มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนัน้  
เราก็มีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มี   อาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข 
อยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ัน    จุติจากภพนัน้แลว ไดมาบังเกิดในภพน้ี ยอมตาม 
ระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวย 
ประการฉะนี้ ฯ    
     ขาแตพระองคผูเจริญ สัตวท้ังหลายท่ีมีชาติอันไมอาจนับไดดวยวธีิคํานวณ     หรือวิธีนับ  
ก็ยังมีอยู แมภพซ่ึงเปนท่ีๆ เขาเคยอาศัยอยู คือรูปภพ อรูปภพ   สัญญีภพ อสัญญีภพ  
เนวสัญญีนาสัญญีภพ [ท่ีไมอาจนับได] กย็งัมี ยอมตามระลึก      ถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอน 
ไดหลายประการ พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ         ดวยประการฉะน้ี ขาแตพระองคผูเจริญ  
นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยม ในฝายบุพเพนวิาสานุสติญาณ ฯ       
          [๘๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ     พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในฝายรูจุตแิละอุปบัติของสัตวท้ังหลาย ขาแตพระองคผูเจริญ สมณะหรือ 
พราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเคร่ืองเผา  กิเลส อาศัยความเพียรท่ีตั้งม่ัน อาศัย 
ความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท          อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ  
ท่ีเม่ือจิตต้ังม่ันแลว เขายอมเห็นหมู          สัตวท่ีกําลังจุต ิกําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี  
มีผิวพรรณทราม ไดดี              ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึง 
หมูสัตว ผูเปน     ไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  
ติเตียน   พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เบ้ืองหนาแตตาย เพราะ 
กายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้    ประกอบดวยกายสุจริต  
วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ 
สัมมาทิฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม       เขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เขายอมเห็น 
หมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว     ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม  
ไดดี ตกตาย ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป  
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ตามกรรม ดวยประการฉะนี ้ขา         แตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยมในฝายรูจตุิและอุปบัติของ 
สัตวท้ังหลาย ฯ        
          [๙๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซ่ึงเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ             พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมในฝายอิทธิวธีิ อิทธิวิธี ๒ อยางเหลานี้ คือ  
     ๑. ฤทธ์ิท่ีประกอบดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธิ ไมเรียกวาเปนของ     พระอริยะ มีอยู ฯ       
     ๒. ฤทธ์ิท่ีปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ เรียกวาเปนของพระอริยะ      มีอยู ฯ                
     ๑. ขาแตพระองคผูเจริญ ฤทธ์ิท่ีประกอบดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธิ ท่ีไมเรียกวา 
เปนของพระอริยะนัน้ เปนไฉน คือสมณะหรือพราหมณบางคนใน    โลกนี้ อาศัยความเพียร 
เคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความ               ประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท  
อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโต      สมาธิท่ีเม่ือจิตต้ังม่ันแลว เขาไดบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ  
คือคนเดียวเปนหลาย        คนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฎก็ได ทําใหหายไปก็ได  
ทะลุฝา  กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางกไ็ด ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดนิเหมือน 
ในน้ํากไ็ด เดนิบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได เหาะไปในอากาศ เหมือนนกก็ได 
ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมากดวยฝามือกไ็ด ใชอํานาจทางกายไปตลอด 
พรหมโลกก็ได ขาแตพระองคผูเจริญ นี้ฤทธ์ิท่ีประกอบ     ดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธิ 
 ไมเรียกวาเปนของพระอริยะ ฯ  
     ๒. สวนฤทธ์ิท่ีปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ ท่ีเรียกวาเปนของพระอริยะ   นัน้ 
เปนไฉน คือ ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ ถาหวังอยูวาเราพงึมีสัญญาในส่ิงปฏิกูล    วาไมปฏิกูลอยู  
ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในส่ิงปฏิกูลนั้นวาไมปฏิกูลอยู ถาหวังอยูวา  เราพงึมีสัญญาในส่ิงไมปฏิกูลวา 
เปนส่ิงปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในส่ิงไม        ปฏิกลูนั้นวาเปนส่ิงปฏิกูลอยู ถาหวังอยูวา 
 เราพึงมีสัญญาในส่ิงท้ังท่ีปฏิกูลและไม  ปฏิกูล วาไมปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในส่ิงท้ังท่ีปฏิกูล 
และไมปฏิกูลนั้น วาไม ปฏิกูลอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีสัญญาในส่ิงท้ังปฏิกูลและไมปฏิกูล 
วาเปนส่ิงปฏิกลู   อยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในส่ิงท้ังท่ีปฏิกูลและไมปฏิกลูนั้นวาเปนส่ิงปฏิกูลอยู  
ถา  หวังอยูวา เราพึงละวางส่ิงท่ีเปนปฏิกูลและไมเปนปฏิกูลท้ัง ๒ นั้นเสีย แลววางเฉยมีสติ 
สัมปชัญญะ ก็ยอมเปนผูวางเฉยในส่ิงนัน้ท่ีเปนปฏิกูลและไมเปนปฏิกูล     นั้นเสีย มีสติสัมปชัญญะ 
อยู นี้ฤทธ์ิท่ีปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ ท่ีเรียกวา       เปนของพระอริยะ ขาแตพระองคผูเจริญ   
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นี้เปนขอธรรมท่ีเยี่ยมในฝายอิทธิวิธี        พระผูมีพระภาคยอมทรงรูขอธรรมน้ันไดท้ังส้ิน เม่ือทรงรู 
ขอธรรมนั้นไดท้ังส้ิน ก็    ไมมีขอธรรมอ่ืนท่ีจะตองทรงรูยิ่งข้ึนไปกวานั้น ซ่ึงไมมีสมณะหรือพราหมณ 
อ่ืนท่ีรูยิ่ง              แลว จะมีความรูยิ่งข้ึนไปกวาพระองคในฝายอิทธิวิธี ฯ  
          [๙๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ส่ิงใดอันกุลบุตรผูมีศรัทธาปรารภความเพียร      มีความ 
เพียรม่ัน จะพงึถึงดวยเร่ียวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความ บากบ่ันของบุรุษ 
 ดวยความเอาธุระของบุรุษ ส่ิงนั้นอันพระผูมีพระภาคไดบรรลุ       เต็มท่ีแลว อนึ่ง พระผูมีพระภาค 
ไมทรงประกอบความพัวพันดวยความสุขในกามซ่ึงเปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน 
 ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน และไมทรงประกอบการทําตนใหลําบากเปนทุกข  
ไมใชของพระ     อริยะ ไมประกอบดวยประโยชน อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงไดฌาน ๔ อันลวง    
กามาวจรจิตเสีย ใหอยูสบายในปจจุบัน ไดตามประสงค ไดไมยาก ไมลําบาก   
ถาเขาถามขาพระองคอยางนีว้า ดูกรทานสารีบุตร สมณะหรือพราหมณเหลาอ่ืนท่ี ไดมี 
ในอดีต ทานท่ีมีความรูเยีย่มยิง่กวาพระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม  
เม่ือเขาถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวาไมมี ถาเขาถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอ่ืน 
ท่ีจักมีในอนาคต ทานท่ีมีความรูเยี่ยมยิ่งกวาพระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณจัก      มีไหม เม่ือเขา 
ถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวา ไมมี ถาเขาถามวา สมณะ  หรือพราหมณเหลาอ่ืนท่ีมีอยูใน 
ปจจุบัน ทานท่ีมีความรูเสมอเทากับพระผูมีพระภาค     ในสัมโพธิญาณมีอยูไหม เม่ือเขาถามอยางนี้  
ขาพระองคก็พงึตอบวาไมมี ถาเขา            ถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอ่ืนท่ีไดมีในอดีต ทานท่ีมี 
ความรูเสมอเทากับ              พระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม เม่ือเขาถามอยางนี้ ขาพระองค 
พึงตอบวามีอยู ถาเขาถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอ่ืนท่ีจักมีในอนาคต ทานที่มีความรู     
เสมอเทากับพระผูมีพระภาค ในสัมโพธิญาณจักมีไหม เม่ือเขาถามอยางนี้ ขา พระองคพึง 
ตอบวา มีอยู ถาเขาถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอ่ืนท่ีมีอยูใน      ปจจุบัน ทานท่ีมีความรูเสมอ 
เทากับพระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม เม่ือเขา  ถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวา ไมมี  
ก็ถาเขาถามขาพระองควา เหตุไรทานจึงตอบ  รับเปนบางอยาง ปฏิเสธเปนบางอยาง เม่ือเขาถาม 
อยางนี้ ขาพระองคพึงตอบเขาวา          นี่แนทาน ขอนี้ ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะพระพักตร ไดรับ 
เรียนมาเฉพาะพระพักตร      พระผูมีพระภาควา พระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายในอดีต เปน  
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ผูมีความรู    เสมอเทากับเราในสัมโพธิญาณ ขอนี้ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะพระพักตร ไดรับเรียนมา 
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย     ในอนาคต จักเปนผูมี 
ความรูเสมอเทากับเราในสัมโพธิญาณ ขอนี้ขาพเจาไดสดับมา        เฉพาะพระพักตร ไดรับเรียนมา 
เฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาควา ขอท่ีพระ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค จะเกดิ 
พรอมกันในโลกธาตุเดียวกนันั้น   ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส นั่นเปนฐานะท่ีจะมีไมได ฯ      
          [๙๒] ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือขาพระองคถูกเขาถามอยางนี้ ตอบ   อยางนี้ จะนับวา 
เปนผูกลาวตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวแลวแล ไม        ช่ือวากลาวตูพระผูมีพระภาค 
ดวยคําไมจริงแลหรือ ช่ือวาแกไปตามธรรมสมควรแก   ธรรมแลหรือ ท้ังการโตตอบอันมีเหต ุ
อยางไรๆ มิไดมาถึงสถานะอันควรติเตียน แลหรือ ฯ                
     ถูกแลวสารีบุตร เม่ือเธอถูกเขาถามอยางนี้   แกอยางนีน้ับวาเปนผูกลาวตามพุทธพจน 
ท่ีเรากลาวแลวทีเดียว ไมช่ือวากลาวตูเราดวยคําไมจริง ช่ือวาแก      ไปตามธรรมสมควรแกธรรม  
ท้ังการโตตอบอันมีเหตุอยางไรๆ ก็มิไดมาถึงสถานะ อันควรติเตียน ฯ         
          [๙๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดกราบทูลวา      ขาแตพระองค 
ผูเจริญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา มีอยูแก 
พระตถาคตผูทรงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยางนี้ แตไมทรงแสดงพระองคใหปรากฎ ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดเห็น       ธรรมแมสักขอหนึ่งจากธรรมของพระองคนี้ใน 
ตนแลว พวกเขาจะตองยกธงเท่ียว  ประกาศ ดวยเหตุเพียงเทานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ  
นาอัศจรรยนกั ไมเคยมี             มา ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลามีอยูแกพระตถาคตผูทรงมี 
ฤทธ์ิ    มีอานุภาพมากอยางนี้ แตไมทรงแสดงพระองคใหปรากฏ ฯ     
     ดูกรอุทายี เธอจงดูความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลาของตถาคต ผูมีฤทธ์ิมี 
อานุภาพมากอยางนี้ แตไมแสดงตนใหปรากฏ เพราะเหตุนั้นถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก  
ไดเหน็ธรรมแมสักขอหนึ่งจากธรรมของเรานี้ในตน     แลว พวกเขาจะตองยกธงเท่ียวประกาศ ดวย 
เหตุเพยีงเทานัน้ ดูกรอุทายี เธอ จงดูความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลาของตถาคต  
ผูมีฤทธ์ิมีอานุภาพ     มากอยางนี้ แตไมแสดงตนใหปรากฏ ฯ  
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     คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาค ตรัสกะทานพระสารีบุตรวา เพราะเหตุนัน้แล   สารีบุตร  
เธอพึงกลาวธรรมปริยายนี้เนืองๆ แกภกิษ ุภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกาท้ัง     หลายในธรรมวินัยนี้  
ดูกรสารีบุตรความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตซ่ึงจัก    ยังมีอยูบางแกโมฆบุรุษท้ังหลาย  
พวกเขาจักละเสียได เพราะไดฟงธรรมปริยายนี้ ฯ          
     ทานพระสารีบุตร ไดประกาศความเล่ือมใสของตนน้ี เฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค  
ดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น คําไวยากรณนี้ จึงมีช่ือวา  "สัมปสาทนียะ" ดังนี้แล ฯ                
                    จบ สัมปสาทนียสูตร ท่ี ๕            
                        ___________      
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                    ๖. ปาสาทิกสูตร (๒๙)                
          [๙๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปราสาทในสวนอัมพวนัของพวก     ศากยะ มีนามวา  
เวธัญญา ในสักกชนบท ก็สมัยนั้นแล นิครณฐนาฏบุตร         ทํากาละแลวท่ีเมืองปาวาไมนานนกั  
เพราะกาลกิริยาของนิครณฐนาฏบุตรนั้น พวกนคิรณฐแตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก เกิดบาด 
หมางกัน เกิดทะเลาะวิวาทกัน   ข้ึน เสียดแทงกันและกนัดวยหอกคือปากอยูวา ทานไมรูท่ัวถึงธรรม 
วินัยนี้ ขาพเจา      รูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ทานจักรูท่ัวธรรมวนิัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจา     
ปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควร     จะกลาวกอน  
ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน     ขอท่ีทานเคยชํ่าชองมาผัน 
แปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจา            ขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย  
มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ คงมีแต ความตายเทานัน้ จะเปนไปในพวกสาวกของนิครณฐ 
นาฏบุตร พวกสาวกของ          นิครณฐนาฏบุตรแมเหลาใด ท่ีเปนคฤหัสถผูนุงขาวหมขาว พวกสาวก 
แมเหลานัน้            มีอาการเบ่ือหนาย คลายความรัก รูสึกทอถอย ในพวกสาวกของนคิรณฐนาฏบุตร   
โดยเหตุท่ีธรรมวินัยอันนิครณฐนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรม     ท่ีจะนําผู 
ปฏิบัติใหออกจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมท่ีทาน    ผูเปนสัมมาสัมพุทธะ 
ประกาศไว เปนธรรมวินัยมีท่ีพํานักอันทําลายเสียแลว เปนธรรมวินัยไมมีท่ีพึ่งพาอาศัย ฯ          
          [๙๕] คร้ังนั้น สามเณรจุนทะอยูจําพรรษาในเมืองปาวา ไดเขาไปหา    ทานพระอานนทซ่ึง 
อยูในสามคาม คร้ันกราบไหวทานพระอานนทแลว ไดนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ได 
กลาวกะทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ      นิครณฐนาฏบุตร ทํากาละแลวท่ีเมืองปาวาไมนาน 
นัก เพราะกาลกิริยาของนิครณฐ        นาฏบุตรนั้น พวกนิครณฐแตกกนัแลว เกิดแยกกันเปนสอง 
พวก ฯลฯ โดยเหตุ  ท่ีธรรมวนิัยอันนิครณฐนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรม 
วินัยท่ี        จะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได ไมเปนไปเพือ่ความสงบระงับ ไมใชธรรมวินัยท่ี ทานผู  
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เปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว เปนธรรมวินัยมีท่ีพํานกัอันทําลายเสียแลว    เปนธรรมวินัยไมมีท่ี 
พึ่งพาอาศัย ฯ    
เม่ือสามเณรจนุทะกลาวแลวอยางนี้ ทานพระอานนทไดกลาวกะสามเณรจุนทะวา อาวุโส  
จุนทะ มีมูลเหตุแหงถอยคํานี ้เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจาละ อาวุโส จนุทะ มาเถิด เราจักเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาค ณ ท่ีประทับ คร้ันแลว   พึงทูลบอกเร่ืองนี้ แดพระผูมีพระภาค สามเณร 
จุนทะรับคําของทานพระอานนท  แลว    
     ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทและสามเณรจุนทะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ คร้ันแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว  
ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ สามเณรจุนทะนี้ ไดบอก 
อยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ นิครณฐนาฏ  บุตรทํากาละแลวท่ีเมืองปาวาไมนานนกั เพราะกาล 
กิริยาของนิครณฐนาฏบุตรนัน้    พวกนิครณฐนาฏบุตรแตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก ฯลฯ  
โดยเหตุท่ีธรรมวินัย   อันนิครณฐนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยท่ีจะนํา 
ผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพือ่ความสงบระงับ ไมใชธรรมวินัยท่ีทานผูเปน  สัมมาสัม 
พุทธะประกาศไว เปนธรรมวินัยมีท่ีพํานกัอันทําลายเสียแลว เปนธรรมวินัยไมมีท่ีพึง่พาอาศัย  
ดังนี้ ฯ       
          [๙๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจนุทะ ขอนีย้อมมีไดอยางนัน้ ใน ธรรมวนิัยท่ี 
ศาสดากลาวไวไมด ีประกาศไวไมด ีไมเปนธรรมวินัยท่ีจะนําผู ปฏิบัตใิหออกไปจากทุกขได ไม 
เปนไปเพื่อความสงบระงับ ไมใชธรรมวินยั  ท่ีทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว อยางนี้แล  
ดูกรจุนทะ ศาสดาในโลกนี้ไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมก็เปนธรรมอันศาสดาน้ันกลาวไว 
ไมดี ประกาศ ไวไมดี ไมเปนธรรมท่ีจะนาํผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความ 
สงบระงับ ไมใชธรรมท่ีทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตสาวกไม เปนผูปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม ไมเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตามธรรม และยอมประพฤติหลีก 
เล่ียงจากธรรมนั้น สาวกน้ันเปนผูอันใครๆ พึงกลาว   อยางนี้วา ดกูรอาวโุส เปนลาภของทาน 
นั้นละ ทานนัน้ไดดแีลว ศาสดาของทานไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมเลาก็เปนธรรมท่ี 
ศาสดาน้ันกลาวไวไมดี ประกาศ ไวไมดี ไมเปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไม  
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เปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมท่ีทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตทานไมเปนผู                
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตามธรรมและ      ยอม 
ประพฤติหลีกเล่ียงจากธรรมนั้น ดวยเหตุดงันี้แล จุนทะ แมศาสดาก็เปนผูควร      ติเตียนในธรรม 
นั้น แมธรรมกค็วรติเตียนในธรรมนั้น สวนสาวกควรสรรเสริญใน  ธรรมนั้นอยางนี้ ดกูรจุนทะ  
ผูใดแลพึงกลาวกะสาวกเห็นปานนั้นอยางนี้วา ทาน    จงมาปฏิบัติตามธรรมท่ีศาสดาของทานแสดง 
แลว บัญญัติไวแลวเถิด ผูท่ีชักชวน    ผูท่ีถูกชักชวนแลวยอมปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น  
คนท้ังหมดนัน้จะประสบส่ิงท่ี       ไมใชบุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวา  
ขอนี้ยอมมีใน ธรรมวินัยท่ีศาสดากลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยท่ีจะนําผูปฏิบัติให 
ออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมวินัยท่ีทานผูเปน    สัมมาสัมพุทธะ  
ประกาศไว อยางนี้แล ฯ    
          [๙๗] ดกูรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกน้ีไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และ  ธรรมเลาก็เปน 
ธรรมอันศาสดานั้นกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมท่ีจะ  นําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกข 
ได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมท่ีทาน     ผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว และสาวก 
ก็เปนผูปฏิบัติสมควรแกธรรม เปนผู     ปฏิบัติชอบยิ่ง เปนผูประพฤติตามธรรม ยอมสมาทานธรรม 
นั้นประพฤติ สาวก    นั้นเปนผูอันใครๆ พึงกลาวอยางนีว้า ดูกรอาวุโส ไมเปนลาภของทานนั้น  
ทานนั้นไดไมดีแลว ดวยวา ศาสดาของทานไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมเลาก็เปนธรรมท่ี 
ศาสดาน้ันกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติ ใหออกไปจากทุกขได ไม 
เปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมท่ีทานผูเปนสัมมา สัมพุทธะประกาศไว ท้ังตัวทานก็เปนผู 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง เปนผูประพฤติตามธรรม ยอมสมาทานธรรมน้ัน 
ประพฤติ ดวยเหตุดังนีแ้ล   จนุทะ แมศาสดาก็เปนผูควรติเตียนในธรรมนั้น แมธรรม 
ก็ควรติเตียนในธรรมนั้น       แมสาวกก็เปนผูควรติเตียนในธรรมนั้น อยางนี้ ดกูรจุนทะ ผูใดแล 
พึงกลาวกะสาวกเห็นปานนัน้อยางนีว้า ทานเปนผูปฏิบัติเพื่อธรรมอันควรรู จักยังธรรมอันควร รู 
ใหสําเร็จไดโดยแท ผูท่ีสรรเสริญ ผูท่ีไดรับสรรเสริญ ผูท่ีไดรับสรรเสริญแลว ปรารภความเพียร 
โดยประมาณย่ิง คนท้ังหมดนั้น จะประสบสิ่งท่ีไมใชบุญเปนอัน   มาก ขอนั้นเพราะเหตุไร  
ดูกรจุนทะ เพราะวาขอนีย้อมมีในธรรมวนิัยท่ีศาสดากลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวนิัย 
ท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกข       ได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมวินัยท่ีทานผูเปน 
สัมมาสัมพุทธะ        ประกาศไว อยางนี้แล ฯ  
          [๙๘] ดกูรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกน้ีเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรม  เลาก็เปนธรรม 
อันศาสดาน้ันกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมท่ีจะนําผู ปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได   
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เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมท่ีทานผูเปน  สัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตสาวกไมเปนผู 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตามธรรม ยอมประพฤติ 
หลีกเล่ียงจากธรรมนั้น            สาวกนั้นเปนผูอันใครๆ พึงกลาวอยางนีว้า ดูกรอาวุโส ไมเปนลาภ 
ของทานนั้น          ทานนั้นไดไมดีแลว ดวยวาศาสดาของทานเปนพระสัมมาสัมพุทธะ และธรรม    
เลาก็เปนธรรมอันพระศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมท่ีจะ  นําผูปฏิบัติให 
ออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมท่ีทานผู  เปนพระสัมมาสัมพุทธะประกาศไว  
แตวาตัวทานไมเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแก ธรรม ไมเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตาม 
ธรรม และยอมประพฤติหลีก เล่ียงจากธรรมนั้น ดวยเหตุดังนี้แล จนุทะ แมศาสดากค็วร 
สรรเสริญในธรรมนั้น     แมธรรมก็ควรสรรเสริญในธรรมนั้น แตวาสาวกควรติเตียนในธรรมนั้น 
อยางนี้  ดกูรจนุทะ ผูใดแลพงึกลาวกะสาวกเห็นปานนั้นอยางนี้วา ทานจงมาปฏิบัติตามธรรมท่ี 
พระศาสดาของทานแสดงแลว บัญญัติแลวเถิด ผูท่ีชักชวน ผูท่ีถูกชักชวน    ผูท่ีถูกชักชวนแลว 
ยอมปฏิบัติเพือ่ความเปนอยางนั้น คนท้ังหมดนั้น จะประสบ     บุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุ 
ไร ดูกรจุนทะ เพราะวาขอนีย้อมมีในธรรมวินัย     ท่ีศาสดากลาวไวดแีลว ประกาศไวดีแลว  
เปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกไป         จากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมท่ีทานผู 
เปนพระสัมมาสัมพุทธะ    ประกาศไวอยางนี้แล ฯ   
          [๙๙] ดกูรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกน้ีเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมเลาก็เปนธรรม 
อันศาสดาน้ันกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมท่ีจะนําผู   ปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได  
เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมอันทานผูเปน  สัมมาสัมพุทธะประกาศไว ท้ังสาวกก็เปนผู 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง เปนผูประพฤติตามธรรม ยอมสมาทานธรรม 
นั้นประพฤติ สาวก    นั้นเปนผูอันใครๆ พึงกลาวอยางนีว้า ดูกรอาวุโส เปนลาภอยางยิ่งของ 
ทานนั้น     ทานนั้นไดดีแลว ดวยวาพระศาสดาของทานกเ็ปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระธรรมเลาก็เปนธรรมอันพระศาสดานัน้กลาวไวดแีลว ประกาศไวดแีลว เปนธรรมท่ีจะนําผู 
ปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรม ท่ีทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธะ 
ประกาศไว ท้ังตัวทานกเ็ปนผูปฏิบัติธรรมสมควร     แกธรรม เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง เปนผูประพฤติ 
ตามธรรม ยอมสมาทานธรรมน้ัน ประพฤติ ดวยเหตุดังนี้แล จุนทะ แมศาสดาก็ควรไดรับ 
สรรเสริญในธรรมนั้น   แมธรรมก็ควรไดรับสรรเสริญในธรรมนั้น แมสาวกเลาก็ควรไดรับ 
สรรเสริญใน  ธรรมนั้นอยางนี้ ดูกรจนุทะ ผูใดแลพึงกลาวกะสาวกเห็นปานนั้นอยางนี้วา ทาน  
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เปนผูปฏิบัติเพือ่ธรรมอันควรรู จักยังธรรมอันควรรูใหสําเร็จไดโดยแท ผูท่ีสรร เสริญ ผูท่ีได 
รับสรรเสริญ ผูท่ีไดรับสรรเสริญแลวยอมปรารภความเพียรโดย      ประมาณยิ่ง คนท้ังหมดนัน้จะ 
ประสบบุญเปนอันมาก ขอนัน้เพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ        เพราะวาขอนี้ยอมมีในธรรมวินัยท่ี 
ศาสดากลาวไวดีแลว ประกาศไวดแีลว เปน       ธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัตใิหออกไปจากทุกขได เปนไป 
เพื่อความสงบระงับ เปนธรรม         ท่ีทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว อยางนี้แล ฯ       
          [๑๐๐] ดูกรจุนทะ ศาสดาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดข้ึนแลว ในโลกน้ี และ 
ธรรมอันพระศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดแีลว เปนธรรมท่ี       นําผูปฏิบัติใหออกไปจาก 
ทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมท่ีทานผู     เปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตวาสาวก 
ท้ังหลายของศาสดาน้ัน เปนผูไมรูแจง        อรรถในพระสัทธรรมและพรหมจรรยอันบริบูรณส้ินเชิง  
เปนปาพจนอันศาสดาของ สาวกเหลานัน้ทําใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไว 
พรอมแลวทําใหมีปาฏิหาริยพอท่ีเทพดามนุษยท้ังหลายประกาศไดดวยดีแกสาวกเหลานั้น คร้ัน          
ตอมา ความอันตรธานยอมมีแกศาสดาของสาวกเหลานัน้ ดูกรจนุทะ ศาสดาเห็น   ปานนี้แล  
เปนผูทํากาละแลว ยอมเปนเหตุเดือดรอนในภายหลังแกสาวกท้ังหลาย     ขอนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะวาศาสดาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะไดเกิดแลว   ในโลก และธรรมเลาก็เปนธรรม 
อันศาสดาน้ันกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว  เปนธรรมท่ีนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปน 
ไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรม ท่ีทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตวาเราท้ังหลายไมได 
เปนผูรูแจงอรรถใน  พระสัทธรรม และพรหมจรรยอันบริบูรณส้ินเชิง ไมไดเปนปาพจนอันเราท้ัง 
หลาย  ทําใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมีปาฏิหาริย     พอท่ี 
เทพดามนษุยท้ังหลายประกาศไดดวยดี คร้ันตอมา ความอันตรธานยอมมีแก     ศาสดาของเราท้ังหลาย  
ดูกรจุนทะ ศาสดาเห็นปานนี้แล ทํากาละแลวยอมเปนเหตุเดือดรอนในภายหลังแกสาวกท้ังหลาย ฯ     
          [๑๐๑] ดูกรจุนทะ อนึง่ พระศาสดาผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธะ   เกิดข้ึนแลวใน 
โลกน้ี และธรรมเลาก็เปนธรรมอันพระศาสดานั้นกลาวไวดีแลวเปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออก 
ไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมท่ีทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธะประกาศไว  
และสาวกท้ังหลายของศาสดาน้ันเปนผูรูแจงอรรถในสัทธรรม และพรหมจรรยอันบริบูรณส้ินเชิง  
เปนปาพจนอัน  ศาสดานั้นทําใหแจงแลว  ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไวพรอมแลว ทํา  
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ใหมีปาฏิหาริย พอท่ีเทพดามนุษยท้ังหลายประกาศไดดวยดี แกสาวกเหลานั้น        คร้ันตอมา  
ความอันตรธานยอมมีแกศาสดาของสาวกเหลานั้น ดกูรจุนทะ ศาสดา  เห็นปานนี้แล ทํากาละ 
แลว ยอมไมเปนเหตุเดือดรอนในภายหลังแกสาวกท้ังหลาย    ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา 
แมศาสดาผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพทุธะก็เกิดข้ึน แลวในโลก และธรรมเลาก็เปนธรรมอันพระ 
ศาสดาน้ันกลาวไวดีแลว ประกาศไว ดแีลว เปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปน 
ไปเพื่อความสงบระงับ            เปนธรรมอันทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว และเราท้ังหลายก็ได 
เปนผูรูแจง   อรรถในสัทธรรม ท้ังพรหมจรรยอันบริบูรณส้ินเชิง ก็เปนปาพจนอันเราท้ังหลายทํา 
ใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมี    ปาฏิหาริย พอท่ีเทพดา 
มนุษยท้ังหลายประกาศไดดวยดี คร้ันตอมา ความอันตรธาน    ยอมมีแกศาสดา ดูกรจุนทะ  
ศาสดาเห็นปานนี้แล ทํากาละแลว ยอมไมเปน    เหตุเดือดรอนในภายหลังแกสาวกทั้งหลาย ฯ 
          [๑๐๒] ดูกรจุนทะ แมถาพรหมจรรย ประกอบดวยองคเหลานี้ คือ   ศาสดาไมได 
เปนเถระ ไมเปนผูรูราตรีนาน ไมเปนผูบวชนาน ไมเปนผูลวงกาล    ผานวัยมาโดยลําดับแลว 
อยางนี้ พรหมจรรยนั้นยอมไมบริบูรณดวยองคนั้น ดูกร       จุนทะ เม่ือใดแล แมถาพรหมจรรย 
ประกอบดวยองคเหลานี้ คือศาสดาเปนเถระ เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล  
ผานวัยมาโดยลําดับ อยางนี้            พรหมจรรยนั้น บริบูรณดวยองคนัน้ เม่ือนั้น ฯ          
          [๑๐๓] ดูกรจุนทะ แมถาพรหมจรรย ประกอบดวยองคเหลานี้ คือศาสดา เปนเถระ  
เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ   แตวาภกิษุท้ังหลายผูเปน 
สาวกของศาสดานั้นไมเปนเถระ ไมเปนผูเช่ียวชาญ ไม      เปนผูไดรับแนะนํา ไมเปนผูแกลวกลา  
และไมบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ      ไมสามารถเพ่ือจะกลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ ไม 
สามารถเพ่ือแสดงธรรมใหมี   ปาฏิหาริยขมข่ีปรัปปวาทท่ีเกิดข้ึนแลวไดดวยดี โดยชอบธรรม  
พรหมจรรยนัน้   ยอมไมบริบูรณดวยองคนั้น อยางนี้ ดกูรจุนทะ ในกาลใดแล แมถาพรหมจรรย                
ประกอบดวยองคเหลานี้ คือศาสดาเปนเถระ เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน    เปนผูลวง 
กาล ผานวัยมาโดยลําดับแลว และภกิษุท้ังหลายผูเปนสาวกของศาสดา      นั้น ก็เปนเถระ เปนผู 
เช่ียวชาญ เปนผูไดรับแนะนาํแลว เปนผูแกลวกลา และ     เปนผูบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจาก 
โยคะแลว สามารถเพ่ือจะกลาวพระสัทธรรมได โดยชอบ สามารถเพ่ือแสดงธรรมใหมีปาฏิหาริย  
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ขมข่ีปรับปวาทท่ีเกิดข้ึนแลวดวยดี    โดยชอบธรรม อยางนี้ พรหมจรรยนั้นยอมบริบูรณดวยองค 
นั้น ฯ             
          [๑๐๔] ดูกรจุนทะ แมถาพรหมจรรยประกอบดวยองคเหลานี้คือ ศาสดา เปนเถระ  
เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ     และภกิษุท้ังหลายผูเปน 
สาวกของศาสดานั้นกเ็ปนเถระ เปนผูเช่ียวชาญ เปนผูได       รับแนะนําแลว เปนผูแกลวกลา  
เปนผูบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะแลว   สามารถเพ่ือจะกลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ  
สามารถเพ่ือแสดงธรรมใหมี   ปาฏิหาริยขมข่ีปรัปปวาทอันบังเกิดข้ึนแลวดวยดี โดยชอบธรรม  
แตภกิษุท้ังหลาย ท่ีเปนสาวกของศาสดาน้ันท่ีเปนผูปานกลางไมมี หรือภิกษุท้ังหลายที่เปนสาวกผู           
ปานกลางมีอยู แตภกิษุท้ังหลายท่ีเปนสาวกของศาสดาน้ันท่ีเปนผูใหมไมมี ภิกษณุีท้ังหลายผู 
เปนสาวิกาของศาสดานั้นเปนผูใหมมีอยู แตภิกษณุีท้ังหลายที่เปนสาวกิา  ของศาสดานั้นท่ีเปนเถรี 
ไมมี หรือภกิษณุีท้ังหลายท่ีเปนสาวิกาของศาสดาน้ันท่ีเปน     เถรีมีอยู แตภกิษณุีท้ังหลายท่ีเปน 
สาวิกาของศาสดาน้ันท่ีเปนผูปานกลางไมมี หรือ    ภิกษณุีท้ังหลายผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นท่ีเปน 
ผูปานกลางมีอยู แตภิกษุณีท้ังหลาย    ผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นท่ีเปนผูใหมไมมี หรือภิกษณุีท้ัง 
หลายผูเปนสาวิกาของ    ศาสดาน้ันท่ีเปนผูใหมมีอยู แตอุบาสกท้ังหลายผูเปนสาวกของศาสดาน้ัน  
ท่ีเปน  คฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยไมมี หรืออุบาสกท้ังหลายผูเปนสาวกของศาสดา 
นั้น ท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยมีอยู แตอุบาสก     ท้ังหลายผูเปนสาวกของ 
ศาสดาน้ัน ท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภคกามไมมี     หรืออุบาสกท้ังหลายผูเปนสาวกของ 
ศาสดาน้ัน ท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภค   กามมีอยู แตอุบาสิกาท้ังหลายผูเปนสาวิกาของ 
ศาสดาน้ัน ท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยไมมี หรืออุบาสิกาท้ังหลายท่ีเปน 
สาวิกาของศาสดาน้ัน    ท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยมีอยู แตอุบาสิกาทั้งหลาย 
ผูเปน  สาวิกาของศาสดานั้น ท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภคกามมีอยู แตพรหมจรรย    ของ 
ศาสดาน้ัน มิไดเปนพรหมจรรยสําเร็จผลแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมาก  รูได เปนปกแผน 
พอท่ีเทพดามนุษยท้ังหลายประกาศไดดวยดี หรือพรหมจรรยของศาสดานั้น เปนพรหมจรรยสําเร็จ 
ผลแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมากรูไดเปนปกแผนพอท่ีเทพดามนุษยท้ังหลายประกาศได 
ดวยดี แตพรหมจรรยนั้นไมเปน             พรหมจรรยถึงความเลิศดวยลาภ เลิศดวยยศอยางนี้ พรหม 
จรรยนั้นยอมไม    บริบูรณดวยองคนัน้  
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 ดูกรจุนทะ เม่ือใดแล พรหมจรรยประกอบดวยองคเหลานี้    คือศาสดาเปนเถระ เปน 
ผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล ผานวัยมา     โดยลําดับ ภกิษุท้ังหลาย ผูเปนสาวก 
ของศาสดาน้ันก็เปนเถระเช่ียวชาญ ไดรับ      แนะนําแลว แกลวกลา บรรลุธรรมเปนแดนเกษม 
จากโยคะแลว สามารถเพ่ือจะ   กลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ สามารถเพ่ือแสดงธรรมใหมีปาฏิ 
หาริยขมข่ีปรัป ปวาทท่ีเกดิข้ึนแลวเสียไดดวยดี โดยชอบธรรม ภิกษุท้ังหลายท่ีเปนสาวกของ                
ศาสดาน้ัน ท่ีเปนผูปานกลางก็มีอยู ภิกษุท้ังหลายผูเปนสาวกของศาสดาน้ัน ท่ี   เปนผูใหมก็มีอยู  
ภิกษณุีท้ังหลายผูเปนสาวกิาของศาสดานั้นท่ีเปนเถรีก็มีอยู ภกิษณุีท้ังหลายผูเปนสาวกิาของศาสดา     
นั้นท่ีเปนผูใหมก็มีอยู อุบาสกท้ังหลายท่ีเปนสาวกของศาสดานั้น ท่ีเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว 
ประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู อุบาสกท้ังหลายผูเปนสาวกของศาสดาน้ัน      ท่ีเปนคฤหสัถนุงขาวหมขาว 
บริโภคกามกมี็อยู อุบาสิกาท้ังหลายท่ีเปนสาวิกาของ         ศาสดาน้ันท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว 
ประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู อุบาสิกาท้ังหลาย   ผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว 
บริโภคกามกมี็อยู และ        พรหมจรรยของศาสดานั้นกเ็ปนปาพจนสําเร็จแพรหลายกวางขวาง ชน 
เปนอันมาก  รูได เปนปกแผนพอที่เทพดามนุษยท้ังหลายประกาศไดดวยดี และถึงความ เลิศดวย 
ลาภ เลิศดวยยศแลวอยางนี้ พรหมจรรยนัน้ยอมบริบูรณดวยองคนั้น       เม่ือนั้น ฯ             
          [๑๐๕] ดูกรจุนทะ ก็บัดนี้ เราแลเปนศาสดาผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ เกิดข้ึนแลว 
ในโลก ธรรมเลาก็เปนธรรมอันเรากลาวดแีลว ประกาศดีแลว เปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออก 
จากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมอันเราผูเปนสัมมาสัมพุทธะ ประกาศไวแลว  
สาวกท้ังหลายของเราเลา ก็เปนผู     รูแจงอรรถในสัทธรรม และพรหมจรรยอันบริบูรณส้ินเชิงเลา  
ก็เปนพรหมจรรย   อันเราทําใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมี   
ปาฏิหาริยพอท่ีเทพดามนษุยท้ังหลายประกาศไดดวยดีแกเหลาสาวกแลว ดูกรจนุทะ  ก็บัดนี้  
เราแลเปนศาสดาผูเถระ ผูรูราตรีนาน ผูบวชนาน ผูลวงกาลผานวัยมา       โดยลําดับ ฯ              
          [๑๐๖] ดูกรจุนทะ ก็บัดนี้ ภกิษุสาวกของเราเปนเถระ เปนผูเช่ียวชาญ ไดรับแนะนํา 
แลว เปนผูแกลวกลา บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะแลว     สามารถเพ่ือจะกลาวพระสัทธรรม 
ไดโดยชอบ สามารถเพื่อจะแสดงธรรมใหมี       ปาฏิหาริยขมข่ีปรัปปวาทท่ีเกิดข้ึนแลวเสียไดดวยดี  
โดยชอบธรรมมีอยู ดูกรจนุทะ     บัดนี้ ภิกษุสาวกท้ังหลายของเราผูเปนเถระก็มีอยู ผูปานกลาง 
ก็มีอยู ผูใหมกมี็อยู   ดูกรจนุทะ บัดนี้ ภิกษณุีสาวิกาท้ังหลายของเราผูเปนเถรีก็มีอยู ผูปานกลาง 
ก็มีอยู     ผูใหมก็มีอยู ดกูรจนุทะ อุบาสกสาวกท้ังหลายของเราผูเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว    
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ประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู บริโภคกามกมี็อยู ดูกรจนุทะ บัดนี้ อุบาสิกา   สาวิกาท้ังหลายของเรา 
ผูเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู บริ           โภคกามก็มีอยู ดูกรจุนทะ อนึ่ง  
ในบัดนี้ พรหมจรรยของเราก็สําเร็จผลแพรหลาย        กวางขวาง ชนเปนอันมากรูได เปนปกแผน 
พอท่ีเทพดามนุษยท้ังหลายประกาศไว     ดวยดีแลว ฯ            
          [๑๐๗] ดูกรจุนทะ เทาท่ีศาสดาท้ังหลายเกิดข้ึนแลวในโลก ในบัดนี้    เราไมพจิารณาเหน็ 
ศาสดาอ่ืนสักผูหนึ่งผูถึงความเลิศดวยลาภ เลิศดวยยศเหมือน         เรา ดกูรจุนทะ อนึ่ง เทาท่ีสงฆ 
หรือคณะเกิดข้ึนแลวในโลกในบัดนี้ เราไม พิจารณาเหน็สงฆหรือคณะสักหมูหนึ่งหรือคณะหนึ่ง  
ซ่ึงถึงความเลิศดวยลาภ เลิศ             ดวยยศเหมือนภิกษสุงฆเลย ดูกรจนุทะ บุคคลเม่ือกลาวโดยชอบ 
พึงกลาว       พรหมจรรยนั้นใดวา เปนพรหมจรรยสมบูรณดวยอาการทัง้ปวง บริบูรณดวยอาการทั้งปวง  
ไมหยอนไมยิง่ อันศาสดากลาวไวดีแลว บริบูรณส้ินเชิง ประกาศไว           ดีแลว ดงันี้ บุคคลเม่ือ 
กลาวโดยชอบ พึงกลาวพรหมจรรยนั้นนี้แหละวา เปน       พรหมจรรยสมบูรณดวยอาการท้ังปวง  
บริบูรณดวยอาการท้ังปวง ไมหยอนไมยิ่ง     อันศาสดากลาวไวดีแลว บริบูรณส้ินเชิง ประกาศ 
ไวดแีลว ดังนี้ ฯ        
     ดูกรจุนทะ ไดยินวา อุทกดาบสรามบุตรกลาววาจาอยางนี้วา บุคคลเห็น อยู ช่ือวายอม 
ไมเห็น บุคคลเห็นอยูซ่ึงอะไร จึงช่ือวายอมไมเห็น บุคคลเห็นพื้น     แหงมีดโกนอันลับดีแลว  
แตจะไมเหน็คมแหงมีดโกนน้ัน ดูกรจุนทะ ขอนี้อันอุทกดาบสรามบุตรกลาววา บุคคลเห็นอยู  
ช่ือวายอมไมเห็น ดกูรจุนทะ ก็คํานี้             นั้นแล อันอุทกดาบสรามบุตรกลาวแลว เปนคําเลว เปน 
ของชาวบาน เปนของ    ปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน เพราะหมายเอา 
มีดโกน    เทานั้น ดูกรจุนทะ บุคคลเม่ือกลาวโดยชอบพงึกลาวคํานั้นใดแลวา บุคคลเห็นอยู  
ช่ือวายอมไมเห็นดังนี ้บุคคลเห็นอยูซ่ึงอะไร จึงช่ือวายอมไมเห็น    บุคคลเห็นอยูอยางนี้วา  
พรหมจรรยอันสมบูรณดวยอาการท้ังปวง บริบูรณดวย       อาการทั้งปวง ไมหยอนไมยิ่ง อันศาสดา 
กลาวไวดีแลว บริบูรณส้ินเชิง เปน   พรหมจรรยอันทานผูเปนศาสดาประกาศไวดแีลว ดังนี้  
ดวยเหตดุังน้ีแล ในคํานั้น      บุคคลพึงนําคํานี้วา บุคคลยอมไมเห็นนั้น ออกเสีย บุคคลเห็นอยู 
ซ่ึงพรหมจรรย นั้นอยางนี้วา พรหมจรรยท่ีบริสุทธ์ิกวา พึงมี ดังน้ี ดวยเหตุดังน้ีแล บุคคลพึง นํา 
คํานี้วา บุคคลยอมไมเหน็นัน้เขาไวในคํานั่น บุคคลเห็นอยูซ่ึงพรหมจรรยนั้น อยางนี้วา พรหมจรรย  
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ท่ีบริสุทธ์ิกวาพึงมี ดังน้ี ดวยเหตุดังน้ีแล บุคคลช่ือวา   ยอมไมเห็นพรหมจรรยนัน่ นีแ้หละเรียก 
วา บุคคลเห็นอยู ช่ือวายอมไมเห็น     ดูกรจุนทะ บุคคลเมื่อกลาวโดยชอบ พึงกลาวพรหมจรรย 
อันสมบูรณดวยอาการ   ท้ังปวง บริบูรณดวยอาการท้ังปวง ไมหยอนไมยิ่ง อันศาสดากลาวไวดีแลว 
บริบูรณส้ินเชิง เปนพรหมจรรยอันศาสดาประกาศดแีลวดังนี้ บุคคลเม่ือกลาวโดย     ชอบพึงกลาว 
พรหมจรรยนัน่นี้วา พรหมจรรยอันสมบูรณดวยอาการทัง้ปวง บริบูรณ      ดวยอาการทั้งปวง ไมหยอน 
ไมยิ่ง อันศาสดากลาวไวดแีลว บริบูรณส้ินเชิง    เปนพรหมจรรยอันศาสดาประกาศดแีลว ดังนี้ ฯ              
          [๑๐๘] เพราะเหตุดังนีน้ั่นแหละ จนุทะ ธรรมท้ังหลายเหลานั้นใด อัน เราแสดงแลวดวยปญญา 
อันยิ่ง บริษัทท้ังหมดเทียว พงึพรอมเพรียงกันประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะ 
ดวยพยัญชนะ ในธรรมเหลานั้น           โดยวิธีท่ีพรหมจรรยนี้จะพึงเปนไปตลอดกาลยดืยาว ตั้งม่ันอยู 
ส้ิน 
กาลนาน  พรหมจรรยนัน้จะพึงเปนไปเพือ่เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพือ่ความสุขแกชน 
เปน อันมาก เพื่อความอนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความ สุขแกเทพดา 
และมนุษยท้ังหลาย ดูกรจุนทะ ก็ธรรมท้ังหลายเหลานัน้ อันเรา  แสดงแลวดวยความรูยิ่งเปนไฉน  
ท่ีบริษัทท้ังหมดเทียว พึงพรอมเพรียงกนัประชุม     รวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะดวย 
พยัญชนะ โดยวิธีท่ีพรหมจรรย  นี้จะพึงต้ังอยูตลอดกาลยดืยาวต้ังม่ันอยูส้ินกาลนาน พรหมจรรย 
นั้นจะพึงเปนไป          เพื่อเกือ้กูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห                
แกชาวโลก เพือ่ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทพดาและมนุษยท้ังหลาย      คืออะไรบาง  
คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕   โพชฌงค ๗ อริยมรรค 
มีองค ๘ ดูกรจุนทะ ธรรมท้ังหลายเหลานีแ้ล อันเราแสดง แลวดวยความรูยิ่ง ซ่ึงเปนธรรมท่ี 
บริษัทท้ังหมดเทียว พึงพรอมเพรียงกนัประชุม    รวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะดวย 
พยัญชนะ โดยวิธีท่ีพรหมจรรย       นี้จะพึงตั้งอยูตลอดกาลยืดยาว ตั้งม่ันอยูส้ินกาลนาน พรหมจรรย 
นั้นจะพึงเปนไป     เพื่อเกื้อกลูแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหแก             
ชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทพดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ             
          [๑๐๙] ดูกรจุนทะ ก็บริษัทเหลานั้นแล พึงพรอมเพรียงกัน ช่ืนบานกัน ไมววิาทกัน  
ศึกษาเถิด สพรหมจารีสงฆผูใดผูหนึ่งพึงกลาวธรรม หากวาในภาษิต     ของสพรหมจารีนั้น คํา 
อยางนี้พึงมีแกเธอท้ังหลายวา อาวุโส ทานผูมีอายุนี้แล      ถือเอาอรรถนั่นแหละผิด และยกข้ึนซ่ึง  
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พยัญชนะท้ังหลายผิด ดังนี้ เธอท้ังหลายไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานตอสพรหมจารีนั้น คร้ันแลว 
สพรหมจารีนัน้อันพวกเธอ   พึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส พยัญชนะเหลานี้หรือพยัญชนะเหลานั้น 
ของอรรถนี้   เหลาไหนจะสมควรกวากัน อรรถนี้หรืออรรถนั่นของพยัญชนะเหลานี้ อยางไหน   
จะสมควรกวากัน หากวาสพรหมจารีนั้นพงึกลาวอยางนีว้า อาวุโส พยญัชนะ  เหลานี้แหละ 
ของอรรถนี้สมควรกวา และอรรถนี้แหละของพยัญชนะเหลานี้สมควร กวา สพรหมจารีนั้นอัน 
พวกเธอไมพึงยินดี ไมพึงรุกราน คร้ันแลวสพรหมจารี นัน้แหละ อันพวกเธอพึงใหรูดวยดี  
เพื่อไตรตรองอรรถนั้นและพยัญชนะเหลา นั้น ฯ  
          [๑๑๐] ดูกรจุนทะ ถาสพรหมจารีสงฆแมอ่ืนอีก พึงกลาวธรรม หาก วาในภาษิตของ 
สพรหมจารีนัน้ คําอยางนี้พงึมีแกเธอท้ังหลายวา ทานผูมีอายุนี้แล  ถือเอาอรรถเทานั้นผิด ยกข้ึนซ่ึง 
พยัญชนะท้ังหลายชอบ ดังน้ี เธอท้ังหลายไมพึง  ยินดี ไมพึงคัดคานตอสพรหมจารีนัน้ คร้ันแลว 
สพรหมจารีนัน้อันพวกเธอพึงกลาว    อยางนี้วา อาวุโส อรรถนี้หรืออรรถนั่นของพยัญชนะ 
เหลานี้อยางไหนจะสมควกวากัน หากวาสพรหมจารีนัน้พงึกลาวอยางนี้วา อาวุโส อรรถนี้แหละ 
ของ  พยัญชนะเหลานี้สมควรกวา สพรหมจารีนั้น อันพวกเธอไมพึงยกยอง ไมพึง   รุกราน  
คร้ันแลวสพรหมจารีนั้นแหละ อันพวกเธอพึงใหรูดวยด ีเพื่อไตรตรอง    อรรถนั้น ฯ              
          [๑๑๑] ดูกรจุนทะ ถาสพรหมจารีสงฆแมอ่ืนอีก พึงกลาวธรรม หากวา  ในภาษิตของ 
สพรหมจารีนัน้ คําอยางนี้พงึมีแกเธอท้ังหลายวา ทานผูมีอายุนี้แล        ถือเอาอรรถเทานั้นชอบ  
ยกข้ึนซ่ึงพยัญชนะท้ังหลายผิด ดังนี้ พวกเธอทั้งหลาย    ไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานตอสพรหมจารีนัน้  
สพรหมจารีนัน้อันพวกเธอพึงกลาว   อยางนี้วา อาวุโส  พยัญชนะเหลานี้เทียว หรือวาพยัญชนะ 
เหลานั้นของอรรถนี้   เหลาไหนจะสมควรกวากนั หากวาสพรหมจารีนั้นพึงกลาวอยางนีว้า พยัญชนะ   
เหลานี้แหละ ของอรรถนี้แล สมควรกวา สพรหมจารีนั้นอันพวกเธอไมพึงยก  ยอง ไมพึงรุกราน  
คร้ันแลวสพรหมจารีนั้นแหละ อันพวกเธอพึงใหรูดวยด ี เพื่อไตรตรองพยัญชนะเหลานั้นนั่นเทียว ฯ                
          [๑๑๒] ดูกรจุนทะ ถาสพรหมจารีสงฆแมอ่ืนอีก พึงกลาวธรรม หากวา    ในภาษิตของ 
สพรหมจารีนัน้ คําอยางนี้พงึมีแกเธอท้ังหลายวา ทานผูมีอายุนี้แล      ถือเอาอรรถนั่นแหละชอบ  
ยกข้ึนซ่ึงพยัญชนะท้ังหลายก็ชอบ ดังนี้ เธอท้ังหลายพึงช่ืนชม พึงอนุโมทนาภาษิตของสพรหม 
จารีนั้นวา ดีแลว สพรหมจารีนั้น     อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา อาวโุส เปนลาภของเราท้ังหลาย  
อาวุโส พวกเราไดดีแลวท่ีจักระลึกถึงทานผูมีอายุ ผูเปนสพรหมจารีเชนทาน ผูเขาถึงอรรถ  
ผูเขา   ถึงพยัญชนะอยางนี้ ดงันี้ ฯ              
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          [๑๑๓] ดูกรจุนทะ เราไมแสดงธรรมเพ่ือเปนเคร่ืองปดกั้นอาสวะ   ท้ังหลายท่ีเปนไป 
ในปจจุบันแกพวกเธออยางเดียวเทานั้น ดกูรจุนทะ อนึ่ง เราไมได       แสดงธรรมเพ่ือเปนเคร่ือง 
กําจัดอาสวะท้ังหลาย ท่ีเปนไปในสัมปรายภพอยางเดยีว        เทานั้น ดกูรจุนทะ แตเราแสดงธรรมเพ่ือ 
เปนเคร่ืองปดกั้นอาสวะท้ังหลายที่เปน     ไปในปจจุบันดวย เพื่อเปนเคร่ืองกําจัดอาสวะท้ังหลายท่ี 
เปนไปในสัมปรายภพดวย        ดูกรจุนทะ เพราะฉะนั้นแล จีวรใดอันเราอนุญาตแลวแกพวกเธอ  
จีวรนั้นควร    แกพวกเธอ เพยีงเพื่อเปนเคร่ืองบําบัดหนาว บําบัดรอน บําบัดสัมผัสแหงเหลือบ                
ยุง ลม แดด และสัตวเล้ือยคลาน เพียงเพื่อเปนเคร่ืองปกปดอวัยวะอันยังความ  ละอายใหกําเริบ  
บิณฑบาตใดอันเราอนุญาตแลวแกพวกเธอ บิณฑบาตนัน้ควร    แกพวกเธอ เพียงเพื่อความต้ังอยูได 
แหงกายนี้  เพือ่ยังกายนี้ใหเปนไปได เพื่อ จะใหความลําบากสงบ เพื่อจะอนุเคราะหพรหมจรรย  
ดวยคิดวา เราจักบรรเทาเวทนาแก จักไมยงัเวทนาใหมใหเกิดข้ึน ดวยประการดังนี้ และความ 
เปนไป  แหงชีวิต ความเปนผูไมมีโทษและความอยูสําราญ จักมีแกเรา เสนาสนะใด  อันเราอนุญาต 
แลวแกพวกเธอ เสนาสนะน้ันควรแกพวกเธอ เพียงเพื่อเปนเคร่ืองบําบัดหนาว บําบัดรอน  
บําบัดสัมผัสเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเล้ือยคลาน  เพยีงเพื่อเปนเคร่ืองบรรเทาอันตราย 
อันเกิดแตฤดู เพื่อความยนิดีในการหลีกออก     เรนอยู คิลานปจจัยเภสัชบริขารใดอันเราอนุญาต 
แลวแกพวกเธอ คิลานปจจัย เภสัชบริขารนั้น ควรแกพวกเธอ เพียงเพื่อเปนเคร่ืองกําจดัเวทนา 
ท้ังหลายอันเกดิ   แตอาพาธตางๆ ซ่ึงเกิดข้ึนแลว เพื่อความเปนผูไมมีความลําบากเปนอยางยิ่ง              
ดังนี้ ฯ                
          [๑๑๔] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึง 
กลาวอยางนี้วา พวกสมณศากยบุตรเปนผูขวนขวายในการประกอบตนใหติดเนื่องในความ 
สุขอยู ดังนี้ ดกูรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูกลาว   อยูอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาว 
อยางนี้วา ดูกรอาวุโส การประกอบตนใหตดิเนื่อง     ในความสุขนั้นเปนไฉน เพราะวา  
แมการประกอบตนใหตดิเนือ่งในความสุขมี    มากหลายอยางตางๆ ประการกนั ดูกรจุนทะ 
 การประกอบตนใหตดิเนื่องในความ    สุข ๔ อยางเหลานี้ เปนของเลว เปนของชาวบาน  
เปนของปุถุชน มิใชของ   พระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อ 
ความคลาย   กาํหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู  
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เพื่อพระนพิพาน ๔ อยางเปนไฉน ดกูรจุนทะ คนพาลบางคนในโลกน้ี ฆาสัตวแลว  ยงัตน 
ใหถึงความสุข ใหเอิบอ่ิมอยู ขอนี้ เปนการประกอบตนใหติดเนื่องในความสุขขอท่ี ๑ ดูกรจุนทะ  
ขออ่ืนยังมีอีก คนพาลบางคนในโลกน้ีถือเอาส่ิงของ     ท่ีเจาของไมไดใหแลว ยังตนใหถึงความสุข  
ใหเอิบอ่ิมอยู ขอนี้ เปนการประกอบ        ตนใหตดิเนื่องในความสุขขอท่ี ๒ ดูกรจนุทะขออ่ืนยังมีอีก 
 คนพาลบางคนในโลก     นี้ กลาวเท็จแลว ยังตนใหถึงความสุขใหเอิบอ่ิมอยู ขอนี้เปนการประกอบ 
ตนให   ตดิเนือ่งในความสุขขอท่ี ๓ ดูกรจนุทะ ขออ่ืนยังมีอีก คนพาลบางคนในโลกนี ้ เปนผู 
เพรียบพรอมพร่ังพรอมบําเรออยูดวยกามคุณท้ัง ๕ ขอน้ี เปนการประกอบตน   ใหตดิเนื่องในความ 
สุขขอท่ี ๔ ดูกรจุนทะ การประกอบตนใหติดเนื่องในความสุข ๔      ประการเหลานี้ เปน 
ของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน มิใชของพระอริยะไมประกอบดวยประโยชน ไมเปน 
ไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนดั      เพื่อความดบั เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง  
เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพาน ฯ               
          [๑๑๕] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึง 
กลาวอยางนี้วา พวกสมณศากยบุตรเปนผูขวนขวายในการประกอบตนใหติดเนื่องในความสุข ๔  
อยางเหลานี้อยู ดังนี้ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานัน้      อันพวกเธอพึงกลาววาพวกทานอยา 
กลาวอยางนี้เลย พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น เม่ือจะกลาวโดยชอบพึงกลาวกะพวกเธอ 
หามิได พวกปริพาชกอัญญ    เดียรถียเหลานั้นพึงกลาวตูพวกเธอดวยส่ิงท่ีไมมีไมเปนจริงก็หามิได  
ดูกรจุนทะ     การประกอบตนใหตดิเนื่องในความสุข ๔ ประการเหลานี้ ยอมเปนไปเพ่ือความ   
หนาย เพื่อความคลายกําหนดั เพื่อความดบั เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  
เพื่อพระนพิพานโดยสวนเดยีว ๔ ประการเปนไฉน ดกูรจุนทะ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม  
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก     มีวิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวกอยู ขอนี้  
เปนการประกอบตนใหตดิเนื่อง  ในความสุขขอท่ี ๑ ดูกรจุนทะ ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุบรรลุทุติยฌาน  
มีความผองใส    แหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตกวิจารสงบ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ขอนี้เปนการประกอบตนใหตดิเนื่องในความสุข   ขอท่ี ๒ ดูกร 
จุนทะ ขออ่ืนยงัมีอีก ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข        ดวยกายเพราะปติส้ินไป  
บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูได         ฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขอยู   
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ขอนี้เปนการประกอบตนใหติดเนื่อง ในความสุข ขอท่ี ๓ ดูกรจุนทะ ก็ขออ่ืนยังมีอีก ภกิษุบรรลุ 
จตุตถฌาน ไมมีทุกข  ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขา        
เปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ขอนี้เปนการประกอบตนใหติดเนื่องในความสุขขอท่ี ๔   ดูกรจุนทะ  
การประกอบตนใหตดิเนื่องในความสุข ๔ ประการเหลานี้แล ยอมเปน ไปเพื่อความหนาย เพื่อ 
ความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ   เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพื่อ 
พระนิพพานโดยสวนเดยีว ดกูรจุนทะ ก็ฐานะ          นีแ้ลยอมมีได คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญ 
เดียรถีย พึงกลาวอยางนีว้า พวกสมณ   ศากยบุตรเปนผูขวนขวาย ในการประกอบตนใหติดเนื่อง 
ในความสุข ๔ ประการ  เหลานี้แล ดังนี้ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น เม่ือจะกลาว 
กะพวกเธอ พงึกลาวไดโดยชอบพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น พงึกลาวตูพวกเธอ 
ดวยส่ิงไมมีจริงไมเปนจริง         หามิได ฯ               
          [๑๑๖] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชก อัญญเดียรถียพึง 
กลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ก็เม่ือพวกทานประกอบตนใหติดเนื่อง    ในความสุข ๔ ประการ 
เหลานี้อยู ผลกี่ประการ อานิสงสกี่ประการ อันทาน   ท้ังหลายพึงหวังได ดูกรจุนทะ พวก 
ปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้ อันพวก      เธอพึงกลาวอยางนีว้า ดูกรอาวุโส เม่ือพวกเรา 
ประกอบตนใหติดเนื่องในควาสุข ๔ ประการเหลานี้แลอยู ผล ๔ ประการ อานิสงส ๔ ประการ  
อันพวกเราพึง หวังได ๔ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโส ภกิษุในธรรมวินัยนีจ้ะเปนพระโสดาบัน มี 
อันไมตองตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงมีอันจะตรัสรูในภายหนาเพราะสังโยชน   สามส้ินไป  
ขอนี้เปนผลประการที่ ๑ เปนอานิสงสประการท่ี ๑ ดกูรอาวุโส ขออ่ืน      ยังมีอีก ภิกษุจะเปน 
พระสกทาคามี มาสูโลกน้ีคราวเดยีวเทานั้น แลวจะทําท่ีสุด     แหงทุกข เพราะสังโยชนสามส้ินไป  
และเพราะความที่ ราคะ โทสะ โมหะ       เบาบางขอนี้เปนผลประการที่ ๒ เปนอานสิงสประการ 
ท่ี ๒ ดูกรอาวโุส ขออ่ืน               ยังมีอีก ภกิษุจะเปนอุปปาติกะ [เปนพระอนาคามี] ผูจะปรินิพพาน 
ในภพนั้น  เปนผูไมตองกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ท้ัง ๕ ส้ินไป           
ขอนี้เปนผลประการที่ ๓ เปนอานิสงสประการท่ี ๓ ดกูรอาวุโส ขออ่ืนยังมีอีก  ภิกษทํุาใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย       ส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง  
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ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้เปนผลประการที่ ๔        เปนอานิสงสประการท่ี ๔ ดูกรอาวุโส เม่ือ 
พวกเราเปนผูประกอบตนใหติดเนื่องใน            ความสุข ๔ ประการเหลานี้แลอยู ผล ๔ ประการ  
อานิสงส ๔ ประการเหลานี้   อันพวกเราพึงหวังได ดังนี้ ฯ            
          [๑๑๗] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชก   อัญญเดียรถียพึง 
กลาวอยางนี้วา พวกสมณศากยบุตรเปนผูมีธรรมไมตั้งม่ันแลวอยู        ดังนี้ ดูกรจุนทะ พวกปริพา 
ชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาว            อยางนี้วา มีอยูแลอาวุโส ธรรมท้ังหลาย 
อันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น ผูเปน       พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ทรงบัญ 
ญัติแลว แกสาวกท้ังหลาย   เปนธรรมอันพวกสาวกไมควรกาวลวงตลอดชีวิต ดกูรอาวุโส เสา 
เข่ือนหรือ     เสาเหล็กมีรากอันลึก อันบุคคลปกไวดแีลวเปนของไมหวั่นไหว ไมสะเท้ือน แมฉันใด  
ดูกรอาวุโส ธรรมท้ังหลายอันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น ผูเปน   พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
ทรงแสดงแลว ทรงบัญญัติแลวแกสาวกท้ังหลาย    เปนธรรมอันพวกสาวกไมควรกาวลวงตลอดชีวติ  
ฉันนั้นเหมือนกันแล ดกูรอาวุโสภิกษุนั้นใด เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยแลว 
 มีกิจท่ีควรทํา      ทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว มีประโยชนของตนอันถึงท่ีแลวโดยลําดับ มีสัง 
โยชน  ในภพหมดส้ินแลว เปนผูพนพิเศษแลวเพราะรูชอบ ภิกษนุั้นเปนผู    ไมควรเพื่อประพฤติลวง 
ฐานะ ๙ ประการ ดูกรอาวุโส ภิกษุผูเปนขีณาสพเปนผู         ไมควรเพื่อจงใจปลงสัตวจากชีวิต 
 เปนผูไมควรเพื่อถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให   ซ่ึงนับวาเปนสวนขโมย เปนผูไมควรเพ่ืออันเสพ 
เมถุนธรรม เปนผูไมควรเพื่ออัน         กลาวคําเท็จท้ังรู เปนผูไมควรเพื่ออันบริโภคกามท่ีทําความส่ังสม  
เหมือนอยางท่ีตน      เปนผูครองเรือนในกาลกอน เปนผูไมควรเพื่ออันถึงฉันทาคติ เปนผูไมควร 
เพื่อ     อันถึงโทสาคติ เปนผูไมควรเพื่ออันถึงโมหาคติ เปนผูไมควรเพื่ออันถึงภยาคติ       ดูกรอาวุโส  
ภิกษนุั้นใด เปนพระอรหนัตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจ  ท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว  
ปลงภาระไดแลว มีประโยชนของตนอันถึงแลวโดยลําดบั  มีสังโยชนในภพหมดส้ินแลว เปนผู 
พนพิเศษแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษนุั้นเปนผู     อันไมควรแทเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการ 
เหลานี้ ฯ     
          [๑๑๘] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึง 
กลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมปรารถกาลนานท่ีเปนอดตี บัญญัติญาณ        ทัสนะอันไมมีฝง แตหา  
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ไดปรารภกาลนานท่ีเปนอนาคต บัญญัติญาณทัสนะท่ีไม      มีฝงไม การท่ีทรงบัญญัติเชนนั้น เปน 
เพราะเหตุไร การท่ีทรงบัญญัติเชนนั้น            เปนอยางไรเลา พวกปริพาชกอัญญเดยีรถียเหลานัน้ 
ยอมสําคัญส่ิงท่ีพึงบัญญัติอันไม       ใชญาณทัสนะ ซ่ึงเปนอยางอ่ืน ดวยญาณทัสนะซ่ึงเปนอยาง 
อ่ืน เหมือนคนพาลทั้งหลายผูไมเช่ียวชาญฉะน้ัน ดูกรจุนทะ สตานุสาริญาณปรารภกาลนานท่ีเปน  
อดีตแล ยอมมีแกตถาคต ตถาคตนั้นยอมระลึกไดตลอดกาลมีประมาณเทาท่ีตน    จาํนงและญาณ 
อันเกิดแตความตรัสรู ยอมเกิดข้ึนแกตถาคต เพราะปรารภกาลนาน  ท่ีเปนอนาคตวา ชาตินี้เปน 
ชาติมีในที่สุด บัดนี้ภพใหมยอมไมมี ดังนี้ ฯ                
          [๑๑๙] ดูกรจุนทะ แมหากวาส่ิงท่ีเปนอดีต ไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบ         
ดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณส่ิงนัน้ ดูกรจุนทะ แมหากวาส่ิงท่ีเปนอดีต     เปนของจริง  
เปนของแท แตไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณ      แมส่ิงนั้น ดูกรจนุทะ แมหาก 
วาส่ิงท่ีเปนอดตี เปนของจริง เปนของแท  ประกอบดวยประโยชน ตถาคตยอมเปนผูรูกาล 
ในส่ิงนั้น เพื่อพยากรณปญหานั้น              ดูกรจุนทะ แมหากวาส่ิงท่ีเปนอนาคตไมเปนจริง ไมแท  
ไมประกอบดวยประโยชน    ตถาคตก็ไมพยากรณส่ิงนัน้ ดูกรจุนทะ แมหากวาส่ิงท่ีเปนอนาคต  
เปนของจริง              เปนของแท แตไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณแมส่ิงนั้น 
 ดูกรจุนทะ     แมหากวาส่ิงท่ีเปนอนาคต เปนของจริง เปนของแท ประกอบดวยประโยชน     
ตถาคตยอมเปนผูรูกาลในส่ิงนั้น เพื่อพยากรณปญหานั้น ดูกรจุนทะ แมหากวาส่ิงท่ีเปนปจจุบัน  
ไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตยอมไม       พยากรณส่ิงนั้น ดกูรจุนทะ แม 
หากวาส่ิงท่ีเปนปจจุบัน เปนของจริง เปนของแท          แตไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไม 
พยากรณแมส่ิงนั้น ดูกรจุนทะ แมหากวา      ส่ิงท่ีเปนปจจบัุน เปนของจริง เปนของแท ประกอบ 
ดวยประโยชน ตถาคตยอมเปนผูรูกาลในส่ิงนั้น เพื่อพยากรณปญหานั้น ดวยเหตดุังน้ีแล  
จุนทะ ตถาคต             เปนกาลวาที เปนสัจจวาที เปนภูตวาที เปนอัตถวาที เปนธรรมวาที เปนวินยั 
วาที         ในธรรมท้ังหลายท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจบัุน เพราะฉะนั้น ชาวโลก  จึงเรียกวาตถาคโต  
ดวยประการดงันี้แล ฯ  
          [๑๒๐] ดูกรจุนทะ ก็ส่ิงใดแล อันโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก    พรหมโลก อัน 
หมูสัตวพรอมสมณพราหมณ เทพดามนุษย เหน็แลว ฟงแลว       ทราบแลว รูแจงแลว บรรลุแลว  
แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ส่ิงนัน้   ตถาคตไดตรัสรูยิ่งแลวโดยชอบ เพราะฉะนั้น   
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ชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคโต ดูกรจุนทะ    ตถาคตยอมตรัสรูอนุตรสัมโพธิญาณ ในราตรีใดก็ดี  
ยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใดกด็ี ตถาคตยอมกลาว ยอมรองเรียก ยอมแสดง 
ซ่ึงส่ิงใด 
ในระหวางนี้ ส่ิงนั้นท้ังหมดยอมเปนอยางนั้นทีเดยีว ยอมไมเปนโดยประการอ่ืน      เพราะฉะน้ัน  
ชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคโต ดูกรจุนทะ ตถาคตเปนผูกลาว       อยางใดทําอยางนั้น เปนผูทําอยาง 
ใดกลาวอยางนั้น ดวยเหตุดงันี้ ตถาคตช่ือวา          เปนผูกลาวอยางใดทําอยางนั้น หรือเปนผูทําอยางใด 
กลาวอยางนั้น เพราะฉะนั้น          ชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคโต ตถาคตเปนผูเปนใหญยิง่ ไมมีผูเปน 
ใหญยิ่งกวา             เปนผูเหน็ถองแท เปนผูกุมอํานาจในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก   
ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา มนุษย เพราะเหตุนั้น ชาวโลกจึงเรียกวาตถาคโต ดังนี้ ฯ      
          [๑๒๑] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญ เดียรถียพึง 
กลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส เบ้ืองหนาแตมรณะ สัตวยอมมี ส่ิงนี้แหละ     จริง ส่ิงอ่ืนเปลา  
หรือหนอแล ดังนี้ ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมี             วาทะอยางนีแ้ล อันพวกเธอพึง 
กลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคมิได             ทรงพยากรณไววา เบ้ืองหนาแตมรณะ  
สัตวยอมมี ส่ิงน้ีแหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา       ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริ 
พาชกอัญญเดยีรถียพึงกลาว      อยางนี้วา ดกูรอาวุโส ก็เบ้ืองหนาแตมรณะ สัตวยอมไมมี ส่ิงนี้ 
แหละจริง     ส่ิงอ่ืนเปลาหรือ ดังนี้ ดูกรจนุทะ พวกปรพิาชกอัญญเดยีรถียผูมีวาทะอยางนี้             
อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส แมขอนี้ พระผูมีพระภาคก็มิไดทรง      พยากรณไววา  
เบ้ืองหนาแตมรณะ สัตวยอมไมมี ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา  ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะ 
มีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาว        อยางนี้วา ดกูรอาวุโส ก็เบ้ืองหนาแตมรณะ  
สัตวยอมมีดวย ยอมไมมีดวย      ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลาหรือ ดังนี้ ดกูรจุนทะ พวกปริพา 
ชกอัญญเดียรถีย      ผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาวอยางนีว้า ดกูรอาวุโส แมขอนี้พระผูมี 
พระภาค     กมิ็ไดทรงพยากรณไววา เบ้ืองหนาแตมรณะ สัตวยอมมีดวย ยอมไมมีดวย ส่ิงนี้         
แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดูกรจนุทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชก  อัญญเดียรถีย 
พึงกลาวอยางนี้วา ดกูรอาวุโส ก็เบ้ืองหนาแตมรณะ สัตวยอม    มีหามิได ยอมไมมีก็หาไม  
ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลาหรือ ดังนี้ ดูกรจนุทะ        พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้  
อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส      แมขอนี้พระผูมีพระภาคกมิ็ไดทรงพยากรณไววา เบ้ือง 
หนาแตมรณะ สัตวยอม             มีก็หามิได ยอมไมมีกห็าไม ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ี ฯ      
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          [๑๒๒] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึง 
กลาวอยางนี้นา ดูกรอาวุโส ก็เพราะเหตุไร ขอนี้พระสมณโคดม   จึงไมไดทรงพยากรณไวเลา  
ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียมีวาทะอยางนี้       อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส  
เพราะวาขอนีไ้มประกอบดวยอรรถไมประกอบดวยธรรม ไมเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ไมเปน 
ไปเพื่อความหนายเพื่อความคลายกําหนดั เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง  
เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพาน ฉะนัน้ ขอนั้นพระผูมีพระภาคจึงมิไดทรงพยากรณไว   ดูกรจุนทะ  
ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาว      พระสมณโคดม 
ทรงพยากรณไวอยางไรเลา ดกูรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย  อยางนี้วา ดกูรอาวุโสผูมีวาทะอยาง 
นี้ อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ดกูรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นี้ทุกข ดูกรอาวุโส พระ 
ผูมี 
พระภาคทรงพยากรณ        ไววา นี้ทุกขสมทัุย ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นี้ทุกข 
นิโรธ       ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดังน้ีแล ฯ           
     ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย พึงกลาวอยาง 
นี้วา ดกูรอาวุโส ก็เพราะเหตุไร ขอนี้พระสมณโคดมจึงไดทรง พยากรณไวเลา ดูกรจนุทะ  
พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอ        พึงกลาวอยางนี้วา ดกูรอาวโุส เพราะวา 
ขอนี้เปนส่ิงท่ีประกอบดวยอรรถ ประกอบ      ดวยธรรม ขอน้ีเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ยอม 
เปนไปเพื่อความหนาย เพื่อ               ความคลายกําหนดั เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู 
ยิ่ง เพื่อความ              ตรัสรู เพื่อพระนิพพานโดยสวนเดยีว ฉะนัน้ขอนัน้ พระผูมีพระภาคจึงไดทรง                
พยากรณไวดังนี้ ฯ      
          [๑๒๓] ดูกรจุนทะ ทิฐนิิสัยแมเหลาใด อันประกอบดวยสวนเบื้องตน  ทิฐินิสัย 
แมเหลานัน้แล เราไดพยากรณไวแลว ทิฐนิสัิยเหลานั้น เราพึงพยากรณ   ดวยประการใด และ 
เราไมพึงพยากรณดวยประการใด ไฉนเราจกัพยากรณทิฐิ      นิสัยเหลานั้นกะพวกอัญญเดียรถีย 
เหลานั้นในขอนั้นเลา ดูกรจนุทะ ทิฐินิสัยแม        เหลาใด อันประกอบดวยสวนเบื้องปลาย  
ทิฐินิสัยแมเหลานั้น เราไดพยากรณแลวกะพวกเธอ ทิฐนิสัิยเหลานั้น เราพึงพยากรณดวย 
ประการใด และเราไมพึง พยากรณดวยประการใด ไฉนเราจักไมพยากรณทิฐินิสัยเหลานั้น 
กะพวกเธอ ใน   ขอนั้นเลา ดูกรจุนทะ ทิฐนิิสัยทั้งหลายอันประกอบดวยสวนเบ้ืองตน ท่ีเราได             
พยากรณกะพวกเธอ โดยประการท่ีเราพึงพยากรณ และโดยประการท่ีเราไมพึง พยากรณเปนไฉน 
 ดูกรจุนทะ มีสมณพราหมณบางพวก ผูมีวาทะอยางนี้ ผูมี    ทิฐิอยางนีว้า อัตตาและโลก  
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ไมเท่ียง    ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ... อัตตาและโลกเที่ยงดวยไมเท่ียงดวย ... ... อัตตาและโลก 
เท่ียงกห็ามิไดไมเท่ียงกห็ามิได ….อัตตาและโลก สัตวทําไดเอง ... ... อัตตาและโลกผูอ่ืนทําให ... ...  
อัตตาและโลก สัตว ทําไดเองดวย ผูอ่ืนทําใหดวย ... ... อัตตาและโลก สัตวมิไดทําเอง และ 
ผูอ่ืนมิไดทํา เกิดข้ึนลอยๆ ... ... สุขและทุกขเท่ียง ... ... สุขและทุกขไมเท่ียง ... ... สุขและทุกข 
เท่ียงดวยไมเท่ียงดวย ... ... สุขและทุกขเท่ียงก็หามิได ไมเท่ียงก็หามไิด ...   ... สุขและทุกข สัตว 
ทําไดเอง ... ... สุขและทุกข ผูอ่ืนทําให ... ... สุขและทุกข     สัตวทําไดเองดวย ผูอ่ืนทําใหดวย สุข 
และทุกขสัตวมิไดทําเองดวย ผูอ่ืนมิไดทํา       ใหดวย เกดิข้ึนลอยๆ ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา 
 ดังนี้ ฯ             
          [๑๒๔] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณเหลาใด       ผูมีวาทะอยางนี้  
ผูมีทิฐิอยางนี้วา อัตตาและโลกเท่ียง ส่ิงนีแ้หละจริง ส่ิงอ่ืน      เปลา ดังนี้ เราเขาไปหา 
สมณพราหมณเหลานัน้แลว กลาวอยางนีว้า ดูกร  อาวุโส มีอยูหรือหนอแล คํานี้อันทานท้ังหลาย 
กลาววา อัตตาและโลกเท่ียง  ดังนี้ และสมณพราหมณเหลานั้นไดกลาวคําใดอยางนีว้า ส่ิงนี้ 
แหละจริง ส่ิงอ่ืน          เปลา ดังน้ี เรายอมไมคลอยตามคํานั้นของสมณพราหมณเหลานั้น ขอนั้น 
เพราะ    เหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวา ในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวจาํพวกหนึ่งแมเปนผูมี 
สัญญาเปนอยางอ่ืนมีอยู ดกูรจุนทะ ดวยบัญญัติแมนี้แล เราไมพิจารณาเห็นผูสมํ่าเสมอตนเลย  
ผูยิ่งกวาจักมีแตท่ีไหน เราผูเดียวเปนผูยิ่งในบัญญัติท่ีเปน อธิบัญญัตินี้โดยแทแล ฯ 
          [๑๒๕] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณเหลาใด   เปนผูมีวาทะ 
อยางนี้ เปนผูมีทิฐิอยางนีว้า อัตตาและโลกไมเท่ียง ส่ิงนีแ้หละจริง    ส่ิงอ่ืนเปลา ... ... อัตตา 
และโลกเท่ียงดวย ไมเท่ียงดวย ... ... อัตตาและโลกเท่ียงก็  หามิไดไมเท่ียงก็หามไิด ... ... อัตตาและ 
โลก อันสัตวทําไดเอง ... ... อัตตาและโลก     ผูอ่ืนทําให ... ... อัตตาและโลกสัตวทําไดเองดวยผูอ่ืนทํา 
ให 
ดวย ... ... อัตตาและโลก  สัตวมิไดทําเอง และผูอ่ืนมิไดทําใหเกดิข้ึนลอยๆ ... ... สุขและทุกขเท่ียง 
 ... ... สุข และทุกขไมเท่ียง ... ... สุขและทุกขเท่ียงดวยไมเท่ียงดวย ... ... สุขและทุกขเท่ียงก็ หามิได  
ไมเท่ียงกห็ามิได ... ... สุขและทุกข สัตวทําไดเอง ... ... สุขและทุกขผูอ่ืนทําให ... ... สุขและทุกขสัตว 
ทําไดเองดวย ใหผูอ่ืนทําใหดวย ... ... สุขและทุกข     สัตวมิไดทําเองดวย ผูอ่ืนมิไดทําใหดวย เกิด 
ข้ึนลอยๆ ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืน        เปลา เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลว กลาวอยางนี ้
วา มีอยูหรือหนอแล              คํานี้อันทานท้ังหลายกลาววา สุขและทุกข สัตวมิไดทําเองดวย ผูอ่ืนมิ 
ไดทําให         ดวย เกิดข้ึนลอยๆ และสมณพราหมณเหลานั้นไดกลาวคําใดแลอยางนี้วา ส่ิงนี้ แหละ  
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จริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ี เรายอมไมคลอยตามคํานั้น ของสมณพราหมณ   เหลานั้น ขอนัน้เพราะ 
เหตุไร ดกูรจนุทะ เพราะวาในสมณพราหมณเหลานัน้   สัตวจําพวกหนึ่ง แมเปนผูมีสัญญา 
เปนอยางอ่ืนมีอยู ดูกรจนุทะ ดวยบัญญัติ       แมนี้แล เราไมพิจารณาเห็นผูสมํ่าเสมอตนเลย ผูยิ่ง 
กวาจกัมีแตท่ีไหน เราผูเดยีว       เปนผูยิ่งในบัญญัติท่ีเปนอธิบัญญัติโดยแทแล ฯ         
     ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบ้ืองตนเหลานี้แล ท่ีเราได พยากรณกะพวก 
เธอ โดยประการท่ีเราพึงพยากรณ และโดยประการท่ีเราไมพึง     พยากรณ ไฉนเราจกัพยากรณ 
ทิฐินิสัยเหลานั้นกะพวกเธอ ในขอนั้นเลา ฯ      
          [๑๒๖] ดูกรจุนทะ ทิฐนิิสัยทั้งหลายอันประกอบดวยสวนเบ้ืองปลาย    ท่ีเราไดพยากรณ 
กะพวกเธอ โดยประการท่ีเราพยากรณแลว และโดยประการท่ี    เราไมพึงพยากรณ เปนไฉน  
ดูกรจุนทะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ผูมีวาทะ      อยางนี้ ผูมีทิฐิอยางนี้วา เบ้ืองหนาแตมรณะ 
 อัตตามีรูป หาโรคมิได ส่ิงนี้          แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ี ดูกรจุนทะ มีสมณพราหมณพวก 
หนึ่ง ผูมีวาทะ อยางนี้ ผูมีทิฐอิยางนี้วา เบ้ืองหนาแตมรณะ อัตตาไมมีรูป ... ... อัตตามีรูปดวย    
ไมมีรูปดวย ... ... อัตตามีรูปก็หามิได ไมมีรูปก็หามิได ... ... อัตตามีสัญญา ...  ... อัตตาไมมีสัญญา 
 ... ... อัตตามีสัญญาดวยไมมีสัญญาดวย ... ... อัตตามีสัญญาก็หา    มิได ไมมีสัญญาก็หามิได ... ... อัตตา 
ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ส่ิงนี้    แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ี ดกูรจุนทะ ในสมณ 
พราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด เปนผูมีวาทะอยางนี้ เปนผูมีทิฐิอยางนีว้า เบ้ืองหนา 
แตมรณะ    อัตตามีรูป หาโรคมิได ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ี เราเขาไปหา สมณ 
พราหมณเหลานั้นแลว กลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส มีอยูหรือหนอแล    คํานี้อันทานท้ังหลาย 
กลาววา เบ้ืองหนาแตมรณะ อัตตามีรูป หาโรคมิได และ     สมณพราหมณเหลานัน้กลาวคําใด 
แล อยางนีว้า ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา     ดังนี้ เรายอมไมคลอยตามคํานั้น ของสมณพราหมณ 
เหลานั้น ขอนัน้เพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวา ในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวพวก 
หนึ่งแมเปน  ผูมีสัญญาเปนอยางอ่ืนมีอยู ดกูรจุนทะ ดวยบัญญัติแมนี้แล เราไมพิจารณาเหน็ ผู 
สมํ่าเสมอตนเลย ผูยิ่งกวาจักมีแตท่ีไหน เราผูเดียวเปนผูยิง่ในบัญญัติท่ีเปน  อธิบัญญัตินี้ 
โดยแทแล ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาท่ี 111 
          [๑๒๗] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณเหลาใด   เปนผูมีวาทะ 
อยางนี้ เปนผูมีทิฐิอยางนีว้า เบ้ืองหนาแตมรณะ อัตตาไมมีรูป ...     อัตตามีรูปดวย ไมมีรูป 
ดวย ... อัตตามีรูปก็หามิได ไมมีรูปก็หามิได ... อัตตามี      สัญญา ... อัตตามีสัญญาดวย ไมมีสัญญา 
ดวย ... อัตตามีสัญญาก็หามิได ไมมี   สัญญาก็หามิได ... เบ้ืองหนาแตมรณะ อัตตายอมขาดสูญ ยอม 
พินาศ ยอมไมมี       ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ี เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลว 
กลาว    อยางนี้วา ดกูรอาวุโส มีอยูหรือหนอแล คํานี้อันทานท้ังหลายกลาววา เบ้ืองหนาแตมรณะ  
ตนยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี และสมณพราหมณ    เหลานัน้กลาวคําใดแลอยางนีว้า  
ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ี เราไมคลอย   ตามคํานั้นของสมณพราหมณเหลานั้น ขอนั้น 
เปนเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ  เพราะวา ในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวพวกหนึ่งแมเปนผูมี 
สัญญาเปนอยางอ่ืน     มีอยู ดูกรจุนทะ ดวยบัญญัติแมนีแ้ล เราไมพิจารณาเห็นผูสมํ่าเสมอตนเลย  
ผูยิ่งกวาจักมีแตท่ีไหน เราผูเดียวเปนผูยิ่งในบัญญัติท่ีเปนอธิบัญญัตินี้ โดยแทแล ดูกรจุนทะ  
ทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบ้ืองปลายเหลานี้แล ท่ีเราไดพยากรณ    กะพวกเธอ โดยประการ 
ท่ีเราพึงพยากรณ และโดยประการท่ีเราไมพึงพยากรณ    เพราะฉะนั้น ไฉนเราจักพยากรณทิฐ ิ
นิสัยเหลานัน้กะพวกเธอในขอนั้นเลา ฯ   
          [๑๒๘] ดูกรจุนทะ สติปฏฐาน ๔ ประการ อันเราแสดงแลว บัญญัติ   แลวอยางนี้  
เพื่อละ เพื่อกาวลวงซ่ึงทิฐินสัิย อันประกอบดวยสวนเบื้องตน   เหลานีด้วย ซ่ึงทิฐนิิสัยอัน 
ประกอบดวยสวนเบื้องปลาย เหลานีด้วย ๔ ประการ        เปนไฉน ดกูรจุนทะ ภิกษใุนธรรมวินัย 
นี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ    อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ได ยอมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ อยู มี 
ความเพยีร มี      สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็น 
จิตในจติเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา   และโทมนัสในโลก 
เสียได ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายเนืองๆ อยู     มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ  
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได      ดูกรจนุทะ สติปฏฐาน ๔ ประการเหลานี้ อันเรา 
แสดงแลว บัญญัติแลวอยางนี้เพื่อละ เพื่อกาวลวงซ่ึงทิฐินสัิยอันประกอบดวยสวนเบื้องตน 
เหลานี้ดวย ซ่ึง          ทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบ้ืองปลายเหลานี้ดวย ดังนีแ้ล ฯ  
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          [๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระอุปทานะผูมีอายุ ยืนถวายอยูงานพัด  พระผูมีพระภาค ณ  
เบ้ืองพระปฤษฎางค คร้ังนั้นแล พระอุปทานะผูมีอายุ ได กราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา นา 
อัศจรรยพระเจาขา ไมเคยมีแลว พระเจาขา      ธรรมปริยายนี้ นาเล่ือมใสนัก พระเจาขา ธรรม 
ปริยายนี้ นาเล่ือมใสดีนัก พระเจาขา ธรรมปริยายนี้มีนามวากระไร พระเจาขา พระผูมีพระภาค 
จึงตรัสวา              ดูกรอุปทานะ เพราะฉะนั้นแล เธอจงทรงจําธรรมปริยายนีไ้วเถิดวา "ปาสาทิกะ"  
ดังนี้เทียว ฯ           
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว พระอุปทานะผูมีอายุ ยินดี ช่ืนชมพระภาษิต 
ของพระผูมีพระภาคแลว ดังนี้แล ฯ          
                     จบ ปาสาทิกสูตร ท่ี ๖              
                        ___________      
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                     ๗. ลักขณสูตร (๓๐) 
          [๑๓๐] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ    ทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส เรียกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว       พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระมหาบุรุษผูสมบูรณดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการเหลานี้ ยอมมีคติ 
เปนสองเทานัน้   ไมเปนอยางอ่ืน คือ ถาครองเรือน จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม  
เปน     พระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะ แลว มีราช 
อาณาจักรม่ันคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชาง    แกว มาแกว แกวมณี  
นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกวเปนท่ี ๗    พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ  
มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย   สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม โดยเสมอ  
มิตองใช    ศัสตรา มิตองใชอาชญา มิไดมีเสนียด ครอบครองแผนดิน มีสาครเปน  ขอบเขต มิได 
มีเสาเข่ือน มิไดมีนิมิต ไมมีเส้ียนหนาม สําเร็จ แพรหลาย   มีความเกษม สําราญ ถาเสด็จ 
ออกผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันต       สัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา คือ กิเลสอันเปด 
แลวในโลก ดกูรภิกษุท้ังหลาย มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการนั้น เปนไฉน ซ่ึงพระมหา 
บุรุษประกอบแลวยอม     มีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอ่ืน คือ ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจา 
จักรพรรดิ ฯลฯ อนึ่ง ถาพระมหาบุรุษนั้น เสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะ   ไดเปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ดกูร ภิกษุท้ังหลาย พระมหาบุรุษในโลกนี้       
     ๑. มีพระบาทประดิษฐานเปนอันดี ภกิษุท้ังหลาย การท่ีพระมหาบุรุษ  มีพระบาท 
ประดิษฐานเปนอันดี นีเ้ปนมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษ ฯ           
     ๒. ณ พืน้ภายใตฝาพระบาท ๒ ของพระมหาบุรุษ มีจกัรเกิดข้ึน มีซ่ีกํา  ขางละพัน  
มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการท้ังปวง ภิกษท้ัุงหลาย แมการท่ีพื้นภายใตฝาพระบาทท้ัง ๒   
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ของพระมหาบุรุษ มีจักรเกดิข้ึน มีซ่ีกําขางละพัน มีกง    มีดุม บริบูรณดวยอาการทั้งปวง นี้ก ็
มหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษ ฯ      
     ๓. มีสนพระบาทยาว ฯ                
     ๔. มีพระองคุลียาว ฯ                
     ๕. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม ฯ             
     ๖. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายดุจตาขาย ฯ       
     ๗. มีพระบาทเหมือนสังขคว่ํา ฯ       
     ๘. มีพระชงฆรีเรียวดจุแขงเนื้อทราย ฯ              
     ๙. เสด็จสถิตยืนอยูมิไดนอมลง เอาฝาพระหัตถท้ังสองลูบคลําไดถึง  พระชาณุท้ังสอง ฯ        
    ๑๐. มีพระคุยหะเรนอยูในฝก ฯ       
    ๑๑. มีพระฉวีวรรณดุจวรรณะแหงทองคํา คือ มีพระตจะ ประดุจหุม          ดวยทอง ฯ               
    ๑๒. มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียด ธุลีละอองจึงมิติดอยูใน     พระกายได ฯ             
    ๑๓. มีพระโลมชาติเสนหนึ่งๆ เกิดในขุมละเสนๆ ฯ       
    ๑๔. มีพระโลมชาติมีปลายข้ึนชอยข้ึนขางบน มีสีเขียว มีสีเหมือนดอก   อัญชัญ ขดเปน 
กุณฑลทักษิณาวัฏ ฯ          
    ๑๕. มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม ฯ      
    ๑๖. มีพระมังสะเต็มในท่ี ๗ สถาน ฯ    
    ๑๗. มีกึ่งพระกายทอนบนเหมือนกึ่งกายทอนหนาของสีหะ ฯ                
    ๑๘. มีระหวางพระอังสะเต็ม ฯ         
    ๑๙. มีปริมณฑลดุจไมนิโครธ วาของพระองคเทากับพระกายของพระองค พระกายของ 
พระองคก็เทากับวาของพระองค ฯ 
    ๒๐. มีลําพระศอกลมเทากัน ฯ           
    ๒๑. มีปลายเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันดี ฯ          
    ๒๒. มีพระหนุดุจคางราชสีห ฯ         
    ๒๓. มีพระทนต ๔๐ ซ่ี ฯ              
    ๒๔. มีพระทนตเรียบเสมอกัน ฯ         
    ๒๕. มีพระทนตไมหาง ฯ               
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    ๒๖. มีพระทาฐะขาวงาม ฯ               
    ๒๗. มีพระชิวหาใหญ ฯ                
    ๒๘. มีพระสุรเสียงดุจเสียงแหงพรหม ตรัสมีสําเนียงดงันกกรวิก ฯ         
    ๒๙. มีพระเนตรดําสนิท [ดําคม] ฯ        
    ๓๐. มีดวงพระเนตรดจุตาแหงโค ฯ       
    ๓๑. มีพระอุณณาโลมบังเกิด ณ ระหวางพระขนง มีสีขาวออน ควร   เปรียบดวยนุน ฯ        
    ๓๒. มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตร ฯ          
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมการท่ีพระมหาบุรุษ มีพระเศียรดจุประดับดวยกรอบพระพักตรนี้  
ก็เปนมหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษน้ัน ฯ   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย มหาปริุสลักษณะ ๓๒ ประการเหลานี้แล ท่ีมหาบุรุษ  ประกอบแลว  
ยอมเปนเหตุใหมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอ่ืน คือ ถาครอง   เรือนจะไดเปนพระเจาจกัรพรรดิ ์ 
ฯลฯ อนึ่งถาพระมหาบุรุษนัน้ออกจากเรือนทรง     ผนวชเปนบรรพชิต จะเปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอัน    เปดแลวในโลก ภิกษท้ัุงหลาย พวกฤาษีแมเปนภายนอก  
ยอมทรงจํามหาปุริส    ลักษณะของพระมหาบุรุษ ๓๒ เหลานี้ได แตฤาษีท้ังหลายน้ัน ยอมไมทราบวา 
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก สัตวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมน้ีอันตนทําส่ังสม 
พอกพูนไพบูลย สัตวท่ีบําเพญ็กุศลกรรมนั้น ยอมครอบงําเทวดา  ท้ังหลายอ่ืนในโลกสวรรค โดย 
สถาน ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณทิพย ความสุข     ทิพย ยศทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย  
เสียงทิพย กล่ินทิพย รสทิพย               และโผฏฐัพพทิพย คร้ันจุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสูความ 
เปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะ ซ่ึงมหาปุริสลักษณะน้ี ฯ        
          [๑๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนษุยในชาติกอน ภพกอน     กําเนิดกอน  
เปนผูมีสมาทานม่ันในกุศลธรรม มีสมาทานไมถอยหลังในกายสุจริต ในวจีสุจริต ในมโนสุจริต  
ในการบําเพ็ญทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษา       อุโบสถ ในการปฏิบัติดีในมารดา ในการ 
ปฏิบัติดีในบิดา ในการปฏิบัติดีในสมณะ ในการปฏิบัติดใีนพรหม ในความเปนผูเคารพตอ 
ผูใหญในสกุลและในธรรมเปน   อธิกุศลอ่ืนๆ ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนา 
แตตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้น อันตนทําส่ังสม พอกพูนไพบูลย ตถาคตยอมครอบงํา 
เทวดา    ท้ังหลายอ่ืนในโลกสวรรค โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณทิพย ความสุขทิพย ยศ  
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ทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กล่ินทิพย รสทิพย   และโผฏฐัพพทิพย คร้ัน 
จุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาถึงความเปนอยางนี้ ยอม ไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะนี้ ฯ         
          [๑๓๒] พระมหาบุรุษนั้น มีพระบาทต้ังอยูเฉพาะเปนอันดี คือทรง  เหยยีบพระบาทเสมอ 
กันบนพืน้ ทรงยกพระบาทข้ึนก็เสมอกัน ทรงจดภาคพืน้ดวย    ฝาพระบาททุกสวนเสมอกัน  
พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะน้ัน ถาอยูครอง เรือนจะเปนพระเจาจักรพรรดิ์ดํารงอยูในธรรม 
เปนอิสระในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชํานะแลว มีราชอาณาจักรม่ันคง   
สมบูรณดวยรตนะ ๗ ประการ คือ จักรรัตน หัสดีรัตน อัสวรัตน มณีรัตน   อิตถีรัตน  
คฤบดีรัตน ปริณายกรัตนเปนท่ี ๗ และมีพระราชโอรสมากกวาพัน  ลวนเปนผูแกลวกลา  
มีพระรูปสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาแหงปรปกษ     เสียได และพระมหาบุรุษนั้นทรงชนะ 
โดยธรรมมิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตรา  ปกครองแผนดินนี้มีสาครเปนขอบเขต มิไดมีเสา 
เข่ือน มิไดมีนมิิต ไมมีเส้ียน             หนาม ม่ังค่ังแพรหลาย มีความเกษมสําราญ มิไดมีเสนียด เม่ือ 
เปนพระราชาจะ ไดอะไร เม่ือเปนพระราชาจะไดผลขอนี ้คือ ไมมีใครๆ ท่ีเปนมนุษย ซ่ึงเปน              
ขาศึกศัตรูจะพงึขมได อนึ่ง ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิต จะเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก  เม่ือเปนพระพุทธเจาจะได 
อะไร เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดผลขอนี้ คือ ไมมีเหลาขาศึกศัตรูภายในหรือภายนอก คือ  
ราคะ โทสะ โมหะ หรือสมณพราหมณ     เทวดา มาร พรหม ใครๆ ในโลกจะพึงขมได  
พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความ     นี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระ 
ลักษณะน้ันวา ฯ 
           [๑๓๓] พระมหาบุรุษยินดใีนวจีสัจ ในธรรม [กุศลกรรมบถ] ความฝกตน  
ความสํารวม ความเปนผูสะอาด ศีลท่ีเปนอาลัย อุโบสถกรรม ความ 
ไมเบียดเบียนเหลาสัตว และกรรมอันไม       สาหัส สมาทานแลวม่ันคง ทรง 
ประพฤติมาแลวอยางรอบคอบ         เพราะกรรมนั้น พระมหาบุรุษจึงหลีกไปสู 
ไตรทิพย เสวย         ความสุขและสมบัติเปนท่ีเพลิดเพลินยินดี จุติจากไตร 
ทิพยแลว เวยีนมาในโลกน้ี เหยยีบปฐพดีวยฝาพระบาทอันเรียบ พวก         
พราหมณผูทํานายพระลักษณะมาประชุมกันแลวทํานายวา พระราชกุมารนี้ 
มีฝาพระบาทประดิษฐานเรียบ เปนคฤหัสถหรือ    บรรพชิต ก็ไมมีใคร  



พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาท่ี 117 
ขมได พระลักษณะนั้นยอมเปนนิมิตสอง  เนื้อความนั้น พระราชกุมารนี้  
เม่ืออยูครองฆราวาส ไมมีใคร  สามารถขมได มีแตครอบงําพวกปรปกษ 
เหลาศัตรูมิอาจย่ํายไีด  ใครๆ ท่ีเปนมนุษยในโลกน้ีหาขมไดไม เพราะ 
ผลแหงกุศล      กรรมนั้น ถาพระราชกุมารเชนนั้น เขาถึงบรรพชา ทรง 
ยินดี     ยิ่งดวยความพอใจในเนกขัมมะ จะมีพระปรีชาเหน็แจมแจง   เปน 
อัครบุคคล ไมถึงความเปนผูอันใครๆ ขมได ยอมเปนผู  สูงสุดกวา 
นรชน อันนีแ้ลเปนธรรมดาของพระกุมารนั้น ฯ          
          [๑๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนษุยในชาติกอน ภพกอน   กําเนิดกอน  
ไดเปนผูนําความสุขมาใหแกชนเปนอันมาก บรรเทาภัยคือความ    หวาดกลัวและความหวาดเสียว  
จัดความรักษาปกครองปองกันโดยธรรม และ        บําเพญ็ทานพรอมดวยวัตถุอันเปนบริวาร เบ้ืองหนา 
แตตายเพราะกายแตก ยอม  เขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมน้ันอันตนทําส่ังสม พอกพูน  
ไพบูลย ฯ       
     ตถาคตยอมครอบงําเทวดาท้ังหลายอ่ืนในโลกสวรรคโดยสถาน ๑๐ คือ   อายุทิพย วรรณ 
ทิพย ความสุขทิพย ยศทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย  เสียงทิพย กล่ินทิพย รสทิพย  
และโผฏฐัพพทิพย คร้ันจุตจิากโลกสวรรคนั้นแลว มาถึงความเปนอยางนี้ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหา 
ปุริสลักษณะนี ้คือ ในฝาพระบาทท้ัง ๒ มีจกัรเกิดเปนอันมาก มีซ่ีกําพันหนึ่ง มีกง มีดมุ  
บริบูรณดวยอาการ   ท้ังปวง มีระหวางอันกุศลกรรมแบงเปนอันดี พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษ 
ณะนัน้  ถาอยูครองเรือน จะเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯ เม่ือเปนพระราชาจะไดอะไร เม่ือ 
เปนพระราชาจะไดผลขอนี้ คือ มีบริวารมาก คือ มีบริวารเปนพราหมณ เปน  คฤหบดี เปน 
ชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปน กองทหาร เปนนายประตู เปน 
อํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปน   ราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือน 
ทรงผนวชเปนบรรพชิต จะเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก  
เม่ือเปนพระ พุทธเจาจะไดอะไร เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดผลขอนี้ คือ มีบริวารมาก คือ มี              
บริวารเปนภกิษุ เปนภิกษณุี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย      เปนอสูร  
เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเน้ือความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลาย จึงกลาว 
คาถาประพันธนี้ในพระลักษณะน้ันวา             
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          [๑๓๕] พระมหาบุรุษเคยเปนมนษุยในชาติกอนๆ ผูนําความสุขมา ใหแกชน 
มาก บรรเทาภยัคือ ความหวาดกลัวและความหวาดเสียว ขวนขวายใน 
ความคุมครองรักษาปองกัน เพราะกรรมนัน้ พระมหาบุรุษจึงหลีกไปสู 
ไตรทิพย เสวยความสุข        และสมบัติเปนท่ีเพลิดเพลินยินดี คร้ันจุต ิ
จากไตรทิพยแลว    เวยีนมาในโลกน้ี ยอมไดลายจักรท้ังหลาย มีซ่ีกําพันหนึ่ง  
มี   กง มีดุม โดยรอบ ในฝาพระบาทท้ัง ๒ พวกพราหมณผู ทํานาย 
ลักษณะมาประชุมกันแลวเหน็พระราชกุมารมีลักษณะอัน  เกิดดวยบุญ 
เปนรอยๆ แลวทํานายวา พระราชกุมารนี้จกัมี  บริวาร ย่ํายีเสียซ่ึง 
ศัตรู เพราะจักรท้ังหลายมีกงโดยรอบอยาง  นั้น ถาพระราชกุมารเชน 
นั้นไมเขาถึงบรรพชา จะยังจกัรให    เปนไป และปกครองแผนดิน มี 
กษัตริยท่ีมียศมากเปนอนยุนต    ติดตามหอมลอมพระองค ถาและพระราช 
กุมารเชนนั้นเขาถึง      บรรพชา เปนผูยินดียิ่งดวยความพอใจในเนกขัมมะ  
จะมีพระ       ปรีชาเห็นแจมแจง พวกเทวดา มนุษย อสูร ทาวสักกะ             
ยักษ คนธรรพ นาค วิหค และสัตว ๔ เทา ท่ีมียศมากจะ หอมลอม 
พระองคผูไมมีใครยิ่งกวา อันเทวดาและมนุษยบูชาแลว ฯ       
          [๑๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนษุยในชาติกอน ภพกอน       กําเนิดกอน  
ละปาณาติบาตแลว เวนขาดจากปาณาติบาตแลว วางทณัฑะ วาง        ศาตราแลว มีความละอาย 
 มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู      ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนา 
แตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น               อันตนทําส่ังสมพอกพูนไพบูลย ตถาคตยอมครอบงํา 
เทวดาทั้งหลายอื่นในโลก       สวรรค โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณทิพย ความสุขทิพย ยศทิพย          
ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กล่ินทิพย รสทิพย และโผฏฐัพพ ทิพย คร้ันจุติจาก 
โลกสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึง            มหาปุริสลักษณะ ๓ ประการ คือ  
สนพระบาทยาว ๑ มีนิว้พระหัตถและน้ิวพระบาท ยาว ๑ มีพระกายตรงดังวากายแหงพรหม ๑  
พระมหาบุรุษนั้นสมบูรณดวยลักษณะ  ท้ังหลายน้ัน ถาอยูครองเรือน จะเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯ  
เม่ือเปนพระราชา จะไดอะไร เม่ือเปนพระราชาไดผลขอนี้ คือ มีพระชนมายุยนืดํารงอยูนาน 
อภิบาลพระชนมายุยนืยาว ไมมีใครๆ ท่ีเปนมนุษยซ่ึงเปนขาศึกศัตรูสามารถปลง   พระชนมชีพ  
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ในระหวางได ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิต จะเปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เม่ือ เปนพระพุทธเจาจะไดอะไร  
เม่ือเปนพระพทุธเจาจะไดผลขอนี้ คือ มีพระชนมายุ             ยืนดํารงอยูนาน ทรงอภบิาลพระชนมาย ุ
ยืนยาว ไมมีขาศึกศัตรูจะเปนสมณะ    พราหมณ เทวดา พรหม มาร ใครๆ ในโลก  
สามารถปลงพระชนมชีพในระหวางได พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนีไ้ว พระโบราณกเถระ 
ท้ังหลาย จึง กลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา             
          [๑๓๗] พระมหาบุรุษทรงทราบวาการฆาอันเปนเหตุใหสัตวตายวาเปนภยัแกตน  
ไดเปนผูเวนขาดแลว เบ้ืองหนาแตมรณะ ไดไปแลวสูสวรรค เพราะ 
กรรมท่ีทรงประพฤติดีแลวนั้น เสวยวิบากอันเปนผลแหงกรรมท่ีทรง 
ทําดีแลวจตุิ [จากสวรรค] แลวเวยีนมาในโลกนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึง 
ลักษณะ ๓ ในโลกน้ี คือ มีสนพระบาทยาวงาม ๑ พระกายเกิดดีตรง 
สวยงาม ประหนึ่งวากายพรหม มีพระพาหางาม มีความเปนหนุม  
ทรวดทรงสวยเปนสุชาต ๑ มีนิ้วพระหัตถและน้ิวพระบาทยาวออนดัง 
ปุยฝาย ๑พระชนกเปนตนทรงบํารุงพระราชกุมาร เพื่อใหมีพระชนมาย ุ
เปนไปนาน เพราะพระองคทรงสมบูรณดวยปุริสลักษณะ ๓ประการ  
ถาพระราชกุมารเปนคฤหัสถ ก็จะใหพระชนมชีพเปนไปนาน ถาทรง 
ผนวชก็จะใหพระชนมชีพเปนไปนานกวานั้นเพื่อใหวสีและอิทธิ 
เจริญไป พระลักษณะนั้นเปนนิมิต เพื่อความเปนผูมีชนมายุยืนดวย 
ประการดังนี้ ฯ 
          [๑๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนษุยในชาติกอน ภพกอน    กําเนดิกอน  
เปนผูใหของท่ีควรเค้ียวและของท่ีควรบริโภคอันประณีตและมีรสอรอย       และใหน้ําท่ีควรซด 
ควรดื่ม ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตาย              เพราะกายแตก เพราะกรรมนัน้  
อันตนทํา ส่ังสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ            คร้ันจุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสูความ 
เปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริส        ลักษณะนี้ คือมีมังสะอูมในที่ ๗ สถาน คือท่ีหลังพระหตัถ 
ท้ัง ๒ ก็มีมังสะอูม       ท่ีหลังพระบาทท้ัง ๒ ก็มีมังสะอูม ท่ีบนพระอังสาท้ัง ๒ ก็มีมังสะอูม  
ท่ีลําพระศอ       ก็มีมังสะอูม พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะน้ัน ถาอยูครองเรือน จะเปน   
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พระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯ เม่ือเปนพระราชาจะไดอะไร เม่ือเปนพระราชาจะไดรับ   ผลขอนี้ คือ  
ยอมเปนผูไดของท่ีควรเค้ียวและของท่ีควรบริโภคอันประณีตและมี    รสอรอย และไดน้ําท่ีควรซด 
ควรดื่ม ถาพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือนทรงผนวช เปนบรรพชิต จะเปนพระอรหนัต 
สัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร  
เม่ือเปนพระพทุธเจาจะไดรับผลขอนี้       คือ ทรงไดของท่ีควรเค้ียว และของท่ีควรบริโภคอัน 
ประณีต และมีรสอรอย     และทรงไดน้ําท่ีควรซดควรดืม่ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว 
 พระโบราณกเถระท้ังหลาย จึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนัน้วา  
          [๑๓๙] พระมหาบุรุษอุดม เปนผูใหของท่ีควรเค้ียว และของท่ีควร บริโภค และ 
น้ําท่ีควรซดควรดื่ม มีรสอันเลิศ เพราะกรรมท่ีทรงประพฤติดีแลวนัน้  
พระมหาบุรุษนั้น จึงบันเทิงใจอยูนานในสวนนนัทวนั มาในโลกนี้  
ยอมไดมังสะอูมเจ็ดแหง และไดพื้นพระหัตถและพระบาทออนนุม  
บัณฑิตผูฉลาดในนิมิตแหงลักษณะ กลาวไวเพื่อความเปนผูไดของควร 
เค้ียวและโภชนะอันมีรส ลักษณะนั้น ใชวาจะสองอรรถ แมแก 
พระมหาบุรุษผูเปนคฤหัสถเทานั้น ถึงพระมหาบุรุษทรงผนวช กไ็ด 
ขัชชโภชนาทิวัตถุนั้นเหมือนกัน พระองคเปนผูไดของควรเค้ียวและ 
โภชนะมีรสอันอุดม บัณฑิตท้ังหลายกลาวแลววาพระองคเปนผูตัด 
กิเลสเปนเคร่ืองผูกของคฤหัสถท้ังปวงเสีย ฯ 
          [๑๔๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนษุยในชาติกอน ภพกอน      กําเนิดกอน  
เปนผูสงเคราะหประชาชนดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ การให การกลาว คําเปนท่ีรัก การประพฤติ 
ใหเปนประโยชน และความเปนผูมีตนเสมอ ตถาคต    ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบ้ืองหนาแตตาย 
เพราะกายแตก เพราะกรรมนัน้ อัน ตนทํา ส่ังสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ คร้ันจุติจาก 
โลกสวรรคนั้นแลวมาสูความ  เปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะ ท้ัง ๒ นี้ คือ  
พระหัตถและ พระบาทมีพื้นออนนุม ๑ และมีพระหัตถและพระบาทมีลายดังวารางขาย ๑ พระมหา 
บุรุษสมบูรณดวยลักษณะท้ัง ๒ นั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจกัรพรรดิ์ ฯลฯ เม่ือเปน 
พระราชาจะไดอะไร เม่ือเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ  มีบริวารชนอันพระองคทรง 
สงเคราะหแลวเปนอยางดี บริวารชนท่ีพระองคทรง  สงเคราะหเปนอยางดีนั้น เปนพราหมณ   
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เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร  
เปนนายประตู เปน    อํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกมุาร ถาพระมหา 
บุรุษนั้น ออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา 
คือกิเลสอันเปดแลวในโลก เม่ือเปนพระพทุธเจาจะไดอะไร เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดรับผล 
ขอนี้ คือ มีบริวารชนอันพระองคทรงสงเคราะหแลวเปนอยางดี บริวารชนท่ีพระองคทรง 
สงเคราะหเปนอยางดนีั้น เปนภิกษุ เปนภกิษุณี เปน     อุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา  
เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคน       ธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณ 
กเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถา   ประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา      
          [๑๔๑] พระมหาบุรุษ ทําแลว ประพฤติแลว ซ่ึงการให ๑ ซ่ึงความเปนผู 
ประพฤติใหเปนประโยชน ๑ ซ่ึงความเปนผูกลาวคําเปนท่ีรัก ๑ ซ่ึง 
ความเปนผูมีพระฉันทะเสมอกัน ๑ ใหเปนความสงเคราะหอยางดแีกชน 
เปนอันมาก ยอมไปสูสวรรคดวยคุณอันตนมิไดดหูม่ิน จุติ [จาก 
สวรรค] แลวเวียนมาในโลกนี้ เปนพระกุมารยังหนุมแนนงดงาม  
ยอมไดเฉพาะซ่ึงความเปนผูมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุมดวย 
 ซ่ึงความเปนผูมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายเปนรางขายงามยิ่ง และ 
มีสวนสวยนาชมดวย พระองคมาสูแผนดินนี้ มีบริวารชนอันพระองค 
พึงตรวจตราและสงเคราะหดี ตรัสถอยคําเปนท่ีนารักแสวงหาผล 
ประโยชนเกื้อกูลและความสุขให ทรงประพฤติความดีมากหลายท่ี 
พระองคโปรดยิ่ง ถาพระองคทรงละความบริโภคกามารมณท้ังปวงเปน 
พระชินะตรัสธรรมกถาแกประชุมชน ประชุมชนก็จะสนองคําของ 
พระองค เล่ือมใสยิ่งนัก คร้ังฟงธรรมแลว ยอมจะพากันประพฤติธรรม 
สมควรแกธรรม ฯ 
          [๑๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนษุยในชาติกอน ภพกอน  กําเนิดกอน 
 เปนผูกลาววาจาประกอบดวยอรรถ ประกอบดวยธรรม แนะนําประชาชนเปนอันมาก เปนผูนํา 
ประโยชนและความสุขมาใหแกสัตวท้ังหลาย เปนผูบูชาธรรมเปนปรกติ ตถาคตยอมเขาถึงสุคติ  
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โลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนัน้ อันตนทํา ส่ังสม พอกพูน  
ไพบูลย ฯลฯ จุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริส 
ลักษณะ๒ ประการนี้ คือมีพระบาทดุจสังขคว่ํา ๑ มีพระโลมชาติลวนมีปลายชอนข้ึนขางบน 
ทุกๆ เสน ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะท้ัง ๒ นัน้ ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจา 
จักรพรรดิ์ ฯลฯ เม่ือเปนพระราชาจะไดอะไร เม่ือเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปน 
ผูเลิศประเสริฐ เปนประธานสูงสุด ดีกวาหมูชนท่ีบริโภคกาม ถาพระมหาบุรุษออกจากเรือน 
ผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว 
ในโลก เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เม่ือเปนพระพุทธเจาไดรับผลขอนี้ คือ เปน 
ผูเลิศประเสริฐ เปนประธานสูงสุด ดีกวาสรรพสัตว พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว  
พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา 
[๑๔๓] พระมหาบุรุษ พิจารณากอน จึงกลาวคําอันประกอบดวยอรรถและธรรม  
แสดงแลวกะประชาชนเปนอันมาก เปนผูนําประโยชนและความสุข 
มาใหแกสัตวท้ังหลาย เปนผูไมตระหนีไ่ดเสียสละบูชาธรรมแลว  
พระองคยอมไปสูสุคติ บันเทิงอยูในสุคตินัน้ เพราะกรรมอันพระองค 
ประพฤติดีแลว มาในโลกนี้ ยอมไดลักษณะ ๒ ประการ เพื่อ 
ความเปนผูมีความสุขอันอุดม พระมหาบุรุษนั่นนัน้ มีพระโลมชาติ 
มีปลายชอนข้ึนขางบนและมีพระบาทดํารงอยูแลวเปนอันดี อันพระ 
มังสะและโลหิตปดบัง อันหนังหุมหอแลว และมีพระเพลาเบ้ืองบน 
งาม พระมหาบุรุษเชนนั้น ถาอยูครองเรือนจะถึงความเปนผูเลิศกวา 
พวกท่ีบริโภคกาม ไมมีใครๆ ยิ่งกวาพระองคทรงครอบงําชมพูทวีป      
           เสียส้ิน อนึ่ง หากพระองคทรงผนวช ก็จะทรงพระวิริยะอยาง       
           ประเสริฐ ถึงความเปนผูเลิศกวาสรรพสัตว ไมมีใครๆ ยิ่งกวา พระองค 
           ได ทรงครอบงําโลกท้ังปวงอยู ฯ         
          [๑๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนษุยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน  
เปนผูตั้งใจสอนศีลปะ วิชชา จรณะ [ขอท่ีควรประพฤติ] หรือกรรม [ปญญาเปนเคร่ืองรู 
วาสัตวมีกรรมเปนของตน] ดวยมนสิการวา ทําไฉนชนท้ังหลายนี้พึงรูเร็ว พึงสําเร็จเร็ว ไมพึง 
ลําบากนาน ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะ 
กรรมนั้น อันตนทํา ส่ังสมพอกพูน ไพบูลย ฯลฯ คร้ันจตุิจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสู  
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ความเปนอยางนี้ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะน้ี คือ มีพระชงฆเรียวดังแขงแหงเนื้อทราย  
พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะน้ัน ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯเม่ือ 
เปนพระราชาจะไดอะไร เม่ือเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ จะทรงไดเฉพาะซ่ึงหตัถา 
ทิวาหนะ อันคูควรแกพระราชา ซ่ึงเปนองคแหงเสนาของพระราชาโดยพลัน ฯลฯ ถาพระมหา 
บุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือ 
กิเลสอันเปดแลวในโลก เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เม่ือเปนพระพทุธเจาจะได 
รับผลขอนี้ คือจะทรงไดเฉพาะซ่ึงจีวราทิปจจัยอันสมควรแกสมณะ และจตุบริษัทอันเปนองค 
ของสมณะ และทรงไดบริขารเปนสมณูปโภคอันสมควรแกสมณะโดยพลัน พระผูมีพระภาค 
ตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนีใ้นพระลักษณะนั้นวา 
[๑๔๕] พระมหาบุรุษปรารถนาอยูวา ทําไฉน พวกศึกษาเหลานี้จะรูแจมแจงเร็วใน 
ศิลปะ ในวิชชา ในจรณะ และในกรรม และดวนบอกศิลปะท่ีไมเปนไป 
เพื่อจะเบียดเบียนแกใครๆ ดวยความต้ังใจวา ผูศึกษาจะไมลําบากนาน  
คร้ันทํากุศลกรรมมีความสุขเปนผลนั้นแลว ยอมไดพระชงฆท้ังคูเปนท่ี 
ชอบใจ มีทรวดทรงดี กลมกลอม เปนสุชาต เรียวไปโดยลําดับ  
มีโลมชาติมีปลายชอยขึ้นขางบน มีหนังอันละเอียดหุมหอแลว  บัณฑติ 
ท้ังหลายชมพระมหาบุรุษนัน้วา พระองคมีพระชงฆดังวาแขงแหง 
เนื้อทราย และชมพระลักษณะ คือโลมชาติเสนหนึ่งๆ อันประกอบ 
ดวยสมบัติท่ีใครๆ ปรารถนา รวมเขาไวในท่ีนี้ พระมหาบุรุษเม่ือยัง 
ไมทรงผนวช ก็ไดลักษณะนัน้ ในท่ีนี้ เร็วพลัน ถาพระมหาบุรุษเชนนั้น 
เขาถึงบรรพชา ทรงยินดยีิ่ง   แลวดวยความพอพระทัยในเนกขัมมะ  
มีพระปรีชาเหน็แจมแจงทรงพระวิริยะยอดเยี่ยม จะทรงไดพระลักษณะ 
เปนอนุโลมแกพระลักษณะท่ีสมควรเร็วพลัน ฯ 
          [๑๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนษุยในชาติกอน ภพกอน   กําเนิดกอน  
เปนผูเขาหาสมณะหรือพราหมณแลวซักถามวา ขาแตทานผูเจริญกรรมสวนกุศลเปนอยางไร  
กรรมสวนอกศุลเปนอยางไร กรรมสวนท่ีมีโทษเปน  อยางไร กรรมสวนท่ีไมมีโทษเปนอยางไร   
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กรรมท่ีควรเสพเปนอยางไร กรรมท่ีไมควรเสพเปนอยางไร กรรมอะไรขาพเจาทําอยูพึงเปน 
ไปเพื่อไมเปนประโยชน   เพือ่ทุกขตลอดกาลนาน อนึ่ง กรรมอะไรขาพเจาทําอยูพึงเปนไป 
เพื่อเปนประโยชน            เพือ่สุขตลอดกาลนาน ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแต 
ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา ส่ังสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ คร้ันจุติ จาก 
สวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะน้ี     คือ มีพระฉวีสุขุม 
ละเอียด เพราะพระฉวีสุขุมและละเอียด ธุลีละอองมิติด     พระกายได พระมหาบุรุษสมบูรณดวย 
ลักษณะน้ัน ถาอยูครองเรือนจะไดเปน   พระเจาจกัรพรรด ิฯลฯ เม่ือเปนพระราชาจะไดอะไร  
เม่ือเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีปญญามาก ไมมีบรรดากามโภคีชนผูใดผูหนึง่มีปญญา 
เสมอ หรือ   มีปญญาประเสริฐกวาพระองค ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต 
จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เม่ือ  เปน 
พระพุทธเจาจะไดอะไร เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระปรีชามาก มีพระ 
ปรีชากวางขวาง มีพระปรีชาราเริง มีพระปรีชาวองไว มีพระปรีชา  เฉียบแหลม มีพระปรีชา 
ทําลายกิเลส ไมมีบรรดาสรรพสัตวผูใดผูหนึ่งมีปญญา เสมอ หรือมีปญญาประเสริฐกวาพระองค  
พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว  พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระ 
ลักษณะน้ันวา          
          [๑๔๗] พระมหาบุรุษ เคยเปนมนุษยในชาติกอนๆ ประสงคจะรูท่ัวถึง   เขาหา 
บรรพชิต สอบถามต้ังใจฟงดวยดี มุงความเจริญอยูภายในไตรตรอง 
กถาอันประกอบดวยอรรถ มาอุบัติเปนมนุษย มีพระฉวลีะเอียด เพราะ 
กรรมอันดําเนนิไปเพื่อความไดเฉพาะซ่ึงปญญา บัณฑิตผูฉลาดใน 
ลักษณะและนมิิตทํานายวา พระราชกุมารเชนนี้จะทรงหยั่งทราบอรรถ 
อันสุขุมแลวเห็นอยู ถาไมเขาถึงบรรพชาก็จะยังจกัรใหเปนไป ปกครอง 
แผนดิน ใน  การส่ังสอนส่ิงท่ีเปนประโยชนและในการกาํหนด ไมมีใคร          
           ประเสริฐหรือเสมอเทาพระองค ถาพระราชกุมารเชนนั้น เขาถึง   
บรรพชายินดยีิง่ดวยความพอพระทัยในเนกขัมมะ จะมีพระปรีชาเห็น 
แจมแจง ทรงไดพระปรีชาอันพิเศษ อันยอดเยีย่มบรรลุพระโพธิญาณ  
ทรงพระปรีชาอันประเสริฐกวางขวางดังแผนดิน ฯ  
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          [๑๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนษุยในชาติกอน ภพกอน   กําเนิดกอน  
เปนผูไมมีความโกรธ ไมมีความแคนใจ แมถูกคนหมูมากวาเอาก็ไมขัดใจ ไมโกรธ ไมปองราย  
ไมจองผลาญ ไมทําความโกรธความเคืองและ       ความเสียใจใหปรากฎ และเปนผูใหเคร่ืองลาดมี 
เนื้อละเอียดออน และใหผา สําหรับนุงหม คือ ผาโขมพัสตรมีเนื้อละเอยีด ผาฝายมีเนือ้ 
ละเอียด ผาไหมมี       เนื้อละเอียด ผากัมพลมีเนื้อละเอียด ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
เบ้ืองหนา         แตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา ส่ังสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ       
คร้ันจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะนี ้คือ  
มีวรรณะดังทองคํา มีผิวหนงัคลายทองคํา พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะน้ัน ถาอยูครอง 
เรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเปนพระราชาจะไดอะไร เม่ือเปนพระราชาจะได 
รับผลขอนี้ คือ จะไดเคร่ืองลาดมีเนื้อละเอียดออน ท้ังไดผาสําหรับนุงหม คือ ผาโขมพัสตรมีเนื้อ 
ละเอียด ผาฝายมีเนื้อละเอียด ผาไหมมีเนือ้ละเอียด ผากมัพลมีเนื้อละเอียด ถาพระ 
มหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา 
คือกิเลสอันเปดแลวในโลก เม่ือเปนพระพทุธเจาจะไดอะไร เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดรับ 
ผลขอนี้ คือ ทรงไดเคร่ืองลาดมีเนื้อละเอียดออน ทรงไดผาสําหรับนุงหม คือ ผาโขมพัสตร 
มีเนื้อละเอียด ผาฝายมีเนื้อละเอียด ผาไหมมีเนื้อละเอียด ผากัมพลมีเนื้อละเอียด พระผูมี 
พระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะ 
นั้นวา 
[๑๔๙] พระมหาบุรุษอธิษฐานความเปนผูไมโกรธไว และไดใหทานคือผาเปน 
อันมาก ลวนแตมีเนื้อละเอียดและมีสีดี เปนผูดํารงอยูในภพกอนๆ  
ทรงเสียสละเหมือนฝนตกท่ัวแผนดิน คร้ันทรงทํากุศลกรรมนั้นแลว  
จุติจากมนุษยโลกเขาถึงเทวโลก เสวยวิบาก อันเปนผลกรรมท่ีทําไวดี  
มีพระฉวีเปรียบดวยทอง ดุจพระอินทรผูประเสริฐกวาสุรเทวดา ยอมลบ 
ลนอยูในเทวโลกถาเสด็จครองเรือนยังไมประสงคท่ีจะทรงผนวช ก็จะ 
ทรงปกครองแผนดินใหญ ทรงไดเฉพาะซ่ึงสัตตรตนะ และความเปน 
ผูมีพระฉวีสะอาดละเอียดงามลบลนประชุมชนในโลกนี้ ถาเขาถึง 
บรรพชา ก็จะทรงไดซ่ึงผาสําหรับทรงครอง เปนผาเคร่ืองนุงหมอยางด ี 
และเสวยผลกรรมท่ีเปนประโยชนดีท่ีทรงทําไวในภพกอน ความหมดส้ิน 
แหงผลกรรมท่ีพระองคทําแลว หามีไม ฯ  
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[๑๕๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอนกําเนิดกอน  
เปนผูนําพวกญาติมิตรสหายผูมีใจดีท่ีสูญหายพลัดพรากไปนานใหกลับมาพบกัน นํามารดา 
กับบุตรใหพบกัน นําบุตรกับมารดาใหพบกนั นําบิดากับบุตรใหพบกนั นําบุตรกับบิดา 
ใหพบกัน นําบิดากับพี่นองใหพบกัน นําพี่ชายกับนองสาวใหพบกัน นํานองสาวกับ 
พี่ชายใหพบกนั คร้ันทําเขาใหพรอมเพรียงกันแลว ก็ช่ืนชม ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้น อันตนทํา ส่ังสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ  
คร้ันจุติจากสวรรคแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะนี้ คือมีพระ 
คุยหะเรนอยูในฝก พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจา 
จักรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเปนพระราชาจะไดอะไร เม่ือเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มี 
พระโอรสมาก พระราชบุตรของพระองคมีกวาพนั ลวนกลาหาญมีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย  
สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะได 
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เม่ือเปนพระพุทธเจา 
จะไดอะไร เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระโอรสมาก พระโอรสของ 
พระองคมีจํานวนหลายพันลวนเปนผูแกลวกลา มีความเพยีรเปนองคสมบัติ กําจัดปรเสนา 
เสียได พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี ้
ในพระลักษณะนั้นวา 
[๑๕๑] พระมหาบุรุษเปนมนุษยในชาติกอนๆ ไดทรงนาํพวกญาติมิตรสหายท่ี 
สูญหายพลัดพรากไปนานใหกลับมาพบกัน คร้ันทําใหเขาพรอมเพรียงกนัแลว  
ก็ช่ืนชม เพราะกุศลกรรมนัน้ พระองคจึงหลีกไปสูไตรทิพย   เสวย 
ความสุขและสมบัติเปนท่ีเพลิดเพลินยนิดี จุติจากเทวโลกแลวเวียนมา 
เกิดในโลกนี้ ยอมไดองคาพยพท่ีปดบังดวยผาต้ังอยูในฝก พระมหาบุรุษ 
เชนนั้นมีพระโอรสมาก พระโอรสของพระองคมากกวาพัน เปน 
ผูกลาหาญ เปนวีรบุรุษ สามารถใหศัตรูพายไป ใหปติเกดิและทูล 
ปยพจนแกพระมหาบุรุษท่ียงัทรงเปนคฤหัสถ เม่ือพระมหาบุรุษทรงผนวช 
บําเพ็ญพรต มีพระโอรสมากกวานัน้ ลวนแตดําเนินตามพระพุทธพจน  
พระลักษณะนัน้ ยอมเปนนิมิตสองความนัน้สําหรับพระมหาบุรุษท่ีเปน 
คฤหัสถหรือบรรพชิต ฯ  
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[๑๕๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน  กําเนิดกอน  
เม่ือตรวจดูมหาชนท่ีควรสงเคราะห ยอมรูจักชนท่ีเสมอกัน รูจักเองรูจกับุรุษ รูจักบุรุษพิเศษ  
หยั่งทราบวาบุคคลนี้ควรแกสักการะนี้ บุคคลนี้ควรแกสักการะนี้ ดังนี้ แลวทํากจิเปนประโยชนอัน 
พิเศษ 
ในบุคคลนั้นๆ ในกาลกอนๆตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะ 
กรรมนั้น อันตนทํา ส่ังสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ คร้ันจตุิจากสวรรค 
นั้นแลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการนี้ คือ มีพระกาย 
เปนปริมณฑลดังวานิโครธพฤกษ ๑ เม่ือทรงยืนอยูไมตองทรงนอมพระกายลง ยอมลูบคลํา 
พระชาณุท้ัง ๒ ดวยฝายพระหัตถท้ัง ๒ ได ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะท้ัง ๒ นั้น  
ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจกัรพรรด ิฯลฯเม่ือเปนพระราชาจะไดอะไร เม่ือเปน 
พระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูม่ังค่ังมีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ือง 
อุปกรณนาปล้ืมใจมากมีทรัพยและขาวเปลือกมาก มีคลังเต็มบริบูรณ ถาพระมหาบุรุษนั้นออก 
จากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอัน 
เปดแลวในโลก เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ  
เปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก ทรัพยของพระองคนั้นคือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ  
สุตะ จาคะ ปญญา เปนทรัพยอยางหน่ึงๆพระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณ 
กเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ ในพระลักษณะเหลานั้นวา 
[๑๕๓] พระมหาบุรุษ เม่ือตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห พจิารณาแลว  
สอดสองแลว คิดแลวหยั่งทราบวา บุคคลนี้ควรแกสักการะน้ี ดังนีแ้ลว  
ทํากิจพิเศษของบุรุษในบุคคลน้ันๆ ในกาลกอน กแ็หละพระมหาบุรุษ 
ทรงยืนตรงไมตองนอมพระกายลง ก็ถูกตองพระชาณุท้ัง ๒ ดวย 
พระกรทั้ง ๒ ได และมีพระกายเปนปริมณฑลดังวา ตนนิโครธท่ีงอกงาม 
บนแผนดนิดวยผลกรรมท่ีประพฤติมาดีแลว ยังเปนสวนเหลือ  
มนุษยท้ังหลาย ท่ีมีปญญาอันละเอียด รูจักลักษณะเปนนมิิตมากอยาง 
ทํานายวา พระราชโอรสนี้เปนพระดรุณกุมาร ยังทรงพระเยาว   ยอมได 
เฉพาะซ่ึงลักษณะอันคูควรแกคฤหัสถมากอยาง กามโภคะอันสมควรแก 
คฤหัสถเปนอันมาก ยอมมีแกพระราชกุมารผูเปนใหญในแผนดนิ ใน  
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ฆราวาสวิสัยนี ้ถาพระราชกมุารนี้ทรงละกามโภคะท้ังปวง จะทรงได 
อนุตตรธรรมอันเปนทรัพยอยางประเสริฐสูงสุด ฯ 
[๑๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอนกําเนิดกอน  
เปนผูหวังประโยชน หวังความเกื้อกูล หวังความผาสุก หวังความเกษมจากโยคะ แกชนเปนอันมาก ดวย 
มนสิการวา ทําไฉน ชนเหลานี้พึงเจริญดวยศรัทธา เจริญดวยศีล เจริญดวยสุตะ เจริญดวยพุทธิ  
เจริญดวยจาคะเจริญดวยธรรม เจริญดวยปญญา เจริญดวยทรัพยและขาวเปลือก เจริญดวยนา 
และสวน เจริญดวยสัตวสองเทาและสัตวส่ีเทา เจริญดวยบุตรและภรรยา เจริญดวยทาสและ 
กรรมกร เจริญดวยญาติ เจริญดวยมิตร เจริญดวยพวกพอง ดังนี้ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา ส่ังสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ  
คร้ันจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะ ๓ ประการนี้  
คือ มีสวนพระกายขางหนาดงัวากึ่งกายขางหนาแหงราชสีห ๑ มีระหวางพระปฤษฎางคเต็มดี ๑  
มีลําพระศอกลมเสมอกัน ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะ ๓ ประการนั้น ถาอยูครองเรือน 
จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเปนพระราชาจะไดอะไร เม่ือเปนพระราชาจะไดรับผล 
ขอนี้ คือ มีความไมเส่ือมเปนธรรมดา คือ ไมเส่ือมจากทรัพยและขาวเปลือก ไมเส่ือมจากนา 
และสวน ไมเส่ือมจากสัตวสองเทาและสัตวส่ีเทา ไมเส่ือมจากบุตรและภรรยา ไมเส่ือมจากทาส 
และกรรมกร ไมเส่ือมจากญาติ ไมเส่ือมจากมิตร ไมเส่ือมจากพวกพอง ไมเส่ือมจากสรรพ 
สมบัติ ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหนัตสัมมา 
สัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร   เม่ือเปน 
พระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีความไมเส่ือมเปนธรรมดา คือ ไมเส่ือมจากศรัทธา ไม 
เส่ือมจากศีล ไมเส่ือมจากสุตะ ไมเส่ือมจากจาคะ ไมเส่ือมจากปญญา ไมเส่ือมจากสมบัติท้ังปวง พระผูมี 
พระภาคตรัสเนื้อความนี้ไวพระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะ 
เหลานั้นวา 
[๑๕๕] พระมหาบุรุษยอมปรารถนาความเจริญกับดวยประชาชนเหลาอ่ืนวา ทํา 
ไฉน พหุชนพงึไมเส่ือมจากศรัทธา ศีล สุตะ พุทธิจาคะ ธรรม คุณอัน 
ใหประโยชนสําเร็จมาก ทรัพย ขาวเปลือกนา สวน บุตร ภรรยา  
สัตวสองเทาและสัตวส่ีเทา ญาติมิตร พวกพอง และพละ วรรณะ   
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สุข ท้ัง ๒ ประการ ดังนี้ท้ังหวังความม่ังมีและความสําเร็จ พระมหา 
บุรุษนั้นมีสวนพระกายขางหนาดํารงอยูเปนอันดี ดังวากึง่กายขางหนา 
แหงราชสีหและมีพระศอกลมเสมอกัน ท้ังมีระหวางพระปฤษฎางคเต็มดี 
ลักษณะท้ัง  ๓  นี้เปนบุพพนมิิต   ไมเส่ือมปรากฏอยู   เพราะกรรมท่ี 
พระมหาบุรุษประพฤติดีแลว ทําแลวในกาลกอน พระมหาบุรุษแม 
ดํารงอยูในคิหวิิสัย ยอมทรงเจริญดวยขาวเปลือกทรัพย บุตร ภรรยา  
สัตวสองเทาและสัตวส่ีเทา ถาทรงตัดกังวลเสีย ทรงผนวช ยอมทรง 
บรรลุพระสัมโพธิญาณอันประเสริฐ มีความไมเส่ือมเปนธรรมดา ฯ 
[๑๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอนกําเนิดกอน  
เปนผูไมเบียดเบียนสัตวท้ังหลายดวยฝามือ กอนดิน ทอนไม หรือศัสตรา ตถาคตยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา ส่ังสม พอกพูน  
ไพบูลย ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคนั้นแลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริส 
ลักษณะน้ี คือ มีเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันเลิศ กลาวคือ พระมหาบุรุษนั้นมีเสน 
ประสาท มีปลายในเบ้ืองบนประชุมอยูท่ีลําพระศอ สําหรับนํารสอาหารแผซานไปสม่ําเสมอ 
ท่ัวพระกาย พระองคสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิฯลฯ  
เม่ือเปนพระราชาจะไดอะไร เม่ือเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระโรคาพาธนอย  
สมบูรณดวยพระเตโชธาตุอันยังอาหารใหยอยดไีมเยน็นกั ไมรอนนกั ถาออกจากเรือนผนวช 
เปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก  
เม่ือเปนพระพทุธเจาจะไดอะไร เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระโรคาพาธนอย  
มีความลําบากนอย สมบูรณดวยพระเตโชธาตุอันยังอาหารใหยอยดี ไมเย็นนกั ไมรอนนัก  
อันควรแกพระปธานเปนปานกลาง พระผูมีพระภาคตรสัเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลาย 
จึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา 
[๑๕๗] พระมหาบุรุษไมเบียดเบียน ไมย่ํายสัีตวดวยฝามือ ดวยทอนไม   ดวย 
กอนดิน ดวยศัสตรา ดวยอันใหตายเองและอันบังคับใหฆา        ดวยอัน 
จําจอง หรือดวยอันใหหวาดกลัว เพราะกรรมนั้น นั่นแหละ พระ  
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มหาบุรุษไปจากมนุษยโลกจึงบันเทิงใจในสุคติท้ังหลาย และเพราะทํา 
กรรมมีผลเปนสุขจึงไดสุขมาก และมีเสนประสาทสําหรับนํารสอาหาร  
เพราะฉะนั้น พวกพราหมณผูฉลาดมีปญญาอันเห็นแจมแจงจึงทํานายวา  
พระราชกุมารนี้จักมีความสุขมาก ลักษณะนั้นยอมสองอรรถนั้น  
สําหรับพระราชกุมารผูยังดํารงอยูในคิหวิิสัยหรือผูทรงผนวช ฯ 
[๑๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอนกําเนิดกอน  
ไมถลึงตาดู ไมคอนตาดู ไมชําเลืองตาดู [พหุชน ดวยอํานาจความโกรธ] เปนผูตรง มีใจตรง 
เปนปรกติแลดูตรงๆ และแลดูพหุชนดวยปยจักษุตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา ส่ังสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ  
คร้ันจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ 
เหลานี้ คือ มีพระเนตรสีดําสนิท ๑ มีดวงพระเนตรดังวาตาแหงโค ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ 
ดวยลักษณะ ๒ ประการนัน้ ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯเม่ือเปนพระราชา 
จะไดอะไร เม่ือเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูอันชนเปนอันมากเห็นแลวรัก เปนท่ี 
รักใครพอใจแหงพราหมณและคฤหบดี แหงชาวนิคม และชาวชนบท แหงโหราจารยและ 
มหาอํามาตย แหงกองทหาร แหงนายประตู แหงอํามาตย แหงบริษัท แหงพวกเจา  
แหงเศรษฐี แหงพระราชกุมารถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะได 
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เม่ือเปนพระพุทธเจา 
จะไดอะไรเม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูท่ีชนเปนอันมากเหน็แลวรัก เปนท่ี 
รักใครพอใจแหงภิกษุ ภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย อสูร นาคและคนธรรพ  
พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระ 
ลักษณะเหลานั้นวา 
[๑๕๙] พระมหาบุรุษ ไมถลึงตาดู ไมคอนตาดู ไมชําเลืองดู [พหุชนดวยอํานาจ 
ความโกรธ] เปนผูตรง มีใจตรงเปนปรกต ิแลดูพหุชนดวยปยจักษุ  
พระองคเสวยวิบากอันเปนผล บันเทิงอยูในสุคติท้ังหลาย มาในโลกนี้  
มีดวงพระเนตรดังวาตาแหงโคและมีพระนัยนาคือพระเนตรมีสีดําสนิท  
มีการเห็นแจมใส พวกมนุษยผูประกอบในลักษณศาสตร มีความ  
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ละเอียด ผูฉลาดในลักษณะเปนนิมิตมีบทมาก ฉลาดในการตรวจเห็น 
นัยนตามีสีดําสนิทและดวงตาเปนดังตาแหงโค จะชมเชยพระราชกุมาร 
นั้นวา พระองคเปนท่ีเห็นนารัก พระมหาบุรุษดํารงอยูในคิหิวิสัยเปน 
ท่ีเห็น ท่ีนารัก เปนท่ีรักของชนมาก ก็ถาพระองคทรงละคิหิวิสัยเปน 
พระสมณะ ยอมเปนท่ีรักของพหุชน และยังชนเปนอันมากให 
สรางโศก ฯ 
[๑๖๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน    กําเนิดกอน  
เปนหวัหนาของพหุชนในธรรมท้ังหลายฝายกุศล เปนประธานของพหุชนดวยกายสุจริต ดวย 
วจีสุจริต ดวยมโนสุจริต ในการบําเพ็ญทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในความ 
ปฏิบัติดีในมารดา ในความปฏิบัติดีในบิดา ในความปฏิบัติดีในสมณะ ในความปฏิบัติดีใน 
พราหมณ ในความเคารพตอเชฏฐชนในสกุล และในธรรมเปนอธิกุศลอ่ืนๆ ตถาคตยอมเขา 
ถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา ส่ังสม  
พอกพูน   ไพบูลย   ฯลฯ   คร้ันจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้   ยอมไดเฉพาะ 
ซ่ึงมหาปุริสลักษณะน้ี คือมีพระเศียรไดปริมณฑลดุจดังวาประดับดวยอุณหีส  พระมหาบุรุษ 
สมบูรณดวยลักษณะน้ัน ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดฯิลฯ เม่ือเปนพระราชา 
จะไดอะไร เม่ือเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนท่ีคลอยตามของมหาชน ท่ีเปนพราหมณ  
เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร  
เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐ ีเปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษ 
นั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลส 
อันเปดแลวในโลก เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้  
คือ เปนท่ีคลอยตามแหงมหาชน ท่ีเปนภิกษ ุเปนภกิษณุีเปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา  
เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณ 
กเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนัน้วา 
[๑๖๑] พระมหาบุรุษ เปนหวัหนาในธรรมท้ังหลายท่ีเปนสุจริต ยินดยีิ่งแลวใน 
ธรรมจริยา เปนท่ีคลอยตามของพหุชน เสวยผลแหงบุญในสวรรค 
ท้ังหลาย คร้ันเสวยผลแหงสุจริตแลว มาในโลกน้ี ไดถึงความเปน  
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ผูมีพระเศียรดจุดังวาประดับดวยอุณหีส พวกผูรูท่ีทรงจําลักษณะเปน 
นิมิตอันปรากฏอยูทํานายวา พระราชกุมารนี้ จักเปนหวัหนาแหงพหุชน  
หมูชนท่ีชวยเหลือของพระองคในหมูมนษุยในโลกน้ี จกัมีมาก แมใน 
เบ้ืองตน [คราวท่ีพระองคทรงพระเยาว]   คร้ังนั้น   พวกพราหมณ 
ก็พยากรณแกพระองควา พระราชกุมารนี้ ถาเปนกษัตริยจะเปนใหญใน 
แผนดิน จะไดความชวยเหลือในชนมากโดยแท ถาพระองคจะทรง 
ผนวช จะปราชญเปร่ือง มีความชํานาญวเิศษในธรรมท้ังหลาย และ 
ชนเปนอันมาก จะเปนผูยินดียิ่งในคุณคือความส่ังสอนของพระองค  
และจะคลอยตาม ฯ 
[๑๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน  กําเนิดกอน  
ละการพดูเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พดูแตคําจริง ดํารงคําสัตยมีถอยคําเปนหลักฐาน  
ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก  
เพราะกรรมนัน้ อันตนทํา ส่ังสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสู 
ความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหลานี้ คือ มีโลมชาติขุมละ 
เสนๆ ๑ และมีอุณาโลมในระหวางค้ิวมีสีขาวออนเหมือนปุยฝาย ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ 
ดวยลักษณะ ๒ ประการนัน้ ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเปนพระราชา 
จะไดอะไร เม่ือเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนท่ีประพฤติตามของมหาชนท่ีเปน 
พราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร  
เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐ ีเปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษ 
นั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลส 
อันเปดแลวในโลก เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ  
เปนท่ีประพฤติตามของมหาชนท่ีเปนภิกษุ เปนภกิษณุี เปนอุบาสกเปนอุบาสิกา เปนเทวดา  
เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณ 
กเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา 
[๑๖๓] ในชาติกอนๆ พระมหาบุรุษมีปฏิญญาเปนสัจจะ มีพระวาจาไมเปนสอง  
เวนคําเหลวไหล ไมพูดใหเคล่ือนคลาดตอใครๆตรัสโดยคําจริง  
คําแท คําคงท่ี มีพระอุณาโลมสีขาวสะอาดออนดีดังปุยฝาย เกิดดีใน  
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ระหวางพระโขนงและในขุมพระโลมาท่ัวไป ไมมีโลมชาติเกิดเปน 
สองเสน มีพระสรีระอันโลมชาติเสนหนึ่งๆ ข้ึนสะพร่ัง พวกผูรู 
ลักษณะ ฉลาดในลักษณะเปนนิมิตท่ีปรากฏ เปนจํานวนมากมา 
ประชุมกัน แลวทํานายพระมหาบุรุษวา พระอุณาโลมต้ังอยูดี โดยนิมิต 
บงวาพหุชนยอมประพฤติตาม พระมหาบุรุษแมดํารงอยูในคิหวิิสัย  
มหาชนก็ประพฤติตาม เพราะกรรมท่ีทรงทําดีมากในชาติกอน หมูชน 
ยอมประพฤตติามพระมหาบุรุษผูตัดกังวลทรงผนวชเปนพระพุทธเจา 
ผูประเสริฐ ฯ 
[๑๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอนกําเนิดกอน  
ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้ 
แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้    เพ่ือใหคนหมูโนนแตกราวกนั สมานคน 
ท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอม      เพรียงกนัแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยนิด ี
ในคนผูพรอมเพรียงกัน    เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกนั  
ตถาคต   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอัน ตนทํา  
ส่ังสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคนั้นแลว  มาสูความเปนอยางนี้ ยอมได 
เฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหลานี้ คือ มีพระทนต ๔๐ ซ่ี ๑ มีพระทนตไมหาง ๑  
พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะ ๒ ประการนั้นถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจกัรพรรดิ ฯลฯ  
เม่ือเปนพระราชาจะไดอะไรเม่ือเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริษทัไมแตกกัน  
บริษัทของพระองคท่ีไมแตกกัน เปนพราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท 
เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย   เปนบริษัท  
เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกมุาร ถาออกจากเรือนผนวช เปนบรรพชิต จะไดเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เม่ือเปนพระพุทธเจาจะได 
อะไร เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริษัทไมแตก บริษัทของพระองคท่ีไมแตกกัน เปน 
ภิกษุ  
เปนภกิษณุีเปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนษุย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ  
พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระ 
ลักษณะเหลานั้นวา  
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[๑๖๕] พระมหาบุรุษ ไมไดกลาวแลวซ่ึงวาจาอันสอเสียด อันทําความแตกแก 
พวกท่ีดีกัน อันทําความววิาทเปนเหตุใหความแตกกันมากไป อันทํากจิ 
อันไมควรเปนเหตุใหความทะเลาะกันมากไปอันยังความแตกกนัใหเกดิ 
แกพวกท่ีดีกัน ไดกลาวแลวซ่ึงวาจาดีอันทําความไมววิาทกันให 
เจริญไป อันยงัความติดตอกนัใหเกิดแกพวกท่ีแตกกัน บรรเทาความ 
ทะเลาะของชน มีความสามัคคีกับหมูชน ยินดีเบิกบานอยูกับ 
ประชุมชนท้ังหลาย ยอมเสวยวิบากอันเปนผลเบิกบานอยูในสุคติ 
ท้ังหลาย มาในโลกน้ี ยอมมีพระทนตไมหางเรียบดี และมีพระทนต  
๔๐ ซ่ีเกิดอยูในพระโอษฐตัง้อยูเปนอยางดี ถาพระองคเปนกษัตริย 
เปนใหญในแผนดิน จะมีบริษัทไมแตกกัน หากพระองคเปนสมณะ  
จะปราศจากกิเลส ปราศจากมลทิน บริษัทของพระองคจะดําเนนิตาม  
ไมมีความหวัน่ไหว ฯ 
[๑๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กาํเนิดกอน  
ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนของ 
ชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะ 
กายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา   ส่ังสม  พอกพูน   ไพบูลย    ฯลฯ   คร้ันจุติจากสวรรค 
นั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหลานี้ คือ มี 
พระชิวหาใหญ ๑ มีพระสุรเสียงดังวาเสียงพรหม เม่ือตรัสมีกระแสเหมือนเสียงนกการะเวก ๑  
พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะ ๒ ประการนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิฯลฯ  
เม่ือเปนพระราชาจะไดอะไร เม่ือเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระวาจาอันพหุชน 
พึงเช่ือถือ พหชุนท่ีเช่ือถือคําของพระองค เปนพราหมณ เปนคฤหบดีเปนชาวนิคม เปนชาว 
ชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหารเปนนายประตู เปนอํามาตย เปนเจา  
เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เม่ือเปนพระพุทธเจาจะได 
อะไร เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระวาจาอันพหุชนเชื่อถือ พหุชนท่ีเช่ือถือ 
พระวาจาของพระองค เปนภิกษุ เปนภิกษณุี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดาเปนมนุษย เปนอสูร   
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เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไวพระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาว 
คาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา 
[๑๖๗] พระมหาบุรุษ ไมไดกลาวแลวซ่ึงวาจาหยาบอันทําความดา ความบาด 
หมาง ความลําบากใจ ทําความเจ็บใจ เปนเคร่ืองย่ําเหยยีบแกพหุชน  
เปนคําช่ัวราย ไดกลาวแลวซ่ึงวาจาออนหวานไพเราะ อันมีประโยชนดี  
กลาววาจาเปนท่ีรักแหงใจ อันไปสูหทัย อันสะดวกแกโสต เสวย 
ผลบุญในสวรรคท้ังหลาย คร้ันเสวยผลแหงกรรมท่ีประพฤติดีแลว มา 
ในโลกน้ี ไดถึงแลวซ่ึงความเปนผูมีเสียงดังวาเสียงแหงพรหม และมี 
พระชิวหาไพบูลยกวางมีคําท่ีตรัสอันพหุชนเช่ือถือ ผลนี้ยอมสําเร็จแก 
พระองค แมเปนคฤหัสถตรัสอยูฉันใด ถาพระองคทรงผนวช เม่ือ 
ตรัสคําท่ีตรัสดีมากแกพหุชนคํานั้นพหุชนก็เช่ือถือ ฉันน้ันโดยแท ฯ 
[๑๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน 
 ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พดูถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม  
พูดอิงวนิัย พดูแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบประโยชนโดยกาลอันควร 
 ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา  
ส่ังสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมได 
เฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะนี ้คือ มีพระหนดุังวาคางราชสีห พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะน้ัน 
 ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรด ิฯลฯ เม่ือเปนพระราชาจะไดอะไร เม่ือเปน 
พระราชาไดรับผลขอนี้ คือ ไมมีใครๆ ท่ีเปนมนุษยเปนขาศึกศัตรูกําจดัได ถาออกจากเรือน 
ผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจามีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว 
ในโลก เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้คือไมมี 
ขาศึกศัตรูภายในภายนอก คือ ราคะ โทสะ โมหะ หรือสมณะ พราหมณเทวดา มาร  
พรหม ใครๆ ในโลกกําจัดได พระผูมีพระภาคตรัสคํานี้ไวพระโบราณกเถระท้ังหลาย 
จึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนัน้วา          
[๑๖๙] พระมหาบุรุษ ไมกลาวคําเพอเจอ ไมกลาวคําปราศจากหลักฐาน   มีคลอง 
พระวาจาไมเหลวไหล ทรงบรรเทาเสียซ่ึงคําท่ีไมเปนประโยชน ตรัสแต  
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คําท่ีเปนประโยชนและคําท่ีเปนสุขแกพหชุนคร้ันทํากรรมนั้นแลวจุตแิลว 
จากมนษุยโลก เขาถึงแลวซ่ึงเทวโลกเสวยวบิากอันเปนผลแหงกรรม 
ท่ีทําดีแลว จตุแิลวเวียนมาในโลกน้ี ไดแลวซ่ึงความเปนผูมีพระหนดุัง 
วาคางราชสีหท่ีประเสริฐกวาสัตวส่ีเทา เปนพระราชาท่ีเปนใหญกวา 
มนุษยแสนยากท่ีใครจะกําจดัพระองคได พระองคเปนผูใหญยิ่งของ 
มวลมนุษย มีอานุภาพมากเปนผูเสมอดวยเทวดาผูประเสริฐในช้ัน 
ไตรทิพยและเปนเหมือนพระอินทรผูประเสริฐกวาเทวดาเปนผูม่ันคง  
อันคนธรรพ อสูร ทาวสักกะและยกัษผูกลาไมกําจัดไดโดยงายเลย  
พระมหาบุรุษเชนนั้น ยอมเปนใหญทุกทิศในโลกนี้โดยแท ฯ 
[๑๗๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิดกอน  
ละมิจฉาอาชีวะแลว สําเร็จความเปนอยูดวยสัมมาอาชีวะ เวนขาดจากการโกงดวยตาช่ัง การโกง 
ดวยของปลอมและการโกงดวยเคร่ืองตวงวัด และการโกงดวยการรับสินบน การหลอกลวง 
และตลบตะแลง เวนขาดจากการตัด การฆาการจองจํา การตีชิง การปลนและกรรโชก  
ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา  
ส่ังสม พอกพูนไพบูลย ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคนั้นแลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะ 
ซ่ึงมหาปุริสลักษณะ ๒ เหลานี้ คือ มีพระทนตเสมอกัน ๑ และมีพระทาฐะสีขาวงาม ๑ พระมหา 
บุรุษนั้นสมบูรณดวยลักษณะท้ัง ๒ นั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ  
เม่ือเปนพระราชาจะไดอะไร เม่ือเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริวารสะอาด บริวาร 
ของพระองคท่ีสะอาดนั้นเปนพราหมณและคฤหบดี เปนชาวนิคม และชาวชนบท เปนโหราจารย 
และมหาอํามาตยเปนกองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี 
เปนราชกุมาร ก็ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัม 
มาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เม่ือเปน 
พระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริวารสะอาดบริวารของพระองคท่ีสะอาดนั้น เปนภิกษุ  
เปนภกิษณุี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนษุย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ  
พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระ 
ลักษณะเหลานั้นวา  



พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาท่ี 137 
[๑๗๑] พระมหาบุรุษนั้น ละมิจฉาอาชีวะเสีย ยังความประพฤติใหเกิดแลวดวย 
สัมมาอาชีวะอันสะอาด อันเปนไปโดยธรรม ละกรรมอันไมเปนประโยชน  
ประพฤติแตกรรมท่ีเปนประโยชนและเปนสุขแกพหุชน ทํากรรมมีผล 
ดีท่ีหมูสัตบุรุษผูมีปญญาอันละเอียด ผูฉลาดสรรเสริญแลว เสวยสุข 
อยูในสวรรคเปนผูพร่ังพรอมดวยสมบัติ เปนท่ียินดีเพลิดเพลินอภิรมย 
อยู เสมอดวยทาวสักกะผูประเสริฐในช้ันไตรทิพย จุตจิากสวรรคแลว 
ไดภพเปนท่ีอยูแหงมนุษย ยงัซํ้าไดเฉพาะซ่ึงพระทนตท่ีเกิดในพระโอษฐ 
สําหรับตรัสเรียบเสมอ และพระทาฐะสีขาวดีหมดจดสะอาด เพราะ 
วิบากอันเปนผลแหงกรรมท่ีทําดี พวกมนุษยผูทํานายลักษณะท่ีมีปญญา 
อันละเอียดท่ีมหาชนยกยองเปนจํานวนมากมาประชุมกนัแลว พยากรณ 
วา พระราชกุมารนี้จะมีหมูชนท่ีสะอาดเปนบริวาร มีพระทนตท่ีเกิด 
สองหนเสมอ และมีพระทาฐะมีสีขาวสะอาดงาม ชนเปนอันมากท่ีสะอาด 
เปนบริวารของพระมหาบุรุษผูเปนพระราชาปกครองแผนดินใหญนี้ ไมกด 
ข่ีเบียดเบียนชาวชนบท ชนท้ังหลายตางประพฤติกิจเปนประโยชน 
และเปนสุขแกชนมาก ถาพระองคทรงผนวชจะเปนสมณะ  ปราศจาก 
บาปธรรม มีกิเลสเปนดังธุลีระงับไป มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว  
ปราศจากความกระวนกระวาย และความลําบาก จะทรงเห็นโลกนีแ้ละโลกอ่ืน  
และบรมธรรมโดยแท คฤหัสถเปนจํานวนมาก และพวกบรรพชิตท่ียัง 
ไมสะอาด จะทําตามพระโอวาทของพระองค ผูกําจัดบาปธรรมท่ีบัณฑิต 
ติเตียนเสียแลว พระองคจะเปนผูอันบริวารท่ีสะอาดผูกําจัดกิเลสเปน 
มลทินเปนดังวาตออันใหโทษ หอมลอมแลว ฯ 
พระมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภกิษุท้ังหลายน้ันช่ืนชมยนิดีพระภาษิตของพระ 
ผูมีพระภาค ดงันี้แล ฯ 
จบ ลักขณสูตร ท่ี ๗ 
___________  
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๘. สิงคาลกสูตร (๑๓) 
[๑๗๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนท่ีพระราชทาน 
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห สมัยนั้น สิงคาลกคฤหบดีบุตรลุกข้ึนแตเชา ออกจาก 
กรุงราชคฤห มีผาชุม มีผมเปยก ประคองอัญชลี นอบนอมทิศท้ังหลาย คือ ทิศเบ้ืองหนา  
ทิศเบ้ืองขวา ทิศเบ้ืองหลัง ทิศเบ้ืองซายทิศเบ้ืองลาง ทิศเบ้ืองบน ฯ 
[๑๗๓] คร้ังนัน้ เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลวทรงถือบาตร 
และจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห ไดทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกคฤหบดีบุตร ซ่ึงลุก 
ข้ึนแตเชา ออกจากกรุงราชคฤห  มีผาชุม มีผมเปยกประคองอัญชลี นอบนอมทิศท้ังหลาย  
คือ ทิศเบ้ืองหนา ทิศเบ้ืองขวา ทิศเบ้ืองหลัง ทิศเบ้ืองซาย ทิศเบ้ืองลาง ทิศเบ้ืองบนอยู  
แลวไดตรัสถามวาดูกรคฤหบดีบุตร ทานลุกข้ึนแตเชา ออกจากกรุงราชคฤห มีผาชุม มีผม 
เปยกประคองอัญชลีนอบนอมทิศท้ังหลาย คือ ทิศเบ้ืองหนา ทิศเบ้ืองขวา ทิศเบ้ืองหลัง  
ทิศเบ้ืองซาย ทิศเบ้ืองลาง ทิศเบ้ืองบนอยู เพราะเหตุอะไรหนอ ฯ 
สิงคาลกคฤหบดีบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คุณพอของขาพระพทุธเจาเม่ือใกล 
จะตายไดส่ังไวอยางนีว้า ดกูรพอ เจาพึงนอบนอมทิศท้ังหลายขาพระพุทธเจาสักการะ เคารพ  
นับถือ บูชาคําของคุณพอ จึงลุกข้ึนแตเชาออกจากกรุงราชคฤห มีผาชุม มีผมเปยก ประคอง 
อัญชลี นอบนอมทิศท้ังหลาย คือ ทิศเบ้ืองหนา ทิศเบ้ืองขวา ทิศเบ้ืองหลัง ทิศเบ้ืองซาย  
ทิศเบ้ืองลาง ทิศเบ้ืองบนอยู ฯ 
ภ. ดูกรคฤหบดีบุตร ในวินัยของพระอริยเจา เขาไมนอบนอมทิศ ๖ กันอยางนี้ ฯ 
สิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในวนิัยของพระอริยเจาทานนอบนอมทิศ ๖ กันอยางไร  
ขอประทานโอกาส ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคตามท่ีในวนิยัของพระ 
อริยเจาทานนอบนอมทิศ ๖ กันนั้นเถิด ฯ  
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[๑๗๔] ดูกรคฤหบดีบุตร ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงต้ังใจใหดี เราจักกลาว ฯ 
สิงคาลกคฤหบดีบุตร ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสวา ดกูรคฤหบดีบุตร อริยสาวกละกรรมกิเลสท้ัง ๔ ไดแลว ไมทําบาปกรรมโดยฐานะ ๔ 
 และไมเสพทางเส่ือมแหงโภคะ ๖ อริยสาวกนัน้เปนผูปราศจากกรรมอันลามก ๑๔ อยางนี ้
แลว ยอมเปนผูปกปดทิศ ๖ ยอมปฏิบัติเพือ่ชํานะโลกท้ังสอง และเปนอันอริยสาวกนั้นปรารภแลว  
ท้ังโลกนี้และโลกหนาเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก อริยสาวกน้ันยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
กรรมกิเลส ๔ เปนไฉน ท่ีอริยสาวกละไดแลว ดูกรคฤหบดีบุตร กรรมกิเลส  
คือ ปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ๑ มุสาวาท ๑ กรรมกิเลส ๔ เหลานี้  
ท่ีอริยสาวกน้ันละไดแลว ฯ 
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว จึงไดตรัสคาถาประพันธ 
ตอไปอีกวา 
[๑๗๕] ปาณาติบาต อทินนาทาน มุสาวาท และการคบหาภรรยาผูอ่ืน  เรากลาววาเปน 
กรรมกิเลส บัณฑิตไมสรรเสริญ ฯ 
[๑๗๖] อริยสาวกไมกระทําบาปกรรมโดยฐานะ ๔ เปนไฉน ปุถุชนถึง ฉันทาคติ  
ยอมทํากรรมอันลามก ถึงโทสาคติ ยอมทํากรรมอันลามก ถึงโมหาคติ ยอมทํากรรมอัน 
ลามก  
ถึงภยาคติ ยอมทํากรรมอันลามก ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร สวนอริยสาวกยอมไมถึงฉันทาคติ ยอมไมถึงโทสาคติ   ยอมไมถึง 
โมหาคติ ยอมไมถึงภยาคติ ทานยอมไมทํากรรมอันลามกโดยฐานะ ๔ เหลานี้ พระผูมีพระภาค 
ผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
[๑๗๗] ผูใดประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความกลัว  ความหลง  
ยศของผูนั้นยอมเส่ือม ดังดวงจันทรในขางแรม   ผูใดไมประพฤติลวงธรรม 
เพราะความรัก ความชัง ความกลัว  ความหลง ยศยอมเจริญแกผูนั้น  
ดุจดวงจันทรในขางข้ึน ฯ 
[๑๗๘] อริยสาวกยอมไมเสพทางเส่ือมแหงโภคะ ๖ เปนไฉน ดูกรคฤหบดีบุตร  
การประกอบเนืองๆ ซ่ึงการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เปนทาง  
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เส่ือมแหงโภคะประการ ๑ การประกอบเนอืงๆ ซ่ึงการเท่ียวไปในตรอกตางๆ ในกลางคืน  
เปนทางเส่ือมแหงโภคะประการ ๑ การเท่ียวดูมหรสพเปนทางเส่ือมแหงโภคะประการ ๑ การประ 
กอบเนืองๆ ซ่ึงการพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เปนทางเส่ือมแหงโภคะประการ ๑  
การประกอบเนืองๆ ซ่ึงการคบคนช่ัวเปนมิตร เปนทางเส่ือมแหงโภคะประการ ๑ การประกอบ 
เนืองๆ ซ่ึงความเกียจคราน เปนทางเส่ือมแหงโภคะประการ ๑ ฯ 
[๑๗๙] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซ่ึงการดื่มน้ําเมา  คือ สุรา 
และเมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ๖ ประการนี้ คือ ความเส่ือมทรัพยอันผูดื่มพึงเห็นเอง  
๑ กอการทะเลาะววิาท ๑ เปนบอเกิดแหงโรค ๑ เปนเหตุเสียช่ือเสียง ๑ เปนเหตุไมรูจักละอาย  
๑ มีบทท่ี ๖ คือ เปนเหตุทอนกําลังปญญา ๑ ดูกรคฤหบดบุีตร โทษ ๖ ประการในการประกอบ 
เนืองๆ ซ่ึงการดื่มน้ําเมาคือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเหลานี้แล ฯ 
[๑๘๐] ดกูรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซ่ึงการเท่ียวไปในตรอกตางๆ  
ในกลางคืน ๖ ประการเหลานี้ คือ ผูนั้นช่ือวาไมคุมครอง ไมรักษาตัว ๑ ไมคุมครอง ไมรักษา 
บุตรภรรยา ๑ ไมคุมครอง ไมรักษาทรัพยสมบัติ ๑ เปนท่ีระแวงของคนอ่ืน ๑ คําพูดอันไมเปนจริง 
ในท่ีนั้นๆ ยอมปรากฏในผูนั้น ๑อันเหตุแหงทุกขเปนอันมากแวดลอม ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร  
โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซ่ึงการเท่ียวไปในตรอกตางๆ ในเวลากลางคืน 
เหลานี้แล ฯ 
[๑๘๑] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการเท่ียวดูมหรสพ ๖ ประการเหลานี้คือ รําท่ีไหน 
ไปท่ีนั่น ๑ ขับรองท่ีไหนไปที่นั่น ๑ ประโคมท่ีไหนไปทีน่ั่น ๑ เสภาท่ีไหนไปท่ีนัน่ ๑ เพลงท่ีไหน 
ไปท่ีนั่น ๑ เถิดเทิงท่ีไหนไปท่ีนั่น ๑ ดกูรคฤหบดีบุตรโทษ ๖ ประการในการเท่ียวดมูหรสพ 
เหลานี้แล ฯ 
[๑๘๒] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซ่ึงการพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
ประมาท ๖ ประการเหลานี้ คือ ผูชนะยอมกอเวร ๑ ผูแพยอมเสียดายทรัพยท่ีเสียไป ๑ ความ 
เส่ือมทรัพยในปจจุบัน ๑ ถอยคําของคนเลนการพนนั ซ่ึงไปพูดในท่ีประชุมฟงไมข้ึน ๑ ถูกมิตร 
อมาตยหม่ินประมาท ๑ ไมมีใครประสงคจะแตงงานดวย เพราะเห็นวา ชายนักเลงเลนการพนัน 
ไมสามารถจะเลี้ยงภรรยา ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซ่ึงการ 
พนันอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเหลานีแ้ล ฯ  
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[๑๘๓] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซ่ึงการคบคนช่ัวเปนมิตร ๖  
ประการเหลานี้ คือ นําใหเปนนักเลงการพนัน ๑ นําใหเปนนักเลงเจาชู๑ นําใหเปนนกัเลงเหลา ๑  
นําใหเปนคนลวงผูอ่ืนดวยของปลอม ๑ นําใหเปนคนโกงเขาซ่ึงหนา ๑ นําใหเปนคนหัวไม ๑ ดูกร 
คฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซ่ึงการคบคนช่ัวเปนมิตรเหลานี้แล ฯ 
[๑๘๔] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเกยีจคราน  ๖ ประการ 
เหลานี้ คือ มักใหอางวาหนาวนัก แลวไมทําการงาน ๑ มักใหอางวารอนนัก แลวไมทําการงาน  
๑ มักใหอางวาเวลาเยน็แลว แลวไมทําการงาน ๑ มักใหอางวายังเชาอยู แลวไมทําการงาน ๑  
มักใหอางวาหวินัก แลวไมทําการงาน ๑มักใหอางวาระหายนัก แลวไมทําการงาน ๑ เมื่อเขา 
มากไปดวยการอางเลศ ผลัดเพี้ยนการงานอยูอยางนี้ โภคะที่ยังไมเกดิก็ไมเกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลวก ็
ถึงความส้ินไป ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเกียจคราน 
เหลานี้แล ฯ 
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว จึงไดตรัสคาถาประพันธ 
ตอไปอีกวา 
[๑๘๕] เพื่อนในโรงสุราก็มี เพื่อนกลาวแตปากวาเพื่อนๆ ก็มีสวนผูใด 
เปนสหายในเม่ือความตองการเกิดข้ึนแลว ผูนั้นจัดวาเปนเพื่อนแท  
เหตุ ๖ ประการ คือ การนอนสาย ๑ การเสพภรรยาผูอ่ืน ๑ ความ 
ประสงคผูกเวร ๑ ความเปนผูทําแตส่ิงหาประโยชนมิได ๑ มิตรช่ัว ๑  
ความเปนผูตระหนีเ่หนยีวแนนนัก๑ เหลานี้ ยอมกําจัดบุรุษเสียจาก 
ประโยชนสุขท่ีจะพึงไดพึงถึงคนมีมิตรช่ัว มีเพื่อนช่ัว มีมรรยาทและการ 
เท่ียวช่ัว ยอมเส่ือมจากโลกท้ังสอง คือ จากโลกนี้และจากโลกหนา  เหตุ  
๖  ประการ คือ การพนันและหญิง ๑ สุรา ๑ ฟอนรําขับรอง ๑ นอนหลับ 
ในกลางวนับําเรอตนในสมัยมิใชการ ๑ มิตรชั่ว ๑  ความตระหนี่เหนยีว 
แนนนกั ๑ เหลานี้ ยอมกําจดับุรุษเสียจากประโยชนสุข ท่ีจะพึงได 
พึงถึง ชนเหลาใดเลนการพนนั ดื่ม สุรา เสพหญิงภรรยาที่รักเสมอ 
ดวยชีวิตของผูอ่ืน คบแตคนต่ําชา และไมคบหาคนท่ีมีความเจริญ  
ยอมเส่ือมเพียงดังดวงจันทรในขางแรม ผูใดดื่มสุรา ไมมีทรัพย หาการ  
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งานทําเล้ียงชีวติมิได เปนคนขี้เมา ปราศจากส่ิงเปนประโยชน เขาจกั 
จมลงสูหนี้เหมือนกอนหนิจมน้ํา ฉะนั้น จกัทําความอากลูแกตนทันที  
คนมักมีการนอนหลับในกลางวัน เกลียดชังการลุกข้ึนในกลางคืน เปน 
นักเลงข้ีเมาเปนนิจ ไมอาจครอบครองเหยาเรือนใหดีได   ประโยชน 
ท้ังหลายยอมลวงเลยชายหนุมท่ีละท้ิงการงาน ดวยอางเลศวา หนาวนกั  
รอนนัก เวลานี้เย็นเสียแลว ดังนี้เปนตน  สวนผูใดไมสําคัญความหนาว 
และความรอนยิ่งไปกวาหญา ทํากิจของบุรุษอยู ผูนั้นยอมไมเส่ือม 
จากความสุขเลย ฯ 
[๑๘๖] ดูกรคฤหบดีบุตร คน ๔ จําพวกเหลานี้ คือ คนนําส่ิงของๆ  เพื่อนไป 
ถายเดียว [คนปอกลอก] ๑ คนดีแตพดู ๑ คนหัวประจบ ๑ คนชักชวนในทางฉิบหาย ๑ ทาน 
พึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตร ฯ 
[๑๘๗] ดูกรคฤหบดีบุตร คนปอกลอก ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียม 
มิตรโดยสถาน ๔ คือ เปนคนคิดเอาแตไดฝายเดยีว ๑ เสียใหนอยคิดเอาใหไดมาก ๑ ไมรับทํากิจ 
ของเพื่อนในคราวมีภยั  ๑  คบเพื่อนเพราะเห็นแกประโยชนของตัว  ๑   ดูกรคฤหบดบุีตร  
คนปอกลอก ทานพึงทราบวาไมใชมิตรเปนแตคนเทียมมิตร โดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ 
[๑๘๘] ดูกรคฤหบดีบุตร คนดีแตพดู ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตร 
โดยสถาน ๔ คือ เก็บเอาของลวงแลวมาปราศรัย ๑ อางเอาของท่ียังไมมาถึงมาปราศรัย  ๑   
สงเคราะหดวยส่ิงหาประโยชนมิได ๑ เมื่อกิจเกดิข้ึนแสดงความขัดของ [ออกปากพ่ึงมิได] ๑  
ดูกรคฤหบดีบุตร คนดีแตพดู ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔  
เหลานี้แล ฯ 
[๑๘๙] ดูกรคฤหบดีบุตร คนหัวประจบ ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียม 
มิตรโดยสถาน ๔ คือ ตามใจเพ่ือนใหทําความช่ัว [จะทําช่ัวก็คลอยตาม] ๑ ตามใจเพ่ือนใหทํา 
ความดี [จะทําดีก็คลอยตาม] ๑ ตอหนาสรรเสริญ ๑ลับหลังนินทา ๑ ดกูรคฤหบดีบุตร  
คนหัวประจบ ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ 
[๑๙๐] ดกูรคฤหบดีบุตร คนชักชวนในทางฉิบหาย ทานพงึทราบวาไมใชมิตร เปนแต 
คนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ ชักชวนใหดืม่น้ําเมา คือ สุราและเมรัย  อันเปนท่ีตั้งแหงความ  
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ประมาท ๑ ชักชวนใหเท่ียวตามตรอกตางๆ ในเวลากลางคืน  ๑ ชักชวนใหเท่ียวดูการมหรสพ  
๑ ชักชวนใหเลนการพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร คนชักชวนใน 
ทางฉิบหาย ทานพึงทราบวาไมใชมิตรเปนแตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ 
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว จึงไดตรัสคาถาประพันธ 
ตอไปอีกวา 
[๑๙๑] บัณฑิตรูแจงมิตร ๔ จาํพวกเหลานี้ คือ มิตรปอกลอก ๑ มิตรดีแตพูด ๑  
มิตรหัวประจบ ๑ มิตรชักชวนในทางฉิบหาย ๑ วาไมใชมิตรแท ดังนีแ้ลว  
พึงเวนเสียใหหางไกล เหมือนคนเดินทางเวนทางท่ีมีภัย ฉะนั้น ฯ 
[๑๙๒] ดกูรคฤหบดีบุตร มิตร ๔ จําพวกเหลานี้ คือ มิตรมีอุปการะ ๑ มิตรรวมสุข 
รวมทุกข ๑ มิตรแนะประโยชน ๑ มิตรมีความรักใคร ๑ ทานพึงทราบวาเปนมิตรมีใจดี  
[เปนมิตรแท] ฯ 
[๑๙๓] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรมีอุปการะ ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔ คือ  
รักษาเพื่อนผูประมาทแลว ๑ รักษาทรัพยสมบัติของเพื่อนผูประมาทแลว ๑ เม่ือมีภยัเปนท่ีพึ่งพํา 
นักได ๑ เม่ือกจิท่ีจําตองทําเกิดข้ึนเพิ่มทรัพยใหสองเทา [เม่ือมีธุระชวยออกทรัพยใหเกินกวาท่ีออก 
ปาก] ๑ ดกูรคฤหบดีบุตร มิตรมีอุปการะ ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ 
[๑๙๔] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรรวมสุขรวมทุกข ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔  
คือ บอกความลับ [ของตน] แกเพื่อน ๑ ปดความลับของเพ่ือน ๑ ไมละท้ิงในเหตุอันตราย ๑  
แมชีวิตก็อาจสละเพ่ือประโยชนแกเพื่อนได ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรรวมสุขรวมทุกข ทาน 
พึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ 
[๑๙๕] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรแนะประโยชน ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔  
คือ หามจากความช่ัว ๑ ใหตัง้อยูในความด ี๑ ใหไดฟงส่ิงท่ียังไมเคยฟง ๑ บอกทางสวรรคให  
๑ ดูกรคฤหบดบุีตร มิตรแนะประโยชน ทานพึงทราบวาเปนมิตรแท โดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ 
[๑๙๖] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรมีความรักใคร ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔  
คือ ไมยินดดีวยความเส่ือมของเพื่อน ๑ ยินดีดวยความเจริญของเพ่ือน ๑ หามคนท่ีกลาวโทษ 
เพื่อน ๑ สรรเสริญคนท่ีสรรเสริญเพื่อน ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรมีความรักใคร ทานพึงทราบ 
วาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ  
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พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว จึงไดตรัสคาถาประพันธ 
ตอไปอีกวา 
[๑๙๗] บัณฑติรูแจงมิตร ๔ จําพวกเหลานี้ คือ มิตรมีอุปการะ ๑ มิตรรวมสุข 
รวมทุกข ๑ มิตรแนะประโยชน ๑ มิตรมีความรักใคร ๑ วาเปน 
มิตรแท ฉะนีแ้ลว พึงเขาไปนัง่ใกลโดยเคารพเหมือนมารดากับบุตร  
ฉะนั้น บัณฑิตผูสมบูรณดวยศีล ยอมรุงเรืองสองสวางเพียงดังไฟ  
เม่ือบุคคลออมโภคสมบัติอยูเหมือนแมลงผ้ึงผนวกรัง โภคสมบัติยอม 
ถึงความส่ังสมดุจจอมปลวกอันตัวปลวกกอข้ึน  ฉะนั้น  คฤหัสถใน 
ตระกูลผูสามารถ คร้ันสะสมโภคสมบัติไดอยางนี้แลว  พงึแบง 
โภคสมบัติออกเปนส่ีสวน เขายอมสมานมิตรไวได พึงใชสอยโภค 
สมบัติดวยสวนหนึ่ง พึงประกอบการงานดวยสองสวน   พึงเก็บสวน 
ท่ีส่ีไวดวย หมายวาจกัมีไวในยามอันตราย ดังนี้ ฯ 
[๑๙๘] ดูกรคฤหบดีบุตร กอ็ริยสาวกเปนผูปกปดทิศท้ัง ๖ อยางไร ทานพึงทราบ 
ทิศ ๖ เหลานี้ คือ พึงทราบมารดาบิดาวาเปนทิศเบ้ืองหนา อาจารยเปนทิศเบ้ืองขวา บุตรและ 
ภรรยาเปนทิศเบ้ืองหลัง มิตรและอํามาตยเปนทิศเบ้ืองซายทาสและกรรมกรเปนทิศเบ้ืองตํ่า  
สมณพราหมณเปนทิศเบ้ืองบน ฯ 
[๑๙๙] ดูกรคฤหบดีบุตร มารดาบิดาผูเปนทิศเบ้ืองหนา อันบุตรพึงบํารุงดวยสถาน  
๕ คือ ดวยต้ังใจไววาทานเล้ียงเรามา เราจักเล้ียงทานตอบ ๑ จักรับทํากจิของทาน ๑ จักดํารง 
วงศสกุล ๑ จักปฏิบัติตนใหเปนผูสมควรรับทรัพยมรดก ๑ก็หรือเม่ือทานละไปแลว ทํากาล 
กิริยาแลว จักตามเพ่ิมใหซ่ึงทักษิณา ๑ ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร มารดาบิดาผูเปนทิศเบ้ืองหนาอันบุตรบํารุงดวยสถาน ๕  เหลานี้แลว  
ยอมอนุเคราะหบุตรดวยสถาน ๕ คือ หามจากความช่ัว ๑ ใหตั้งอยูในความดี ๑ ใหศึกษา 
ศิลปวิทยา ๑ หาภรรยาที่สมควรให ๑ มอบทรัพยใหในสมัย ๑ ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร มารดาบิดาผูเปนทิศเบ้ืองหนาอันบุตรบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว  
ยอมอนุเคราะหบุตรดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบ้ืองหนานั้น ช่ือวาอันบุตรปกปดใหเกษมสําราญ  
ใหไมมีภัยดวยประการฉะนี้ ฯ  
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[๒๐๐] ดกูรคฤหบดีบุตร อาจารยผูเปนทิศเบ้ืองขวาอันศิษยพึงบํารุงดวยสถาน ๕ คือ  
ดวยลุกข้ึนยนืรับ ๑ ดวยเขาไปยืนคอยรับใช ๑ ดวยการเช่ือฟง ๑ดวยการปรนนิบัติ ๑ 
 ดวยการเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ ๑ ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารยผูเปนทิศเบ้ืองขวา อันศิษยบํารุงดวยสถาน ๕  เหลานี้แลว  
ยอมอนุเคราะหศิษยดวยสถาน ๕ คือ แนะนําดี ๑ ใหเรียนดี ๑ บอกศิษยดวยดใีนศิลปวิทยา 
ท้ังหมด ๑ ยกยองใหปรากฏในเพ่ือนฝูง ๑ ทําความปองกนัในทิศท้ังหลาย ๑ ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารยผูเปนทิศเบ้ืองขวาอันศิษยบํารุงดวยสถาน ๕ เหลา นี้แลว ยอม 
อนุเคราะหศิษยดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบ้ืองขวานั้น ช่ือวาอันศิษยปกปดใหเกษมสําราญ  
ใหไมมีภัยดวยประการฉะนี้ ฯ 
[๒๐๑] ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผูเปนทิศเบ้ืองหลังอันสามีพึงบํารุงดวยสถาน ๕ คือ  
ดวยยกยองวาเปนภรรยา ๑ ดวยไมดูหม่ิน ๑ ดวยไมประพฤตินอกใจ๑ ดวยมอบความเปนใหญ 
ให ๑ ดวยใหเคร่ืองแตงตัว ๑ ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร  ภรรยาผูเปนทิศเบ้ืองหลังอันสามีบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว  
ยอมอนุเคราะหสามีดวยสถาน ๕ คือ จัดการงานดี ๑ สงเคราะหคนขางเคียงของผัวดี ๑ ไม 
ประพฤตินอกใจผัว ๑ รักษาทรัพยท่ีผัวหามาได ๑ ขยนัไมเกียจครานในกิจการท้ังปวง ๑ ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผูเปนทิศเบ้ืองหลังอันสามีบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว ยอม 
อนุเคราะหสามีดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบ้ืองหลังนั้น ช่ือวาอันสามีปกปดใหเกษมสําราญ  
ใหไมมีภัยดวยประการฉะนี้ ฯ 
[๒๐๒] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบ้ืองซายอันกุลบุตรพึงบํารุงดวยสถาน ๕ คือ  
ดวยการใหปน ๑ ดวยเจรจาถอยคําเปนท่ีรัก ๑ ดวยประพฤติประโยชน ๑ ดวยความเปนผูมี 
ตนเสมอ ๑ ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริง ๑ ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบ้ืองซายอันกุลบุตรบํารุงดวยสถาน ๕  เหลานี้แลว  
ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๕ คือ รักษามิตรผูประมาทแลว ๑ รักษาทรัพยของมิตรผูประมาท 
แลว ๑ เม่ือมิตรมีภัยเอาเปนท่ีพึ่งพํานักได ๑ ไมละท้ิงในยามวิบัติ ๑ นบัถือตลอดถึงวงศ 
ของมิตร ๑ ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาท่ี 146 
ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบ้ืองซายอันกุลบุตรบํารุงดวยสถาน ๕  เหลานี้แลว  
ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบ้ืองซายนั้น ช่ือวาอันกุลบุตรปกปดใหเกษม 
สําราญ ใหไมมีภัยดวยประการฉะนี้ ฯ 
[๒๐๓] ดกูรคฤหบดีบุตร  ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบ้ืองตํ่าอันนายพึงบํารุงดวยสถาน ๕  
คือ ดวยจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง ๑ ดวยใหอาหารและรางวลั ๑ ดวยรักษาในคราว 
เจ็บไข ๑ ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาดใหกิน ๑ดวยปลอยในสมัย ๑ ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบ้ืองตํ่าอันนายบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว  
ยอมอนุเคราะหนายดวยสถาน ๕ คือ ลุกข้ึนทําการงานกอนนาย ๑  เลิกการงานทีหลังนาย ๑  
ถือเอาแตของท่ีนายให ๑ ทําการงานใหดีข้ึน ๑นําคุณของนายไปสรรเสริญ ๑ ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบ้ืองตํ่าอันนายบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว  
ยอมอนุเคราะหนายดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบ้ืองตํ่านั้น ช่ือวาอันนายปกปดใหเกษมสําราญ  
ใหไมมีภัย ดวยประการฉะนัน้ ฯ 
[๒๐๔] ดูกรคฤหบดีบุตร สมณพราหมณผูเปนทิศเบ้ืองบน อันกุลบุตรพึงบํารุงดวย 
สถาน ๕ คือ ดวยกายกรรมประกอบดวยเมตตา ๑ ดวยวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ๑ ดวยมโนกรรม 
ประกอบดวยเมตตา ๑ ดวยความเปนผูไมปดประตู ๑ดวยใหอามิสทานเนืองๆ ๑ ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร สมณพราหมณผูเปนทิศเบ้ืองบน อันกลุบุตรบํารุงดวยสถาน ๕  
เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกลุบุตรดวยสถาน ๖ คือ หามไมใหทําความช่ัว ๑ ใหตั้งอยูใน 
ความดี ๑ อนเุคราะหดวยน้ําใจอันงาม ๑ ใหไดฟงส่ิงท่ียงัไมเคยฟง ๑ ทําส่ิงท่ีเคยฟงแลวให 
แจมแจง ๑ บอกทางสวรรคให ๑ ฯ 
ดูกรคฤหบดีบุตร สมณพราหมณผูเปนทิศเบ้ืองบน อันกลุบุตรบํารุงดวยสถาน ๕  
เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกลุบุตรดวยสถาน ๖ เหลานี้ ทิศเบ้ืองบนนั้น ช่ือวาอันกุลบุตร 
ปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัย ดวยประการฉะน้ี ฯ 
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว จึงไดตรัสคาถาประพันธ 
ตอไปอีกวา 
[๒๐๕] มารดาบิดาเปนทิศเบ้ืองหนา อาจารยเปนทิศเบ้ืองขวา บุตรภรรยาเปน 
ทิศเบ้ืองหลัง มิตรอํามาตยเปนทิศเบ้ืองซาย ทาสกรรมกรเปนทิศเบ้ืองต่ํา   
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สมณพราหมณเปนทิศเบ้ืองบน คฤหัสถในสกุลผูสามารถควรนอบนอมทิศ 
เหลานี้ บัณฑติผูถึงพรอมดวยศีลเปนคนละเอียดและมีไหวพริบ  
มีความประพฤติเจียมตนไมดื้อกระดาง ผูเชนนั้นยอมไดยศ คนหม่ัน 
ไมเกียจครานยอมไมหวั่นไหว ในอันตรายท้ังหลาย คนมีความ 
ประพฤติไมขาดสาย มีปญญา ผูเชนนั้นยอมไดยศ คนผูสงเคราะห 
แสวงหามิตรท่ีดี รูเทาถอยคําท่ีเขากลาว ปราศจากตระหนี่  เปนผู 
แนะนําแสดงเหตุผลตางๆ เนืองๆ ผูเชนนัน้ ยอมไดยศ การให ๑  
เจรจาไพเราะ ๑ การประพฤติใหเปนประโยชน ๑ ความเปนผูมีตน 
เสมอในธรรมท้ังหลาย ในคนนั้นๆตามควร ๑ ธรรมเคร่ืองยึดเหนี่ยว 
น้ําใจในโลกเหลานี้แล เปนเหมือนสลักรถอันแลนไปอยู ถาธรรม 
เคร่ืองยึดเหนี่ยวเหลานีไ้มพึงมีไซร มารดาและบิดาไมพึงไดความนับถือ 
หรือความบูชาเพราะเหตุแหงบุตร เพราะบัณฑิตท้ังหลายพิจารณาเห็น 
ธรรมเคร่ืองยึดเหนีย่วเหลานี้โดยชอบ ฉะนั้น บัณฑิตเหลานั้นจึงถึง 
ความเปนใหญและเปนผูอันหมูชนสรรเสริญท่ัวหนา ดังนี้ ฯ 
[๒๐๖] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสฉะน้ีแลว สิงคาลกคฤหบดีบุตรไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั  
เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืด 
ดวยคิดวา ผูมีจักษุจกัเห็นรูป ฉันใดพระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้น 
เหมือนกนั ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภิกษ ุ
สงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาวาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัย 
เปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล ฯ 
จบ สิงคาลกสูตร ท่ี ๘ 
_____________  
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๙. อาฏานาฏิยสูตร (๓๒) 
_____________ 
[๒๐๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น  
ทาวมหาราชท้ัง ๔ ตั้งการรักษาไวท้ัง ๔ ทิศ ตั้งพลขันธไวท้ัง ๔ทิศ ตั้งผูตรวจตราไวท้ัง ๔ ทิศ  
ดวยเสนายกัษกองใหญ ดวยเสนาคนธรรพกองใหญดวยเสนากุมภณัฑกองใหญ และดวย 
เสนานาคกองใหญ เม่ือราตรีลวงปฐมยามไปแลว เปลงรัศมีงามยิ่ง ยังภูเขาคิชฌกูฏท้ังส้ินให 
สวางไสว แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
ฝายยักษเหลานั้น บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับ แลวนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศช่ือและโคตร แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดนั่งนิ่ง 
อยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
[๒๐๘] ทาวเวสวัณมหาราช ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ยักษช้ันสูงบางพวกมิไดเล่ือมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี  
ยักษช้ันสูงบางพวกท่ีเล่ือมใสตอพระผูมีพระภาคก็มียักษช้ันกลางบางพวกมิไดเล่ือมใสตอพระผูมี 
พระภาคก็มี ยกัษช้ันกลางบางพวกท่ีเล่ือมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษช้ันต่ําบางพวกมิได 
เล่ือมใสตอพระผูมีพระภาคกมี็ ยกัษช้ันตํ่าบางพวกท่ีเล่ือมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ขาแต 
พระองคผูเจริญโดยมากยกัษมิไดเล่ือมใสตอพระผูมีพระภาคเลย ขอนัน้เหตุไร เพราะพระผูมี 
พระภาคทรงแสดงธรรมเพ่ืองดเวนจากปาณาติบาต ทรงแสดงธรรมเพ่ืองดเวนจากอทินนาทาน  
ทรงแสดงธรรมเพ่ืองดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ทรงแสดงธรรมเพ่ืองดเวนจากมุสาวาท ทรงแสดง 
ธรรมเพ่ืองดเวนจากการดื่มน้าํเมา คือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท แตโดยมาก 
พวกยักษมิไดงดเวนจากปาณาติบาตมิไดงดเวนจากอทินนาทาน มิไดงดเวนจากกาเม 
สุมิจฉาจาร มิไดงดเวนจากมุสาวาทมิไดงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนท่ีตั้ง  
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แหงความประมาทขอท่ีพระองคใหงดเวนนั้น จึงไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของยักษ 
เหลานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระสาวกของพระผูมีพระภาค บางพวกยอมเสพราวไพร 
ในปาเสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากลมแตชนผูเดินเขาออก  
ควรแกการทํากรรมอันเรนลับของมนุษย ควรแกการหลีกเรน ยักษช้ันสูงบางพวกมักอยูในปานั้น  
พวกใดมิไดเล่ือมใสในปาพจนของพระผูมีพระภาคนี้ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเรียนการรักษา 
อันช่ือวาอาฏานาฏิยะเพื่อใหยักษพวกนั้นเล่ือมใส คุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน  
เพื่ออยูสําราญของอุบาสกอุบาสิกา ภิกษุ ภิกษณุีท้ังหลายเถิด พระพุทธเจาขา ฯ 
พระผูมีพระภาคทรงรับโดยดษุณภีาพ ลําดับนั้น ทาวเวสวณัมหาราชทรงทราบการทรงรับ 
ของพระผูมีพระภาค แลวไดทรงภาษิตอาฏานาฏิยรักขานีใ้นเวลานั้นวา 
[๒๐๙] ขอนอบนอมแดพระวิปสสีพุทธเจา ผูมีพระจักษุ มีพระสิริขอนอบนอม 
แดพระสิขีพุทธเจา ผูทรงอนุเคราะหแกสัตวท่ัวหนา ขอนอบนอมแด 
พระเวสสภพูทุธเจา ผูทรงชําระกิเลสมีความเพียร ขอนอบนอมแด 
พระกกุสันธพทุธเจา ผูทรงย่ํายีมารและเสนามาร ขอนอบนอมแดพระ 
โกนาคมนพุทธเจา ผูมีบาปอันลอยแลว อยูจบพรหมจรรย ขอนอบนอมแด 
พระกัสสปพุทธเจา ผูพนพิเศษแลวในธรรมท้ังปวง ขอนอบนอมแดพระ 
อังคีรสพุทธเจา ผูศากยบุตร ผูมีพระสิริ พระพุทธเจาพระองคใดไดทรง 
แสดงธรรมน้ี อันเปนเคร่ืองบรรเทาทุกขท้ังปวง อนึ่งพระพุทธเจา 
เหลาใด ผูดับแลวในโลก ทรงเห็นแจงแลวตามเปนจริง พระพุทธเจา 
เหลานั้น เปนผูไมสอเสียด เปนผูยิ่งใหญ ปราศจากความคร่ันคราม  
เทวดาและมนษุยท้ังหลายนอบนอมพระพุทธเจาพระองคใด ผูโคตม 
โคตร ทรงเกื้อกูลแกทวยเทพและมนุษย   ทรงถึงพรอมดวยวิชชา 
และจรณะ เปนผูยิ่งใหญ ปราศจากความคร่ันคราม พระสุริยาทิตย  
มีมณฑลใหญอุทัยขึ้นแตทิศใดแล เม่ือพระอาทิตยอุทัยข้ึน ราตรี 
ก็หายไปคร้ันพระอาทิตยอุทัยขึ้น ยอมเรียกกันวากลางวนั แมนานน้ํา 
ในท่ีพระอาทิตยอุทัยนัน้เปนสมุทรลึก มีน้ําแผเต็มไป ชนท้ังหลายยอม 
รูจักนานน้ํานัน้ในท่ีนัน้อยางนี้วา สมุทรมีน้ําแผเต็มไป ฯ  
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[๒๑๐] แตท่ีนีไ้ป ทิศท่ีชนเรียกกนัวา ปุริมทิศ ท่ีทาวมหาราชผูทรงยศเปนเจา 
เปนใหญของพวกคนธรรพ ทรงนามวาทาวธตรฏฐ อันพวกคนธรรพ 
แวดลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรําขับรอง ทรงอภิบาลอยู  
ขาพเจาไดสดบัมาวา โอรสของทาวเธอมีมากองค มีพระนามเดยีวกัน  
ท้ังเกาสิบเอ็ดองค มีพระนามวาอินทะ ทรงพระกําลังมาก ท้ังทาว 
ธตรฏฐและโอรสเหลานั้นเหน็พระพุทธเจาผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุ 
แหงพระอาทิตยพากนัถวายบังคมพระพุทธเจา ซ่ึงเปนผูยิ่งใหญ  
ปราศจากความคร่ันคราม แตท่ีไกลวา ขาพระพุทธเจา 
ขอนอบนอมแดพระองค พระอุดมบุรุษ ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแด 
พระองคขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวยพระญาณอนัฉลาด แมพวก 
อมนุษยก็ถวายบังคมพระองค ขาพระพุทธเจาท้ังหลายไดสดับมาอยางนัน้เนืองๆ  
ฉะนั้น จึงกลาวเชนนี้ ขาพระพุทธเจาท้ังหลายถามเขาวา พวกทาน 
ถวายบังคมพระชินโคดมหรือ เขาพากันตอบวา ถวายบังคมพระชิน 
โคดม ขาพระพุทธเจาท้ังหลายขอถวายบังคมพระพุทธเจา ผูถึงพรอม 
ดวยวิชชาและจรณะชนท้ังหลายผูกลาวสอเสียด ผูกัดเนื้อขางหลัง  
ทําปาณาติบาตลามก เปนโจร เปนคนตลบตะแลง ตายแลว  
ชนท้ังหลายพากันกลาววา จงนําออกไปโดยทิศใด ฯ 
[๒๑๑] แตนี้ไป ทิศท่ีชนเรียกกันวา ทักขิณทิศท่ีทาวมหาราชผูทรงยศ  เปนเจา 
เปนใหญของพวกกุมภณัฑ ทรงนามวา ทาววิรุฬหะอันพวกกุมภณัฑ 
แวดลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรําขับรอง ทรงอภิบาลอยู  
ขาพเจาไดสดบัมาวา โอรสของทาวเธอมีมากองค มีพระนามเดยีวกัน  
ท้ังเกาสิบเอ็ดองคมีพระนามวา อินทะ ทรงพระกําลังมาก ท้ังทาว 
วิรุฬหะและโอรสเหลานั้นไดเห็นพระพุทธเจาผูเบิกบานแลว ผูเปน 
เผาพันธุแหงพระอาทิตย พากันถวายบังคมพระพุทธเจา ซ่ึงเปนผูยิ่งใหญ 
ปราศจากความคร่ันครามแตท่ีไกลวา พระบุรุษอาชาไนย ขาพระ  
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พุทธเจาขอนอบนอมแดพระองค พระบุรุษอุดม ขาพระพทุธเจา 
ขอนอบนอมแดพระองค ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวยพระญาณ 
อันฉลาด แมพวกอมนษุยก็ถวายบังคมพระองค ขาพระพทุธเจาท้ังหลาย  
ไดสดับมาอยางนั้นเนืองๆ ฉะนั้น จึงกลาวเชนนี้ ขาพระพทุธเจา 
ท้ังหลายถามเขาวา พวกทานถวายบังคมพระชินโคดมหรือ เขาพากัน 
ตอบวา ถวายบังคมพระชินโคดมขาพระพุทธเจาท้ังหลาย ขอถวาย 
บังคมพระพุทธโคดม ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ พระสุริยาทิตยมี 
มณฑลใหญ อัสดงคตในทิศใด และเม่ือพระอาทิตยอัสดงคต กลางวัน 
ก็ดับไปคร้ันพระอาทิตยอัสดงคตแลว ยอมเรียกกันวากลางคืน แม 
นานน้ําในท่ีพระอาทิตยอัสดงคตแลว เปนสมุทรลึก มีน้ําแผเต็มไป 
ชนท้ังหลายยอมรูจักนานน้าํนั้น ในท่ีนั้นอยางนี้วาสมุทรมีน้ําแผ 
เต็มไป ฯ 
[๒๑๒] แตท่ีนีไ้ป ทิศท่ีมหาชนเรียกกันวา ปจฉิมทิศท่ีทาวมหาราชผูทรงยศ  
เปนเจาเปนใหญของพวกนาค ทรงนามวาทาววิรูปกษอันพวกนาคแวด 
ลอมแลว   ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรํา   ขับรอง   ทรงอภิบาลอยู  
ขาพเจาไดสดบัมาวา โอรสของทาวเธอมีมากองค มีพระนามเดยีวกัน  
ท้ังเกาสิบเอ็ดองค มีพระนามวาอินทะทรงพระกําลังมาก ท้ังทาววิรูปกษและ 
โอรสเหลานั้น ไดเหน็พระพทุธเจา ผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุ แหง 
พระอาทิตยพากันถวายบังคมพระพุทธเจา ซ่ึงเปนผูยิ่งใหญ ปราศจาก 
ความคร่ันคราม แตท่ีไกลเทียววา พระบุรุษอาชาไนย ขาพระพุทธเจา 
ขอนอบนอมแดพระองค พระอุดมบุรุษ ขาพระพุทธเจาขอนอบนอม 
แดพระองค ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชน ดวยพระญาณอันฉลาด  
แมพวกอมนุษยก็ถวายบังคมพระองค ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย ไดสดับมา 
อยางนั้นเนืองๆ ฉะนั้น จึงกลาวเชนนี้ ขาพระพุทธเจาท้ังหลายถาม 
เขาวา พวกทานถวายบังคมพระชินโคดมหรือ เขาพากันตอบวา   
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ถวายบังคมพระชินโคดมขาพระพุทธเจาท้ังหลาย ขอถวายบังคม 
พระพุทธโคดม ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ อุตตรกุรุทวีปเปนรมณยี 
สถาน มีภูเขาหลวงช่ือสิเนรุแลดูงดงาม ตั้งอยูทิศใด พวกมนุษยซ่ึงเกิด 
ในอุตตรกุรุทวีปนั้น ไมยึดถือส่ิงใดวาเปนของตน ไมหวงแหนกัน  
มนุษยเหลานัน้ ไมตองหวานพืช และไมตองนําไถออกไถ  หมูมนุษย 
บริโภคขาวสาลี อันผลิตผลในท่ีไมตองไถ ไมมีรํา ไมมีแกลบ บริสุทธ์ิ  
มีกล่ินหอม เปนเมล็ดขาวสาร หุง [ขาวนัน้] ในเตาอันปราศจากควนั  
แลวบริโภคโภชนะแตท่ีนั้นทําแมโคใหมีกบีเดียว  แลวเท่ียวไปสู 
ทิศนอย ทิศใหญทําปศุสัตวใหมีกีบเดยีว แลวเท่ียวไปสูทิศนอยทิศ 
ใหญ ทําหญิงใหเปนพาหนะ  แลวเท่ียวไปสูทิศนอยทิศใหญ ทําชาย 
ใหเปนพาหนะ แลวเท่ียวไปสูทิศนอยทิศใหญ ทํากุมารีใหเปนพาหนะ  
แลวเท่ียวไปสูทิศนอยทิศใหญ ทํากุมารใหเปนพาหนะ  แลวเท่ียวไปสู 
ทิศนอยทิศใหญ บรรดานางบําเรอของพระราชานั้น ก็ข้ึนยานเหลานั้น  
ตามหอมลอมไปทุกทิศดวย ยานชางยานมา ยานทิพย ปราสาท  
และวอ ก็ปรากฏแกทาวมหาราชผูทรงยศ ฯ 
และทาวมหาราชนั้น ไดทรงนิรมิตนครไวในอากาศ คือ อาฏานาฏานคร     กุสินาฏานคร  
ปรกุสินาฏานคร นาฏปริยานคร ปรกุสิตนาฏานคร ทางทิศอุดรมีกปวันตนคร และอีกนครหน่ึง 
ช่ือชโนฆะ อีกนครหน่ึงช่ือนวนวติยะ อีกนครหน่ึงช่ืออัมพรอัมพรวติยะ มีราชธานีนามวาอาฬก 
มันทา ขาแตพระองคผูนิรทุกขก็ราชธานีของทาวกุเวรมหาราช ช่ือวิสาณา ฉะนัน้ มหาชนจึง 
เรียกทาวกุเวรมหาราชวาทาวเวสวัณ 
ยักษช่ือตโตลา ช่ือตัตตลา ช่ือตโตตลา ช่ือโอชสี ช่ือเตชสี  ช่ือตโตชสี  
ช่ือสุระ ช่ือราชา ช่ืออริฏฐะ ช่ือเนมิ ยอมปรากฏมีหนาท่ีคนละแผนก  
ในวิสาณาราชธานีนั้น มีหวงน้ํา ช่ือธรณีเปนแดนท่ีเกิดเมฆ เกิดฝนตก  
ในวิสาณาราชธานีนั้นมีสภาชื่อภคลวดี เปนท่ีประชุมของพวกยักษ ณ  
ท่ีนั้น มีตนไมเปนอันมาก มีผลเปนนิจ ดารดาษดวยหมูนกตางๆ มีนกยูง  
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นกกะเรียน นกดุเหวา อันมีเสียงหวานประสานเสียง มีนกรองวา  
ชีวะชีวะ และบางเหลามีเสียงปลุกใจ มีไกปา มีปู และนกโปกขรสาตกะ  
อยูในสระประทุม ในท่ีนั้นมีเสียงนกสุกะและนกสาลิกา และหมูนก 
ทัณฑมานวกะ [มีหนาเหมือนมนุษย]สระนฬินีของทาวกุเวรนัน้  
งดงามอยูตลอดเวลาทุกเม่ือ ฯ 
[๒๑๓] แตทิศนี้ไป ทิศท่ีชนเรียกกันวาอุตตรทิศ ท่ีทาวมหาราชผูทรงยศเปนเจา 
เปนใหญของยกัษท้ังหลาย ทรงนามวาทาวกุเวร อันยักษท้ังหลายแวด 
ลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรํา    ขับรอง   ทรงอภิบาลอยู  
ขาพเจาไดสดบัมาวา โอรสของทาวเธอมีมากองคมีพระนามเดียวกนั  
ท้ังเกาสิบเอ็ดพระองค มีพระนามวาอินทะทรงพระกําลังมาก ท้ังทาว 
กุเวรและโอรสเหลานั้นไดเห็นพระพุทธเจา ผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพนัธุ 
แหงพระอาทิตยพากนัถวายบังคมพระพุทธเจาซ่ึงเปนผูยิง่ใหญ ปราศจาก 
ความคร่ันครามแตท่ีไกลวา พระบุรุษอาชาไนย ขาพระพทุธเจาขอนอบ 
นอมแดพระองค พระอุดมบุรุษ ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแดพระองค  
ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวยพระญาณอันฉลาด   แมพวกอมนุษย  
ก็ถวายบังคมพระองค   ขาพระพุทธเจาท้ังหลายไดสดับมาอยางนั้น 
เนืองๆ ฉะนั้น  จึงกลาวเชนนี ้  ขาพระพุทธเจาท้ังหลายถามเขาวา  
พวกทานถวายบังคมพระชินโคดมหรือเขาพากันตอบวาถวายบังคม 
พระชินโคดม ขาพระพุทธเจาท้ังหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมผูถึง 
พรอมดวยวิชชาและจรณะ ฯ 
[๒๑๔] ขาแตพระองคผูนิรทุกข การรักษาอันช่ือวาอาฏานาฏิยะนีน้ั้นแล ยอมเปนไป 
เพื่อคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญของภิกษุ ภิกษณุีอุบาสก และอุบาสิกา  
ฉะนี้แล ฯ 
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูใดผูหนึ่ง   จักเรียนการรักษา 
อันช่ือวาอาฏานาฏิยะนีใ้หแมนยํา ใหบริบูรณแลว ถาอมนุษยเปนยกัษก็ตาม ยักษิณกีต็าม   
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บุตรยักษก็ตาม ธิดายักษก็ตาม ยักษมหาอํามาตยก็ตามยกัษบริษัทกต็าม ยักษผูรับใชก็ตาม เปน 
คนธรรพก็ตาม นางคนธรรพก็ตาม บุตรคนธรรพก็ตาม ธิดาคนธรรพก็ตาม คนธรรพมหาอํามาตย 
ก็ตาม คนธรรพบริษัทก็ตามคนธรรพผูรับใชก็ตาม เปนกุมภณัฑก็ตาม นางกุมภณัฑก็ตาม  
บุตรกุมภณัฑก็ตามธิดากุมภณัฑก็ตาม กุมภัณฑมหาอํามาตยก็ตาม  กุมภัณฑบริษัทกต็าม กุมภณัฑ 
ผูรับใชก็ตาม เปนนาคก็ตาม นางนาคก็ตาม บุตรนาคก็ตาม ธิดานาคก็ตาม นาคมหาอํามาตย 
ก็ตาม นาคบริษัทก็ตาม นาคผูรับใชก็ตาม ซ่ึงมีจิตประทุษรายพึงเดินตาม ยืนใกล นั่งใกล  
นอนใกล ภิกษกุ็ดี ภกิษณุีกด็ี อุบาสกก็ดี อุบาสิกาก็ดีซ่ึงกําลังเดิน ยืน นั่ง นอนอยู ขาแตพระ 
องคผูนิรทุกข อมนุษยนี้ไมพงึไดสักการะหรือเคารพ ในบาน หรือในนิคม ไมพึงไดเหยาเรือนหรือ 
ท่ีอยู ในราชธานีซ่ึงมีนามวาอาฬกมันทา ไมพึงไดเขาสูท่ีประชุมของพวกยักษ อนึ่ง พวกอมนษุย 
ท้ังหลายจะไมพึงทําอาวาหะวิวาหะกับมัน พึงบริภาษมัน ดวยคําบริภาษอยางเหยียดหยามเต็มท่ี 
พึงคว่ําบาตรเปลาบนศีรษะมัน หรือพึงทุบศีรษะของมันใหแตกออก ๗ เส่ียง  ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข มีอยูบาง ท่ีพวกอมนษุยท่ีดุราย หยาบชา กลาแข็ง มันยอมไมเช่ือถือถอยคําของทาว 
มหาราช ไมเช่ือถือถอยคําของราชบุรุษผูใหญแหงทาวมหาราช ไมเช่ือถือถอยคําของราชบุรุษท่ีเปน 
ช้ันรองๆ แหงทาวมหาราชพวกมันนั้นเรียกไดวาเปนขาศึกของทาวมหาราช เปรียบเหมือนพวก 
โจรในแวนแควนของพระเจามคธ พวกมันหาไดเช่ือถือถอยคําของพระเจามคธไม หาเช่ือถือถอยคํา 
ของราชบุรุษผูใหญแหงพระเจามคธไม หาเชื่อถือถอยคําของพวกราชบุรุษท่ีเปนช้ันรองๆ ของพระ 
เจามคธไม มหาโจรเหลานั้นๆ เรียกไดวาเปนขาศึกของพระเจามคธฉะนั้น    ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข อมนษุยผูใดผูหนึ่งเปนยักษก็ตามยักษณิีก็ตาม บุตรยักษก็ตาม ธิดายักษก็ตาม ยักษมหา 
อํามาตยก็ตาม ยักษบริษัทก็ตาม ยักษผูรับใชก็ตาม เปนคนธรรพก็ตาม นางคนธรรพก็ตาม บุตร 
คนธรรพกต็าม ธิดาคนธรรพก็ตาม คนธรรพมหาอํามาตยก็ตาม คนธรรพบริษัทก็ตาม  คนธรรพผูรับ 
ใชก็ตาม เปนกุมภณัฑก็ตาม นางกุมภณัฑก็ตาม บุตรกุมภัณฑก็ตามธิดากุมภณัฑก็ตาม กุมภณัฑ 
มหาอํามาตยกต็าม กุมภณัฑบริษัทก็ตาม กมุภัณฑผูรับใชก็ตาม เปนนาคก็ตาม นางนาคก็ตาม  
บุตรนาคก็ตาม ธิดานาคก็ตามนาคมหาอํามาตยก็ตาม นาคบริษัทก็ตาม นาคผูรับใชก็ตาม มีจิต 
ประทุษรายพึงเดินตาม ยืนใกล นั่งใกล นอนใกล ภกิษกุ็ด ีภิกษณุีกด็ี อุบาสกก็ดี   อุบาสิกาก็ดี  
ซ่ึงกําลังเดิน ยนื นั่ง นอนอยู อันภิกษุ ภกิษณุี อุบาสก หรืออุบาสิกานั้น   พึงยกโทษ  
พึงครํ่าครวญ พึงรองแกยกัษ มหายักษ เสนาบดี มหาเสนาบดีวา ยักษตนน้ียอมจับ ยักษตน  
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นี้ยอมสิง ยักษตนนี้ยอมเบียดเบียน ยักษตนนี้ยอมบีบค้ัน ยักษตนนีย้อมทําใหลําบาก ยกัษตนนี ้
ยอมทําใหยาก ยักษตนนีย้อมไมปลอย ดังนี ้ฯ 
[๒๑๕] พวกยกัษ มหายักษ เสนาบดี มหาเสนาบดี เปนไฉน  คือ อินทะ ๑  
โสมะ ๑ วรุณะ ๑ ภารทวาชะ ๑ ปชาบดี ๑ จันทนะ ๑ กามเสฏฐะ ๑  
กินนุ ๑ ฆัณฑุ ๑ นิฆัณฑุ ๑ ปนาทะ ๑ โอปมัญญะ ๑ เทวสูตะ ๑  
มาตลิ ๑ จิตตเสนะ ๑คันธัพพะ ๑ นโฬราชา ๑ ชโนสภะ ๑ สาตา 
คิระ ๑ เหมวตะ ๑ ปุณณากะ ๑ กรติยะ ๑ คุละ ๑ สิวกะ ๑ มุจจลินทะ  
๑  เวสสามิตตะ ๑ ยุคันธระ ๑ โคปาละ ๑ สุปปเคธะ ๑ หิริ ๑ 
เนตติ ๑ มันทยิะ ๑ ปญจาลจนัทะ ๑ อาลวกะ ๑ ปชุณณะ ๑ สุมุขะ ๑  
ทธิมุขะ ๑ มณ ิ๑ มานิจระ ๑ ทีฆะ ๑ กับเสริสกะ ๑ ฯ 
[๒๑๖] อันภิกษุเปนตนนั้น พึงยกโทษ พึงครํ่าครวญ พึงรองแกยกัษ  มหายักษ เสนา 
บดี มหาเสนาบดี เหลานีว้า ยักษตนนีย้อมจับ ยักษตนนีย้อมสิงยักษตนนี้ยอมเบียดเบียน  
ยักษตนนีย้อมบีบค้ัน ยักษตนนี้ยอมทําใหลําบาก ยักษตนนี้ยอมทําใหยาก ยกัษตนนีย้อมไมปลอย 
 ดังนี้ ฯ 
[๒๑๗] ขาแตพระองคผูนิรทุกข การรักษาอันช่ือวาอาฏานาฏิยะนีน้ั้นแล  ยอมเปนไป 
เพื่อความคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญแหงภกิษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบา 
สิกา ท้ังหลาย ฉะนี้ ฯ 
ขาแตพระองคผูนิรทุกข และบัดนี้ ขาพระพทุธเจาท้ังหลาย เปนผูมีกจิมาก มีกรณยีมาก  
ขอทูลลาไป ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควร ณ บัดนีเ้ถิด ฯ 
[๒๑๘] ลําดับนั้นแล ทาวมหาราชทั้ง ๔ เสด็จลุกข้ึนจากอาสนะถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคแลว ทรงกระทําประทักษณิ แลวอันตรธานไปในท่ีนั้นแล ฝายยักษเหลานั้นกพ็ากันลุก 
ข้ึนจากอาสนะ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิ แลวอันตรธานไปในท่ี 
นั้นเอง บางพวกไดปราศรัยกบัพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว 
อันตรธานไปในท่ีนั้นเอง บางพวกประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับแลวอันตรธาน 
ไปในท่ีนัน้เอง บางพวกประกาศนามและโคตร แลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง บางพวกนิ่งอยู  
แลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ  
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[๒๑๙] คร้ังนัน้แล พอลวงราตรีนั้นไปแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัส  เรียกภิกษุท้ังหลาย 
มารับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในราตรีนีท้าวมหาราชท้ัง ๔  ตั้งการรักษาไวท้ัง ๔ ทิศ ตั้งพลขันธ 
ไวท้ัง ๔ ทิศ ตัง้ผูตรวจตราไวท้ัง ๔ ทิศดวยเสนายกัษกองใหญ ดวยเสนาคนธรรพกองใหญ  
ดวยเสนากุมภณัฑกองใหญและดวยเสนานาคกองใหญ เม่ือราตรีลวงปฐมยามไปแลว ไดเปลง 
รัศมีงามยิ่งยังภูเขาคิชฌกูฏท้ังส้ินใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงท่ีอยู ไหวเราแลวนัง่ ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนยกัษเหลานั้น บางพวกไหวเราแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
บางพวกไดปราศรัยกับเรา คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง บางพวกประนมอัญชลีมาทางท่ีเราอยู แลวนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศ 
นามและโคตร แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกน่ิงเฉย แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวเวสวณัมหาราชประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง   แลวไดกลาว 
กะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ยักษช้ันสูงบางพวกมิไดเล่ือมใสตอพระผูมีพระภาคกมี็ ยักษช้ัน 
สูงบางพวกท่ีเล่ือมใสตอพระผูมีพระภาคกมี็ ยักษช้ันกลางบางพวกมิไดเล่ือมใสตอพระผูมีพระภาค 
ก็มี ยักษช้ันกลางบางพวกท่ีเล่ือมใสตอพระผูมีพระภาคกมี็ ยักษช้ันตํ่าบางพวกมิไดเล่ือมใสตอ 
พระผูมีพระภาคกมี็ ยักษช้ันต่าํบางพวกท่ีเล่ือมใสตอพระผูมีพระภาคกมี็ พระพุทธเจาขา แตโดย 
มากยักษท้ังหลายมิไดเล่ือมใสตอพระผูมีพระภาคเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมเพ่ืองดเวนจากปาณาติบาต ทรงแสดงธรรมเพ่ืองดเวนจากอทินนาทาน ทรงแสดง 
ธรรมเพ่ืองดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ทรงแสดงธรรมเพ่ืองดเวนจากมุสาวาท ทรงแสดงธรรมเพ่ือ 
งดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท แตโดยมากพวกยักษ 
มิไดงดเวนจากปาณาติบาตมิไดงดเวนจากอทินนาทาน มิไดงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร มิไดงด 
เวนจากมุสาวาทมิไดงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท  
ขอท่ีพระองคใหงดเวนนัน้ จงึไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของยักษเหลานั้น ฯ 
พระพุทธเจาขา ก็พระสาวกของพระผูมีพระภาคบางพวก ยอมเสพราวไพรในปา เสนา 
สนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากลมแตชนผูเดนิเขาออก ควรแกการทํา 
กรรมอันเรนลับของมนุษย ควรแกการหลีกเรน ยักษช้ันสูงบางพวกมักอยูในปานั้น พวกใดมิได  
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เล่ือมใสในปาพจนของพระผูมีพระภาคนี้ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเรียนการรักษาอันช่ือวาอาฏา 
นาฏิยะ เพ่ือใหยักษพวกนั้นเล่ือมใส เพื่อคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญ 
แหงภิกษุ ภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกา ท้ังหลายเถิด พระพุทธเจาขา ฯ  
ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราไดรับอาราธนาโดยดุษณภีาพแลว ลําดับนั้นทาวเวสวัณทราบวา  
เรารับแลว ไดกลาวอาฏานาฏิยะรักษานี้ ในเวลานัน้[ความวา] ฯ 
[๒๒๐] ขอนอบนอมแดพระวิปสสีพุทธเจา ผูมีพระจักษุ มีพระสิริ   ขอนอบ 
นอมแดพระสิขีพุทธเจา ผูทรงอนุเคราะหแกสัตวท่ัวหนา ฯ ล ฯ  
[บัณฑิตพึงใหพิสดาร เหมือนกับท่ีมีมาแลวในกอน] ฯ 
ขาแตพระองคผูนิรทุกข การรักษาอันช่ือวาอาฏานาฏิยะนีแ้ล ยอมเปนไปเพ่ือคุมครอง  
เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่อความอยูสําราญแหงภกิษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา  
ท้ังหลาย ฉะนี้ ฯ 
ขาแตพระองคผูนิรทุกข และบัดนี้ ขาพระพทุธเจาท้ังหลาย เปนผูมีกจิมาก มีกรณยีมาก  
ขอทูลลาไป เราไดกลาววา ดกูรมหาบพิตร มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควร ณ บัดนี้เถิด ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวมหาราชท้ัง ๔ เสด็จลุกข้ึนจากอาสนะไหวเรา  
ทําประทักษณิ แลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฝายยักษเหลานั้นก็พากนัลุกข้ึนจากอาสนะ บาง 
พวกไหวเรา ทําประทักษณิ แลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง  บางพวกปราศรัยกับเรา  
คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว อันตรธานไปในท่ีนั้นเอง บางพวกประนมอัญชลี 
มาทางท่ีเราอยู แลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง บางพวกประกาศนามและโคตร แลวอันตรธาน 
ไปในท่ีนัน้เอง บางพวกนิ่งอยูแลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเลาเรียนการรักษาอันช่ือวาอาฏานาฏิยะจงทรงไวซ่ึงการ 
รักษาอันช่ือวาอาฏานาฏิยะ การรักษาอันช่ือวาอาฏานาฏิยะ ประกอบดวยประโยชน ยอมเปนไป 
เพื่อคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุ ภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกา  
ท้ังหลาย ดังนี้ ฯ 
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจน นีแ้ลว ภิกษุเหลานั้นยนิดีช่ืนชมพระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล ฯ 
จบ อาฏานาฏิยสูตร ท่ี ๙ 
_______________  
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๑๐. สังคีติสูตร (๓๓) 
____________ 
[๒๒๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จเท่ียวจาริกไปในแควนมัลละ พรอมดวยพระภิกษุสงฆ 
หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ไดเสด็จถึงนครของพวกมัลลกษัตริยอันมีนามวา ปาวา ไดยินวา  
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวงของนายจนุทกัมมารบุตร เขตนครปาวา ฯ 
[๒๒๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ทองพระโรงหลังใหม อันมีนามวา อุพภตกะของพวกเจา 
มัลละแหงนครปาวา สรางสําเร็จแลวไมนาน ยังไมทันท่ีสมณพราหมณหรือใครๆ ท่ีเปนมนุษย 
จะไดอยูอาศัย พวกเจามัลละแหงนครปาวาไดสดับขาววาพระผูมีพระภาคไดเสด็จเท่ียวจาริกไป 
ในแควนมัลละ พรอมดวยพระภิกษสุงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครปาวาโดยลําดับ  
กําลังประทับอยู ณ สวนมะมวงของนายจุนทกัมมารบุตร เขตนครปาวา ฯ 
คร้ังนั้นแล พวกเจามัลละแหงนครปาวา ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูเจริญ ทองพระโรงหลังใหม อันมีนามวาอุพภตกะ ของพวกเจามัลละ 
แหงนครปาวา สรางสําเร็จแลวไมนาน ยังไมทันท่ีสมณพราหมณหรือใครๆ ท่ีเปนมนุษยจะได 
อยูอาศัย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จประทับ ณ ทองพระโรงนัน้กอนเถิด  
พระผูมีพระภาคเสด็จประทับกอนแลวภายหลังพวกเจามัลละแหงนครปาวาจึงจกัใชสอย การ 
เสด็จประทับกอนของพระผูมีพระภาคนัน้ พึงเปนไปเพื่อประโยชน เพือ่เกื้อกูล เพื่อความสุข 
แกพวกเจามัลละแหงนครปาวาส้ินกาลนาน พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณภีาพแลว ฯ 
คร้ันพวกเจามัลละแหงนครปาวา ไดทราบการทรงรับของพระผูมีพระภาคแลว จึงลุกจาก 
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษณิแลว พากันไปยังทองพระโรง คร้ันแลวจึงปู 
ลาดทองพระโรงใหพรอมสรรพ แตงต้ังอาสนะ ใหตั้งหมอน้ํา ตามประทีปน้ํามัน แลวพากัน 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
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ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทองพระโรงพวกขาพระองคปูลาดพรอม 
สรรพแลวอาสนะกแ็ตงต้ังไวแลว หมอน้ํากใ็หตั้งไวแลว ประทีปน้ํามันก็ตามไวแลวพระเจาขา  
พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้ ฯ 
[๒๒๓] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวร 
เสด็จไปยังทองพระโรง พรอมดวยภิกษุสงฆ ทรงลางพระบาทแลวเสด็จเขาไปยังทองพระโรง  
ประทับนั่งพิงเสากลาง ผินพระพักตรไปทางทิศบูรพาแมพระภกิษุสงฆก็ลางเทาแลวพากันเขา 
ไปยังทองพระโรง นั่งพิงฝาดานหลัง ผินหนาไปทางทิศบูรพา แวดลอมพระผูมีพระภาค แมพวก 
เจามัลละแหงนครปาวาก็พากันลางเทาแลวเขาไปยังทองพระโรง นั่งพงิฝาดานบูรพา ผินหนา 
ไปทางทิศปจฉิมแวดลอมพระผูมีพระภาค ฯ 
คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังพวกเจามัลละแหงนครปาวาใหเห็นแจงใหสมาทาน  
ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริง ดวยธรรมีกถาตลอดราตรีเปนอันมาก แลวทรงสงไปดวยพระดํารัสวา  
ดูกรวาเสฏฐะทั้งหลาย ราตรีลวงมากแลว บัดนี้พวกทานจงสําคัญเวลาอันสมควรเถิด พวกเจา 
มัลละแหงนครปาวาไดพรอมกันรับพระดาํรัสของพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา แลวพา 
กันลุกข้ึนจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิแลวหลีกไป ฯ 
[๒๒๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค เม่ือพวกเจามัลละแหงนครปาวาหลีกไปแลว 
ไมนาน ไดทรงเหลียวดูหมูภกิษุผูนิ่งอยูแลวไดรับส่ังกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร ภิกษ ุ
สงฆปราศจากถีนะและมิทธะ สารีบุตรจงแสดงธรรมีกถาแกภกิษุท้ังหลาย เราเม่ือยหลัง ฉะนั้น  
เราพึงพักผอน ทานพระสารีบุตรไดรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคดวยคําวา อยางนั้น พระเจาขา 
 ดังนี้ ลําดับนัน้แล พระผูมีพระภาครับส่ังใหปูผาสังฆาฏิเปนส่ีช้ัน แลวทรงสําเร็จสีหไสยา 
โดยพระปรัศวเบ้ืองขวา ทรงเหล่ือมพระบาทดวยพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะทรงกระทําความ 
หมายในอันท่ีจะเสด็จลุกข้ึนไวในพระทัย ฯ 
[๒๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล นคิรนถนาฏบุตรทํากาละแลวท่ีนครปาวาไมนานนัก เพราะกาล 
กิริยาของนิครนถนาฏบุตรนั้น พวกนิครนถจึงแตกกนั เกดิแยกกนัเปนสองพวก เกิดบาดหมางกัน  
เกิดการทะเลาะววิาทกนัข้ึน เสียดแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยูวา ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้  
ขาพเจารูท่ัวถึง ทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคํา 
ของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง  
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 คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ีทานชํ่าชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับ 
ผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลวทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย  
ถาสามารถ ดังน้ี เห็นจะมีแตความตายอยางเดียวเทานัน้จะเปนไปในพวกนิครนถ ผูเปนสาวก 
ของนาฏบุตร ถึงพวกสาวกของนิครนถนาฏบุตรท่ีเปนคฤหัสถผูนุงขาวหมขาวก็มีอาการเบ่ือหนาย  
คลาย 
ความรัก รูสึกทอถอยในพวกนิครนถผูเปนสาวกของนาฏบุตร ท้ังนี้เพราะธรรมวินัยอันนิครนถ 
นาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได ไมเปน 
ไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมท่ีทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไว เปนธรรมวินัย 
มีท่ีพํานักอันทําลายเสียแลว เปนธรรมวินัยไมมีท่ีพึ่งอาศัย ฯ 
คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเลากะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย  นิครนถ 
นาฏบุตรทํากาละแลวท่ีพระนครปาวาไมนานนัก เพราะกาลกิริยาของนคิรนถนาฏบุตรนั้น พวก 
นิครนถจึงแตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก เกิดบาดหมางกันเกดิการทะเลาะววิาทกันข้ึน  
เสียดแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยูวา ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทาน 
จักรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร     ทานปฏิบัติผิด   ขาพเจาปฏิบัติถูก       ถอยคําของ 
ขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาว 
ภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ีทานเคยชํ่าชองมาผันแปรไปแลว  
ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลวขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้น  
จงแกไขเสีย ถาสามารถดังนี้ เห็นจะมีแตความตายอยางเดยีวเทานั้นจะเปนไปในพวกนิครนถ  
ผูเปนสาวกของนาฏบุตร ถึงพวกสาวกของนิครนถนาฏบุตรท่ีเปนคฤหัสถผูนุงขาวหมขาว ก็มี 
อาการเบ่ือหนาย คลายความรัก รูสึกทอถอยในพวกนิครนถ ผูเปนสาวกของนาฏบุตร ท้ังนี้  
เพราะธรรมวนิัยอันนิครนถนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติให 
ออกจากทุกขได ไมเปนไปเพือ่ความสงบระงับ มิใชธรรมท่ีทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ประกาศไว เปนธรรมวินัยมีท่ีพํานักอันทําลายเสียแลว เปนธรรมวินัยไมมีท่ีพึงอาศัย ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขอนี้ยอมเปนเชนดังกลาวมาสําหรับในธรรมวินยัท่ีกลาวไวไมด ี 
ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขไดไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใช 
ธรรมท่ีทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไวผูมีอายุท้ังหลาย สวนธรรมนี้แล อัน 
พระผูมีพระภาคของเราท้ังหลาย ตรัสไวดแีลว ประกาศไวดแีลว เปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติให 
ออกจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไวแลว   
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พวกเราท้ังหมดดวยกนั พึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนัน้ การท่ีพรหมจรรยนี ้
จะพึงยั่งยนืต้ังอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความ 
อนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกลู เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย  
ผูมีอายุท้ังหลาย ก็ธรรมอะไรเลาท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว ประกาศไวดแีลว เปนธรรม 
ท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ประกาศไวแลว พวกเราท้ังหมดดวยกนั พึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น  
การท่ีพรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืนต้ังอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพือ่ความสุขแก 
ชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพือ่เกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดา 
และมนุษยท้ังหลาย ฯ 
[๒๒๖] ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมหน่ึง ท่ีพระผูมีพระภาค ผูทรงรูเห็นเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวกเราท้ังหมดดวยกนั 
พึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกนัในธรรมนั้น การท่ีพรหมจรรยนีจ้ะพึงยั่งยนืต้ังอยูนาน นั้นพึง 
เปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อ 
ประโยชน เพือ่เกื้อกูลเพื่อความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ธรรมหน่ึงเปนไฉน  
สัตวท้ังหมดต้ังอยูไดเพราะอาหาร สัตวท้ังหมดตั้งอยูไดเพราะสังขาร ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย  
ธรรมหน่ึงนี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  
ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกนัพึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น  
การท่ีพรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืนต้ังอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพือ่ความสุข 
แกชนมาก เพือ่ความอนุเคราะหแกโลกเพือ่ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดา 
และมนุษยท้ังหลาย ฯ 
[๒๒๗] ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรม ๒ ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็นเปนพระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแลพวกเราท้ังหมดดวยกัน พึง  
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สังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การท่ีพรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนต้ังอยูนาน นั้น 
พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก  
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลเพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ธรรม ๒ เปนไฉน  
นามและรูป ๑อวิชชาและภวตัณหา ๑ ภวทิฐิและวภิวทิฐิ ๑ ความไมละอายและความ 
ไมเกรงกลัว ๑ ความละอายและความเกรงกลัว ๑ ความเปนผูวายากและความเปนผูมีมิตรช่ัว ๑  
ความเปนผูวางายและความเปนผูมีมิตรดี ๑ ความเปนผูฉลาดในอาบัตแิละความเปนผูฉลาดในการ 
ออกจากอาบัต ิ๑ ความเปนผูฉลาดในสมาบัติและความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาบัติ ๑ ความ 
เปนผูฉลาดในธาตุและความเปนผูฉลาดในมนสิการ ๑ ความเปนผูฉลาดในอายตนะและความเปน 
ผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ๑ ความเปนผูฉลาดในฐานะ [คือเหตุท่ีเปนได] และความเปนผูฉลาด 
ในอัฏฐานะ [คือเหตุท่ีเปนไปไมได] ๑ การกลาววาจาออนหวานและการตอนรับ ๑  ความไม 
เบียดเบียนและความสะอาด ๑ ความเปนผูมีสติหลงลืมและความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ ๑ สติ 
และสัมปชัญญะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย และความเปนผูไมรูจัก 
ประมาณในโภชนะ ๑ ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย และความเปนผูรูจักประมาณ 
ในโภชนะ ๑ กําลังท่ีเกิดแตการพิจารณาและกําลังท่ีเกิดแตการอบรม ๑ กําลังคือสติและกําลังคือ 
สมาธิ ๑ สมถะและวิปสสนา ๑ นิมิตที่เกดิเพราะสมถะและนิมิตที่เกดิเพราะความเพยีร ๑  
ความเพยีรและความไมฟุงซาน ๑ ความวิบัติแหงศีล และความวิบัตแิหงทิฐิ ๑ ความถึง 
พรอมแหงศีล และความถึงพรอมแหงทิฐิ ๑ ความหมดจดแหงศีลและความหมดจดแหงทิฐิ ๑  
ความหมดจดแหงทิฐแิละความเพียรของผูมีทิฐิ ๑ ความสลดใจและความเพียรโดยแยบคาย 
ของผูสลดใจแลวในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความสลดใจ ๑ความเปนผูไมสันโดษในธรรมอันเปนกุศล 
และความเปนผูไมทอถอยในการตั้งความเพียร ๑ วิชชาและวิมุตติ ๑ ญาณในความส้ินไปและ 
ญาณในความไมเกิด ๑ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๒ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาค 
ผูทรงรูทรงเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราท้ังหมด 
ดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนัน้ การท่ีพรหมจรรยนี้จะพึงยัง่ยืนต้ังอยู 
นาน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก  
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ฯ 
จบ หมวด ๒ 
____________  
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หมวด ๓ 
[๒๒๘] ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๓ๆ ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น  
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมด 
ดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนัน้การท่ีพรหมจรรยนี้จะพึงยัง่ยืนต้ังอยู 
นาน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมากเพ่ือความสุขแกชนมาก เพือ่ความอนุเคราะห 
แกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย   ธรรมมี 
ประเภทละ ๓ๆ เปนไฉน 
อกุศลมูล ๓ อยาง 
๑. อกุศลมูล คือ โลภะ 
๒. อกุศลมูล คือ โทสะ 
๓. อกุศลมูล คือ โมหะ 
กุศลมูล ๓ อยาง 
๑. กุศลมูล คือ อโลภะ 
๒. กุศลมูล คือ อโทสะ 
๓. กุศลมูล คือ อโมหะ 
ทุจริต ๓ อยาง 
๑. กายทุจริต              [ความประพฤติช่ัวทางกาย] 
๒. วจีทุจริต               [ความประพฤติช่ัวทางวาจา] 
๓. มโนทุจริต              [ความประพฤติช่ัวทางใจ] 
สุจริต ๓ อยาง 
๑. กายสุจริต              [ความประพฤติชอบทางกาย] 
๒. วจีสุจริต               [ความประพฤติชอบทางวาจา] 
๓. มโนสุจริต              [ความประพฤติชอบทางใจ]  
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อกุศลวิตก ๓ อยาง 
๑. กามวิตก               [ความตริในทางกาม] 
๒. พยาปาทวติก            [ความตริในทางพยาบาท] 
๓. วิหิงสาวิตก             [ความตริในทางเบียดเบียน] 
กุศลวิตก ๓ อยาง 
๑. เนกขัมมวิตก            [ความตริในทางออกจากกาม] 
๒. อัพยาปาทวิตก           [ความตริในทางไมพยาบาท] 
๓. อวิหิงสาวติก            [ความตริในทางไมเบียดเบียน] 
อกุศลสังกัปปะ ๓ อยาง 
๑. กามสังกัปปะ            [ความดําริในทางกาม] 
๒. พยาปาทสังกัปปะ         [ความดําริในทางพยาบาท] 
๓. วิหิงสาสังกัปปะ          [ความดําริในทางเบียดเบียน] 
กุศลสังกัปปะ ๓ อยาง 
๑. เนกขัมมสังกัปปะ         [ความดําริในทางออกจากกาม] 
๒. อัพยาปาทสังกัปปะ        [ความดําริในทางไมพยาบาท] 
๓. อวิหิงสาสังกัปปะ         [ความดําริในทางไมเบียดเบียน] 
อกุศลสัญญา ๓ อยาง 
๑. กามสัญญา              [ความจําไดในทางกาม] 
๒. พยาปาทสัญญา           [ความจําไดในทางพยาบาท] 
๓. วิหิงสาสัญญา            [ความจําไดในทางเบียดเบียน] 
กุศลสัญญา ๓ อยาง 
๑. เนกขัมมสัญญา           [ความจําไดในทางออกจากกาม]  
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๒. อัพยาปาทสัญญา          [ความจําไดในทางไมพยาบาท] 
๓. อวิหิงสาสัญญา           [ความจําไดในทางไมเบียดเบียน] 
อกุศลธาตุ ๓ อยาง 
๑. กามธาตุ               [ธาตุคือกาม] 
๒. พยาปาทธาตุ            [ธาตุคือความพยาบาท] 
๓. วิหิงสาธาตุ             [ธาตุคือความเบียดเบียน] 
กุศลธาตุ ๓ อยาง 
๑. เนกขัมมธาตุ            [ธาตุคือความออกจากกาม] 
๒. อัพยาปาทธาตุ           [ธาตุคือความไมพยาบาท] 
๓. อวิหิงสาธาตุ            [ธาตุคือความไมเบียดเบียน] 
ธาตุอีก ๓ อยาง 
๑. กามธาตุ               [ธาตุคือกาม] 
๒. รูปธาตุ                [ธาตุคือรูป] 
๓. อรูปธาตุ               [ธาตุคือส่ิงท่ีไมมีรูป] 
ธาตุอีก ๓ อยาง 
๑. รูปธาตุ                [ธาตุคือรูป] 
๒. อรูปธาตุ               [ธาตุคือส่ิงท่ีไมมีรูป] 
๓. นิโรธธาตุ              [ธาตุคือความดับทุกข] 
ธาตุอีก ๓ อยาง 
๑. หีนธาตุ                [ธาตุอยางเลว] 
๒. มัชฌิมธาตุ              [ธาตุอยางกลาง] 
๓. ปณีตธาตุ               [ธาตุอยางประณีต]  
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ตัณหา ๓ อยาง 
๑. กามตัณหา              [ตัณหาในกาม] 
๒. ภวตัณหา               [ตัณหาในภพ] 
๓. วิภวตัณหา              [ตัณหาในปราศจากภพ] 
ตัณหาอกี ๓ อยาง 
๑. กามตัณหา              [ตัณหาในกาม] 
๒. รูปตัณหา               [ตัณหาในรูป] 
๓. อรูปตัณหา              [ตัณหาในส่ิงท่ีไมมีรูป] 
ตัณหาอกี ๓ อยาง 
๑. รูปตัณหา               [ตัณหาในรูป] 
๒. อรูปตัณหา              [ตัณหาในส่ิงท่ีไมมีรูป] 
๓. นิโรธตัณหา             [ตัณหาในความดับสูญ] [อุจเฉททิฏฐิ] 
สัญโญชน ๓ อยาง 
๑. สักกายทิฏฐิ             [ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน] 
๒. วิจกิิจฉา               [ความลังเลสงสัย] 
๓. สีลัพพตปรามาส          [ความเช่ือถือศักดิ์สิทธ์ิดวยอํานาจศีลพรต] 
อาสวะ ๓ อยาง 
๑. กามาสวะ              [อาสวะเปนเหตุอยากได] 
๒. ภวาสวะ               [อาสวะเปนเหตุอยากเปน] 
๓. อวิชชาสวะ             [อาสวะคือความเขลา] 
ภพ ๓ อยาง 
๑. กามภพ                [ภพที่เปนกามาวจร]  
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๒. รูปภพ                 [ภพที่เปนรูปาวจร] 
๓. อรูปภพ                [ภพที่เปนอรูปาวจร] 
เอสนา ๓ อยาง 
๑. กาเมสนา              [การแสวงหากาม] 
๒. ภเวสนา               [การแสวงหาภพ] 
๓. พรหมจริเยสนา          [การแสวงหาพรหมจรรย] 
วิธา การวางทา ๓ อยาง 
๑. เสยโยหมสฺมีติวิธา        [ถือวาตัวเราประเสริฐกวาเขา] 
๒. สทิโสหมสฺมีติวิธา         [ถือวาตัวเราเสมอกับเขา] 
๓. หีโนหมสฺมีติวิธา          [ถือวาตัวเราเลวกวาเขา] 
อัทธา ๓ อยาง 
๑. อดีตอัทธา              [ระยะกาลที่เปนสวนอดีต] 
๒. อนาคตอัทธา            [ระยะกาลท่ีเปนสวนอนาคต] 
๓. ปจจุบันนอทัธา           [ระยะกาลที่เปนปจจุบัน] 
อันตะ ๓ อยาง 
๑. สักกายอันตะ            [สวนท่ีถือวาเปนกายตน] 
๒. สักกายสมุทยอันตะ        [สวนท่ีถือวาเปนเหตุกอใหเกิดกายตน] 
๓. สักกายนิโรธอันตะ        [สวนท่ีถือวาเปนเคร่ืองดับกายตน] 
เวทนา ๓ อยาง 
๑. สุขเวทนา              [ความเสวยอารมณท่ีเปนสุข] 
๒. ทุกขเวทนา             [ความเสวยอารมณท่ีเปนทุกข] 
๓. อทุกขมสุขเวทนา         [ความเสวยอารมณท่ีไมใชทุกขไมใชสุข]  



พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาท่ี 168 
ทุกขตา ๓ อยาง 
๑. ทุกขทุกขตา             [ความเปนทุกขเพราะทุกข] 
๒. สังขารทุกขตา           [ความเปนทุกขเพราะสังขาร] 
๓. วิปริฌามทุกขตา          [ความเปนทุกขเพราะความแปรปรวน] 
ราสี ๓ อยาง 
๑. มิจฉัตตนิยตราสี          [กองคือความผิดท่ีแนนอน] 
๒. สัมมัตตนิยตราสี          [กองคือความถูกท่ีแนนอน] 
๓. อนิยตราสี              [กองคือความไมแนนอน] 
กังขา ๓ อยาง 
๑. ปรารภกาลท่ีลวงไปแลวนานๆ แลวสงสัย เคลือบแคลง ไมเช่ือลงไปได ไมเล่ือมใส 
๒. ปรารภกาลท่ียังไมมาถึงนานๆ แลว สงสัย เคลือบแคลง ไมเช่ือลงไปได  
ไมเล่ือมใส 
๓. ปรารภกาลปจจุบันทุกวันนี้แลว สงสัย เคลือบแคลง ไมเช่ือลงไปได ไมเล่ือมใส 
ขอท่ีไมตองรักษาของพระตถาคต ๓ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย พระตถาคตมีกายสมาจารบริสุทธ์ิ พระตถาคตมิไดมีความ 
ประพฤติช่ัวทางกายท่ีพระองคจะตองรักษาไวโดยต้ังพระทัยวา คนอ่ืนๆอยาไดรูถึงความประพฤติ 
ช่ัวทางกายของเรานี้ ดังนี ้
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พระตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธ์ิ พระตถาคตมิไดมีความ 
ประพฤติช่ัวทางวาจาท่ีพระองคจะตองรักษาไวโดยต้ังพระทัยวา คนอ่ืนๆ อยาไดรูถึงความประพฤติช่ัว 
ทาง 
วาจาของเรานี้ ดังนี ้
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย  พระตถาคตมีมโนสมาจารบริสุทธ์ิ   พระตถาคตมิไดมีความ 
ประพฤติช่ัวทางใจท่ีพระองคจะตองรักษาไวโดยต้ังพระทัยวา คนอ่ืนๆอยาไดรูถึงความประพฤติ 
ช่ัวทางใจของเราน้ี ดังนี้  
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กิญจนะ ๓ อยาง 
๑. ราคกิญจนะ                [เคร่ืองกังวลคือราคะ] 
๒. โทสกิญจนะ                [เคร่ืองกังวลคือโทสะ] 
๓. โมหกิญจนะ                [เคร่ืองกังวลคือโมหะ] 
อัคคี ๓ อยาง 
๑. ราคัคคิ                   [ไฟคือราคะ] 
๒. โทสัคคิ                   [ไฟคือโทสะ] 
๓. โมหัคคิ                   [ไฟคือโมหะ] 
อัคคีอีก ๓ อยาง 
๑. อาหุเนยยัคคิ               [ไฟคืออาหุเนยยบุคคล] 
๒. ทักขิเณยยคัคิ               [ไฟคือทักขิเณยยบุคคล] 
๓. คหปตัคคิ                  [ไฟคือคฤหบดี] 
รูปสังคหะ ๓ อยาง 
๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆรูป           [รูปท่ีเปนไปกับดวยการเห็น ท้ังเปนไปกับดวยการกระทบ] 
๒. อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป           [รูปท่ีไมมีการเห็น แตเปนไปกับดวยการกระทบ] 
๓. อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป           [รูปท่ีไมเห็น ท่ีไมกระทบ] 
สังขาร ๓ อยาง 
๑. ปุญญาภิสังขาร              [อภิสังขารคือบุญ] 
๒. อปุญญาภสัิงขาร             [อภิสังขารคือบาป] 
๓. อเนญชาภสัิงขาร            [อภิสังขารคืออเนญชา] 
บุคคล ๓ อยาง 
๑. เสกขบุคคล                [บุคคลผูยังตองศึกษา]  
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๒. อเสกขบุคคล               [บุคคลผูไมตองศึกษา] 
๓. เนวเสกขนาเสกขบุคคล          [บุคคลผูยังตองศึกษากไ็มใช ผูไมตองศึกษาก็ไม 
ใช] 
เถระ ๓ อยาง 
๑. ชาติเถระ                 [พระเถระโดยชาติ] 
๒. ธรรมเถระ                [พระเถระโดยธรรม] 
๓. สมมติเถระ                [พระเถระโดยสมมติ] 
ปุญญกิริยาวัตถุ ๓ อยาง 
๑. ทานมัย                   [บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน] 
๒. สีลมัย                    [บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล] 
๓. ภาวนามัย                 [บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา] 
เหตุสําหรับโจทน ๓ อยาง 
๑. ทิฏเน                   [ดวยไดเห็น] 
๒. สุเตน                    [ดวยไดยินไดฟง] 
๓. ปริสงฺกาย                 [ดวยความรังเกียจ] 
กามอุปบัติ ๓ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย สัตวประเภทท่ีมีกามปรากฏมีอยู สัตวเหลานั้น   เม่ือกามปรากฏ 
แลว ยอมยังอํานาจใหเปนไปในกามท้ังหลายเชนมนษุย เทพดาบางจําพวก และวินิบาตบาง 
จําพวก ฉะนัน้ นี้เปนกามอุปบัติขอท่ีหนึ่ง 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สัตวประเภทท่ีนิรมิตกามไดมีอยู สัตวเหลานั้นนิรมิตแลวๆ  
ยอมยังอํานาจใหเปนไปในกามท้ังหลาย เชนเทพดาเหลานิมมานรตีฉะนั้น นี้เปนกามอุปบัติ 
ขอท่ีสอง 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย สัตวประเภทท่ีผูอ่ืนนิรมิตกามใหมีอยู สัตวเหลานั้น ยอมยัง 
อํานาจใหเปนไปในกามท่ีผูอ่ืนนิรมิตใหแลว เชนเทพดาเหลาปรนิมมิตวสวตี ฉะนั้น นี้เปนกาม 
อุปบัติขอท่ีสาม  
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สุขอุปบัติ ๓ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย สัตวพวกทีย่ังความสุขใหเกิดข้ึนๆ แลวยอมอยูเปนสุขมีอยู  
เชน พวกเทพเหลาพรหมกายิกา ฉะนั้น นีเ้ปนสุขอุปบัติขอท่ีหนึ่ง ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สัตวพวกท่ีอ่ิมเอิบบริบูรณถูกตองดวยความสุขมีอยู สัตว 
เหลานั้น บางคร้ังบางคราว เปลงอุทานวา สุขหนอๆ ดังนี้ เชน พวกเทพเหลาอาภัสสรา  
ฉะนั้น นีเ้ปนสุขอุปบัติขอท่ีสอง ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย สัตวพวกที่อ่ิมเอิบบริบูรณถูกตองดวยความสุขมีอยู สัตว 
เหลานั้นสันโดษ เสวยความสุขทางจิตอันประณีตเทานัน้ เชน พวกเทพเหลาสุภกณิหา ฉะนัน้  
นี้เปนสุขอุปบัติ ขอท่ีสาม ฯ 
ปญญา ๓ อยาง 
๑. เสกขปญญา                 [ปญญาท่ีเปนของพระเสขะ] 
๒. อเสกขปญญา                [ปญญาท่ีเปนของพระอเสขะ] 
๓. เนวเสกขานาเสกขปญญา  [ปญญาท่ีเปนของพระเสขะก็ไมใชของพระอเสขะ 
ก็ไมใช] ฯ 
ปญญาอีก ๓ อยาง 
๑. จินตามยปญญา               [ปญญาสําเร็จดวยการคิด] 
๒. สุตามยปญญา                [ปญญาสําเร็จดวยการฟง] 
๓. ภาวนามยปญญา              [ปญญาสําเร็จดวยการอบรม] ฯ 
อาวุธ ๓ อยาง 
๑. สุตาวุธ                    [อาวุธคือการฟง] 
๒. ปวิเวกาวุธ                 [อาวุธคือความสงัด] 
๓. ปญญาวุธ                   [อาวุธคือปญญา] ฯ 
อินทรีย ๓ อยาง 
๑. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย         [อินทรียท่ีเกิดแกผูปฏิบัติดวยคิดวาเราจักรูธรรม 
ท่ี 
เรายังไมรู]  
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๒. อัญญินทรีย                          [อินทรียคือความตรัสรู] 
๓. อัญญาตาวินทรีย              [อินทรียคือความรูท่ัวถึง] ฯ 
จักษุ ๓ อยาง 
๑. มังสจักขุ                   [ตาเนื้อ ตาปรกติ] 
๒. ทิพพจกัขุ                    [จกัษุทิพย] 
๓. ปญญาจักขุ                  [จกัษุคือปญญา] ฯ 
สิกขา ๓ อยาง 
๑. อธิศีลสิกขา                 [สิกขาคือศีลยิ่ง] 
๒. อธิจิตตสิกขา                [สิกขาคือจิตยิ่ง] 
๓. อธิปญญาสิกขา               [สิกขาคือปญญายิ่ง] ฯ 
ภาวนา ๓ อยาง 
๑. กายภาวนา                 [การอบรมกาย] 
๒. จิตตภาวนา                 [การอบรมจิต] 
๓. ปญญาภาวนา                [การอบรมปญญา] ฯ 
อนุตตริยะ ๓ อยาง 
๑. ทัสสนานุตตริยะ              [ความเห็นอยางยอดเยี่ยม] 
๒. ปฏิปทานุตตริยะ              [ความปฏิบัติอยางยอดเยีย่ม] 
๓. วิมุตตานุตตริยะ                      [ความพนอยางยอดเยีย่ม] ฯ  
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สมาธิ ๓ อยาง 
๑. สวิตักกวิจารสมาธิ            [สมาธิท่ียังมีวติกวิจาร] 
๒. อวิตกักวิจารมัตตสมาธิ         [สมาธิท่ีไมมีวิตก มีเพียงวจิาร] 
๓. อวิตักกวิจารสมาธิ            [สมาธิท่ีไมมีวิตกวิจาร] ฯ 
สมาธิอีก ๓ อยาง 
๑. สุญญตสมาธิ                        [สมาธิท่ีวางเปลา] 
๒. อนิมิตตสมาธิ                       [สมาธิท่ีหานิมิตมิได] 
๓. อัปปณิหิตสมาธิ              [สมาธิท่ีหาที่ตั้งมิได] ฯ 
โสเจยยะ ๓ อยาง 
๑. กายโสเจยยะ              [ความสะอาดทางกาย] 
๒. วจีโสเจยยะ               [ความสะอาดทางวาจา] 
๓. มโนโสเจยยะ              [ความสะอาดทางใจ] 
โมเนยยะ ๓ อยาง 
๑. กายโมเนยยะ              [ธรรมท่ีทําใหเปนมุนีทางกาย] 
๒. วจีโมเนยยะ               [ธรรมท่ีทําใหเปนมุนีทางวาจา] 
๓. มโนโมเนยยะ              [ธรรมท่ีทําใหเปนมุนีทางใจ] ฯ 
โกสัลละ ๓ อยาง 
๑. อายโกสัลละ          [ความเปนผูฉลาดในเหตุแหงความเจริญ] 
๒. อปายโกสัลละ         [ความเปนผูฉลาดในเหตุแหงความเส่ือม] 
๓. อุปายโกสัลละ         [ความเปนผูฉลาดในเหตุแหงความเจริญและความ 
เส่ือม] 
มทะ ความเมา ๓ อยาง 
๑. อาโรคยมทะ               [ความเมาในความไมมีโรค]  
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๒. โยพพนมทะ                [ความเมาในความเปนหนุมสาว] 
๓. ชาติมทะ                  [ความเมาในชาติ] ฯ 
อธิปเตยยะ ๓ อยาง 
๑. อัตตาธิปเตยยะ             [ความมีตนเปนใหญ] 
๒. โลกาธิปเตยยะ             [ความมีโลกเปนใหญ] 
๓. ธัมมาธิปเตยยะ             [ความมีธรรมเปนใหญ] ฯ 
กถาวัตถุ ๓ อยาง 
๑. ปรารภกาลสวนอดีตกลาวถอยคําวา กาลที่ลวงไปแลวไดมีแลวอยางน้ี 
๒. ปรารภกาลสวนอนาคตกลาวถอยคําวา กาลที่ยังไมมาถึงจักมีอยางนี ้
๓. ปรารภกาลสวนท่ีเกดิข้ึนเฉพาะหนาในบัดนี้   กลาวถอยคําวา   กาลสวนท่ีเกดิข้ึน 
      เฉพาะหนาบัดนี้เปนอยูอยางนี้ ฯ 
วิชชา ๓ อยาง 
๑. บุพเพนวิาสานุสสติญาณวชิชา [วิชชาคือความรูจักระลึกชาติในกอนได] 
๒. จุตูปปาตญาณวิชชา                  [วิชชาคือความรูจักกําหนดจตุิ   และอุปบัติของ 
     สัตวท้ังหลาย] 
๓. อาสวักขยญาณวิชชา                  [วิชชาคือความรูจักทําอาสวะใหส้ินไป] ฯ 
วิหารธรรม ๓ อยาง 
๑. ทิพยวิหาร                  [ธรรมเปนเคร่ืองอยูของเทพดา] 
๒. พรหมวิหาร         [ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหม] 
๓. อริยวิหาร                  [ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระอริยะ] ฯ 
ปาฏิหาริยะ ๓ อยาง 
๑. อิทธิปาฏิหาริยะ                [ฤทธ์ิเปนอัศจรรย]  
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๒. อาเทสนาปาฏิหาริยะ            [ดักใจเปนอัศจรรย] 
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริยะ             [คําสอนเปนอัศจรรย] ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๓ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรู 
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมด 
ดวยกันพึงสังคายนา ไมควรแกงแยงกนัในธรรมนั้น   การท่ีพรหมจรรยนี้   พึงยั่งยนืตั้งอยู 
นาน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก  
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ฯ 
จบหมวด ๓ 
____________ 
หมวด ๔ 
[๒๒๙] ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๔ๆ ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น  
เปนอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวยกนั 
พึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกนัในธรรมนั้น การท่ีพรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น  
พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน  
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ฯ 
สติปฏฐาน ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาเห็นกายในกายอยู มีความ 
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา และโทมนัส  ในโลกเสียได ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู มี 
ความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ  
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[๒๓๐]            สัมมัปปธาน ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ ยังฉันทะใหเกดิพยายาม ปรารภ 
ความเพยีร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความไมเกิดข้ึนแหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลท่ียังไมเกิด 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิดพยายาม ปรารภ 
ความเพยีร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อละธรรมท่ีเปนบาปอกศุลท่ีเกิดขึ้นแลว 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ ยังฉันทะใหเกดิ  พยายาม ปรารภ 
ความเพยีร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความบังเกิดข้ึนแหงธรรมท่ีเปนกุศลท่ียังไมเกดิ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ ยังฉันทะใหเกดิ   พยายาม ปรารภ 
ความเพยีร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความต้ังม่ันไมเลือนลางจําเริญยิ่ง ไพบูลย เจริญ บริบูรณ  
แหงธรรมท่ีเปนกุศลท่ีบังเกิดขึ้นแลว ฯ 
[๒๓๑]          อิทธิบาท ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท   อันประกอบดวย 
ฉันทสมาธิปธานสังขาร 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท   อันประกอบดวย 
วิริยสมาธิปธานสังขาร 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท    อันประกอบดวย 
จิตตสมาธิปธานสังขาร 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท     อันประกอบดวย 
วิมังสาสมาธิปธานสังขาร ฯ 
[๒๓๒]          ฌาน ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม  
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหง 
จิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุข 
เกิดแตสมาธิอยู  
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๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ มีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะ  
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยท้ังหลายสรรเสริญวา ผูได 
ฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บรรลุจตตุถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข  
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัส โทมนัสกอนๆ ไดมีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ฯ 
[๒๓๓]         สมาธิภาวนา ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย สมาธิภาวนาท่ีภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว  ยอมเปนไป 
เพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมมีอยู ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สมาธิภาวนาท่ีภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไป 
เพื่อความไดเฉพาะซ่ึงญาณทัสสนะมีอยู ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย สมาธิภาวนาท่ีภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว  ยอมเปนไป 
เพื่อสติและสัมปชัญญะมีอยู ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย สมาธิภาวนาท่ีภิกษุอบรมแลว ทาํใหมากแลว  ยอมเปนไป 
เพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายมีอยู ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็สมาธิภาวนาอยางไหนท่ีภกิษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปน 
ไปเพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจาก 
กาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกมีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู ดกูรผูมี 
อายุท้ังหลาย ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรม 
เอกผุดข้ึน เพราะวิตกวจิารสงบ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิละสุขเกิดแตสมาธิอยู ดูกรผูมี 
อายุท้ังหลายภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย 
เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยสรรเสริญวา เปนผูมีอุเบกขา ท่ีสติอยูเปนสุข ดูกร 
ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข 
ละทุกข และดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ดูกรผูมีอายุ 
ท้ังหลาย สมาธิภาวนานี้ อันภิกษุอบรมแลวทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุข 
ในทิฏฐธรรม ฯ  
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ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สมาธิภาวนาท่ีภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ 
ความไดเฉพาะซ่ึงญาณทัสสนะ เปนไฉน ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ มน 
สิการอาโลกสัญญา ตั้งสัญญาวาเปนเวลากลางวันไว กลางวันอยางใด กลางคืนอยางนัน้ กลาง 
คืนอยางใด กลางวันอยางนัน้ มีใจเปดเผยไมมีอะไรหุมหออบรมจิตใหมีแสงสวาง ดวยประการ 
ฉะนี้ ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย สมาธิภาวนาน้ี อันภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ 
ความไดเฉพาะซ่ึงญาณทัสสนะ ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็สมาธิภาวนาท่ีภกิษอุบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ 
สติสัมปชัญญะ เปนไฉน ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เวทนาท้ังหลายอันภกิษุในพระธรรมวนิัยนี ้
รูแจงแลว ยอมบังเกิดข้ึน ยอมต้ังอยู ยอมถึงความดับสัญญาท้ังหลายอันภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้รูแจงแลว ยอมบังเกิดข้ึน ยอมต้ังอยูยอมถึงความดับ วิตกท้ังหลายอันภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้รูแจงแลว ยอมบังเกิดข้ึนยอมต้ังอยู ยอมถึงความดับ ฯ 
ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย สมาธิภาวนานี้อันภกิษุอบรมแลว ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือ 
สติสัมปชัญญะ ฯ  
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็สมาธิภาวนาท่ีภกิษอุบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ 
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เปนไฉน ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ มีปรกติพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความ 
เส่ือมไปในอุปาทานขันธหาวา ดังนี้รูป ดังนีค้วามเกิดข้ึนแหงรูปดังนี้ความดับแหงรูป ดงันี้ 
เวทนา ดังนี้ความเกิดข้ึนแหงเวทนา ดังนี้ความดับแหงเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกดิข้ึน 
แหงสัญญา ดังนี้ความดับแหงสัญญาดังนี้สังขาร ดังนี้ความเกิดข้ึนแหงสังขาร ดังนี้ความดับ 
แหงสังขาร ดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกดิข้ึนแหงวิญญาณ ดังนี้ความดับแหงวิญญาณ ดูกรผูมี 
อายุท้ังหลายสมาธิภาวนาน้ี อันภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลาย ฯ 
[๒๓๔]           อัปปมัญญา ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ มีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอด 
ทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ีก็เหมอืนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ือง  
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ขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตวท้ังปวง ดวย 
ใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียด 
เบียนอยู ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยกรุณา  แผไปตลอด 
ทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ีก็เหมอืนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง  
เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตวท้ังปวง  
ดวยใจอันประกอบดวยกรุณาอันไพบูลยถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ 
เบียดเบียนอยู ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ มีใจประกอบดวยมุทิตา  แผไปตลอด 
ทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม  ทิศท่ีส่ีก็เหมือนกัน  ตามนัยนี้    ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง  
เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตวท้ังปวง  
ดวยใจอันประกอบดวยมุทิตาอันไพบูลยถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ 
เบียดเบียนอยู ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไป 
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ีก็เหมือนกนั ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ือง 
ลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตว 
ท้ังปวง ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร  
ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ 
[๒๓๕]             อรูป ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึงรูปสัญญาโดยประการ 
ท้ังปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซ่ึงนานัตตสัญญา จึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ  
ดวยมนสิการวา อากาศหาท่ีสุดมิได ดังนี้อยู ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึงอากาสานัญจายตนะ 
โดยประการทัง้ปวง จึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีส้ินสุดมิได ดังนี ้
อยู ฯ  
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๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึงวิญญาณัญจายตนะโดย 
ประการท้ังปวง จึงเขาถึงอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวานอยหน่ึงไมมี ดังนี้อยู ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทัง้ปวง จึงเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู ฯ 
[๒๓๖]            อปสเสนะ ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาแลวเสพของอยางหนึ่ง ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวอดกล้ันของอยางหนึง่ ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาแลวเวนของอยางหนึ่ง ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาแลวบรรเทาของอยางหนึ่ง ฯ 
[๒๓๗]              อริยวงศ ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ ยอมเปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตาม 
ได และมีปรกติกลาวสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดและยอมไมถึงการแสวงหาท่ี 
ไมควร ไมเหมาะ เพราะเหตุแหงจวีร และไมไดจีวรก็ไมเดือดรอน และไดจวีรแลวก็ไมเกีย่ว 
เกาะ ไมหมกมุน ไมติดแนน มีปรกติเหน็โทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดออก บริโภคอยู  
กับท้ังไมยกตน ไมขมผูอ่ืน ดวยความสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน  
ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติม่ัน ในสันโดษดวยจีวรนั้น ดูกรผูมีอายุท้ังหลายภิกษุนี้แล  
เรียกวา ผูตั้งอยูในอริยวงศของเกาอันยอดเยี่ยม ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุยอมเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมี 
ตามได และมีปรกติกลาวสรรเสริญ ความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได และยอมไมถึง 
การแสวงหาทีไ่มควร ไมเหมาะ เพราะเหตุแหงบิณฑบาต และไมไดบิณฑบาตกไ็มเดือดรอน  
และไดบิณฑบาตแลวกไ็มเกีย่วเกาะ ไมหมกมุน ไมติดแนน มีปรกติเหน็โทษ มีปญญาเปน 
เคร่ืองสลัดออกบริโภคอยู กบัท้ังไมยกตน ไมขมผูอ่ืนดวยความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมี 
ตามไดนั้น ก็ภกิษุใดเปนผูขยนั ไมเกยีจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติม่ันในสันโดษดวยบิณฑบาต 
นั้น ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุนีแ้ล เรียกวา ผูตั้งอยูในอริยวงศของเกาอันยอดเยีย่ม ฯ  
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๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษยุอมเปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมี 
ตามได และมีปรกติกลาวสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และยอมไมถึงการ 
แสวงหาท่ีไมควร ไมเหมาะ เพราะเหตุแหงเสนาสนะ และไมไดเสนาสนะก็ไมเดือดรอน และ 
ไดเสนาสนะแลวก็ไมเกี่ยวเกาะ ไมหมกมุน ไมติดแนน มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเคร่ือง 
สลัดออกบริโภคอยู กับท้ังไมยกตน ไมขมผูอ่ืนดวยความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได 
นั้น กภ็ิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติม่ันในสันโดษดวยเสนาสนะน้ัน  
ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุนีแ้ล เรียกวา ผูตั้งอยูในอริยวงศของเกาอันยอดเยีย่ม ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษยุอมเปนผูมีปหานะเปนท่ีมายินดี ยินด ี
แลวในปหานะ ยอมเปนผูมีภาวนาเปนท่ีมายินดี ยินดแีลวในภาวนากับท้ังไมยกตน ไมขมผูอ่ืน  
เพราะความเปนผูมีปหานะเปนที่มายินดี เพราะความยินดีในปหานะ เพราะความเปนผูมีภาวนา 
เปนท่ีมายินดี เพราะความยินดีในภาวนานัน้ ก็ภกิษใุดเปนผูขยัน ไมเกยีจคราน มีสัมปชัญญะ  
มีสติม่ันในปหานะและภาวนาน้ัน ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุนีแ้ล เรียกวา ผูตัง้อยูในอริยวงศของ 
เกาอันยอดเยีย่ม ฯ 
[๒๓๘]           ปธาน ๔ อยาง 
๑. สังวรปธาน              [เพียรระวัง] 
๒. ปหานปธาน              [เพยีรละ] 
๓. ภาวนาปธาน             [เพยีรเจริญ] 
๔. อนุรักขนาปธาน           [เพียรรักษา] 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็สังวรปธาน เปนไฉน  ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย  ภกิษใุนพระธรรม 
วินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจัก 
ขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภชิฌาและโทมนัสครอบงํา 
นั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรียช่ือวาถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย 
ฟงเสียงดวยโสตแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมโสติน 
ทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนสัครอบงํานั้น  
ช่ือวารักษาโสตินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในโสตินทรีย ฯ  
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ดมกล่ินดวยฆานะแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวม 
ฆานินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัส 
ครอบงํานั้น ช่ือวารักษาฆานนิทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในฆานินทรีย ฯ 
ล้ิมรสดวยชิวหาแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมชิว 
หินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภชิฌาและโทมนัสครอบ 
งํานั้น ช่ือวารักษาชิวหินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในชิวหินทรีย ฯ 
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยญัชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อ 
สํารวมกายินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและ 
โทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษากายินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในกายนิทรีย ฯ 
รูแจงธรรมดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวม 
มนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบ 
งํานั้น ช่ือวารักษามนนิทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนนิทรีย ผูมีอายท้ัุงหลาย นี้เรียกวา  
สังวรปธาน ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็ปหานปธาน เปนไฉน ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย  ภกิษใุนพระธรรม 
วินัยนี้ ยอมไมรับไวซ่ึงกามวติกท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมละเสีย  บรรเทาเสีย ทําใหส้ินไป ใหถึง 
ความไมมี ยอมไมรับไวซ่ึงพยาบาทวติกท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหส้ินไป  
ใหถึงความไมมี ยอมไมรับไว  ซ่ึงวิหิงสาวติกท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหส้ินไป  
ใหถึงความไมมี ยอมไมรับไวซ่ึงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลวๆ ยอมละเสีย  บรร 
เทาเสีย ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ผูมีอายุท้ังหลาย นี้เรียกวาปหานปธาน ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย กภ็าวนาปธาน เปนไฉน ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลายกําหนดั อาศัยความดับ  
นอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลาย 
กําหนดั อาศัยความดับอันนอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงคอันอาศัยความ 
สงัด อาศัยความคลายกําหนดั อาศัยความดบั อันนอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญปติ 
สัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลายกําหนดั อาศัยความดบั อันนอมไปเพื่อความ 
สละลง ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลายกําหนดั อาศัย  
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ความดับ อันนอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญปติสมาธิสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัย 
ความคลายกําหนัด อาศัยความดับอันนอมไปเพ่ือความสละลง ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  
อันอาศัยความสงัดอาศัยความคลายกําหนดั อาศัยความดบั อันนอมไปเพื่อความสละลง  
ผูมีอายุท้ังหลาย นี้เรียกวา ภาวนาปธาน ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็อนุรักขนาปธาน เปนไฉน ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย  ภิกษใุนพระ 
ธรรมวินัยนี้ ยอมตามรักษาสมาธินิมิตอันเจริญท่ีบังเกิดข้ึนแลว คืออัฏฐกิสัญญา ปุฬุวกสัญญา  
วินีลกสัญญา วิจฉิททกสัญญา อุทธุมาตกสัญญาผูมีอายุท้ังหลาย นี้เรียกวา อนุรักขนาปธาน ฯ 
[๒๓๙]           ญาณ ๔ อยาง 
๑. ธัมมญาณ               [ความรูในธรรม] 
๒. อันวยญาณ              [ความรูในการคลอยตาม] 
๓. ปริจเฉทญาณ            [ความรูในการกําหนด] 
๔. สัมมติญาณ              [ความรูในสมมติ] 
ญาณ ๔ อยาง 
๑. ทุกขญาณ                               [ความรูในทุกข] 
๒. ทุกขสมุทยญาณ                           [ความรูในทุกขสมุทัย] 
๓. ทุกขนิโรธญาณ                           [ความรูในทุกขนิโรธ] 
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานญาณ         [ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา] 
[๒๔๐]           องคของการบรรลุโสดา ๔ อยาง 
๑. สัปปุริสสังเสวะ                  [การคบสัตบุรุษ] 
๒. สัทธัมมัสสวนะ                   [การฟงพระสัทธรรม] 
๓. โยนิโสมนสิการ                  [การกระทําไวในใจโดยแยบคาย] 
๔. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ        [การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม]  
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[๒๔๑]           องคแหงพระโสดาบัน ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี ้เปนผูประกอบดวยความ 
เล่ือมใสอยางแนนแฟนในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคนั้น เปนพระ 
อรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนนาย 
สารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูตื่นแลว  
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความ 
เล่ือมใสอยางแนนแฟนในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันผูไดบรรลุ 
จะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรู 
เฉพาะตน ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี ้เปนผูประกอบดวยความ 
เล่ือมใสอยางแนนแฟนในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว  
ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ คือคูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นั่นคือพระสงฆสาวก 
ของพระผูมีพระภาค เปนผูควรรับของบูชา เปนผูควรรับของตอนรับ เปนผูควรรับของทําบุญ  
เปนผูควรทําอัญชลี เปนบุญเขตของชาวโลก ไมมีเขตอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี ้ประกอบดวยศีล ท่ีพระ 
อริยเจาใครแลว อันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อัน 
ตัณหาและทิฐิ ไมลูบคลําแลว เปนไปเพื่อสมาธิ ฯ 
[๒๔๒]             สามัญญผล ๔ อยาง 
๑. โสดาปตติผล 
๒. สกทาคามิผล 
๓. อนาคามิผล 
๔. อรหัตตผล 
[๒๔๓]             ธาตุ ๔ อยาง 
๑. ปฐวีธาตุ                    [ธาตุดิน]  
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๒. อาโปธาตุ                   [ธาตุน้ํา] 
๓. เตโชธาตุ                   [ธาตุไฟ] 
๔. วาโยธาตุ                   [ธาตุลม] 
[๒๔๔]           อาหาร ๔ อยาง 
๑. กวฬิงการาหาร                      [อาหารคือคําขาวหยาบหรือละเอียด] 
๒. ผัสสาหาร                          [อาหารคือผัสสะ] 
๓. มโนสัญเจตนาหาร            [อาหารคือมโนสัญเจตนา] 
๔. วิญญาณาหาร                        [อาหารคือวิญญาณ] 
[๒๔๕]           วิญญาณฐิติ ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย วิญญาณท่ีเขาถึงซ่ึงรูปเม่ือต้ังอยู ยอมต้ังอยูวิญญาณนั้นมี 
รูปเปนอารมณ มีรูปเปนท่ีพํานัก เขาไปเสพซ่ึงความยนิดี ยอมถึงความเจริญ งอกงาม  
ไพบูลย ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย วิญญาณท่ีเขาถึงซ่ึงเวทนา เม่ือต้ังอยู ยอมต้ังอยู วิญญาณ 
นั้นมีเวทนาเปนอารมณ มีเวทนาเปนท่ีพํานัก เขาไปเสพซ่ึงความยินดี ยอมถึงความเจริญ งอก 
งามไพบูลย ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย วิญญาณท่ีเขาถึงซ่ึงสัญญา เม่ือต้ังอยู ยอมต้ังอยู วิญญาณ 
นั้นมีสัญญาเปนอารมณ มีสัญญาเปนท่ีพํานัก เขาไปเสพซ่ึงความยินดี ยอมถึงความเจริญ งอก 
งาม ไพบูลย ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย วิญญาณท่ีเขาถึงซ่ึงสังขาร เม่ือต้ังอยู ยอมต้ังอยู วิญญาณ 
นั้นมีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนท่ีพํานกั เขาไปเสพซ่ึงความยินดี ยอมถึงความเจริญ งอก 
งาม ไพบูลย ฯ 
[๒๔๖]            การถึงอคติ ๔ อยาง 
๑. ถึงความลําเอียงเพราะความรักใครกัน  
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๒. ถึงความลําเอียงเพราะความขัดเคืองกัน 
๓. ถึงความลําเอียงเพราะความหลง 
๔. ถึงความลําเอียงเพราะความกลัว 
[๒๔๗]          ความเกิดข้ึนแหงตัณหา ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ตัณหาเม่ือเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตแุหงจีวร 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ตณัหาเม่ือเกดิแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุแหงบิณฑบาต 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ตัณหาเม่ือเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตแุหงเสนาสนะ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ตัณหาเม่ือเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตแุหงความมียิ่งๆ  
ข้ึนไป ฯ 
[๒๔๘]          ปฏิปทา ๔ อยาง 
๑. ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา                 [ปฏิบัติลําบาก ท้ังรูไดชา] 
๒. ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา         [ปฏิบัติลําบาก แตรูไดเร็ว] 
๓. สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา                  [ปฏิบัติสะดวก แตรูไดชา] 
๔. สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา                  [ปฏิบัติสะดวก ท้ังรูไดเร็ว] 
[๒๔๙]          ปฏิปทาอีก ๔ อยาง 
๑. อักขมา ปฏิปทา                  [ปฏิบัติไมอดทน] 
๒. ขมา ปฏิปทา                    [ปฏิบัติอดทน] 
๓. ทมา ปฏิปทา                    [ปฏิบัติฝก] 
๔. สมา ปฏิปทา                    [ปฏิบัติระงับ] 
[๒๕๐]        ธรรมบท ๔ อยาง 
๑. บทธรรมคือความไมเพงเล็ง 
๒. บทธรรมคือความไมพยาบาท 
๓. บทธรรมคือความระลึกชอบ 
๔. บทธรรมคือความต้ังใจไวชอบ  
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[๒๕๑]        ธรรมสมาทาน ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ธรรมสมาทานท่ีใหทุกขในปจจบัุนและมีทุกขเปนวิบากตอ 
ไปมีอยู 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมสมาทานท่ีใหทุกขในปจจบัุนแตมีสุขเปนวิบากตอ 
ไปมีอยู 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ธรรมสมาทานท่ีใหสุขในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอ 
ไปมีอยู 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ธรรมสมาทานท่ีใหสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอ 
ไปมีอยู ฯ 
[๒๕๒]         ธรรมขันธ ๔ อยาง 
๑. ศีลขันธ                     [หมวดศีล] 
๒. สมาธิขันธ                   [หมวดสมาธิ] 
๓. ปญญาขันธ                   [หมวดปญญา] 
๔. วิมุตติขันธ                   [หมวดวิมุติ] 
[๒๕๓]         พละ ๔ อยาง 
๑. วิริยะพละ                   [กําลังคือความเพียร] 
๒. สติพละ                     [กําลังคือสติ] 
๓. สมาธิพละ                   [กาํลังคือสมาธิ] 
๔. ปญญาพละ                   [กาํลังคือปญญา] 
[๒๕๔]         อธิฏฐาน ๔ อยาง 
๑. ปญญาธิฏฐาน                         [อธิษฐานคือปญญา] 
๒. สัจจาธิฏฐาน                         [อธิษฐานคือสัจจะ] 
๓. จาคะธิฏฐาน                         [อธิษฐานคือจาคะ] 
๔. อุปสมาธิฏฐาน                [อธิษฐานคืออุปสมะ]  
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[๒๕๕]         ปญหาพยากรณ ๔ อยาง 
๑. เอกังสพยากรณียปญหา ปญหาท่ีจะตองแกโดยสวนเดียว 
๒. ปฏิปุจฉาพยากรณยีปญหา ปญหาท่ีจะตองยอนถามแลวจึงแก 
๓. วิภัชชพยากรณียปญหา ปญหาท่ีจะตองจําแนกแลวจงึแก 
๔. ฐปนยีปญหา ปญหาท่ีควรงดเสีย ฯ 
[๒๕๖]         กรรม ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย กรรมเปนฝายดํา มีวิบากเปนฝายดํามีอยู 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย กรรมเปนฝายขาว มีวิบากเปนฝายขาวมีอยู 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย กรรมท่ีเปนท้ังฝายดําและฝายขาว มีวิบากท้ังฝายดําฝายขาวมีอยู 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย กรรมท่ีไมดําไมขาว มีวิบากไมดาํไมขาว ยอมเปนไป 
เพื่อความส้ินกรรมมีอยู ฯ 
[๒๕๗]           สัจฉิกรณียธรรม ๔ อยาง 
๑. พึงทําใหแจงซ่ึงขันธท่ีตนเคยอยูอาศัยในกาลกอนดวยสติ 
๒. พึงทําใหแจงซ่ึงจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลายดวยจกัษ ุ
๓. พึงทําใหแจงซ่ึงวิโมกขแปดดวยกาย 
๔. พึงทําใหแจงซ่ึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายดวยปญญา 
[๒๕๘]             โอฆะ ๔ อยาง 
๑. กาโมฆะ                    [โอฆะคือกาม] 
๒. ภโวฆะ                     [โอฆะคือภพ] 
๓. ทิฏโฐฆะ                    [โอฆะคือทิฐิ] 
๔. อวิชโชฆะ                   [โอฆะคืออวิชชา] 
[๒๕๙]             โยคะ ๔ อยาง 
๑. กามโยคะ                   [โยคะคือกาม] 
๒. ภวโยคะ                    [โยคะคือภพ]  
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๓. ทิฏฐิโยคะ                   [โยคะคือทิฐิ] 
๔. อวิชชาโยคะ                 [โยคะคืออวิชชา] 
[๒๖๐]  วิสังโยคะ ๔ อยาง 
๑. กามโยควิสังโยคะ               [ความพรากจากโยคะคือกาม] 
๒. ภวโยควิสังโยคะ                [ความพรากจากโยคะคือภพ] 
๓. ทิฏฐิโยควสัิงโยคะ               [ความพรากจากโยคะคือทิฐิ] 
๔. อวิชชาโยคะวิสังโยคะ            [ความพรากจากโยคะคืออวิชชา] 
[๒๖๑]            คันถะ ๔ อยาง 
๑. อภิชฌากายคันถะ                        [เคร่ืองรัดกายคืออภิชฌา] 
๒. พยาปาทกายคันถะ                       [เคร่ืองรัดกายคือพยาบาท] 
๓. สีลัพพตปรามาสกายคันถะ          [เคร่ืองรัดกายคือสีลัพพตปรามาส] 
๔. อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ         [เคร่ืองรัดกายคือความแนวาส่ิงนี ้
เปนจริง] ฯ 
[๒๖๒]            อุปาทาน ๔ อยาง 
๑. กามุปาทาน                            [ถือม่ันกาม] 
๒. ทิฏุปาทาน                    [ถือม่ันทิฐิ] 
๓. สีลัพพตุปาทาน                  [ถือม่ันศีลและพรต] 
๔. อัตตวาทุปาทาน                 [ถือม่ันวาทะวาตน] 
[๒๖๓]             โยนิ ๔ อยาง 
๑. อัณฑชโยน ิ                          [กําเนดิของสัตวท่ีเกิดในไข] 
๒. ชลาพุชโยนิ                          [กําเนดิของสัตวท่ีเกิดในครรภ] 
๓. สังเสทชโยนิ                         [กําเนดิของสัตวท่ีเกิดในเถาไคล] 
๔. โอปปาติกโยนิ                [กําเนดิของสัตวท่ีเกดิผุดข้ึน] ฯ  
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[๒๖๔]           การกาวลงสูครรก ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผูไมรูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา  
เปนผูไมรูสึกตวั อยูในครรภมารดา เปนผูไมรูสึกตัว คลอดจากครรภมารดา นี้การกาวลงสู 
ครรภขอท่ีหนึง่ ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผูรูสึกตัวกาวลง 
สูครรภมารดา แตเปนผูไมรูสึกตัวอยูในครรภมารดา เปนผูไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา  
นี้การกาวลงสูครรภมารดาขอท่ีสอง ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผูรูสึกตัวกาวลง 
สูครรภมารดา เปนผูรูสึกตัวอยูในครรภมารดา แตเปนผูไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้การ 
กาวลงสูครรภขอท่ีสาม ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผูรูสึกตัวกาวลงสู 
ครรภมารดา เปนผูรูสึกตัวอยูในครรภมารดา เปนผูรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นีก้ารกาวลง 
สูครรภขอท่ีส่ี ฯ 
[๒๖๕]              การไดอัตภาพ ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย การไดอัตภาพท่ีตรงกับความจงใจของตนอยางเดียว ไมตรง 
กับความจงใจของผูอ่ืนมีอยู ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย การไดอัตภาพท่ีตรงกับความจงใจของผูอ่ืนเทานั้น ไมตรง 
กับความจงใจของตนมีอยู ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย การไดอัตภาพท่ีตรงกับความจงใจของตนดวย  ตรงกับความ 
จงใจของผูอ่ืนดวยมีอยู ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย การไดอัตภาพท่ีไมตรงกับความจงใจของตน  ท้ังไมตรงกับ 
ความจงใจของผูอ่ืนมีอยู ฯ 
[๒๖๖]             ทักขิณาวิสุทธิ ๔ อยาง 
๑. ทักขิณาบริสุทธ์ิฝายทายก ไมบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหกมีอยู ฯ 
๒. ทักขิณาบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธ์ิฝายทายกมีอยู ฯ  
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๓. ทักขิณาไมบริสุทธ์ิท้ังฝายทายกท้ังฝายปฏิคาหกมีอยู ฯ 
๔. ทักขิณาท่ีบริสุทธ์ิท้ังฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหกมีอยู ฯ 
[๒๖๗]            สังคหวัตถุ ๔ อยาง 
๑. ทาน                         [การใหปน] 
๒. ปยวัชช               [เจรจาวาจาท่ีออนหวาน] 
๓. อัตถจริยา             [ประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชน] 
๔. สมานัตตตา            [ความเปนผูมีตนเสมอ] 
[๒๖๘]            อนริยโวหาร ๔ อยาง 
๑. มุสาวาท                  [พูดเท็จ] 
๒. ปสุณาวาจา                [พดูสอเสียด] 
๓. ผรุสวาจา                 [พูดคําหยาบ] 
๔. สัมผัปปลาป                [พดูเพอเจอ] 
[๒๖๙]            อริยโวหาร ๔ อยาง 
๑. มุสาวาทา เวรมณี                    [เวนจากพูดเท็จ] 
๒. ปสุณาย วาจาย เวรมณี          [เวนจากพดูสอเสียด] 
๓. ผรุสาย วาจาย เวรมณี          [เวนจากพูดคําหยาบ] 
๔. สัมผัปปลาปา เวรมณี         [เวนจากการพูดเพอเจอ] 
[๒๗๐]            อนริยโวหารอีก ๔ อยาง 
๑. เม่ือไมไดเห็นพูดวาไดเหน็ 
๒. เม่ือไมไดยนิพูดวาไดยิน 
๓. เม่ือไมไดทราบพูดวาไดทราบ 
๔. เม่ือไมไดรูแจงพูดวาไดรูแจง ฯ  
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[๒๗๑]            อริยโวหารอีก ๔ อยาง 
๑. เม่ือไมไดเห็นพูดวาไมไดเห็น 
๒. เม่ือไมไดยนิพูดวาไมไดยนิ 
๓. เม่ือไมไดทราบพูดวาไมไดทราบ 
๔. เม่ือไมไดรูแจงพูดวาไมไดรูแจง ฯ 
[๒๗๒]            อนริยโวหารอีก ๔ อยาง 
๑. เม่ือไดเห็นพูดวาไมไดเหน็ 
๒. เม่ือไดยินพูดวาไมไดยิน 
๓. เม่ือไดทราบพูดวาไมไดทราบ 
๔. เม่ือรูแจงพดูวาไมรูแจง ฯ 
[๒๗๓]            อริยโวหารอีก ๔ อยาง 
๑. เม่ือไดเห็นพูดวาไดเห็น 
๒. เม่ือไดยินพูดวาไดยนิ 
๓. เม่ือไดทราบพูดวาไดทราบ 
๔. เม่ือไดรูแจงพูดวาไดรูแจง 
[๒๗๔]            บุคคล ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือดรอน เปนผูขวน 
ขวายในการประกอบเหตุเปนเคร่ืองทําตนใหเดือดรอน ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เปนผูขวน 
ขวายในการประกอบเหตุเปนเคร่ืองทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือดรอน เปนผูขวน 
ขวายในการประกอบเหตุเปนเคร่ืองทําตนใหเดือดรอนดวย เปนผูทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เปนผู 
ขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเคร่ืองทําใหผูอ่ืนเดือดรอนดวย ฯ  
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๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูทําตนใหเดือดรอน ไมเปน 
ผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเคร่ืองทําตนใหเดือดรอนดวยเปนผูไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  
ไมเปนผูขวนขวายในการประกอบเหตเุปนเคร่ืองทําใหผูอ่ืนเดือดรอนดวย เขาไมทําตนใหเดือด 
รอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เปนผูหายหิวดับสนิท เยือกเย็น เสวยความสุขมีตนเปนเสมือน 
พรหมอยูในปจจุบัน ฯ 
[๒๗๕]            บุคคลอีก ๔ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนไมปฏิบัต ิ
เพื่อประโยชนผูอ่ืน ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน  
ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน  
ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนดวย  
เพื่อประโยชนผูอ่ืนดวย ฯ 
[๒๗๖]              บุคคลอีก ๔ อยาง 
๑. บุคคลผูมืดมา กลับมืดไป 
๒. บุคคลผูมืดมา กลับสวางไป 
๓. บุคคลผูสวางมา กลับมืดไป 
๔. บุคคลผูสวางมา กลับสวางไป ฯ 
[๒๗๗]              บุคคลอีก ๔ อยาง 
๑. สมณมจละ                         [เปนสมณะผูไมหวัน่ไหว] 
๒. สมณปทุมะ                 [เปนสมณะเปรียบดวยดอกบัวหลวง] 
๓. สมณปุณฑรีกะ                  [เปนสมณะเปรียบดวยดอกบัวขาว] 
๔. สมเณสุ สมณสุขุมาละ         [เปนสมณะผูละเอียดออนในสมณะท้ังหลาย ฯ]  
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ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๔ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรู ทรงเห็น  
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวพวกเราท้ังหมดดวยกันพึง 
สังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การท่ีพรหมจรรยนี้พึงยั่งยนืต้ังอยูนานนั้น พึงเปนไป 
เพื่อประโยชนแกชนมาก เพือ่ความสุขแกชนมากเพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน  
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ฯ 
จบหมวด ๔ 
___________ 
หมวด ๕ 
[๒๗๘] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๕ๆ ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรู  
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวกเรา 
ท้ังหมดดวยกนั พึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้นการท่ีพรหมจรรยนี้พึงยั่งยืน  
ตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะห 
แกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ธรรมมีประเภท          
๕ เปนไฉน 
                ขันธ ๕ อยาง 
๑. รูปขันธ                 [กองรูป] 
๒. เวทนาขันธ              [กองเวทนา] 
๓. สัญญาขันธ               [กองสัญญา] 
๔. สังขารขันธ              [กองสังขาร] 
๕. วิญญาณขันธ              [กองวิญญาณ] ฯ 
[๒๗๙]             อุปาทานขันธ ๕ อยาง 
๑. รูปูปาทานขันธ (ขันธเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน คือ รูป) 
๒. เวทนูปาทานขันธ (ขันธเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน คือ เวทนา) 
๓. สัญูปาทานขันธ (ขันธเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน คือ สัญญา) 
๔. สังขารูปาทานขันธ (ขันธเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน คือ สังขาร) 
๕. วิญญาณูปาทานขันธ (ขันธเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน คือ วญิญาณ) ฯ 
[๒๘๐]               กามคุณ ๕ อยาง 
๑. รูปท่ีจะพึงรูแจงไดดวยจกัษุ ซ่ึงนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก  ประกอบ 
ดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ฯ 
๒. เสียงท่ีจะพงึรูแจงไดดวยหู ซ่ึงนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ประกอบ 



ดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ฯ  
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๓. กล่ินท่ีจะพงึรูแจงไดดวยจมูก ซ่ึงนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ    นารัก ประกอบ 
ดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ฯ 
๔. รสท่ีจะพึงรูแจงไดดวยล้ิน ซ่ึงนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ประกอบ 
ดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ฯ 
๕. โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงไดดวยกาย ซ่ึงนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ  นารัก  
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ฯ 
[๒๘๑]          คติ ๕ อยาง 
๑. นิรยะ                      [นรก] 
๒. ติรัจฉานโยนิ                 [กําเนิดดิรัจฉาน] 
๓. ปตติวิสัย                    [ภมิูแหงเปรต] 
๔. มนุสสะ                     [มนษุย] 
๕. เทวะ                      [เทวดา] ฯ 
[๒๘๒]          มัจฉริยะ ๕ อยาง 
๑. อาวาสมัจฉริยะ               [ตระหนี่ท่ีอยู] 
๒. กุลมัจฉริยะ                  [ตระหนี่สกุล] 
๓. ลาภมัจฉริยะ                 [ตระหนี่ลาภ] 
๔. วณัณมัจฉริยะ                 [ตระหนีว่รรณะ] 
๕. ธัมมมัจฉริยะ                 [ตระหนี่ธรรม] ฯ 
[๒๘๓]         นีวรณ ๕ อยาง 
๑. กามฉันทนวีรณ                [ธรรมท่ีกั้นจติ คือ ความพอใจในกาม] 
๒. พยาปาทนวีรณ                [ธรรมท่ีกั้นจติ คือความพยาบาท] 
๓. ถีนมิทธนีวรณ                 [ธรรมท่ีกั้นจิต คือความท่ีจิตหดหูและเคลิบเคล้ิม] 
๔. อุทธัจจกกุกุจจนวีรณ            [ธรรมท่ีกั้นจิต คือความฟุงซานและรําคาญ] 
๕. วิจกิิจฉานวีรณ                [ธรรมท่ีกั้นจติ คือความสงสัย] ฯ  
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[๒๘๔]  โอรัมภาคิยสังโยชน                  [สังโยชนเบ้ืองต่ํา] ๕ อยาง 
๑. สักกายทิฏฐิ                          [ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน] 
๒. วิจกิิจฉา                            [ความสงสัย] 
๓. สีลัพตปรามาส                [ความเช่ือถือศักดิ์สิทธ์ิดวยเขาใจวามีไดดวย 
ศีลหรือพรต] 
๔. กามฉันทะ                         [ความพอใจดวยอํานาจแหงกาม] 
๕. พยาบาท                          [ความคิดแกแคนผูอ่ืน] 
[๒๘๕] อุทธัมภาคิยสังโยชน [สังโยชนเบ้ืองบน] ๕ อยาง 
๑. รูปราคะ                    [ความติดใจอยูในรูปธรรม] 
๒. อรูปราคะ                   [ความติดใจอยูในอรูปธรรม] 
๓. มานะ                      [ความสําคัญวาเปนนั่นเปนนี่] 
๔. อุทธัจจะ                    [ความคิดพลาน] 
๕. อวิชชา                     [ความหลงอันเปนเหตุไมรูจริง] 
[๒๘๖]        สิกขาบท ๕ อยาง 
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี           [เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการฆาสัตว] 
๒. อทินนาทานา เวรมณี           [เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการลักทรัพย] 
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี          [เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการประพฤติผิด 
ในกาม] 
๔. มุสาวาทา เวรมณี             [เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการพูดเท็จ] 
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา  เวรมณี [เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการดื่มน้ําเมา  
คือสุราและเมรัย     อันเปนท่ีตั้งแหงความ 
ประมาท] ฯ  
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[๒๘๗]              อภัพพฐาน ๕ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษขีุณาสพไมสามารถท่ีจะแกลงปลงสัตวจากชีวิต 
๒. ภกิษุขีณาสพไมสามารถที่จะลักทรัพย อันเปนสวนแหงความเปนขโมย 
๓. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะเสพเมถุนธรรม 
๔. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะพูดเท็จท้ังรูอยู         
๕. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะกระทําการส่ังสมบริโภคกามเหมือนเมื่อคร้ังยังเปนคฤหัสถ 
อยู ฯ 
[๒๘๘]              พยสนะ ๕ อยาง 
๑. ญาติพยสนะ                  [ความฉิบหายแหงญาติ] 
๒. โภคพยสนะ                  [ความฉิบหายแหงโภคะ] 
๓. โรคพยสนะ                  [ความฉิบหายเพราะโรค] 
๔. สีลพยสนะ                   [ความฉิบหายแหงศีล] 
๕. ทิฏฐิพยสนะ                  [ความฉิบหายแหงทิฐิ] ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เพราะเหตุท่ีญาติฉิบหายกด็ี เพราะเหตุท่ีโภคะฉิบหายกด็ี เพราะ 
เหตุท่ีฉิบหายเพราะโรคก็ดี สัตวท้ังหลายยอมจะไมตองเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก  
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เพราะเหตุท่ีศีลพินาศ หรือเพราะเหตุท่ีทิฐิพินาศ    สัตวท้ังหลาย 
ยอมจะเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ฯ 
[๒๘๙]            สัมปทา ๕ อยาง 
๑. ญาติสัมปทา                          [ความถึงพรอมดวยญาติ] 
๒. โภคสัมปทา                          [ความถึงพรอมดวยโภคะ] 
๓. อาโรคยสัมปทา               [ความถึงพรอมดวยความไมมีโรค] 
๔. สีลสัมปทา                           [ความถึงพรอมดวยศีล] 
๕. ทิฏฐิสัมปทา                          [ความถึงพรอมดวยทิฐิ] ฯ  
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ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เพราะเหตุแหงญาติสัมปทาก็ดี เพราะเหตุแหงโภคสัมปทาก็ดี  
เพราะเหตุแหงอาโรคยสัมปทาก็ดี สัตวท้ังหลาย ยอมจะไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแต 
ตายเพราะกายแตก ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เพราะเหตุแหงสีลสัมปทา หรือเพราะเหตุแหงทิฐิสัมปทา  
สัตวท้ังหลาย ยอมจะเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ฯ 
[๒๙๐]    โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ๕ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย คนทุศีลมีศีลวิบัติในโลกน้ี ยอมเขาถึงความเส่ือมแหงโภคะใหญ  
ซ่ึงมีความประมาทเปนเหตุ นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลขอท่ีหนึ่ง ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก เกียรติศัพทอันเสียหายของคนทุศีล    มีศีล 
วิบัติ ยอมระบือไป นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลขอท่ีสอง ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติเขาไปหาบริษัทใดๆ คือ  
ขัตติยบริษัท พราหมณบริษทั คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัทเปนผูไมแกลวกลา เปนคนเกอเขิน 
เขาไปหา นี้โทษแหงศีลวิบัตขิองคนทุศีลขอท่ีสาม ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติ ยอมเปนคนหลงทํากาละ  
นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลขอท่ีส่ี ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติ ยอมเขาถึง อบาย ทุคติ  
วินิบาต นรก เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลขอท่ีหา ฯ 
[๒๙๑] อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีล ๕ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีลในโลกนี้  ยอมประสบกองแหง 
โภคะใหญ ซ่ึงมีความไมประมาทเปนเหตุ นี้อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีลขอท่ีหนึ่ง ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก เกียรติศัพทท่ีดีงามของคนมีศีลถึงพรอมแลว 
ดวยศีล ยอมระบือไป นี้อานิสงสของศีลสมบัติของคนมีศีลขอท่ีสอง ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีลเขาไปหาบริษัท         
ใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท เปนผูแกลวกลา 
ไมเกอเขินเขาไปหา นี้อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีลขอท่ีสาม ฯ  
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๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีล   ยอมเปนผูไม 
หลงทํากาละ นี้อานิสงสของศีลสมบัติของคนมีศีลขอท่ีส่ี ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีล  ยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก นี้อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีลขอ 
ท่ีหา ฯ 
[๒๙๒]           ธรรมสําหรับโจทน ๕ อยาง 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุเปนโจทกท่ีประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงต้ังธรรม ๕ ประการ 
ไว ณ ภายในแลวจึงโจทผูอ่ืน คือ เราจักกลาวโดยกาลอันควรจักไมกลาวโดยกาลอันไมควร  
เราจักกลาวดวยคําจริง จักไมกลาวดวยคําไมจริง  เราจักกลาวดวยคําออนหวาน จกัไมกลาวดวย 
คําหยาบ เราจกักลาวดวยคําท่ีประกอบดวยประโยชน จกัไมกลาวดวยคําท่ีไมประกอบดวย 
ประโยชน เราจักกลาวดวยเมตตาจิต จักไมกลาวดวยมีโทสะในภายใน ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย  
อันภิกษุผูเปนโจทกท่ีประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงต้ังธรรม ๕ ประการนี้ไว ณ ภายในแลวจึงโจทผูอ่ืน ฯ 
[๒๙๓]    องคเปนท่ีตั้งแหงความเพยีร ๕ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เช่ือพระปญญาตรัสรู 
ของพระตถาคตวา แมเพราะนี้ๆ พระผูมีพระภาคนัน้ เปนพระอรหันตตรัสรูชอบเอง ถึง 
พรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษไมมีผูอ่ืนยิง่กวา  
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ฯ 
๒. ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีอาพาธนอย มีทุกขนอย ประกอบดวยเตโชธาต ุ
อันมีวิบากเสมอกัน ไมเย็นนกั ไมรอนนกั เปนอยางกลางๆ ควรแกความเพียร ฯ 
๓. ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ เปนผูไมโออวด ไมมีมารยา เปดเผยตนตามเปนจริงใน 
พระศาสดา หรือสพรหมจารีท่ีเปนวิญูชนท้ังหลาย ฯ 
๔. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความเพยีร เพื่อจะละอกุศลธรรม  เพื่อจะยัง 
กุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลังใจ มีความบากบ่ันม่ัน ไมทอดธุระในบรรดาธรรมท่ีเปน 
กุศล ฯ  
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๕. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาท่ีเห็นเกิดและดับ เปน 
ปญญาอยางประเสริฐ เปนไปเพื่อชําแรกกเิลส จะใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ฯ 
[๒๙๔]               สุทธาวาส ๕ 
๑. อวิหา 
๒. อตัปปา 
๓. สุทัสสา 
๔. สุทัสสี 
๕. อกนิฏฐา ฯ 
[๒๙๕]               พระอนาคามี ๕ 
๑. อันตราปรินิพพายี               [พระอนาคามีผูท่ีจะปรินพิพานในระหวางอายยุังไมทัน 
ถึงกึ่ง] 
๒. อุปหัจจปรินิพพายี               [พระอนาคามีผูท่ีจะปรินพิพานตอเม่ืออายุพนกึ่งแลว  
จวนถึงท่ีสุด] 
๓. อสังขารปรินิพพายี              [พระอนาคามีผูท่ีจะปรินิพพานดวย ไมตองใชความเพยีร 
นัก] 
๔. สสังขารปรินิพพายี              [พระอนาคามีผูท่ีจะปรินิพพานดวย ตองใชความเพยีร] 
๕. อุทธโสโต อกนิฏฐคามี           [พระอนาคามีผูมีกระแสในเบ้ืองบนไปสูช้ันอกนิฏฐภพ] ฯ 
[๒๙๖]      ความกระดางแหงจิต ๕ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย  ไมเช่ือแน  
ไมเล่ือมใสในพระศาสดา ผูมีอายุท้ังหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลงสงสัย         ไมเช่ือแน  
ไมเล่ือมใสในพระศาสดา ยอมไมนอมไปเพื่อความเพยีร   เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ 
กระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ันนี้ความกระดางแหงจิตขอท่ีหนึ่ง ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย   ไมเช่ือแน  
ไมเล่ือมใสในพระธรรม ผูมีอายุท้ังหลาย จติของภิกษุผูเคลือบแคลงสงสัย ไมเช่ือแน   
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ไมเล่ือมใสในพระธรรม ยอมไมนอมไปเพื่อความเพยีร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่ความ 
กระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน นี้ความกระดางแหงจิตขอท่ีสอง ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษยุอมเคลือบแคลงสงสัยไมเช่ือแน  
ไมเล่ือมใสในพระสงฆ ผูมีอายท้ัุงหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลงสงสัย ไมเช่ือแน ไม 
เล่ือมใสในพระสงฆยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทํา 
เปนไปติดตอ เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ัน นี้ความกระดางแหงจิตขอท่ีสาม ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษยุอมเคลือบแคลงสงสัย     ไมเช่ือแน  
ไมเล่ือมใสในสิกขา ผูมีอายุท้ังหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลงสงสัย ไมเช่ือแน ไม 
เล่ือมใสในสิกขา ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทํา 
เปนไปติดตอ เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ัน นี้ความกระดางแหงจิตขอท่ีส่ี ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุปนผูโกรธขัดเคือง มีจิตอันโทสะกระทบ 
แลว มีจิตเปนเสมือนตะปูในสพรหมจารีท้ังหลาย   ผูมีอายุท้ังหลาย   จติของภิกษุผูโกรธ 
ขัดเคือง มีจิตอันโทสะกระทบแลว มีจิตเสมือนตะปู ยอมไมนอมไปเพือ่ความเพียร เพื่อความ 
ประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปตดิตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน นีค้วามกระดางแหงจิต 
ขอท่ีหา ฯ 
[๒๙๗]            ความผูกพันธแหงจิต ๕ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด  
ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในกามท้ังหลาย  
ผูมีอายุท้ังหลาย จิตของภกิษผูุยังไมปราศจากความกําหนดั ความพอใจ ความรัก ความระหาย  
ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในกามท้ังหลาย ยอมไมนอมไปเพ่ือความเพยีร เพื่อความ 
ประกอบเนืองๆ  เพื่อความกระทําเปนไปตดิตอ   เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน   นี้ความผูกพันธ 
แหงจิตขอท่ีหนึ่ง ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความกําหนดั ความ 
พอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในกาย ผูมีอายท้ัุงหลาย   
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จิตของภิกษุผูยังไมปราศจากความกําหนดั ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวน 
กระวาย ความทะยานอยากในกายยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร   เพือ่ความประกอบ 
เนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน นี้ความผูกพันธแหงจิตขอท่ีสอง ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย  ขออ่ืนยงัมีอีก   ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความกําหนดั  
ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูป ผูมีอาย ุ
ท้ังหลาย จิตของภิกษุผูยังไมปราศจากความกําหนดั ความพอใจ ความรัก ความระหาย  
ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูปยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ 
เนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน นี้ความผูกพันธแหงจิตขอท่ีสาม ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษบุริโภคอ่ิมหนาํพอแกความตองการแลว  
ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอนขาง ความสุขในการหลับอยู ภิกษท้ัุงหลาย  
จิตของภิกษุผูบริโภคอ่ิมหนาํพอแกความตองการแลว  ประกอบความสุขในการนอน ความสุขใน 
การเอนขาง ความสุขในการหลับอยูยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ความประกอบเนืองๆ  
เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ัน นี้ความผูกพันธแหงจิตขอท่ีส่ี ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษปุระพฤติพรหมจรรยปรารถนา หมูเทพเจา 
หมูใดหมูหนึ่งวา ดวยศีล พรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปนเทพเจา หรือเปนเทพ 
องคใดองคหนึ่ง ดังน้ี ผูมีอายุท้ังหลาย จิตของภิกษุผูประพฤติพรหมจรรยปรารถนาหมู 
เทพเจาหมูใดหมูหนึ่งวา ดวยศีล พรต ตบะหรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปนเทพเจาหรือเปน 
เทพองคใดองคหนึ่ง ดังน้ี ยอมไมนอมไปเพื่อความเพยีร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่ความ 
กระทําเปนไปติดตอ   เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ัน นี้ความผูกพันธแหงจิตขอท่ีหา ฯ 
[๒๙๘]         อินทรีย ๕ อยาง 
๑. จักขุนทรีย                   [อินทรียคือตา] 
๒. โสตินทรีย                   [อินทรียคือหู] 
๓. ฆานินทรีย                   [อินทรียคือจมูก] 
๔. ชิวหินทรีย                   [อินทรียคือล้ิน] 
๕. กายนิทรีย                   [อินทรียคือกาย]  
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[๒๙๙]        อินทรียอีก ๕ อยาง 
๑. สุขุนทรีย                    [อินทรียคือสุข] 
๒. ทุกขินทรีย                   [อินทรียคือทุกข] 
๓. โสมนัสสินทรีย                [อินทรียคือโสมนัส] 
๔. โทมนัสสินทรีย                [อินทรียคือโทมนัส] 
๕. อุเปกขินทรีย                 [อินทรียคืออุเบกขา] 
[๓๐๐]       อินทรียอีก ๕ อยาง 
๑. สัทธินทรีย                   [อินทรียคือศรัทธา] 
๒. วิริยนิทรีย                   [อินทรียคือวิริยะ] 
๓. สตินทรีย                    [อินทรียคือสติ] 
๔. สมาธินทรีย                  [อินทรียคือสมาธิ] 
๕. ปญญินทรีย                   [อินทรียคือปญญา] 
[๓๐๑] นิสสารณียธาตุ ๕ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ มนสิการถึงกามท้ังหลายอยู  
จิตยอมไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมตั้งอยู ไมพนวิเศษ ในเพราะกามท้ังหลาย แตวาเม่ือเธอ 
มนสิการถึงเนกขัมมะอยูแล จิตยอมแลนไป เล่ือมใสต้ังอยู พนวิเศษ ในเพราะเนกขัมมะ  
จิตของเธอนั้นไปดีแลว อบรมดีแลวออกดแีลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากกามทั้งหลาย  
และเธอพนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซ่ึงมีกามเปนปจจยัเกิดข้ึน  
เธอยอมไมเสวยเวทนาน้ัน ขอนี้กลาวไดวาเปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงกามท้ังหลาย ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก เม่ือภิกษุมนสิการถึงความพยาบาทอยู จิตยอม 
ไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมตั้งอยู ไมพนวิเศษในเพราะความพยาบาท แตวาเม่ือเธอมนสิการ 
ถึงความไมพยาบาทอยูแล จติยอมแลนไปเล่ือมใส ตั้งอยู พนวิเศษในเพราะความไมพยาบาท  
จิตของเธอนั้นไปดีแลวอบรมดีแลว ออกดแีลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากความพยาบาท  
และเธอพนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซ่ึงมีความพยาบาทเปนปจจยั 
เกิดข้ึน เธอยอมไมเสวยเวทนาน้ัน ขอนีก้ลาวไดวาเปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงความพยาบาท ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาท่ี 204 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก เม่ือภิกษุมนสิการถึงความเบียดเบียนอยู จิต 
ยอมไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมตั้งอยู ไมพนวิเศษ ในเพราะความเบียดเบียน แตวาเม่ือเธอ 
มนสิการถึงความไมเบียดเบียนอยูแล จิตยอมแลนไป เล่ือมใส ตั้งอยู พนวิเศษในเพราะความ 
ไมเบียดเบียน จิตของเธอนั้นไปดีแลว อบรมดีแลว ออกดแีลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจาก 
ความเบียดเบียน และเธอพนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซ่ึงมีความ 
เบียดเบียนเปนปจจยัเกดิข้ึน   และเธอยอมไมเสวยเวทนานั้น    ขอนี้กลาวไดวาเปนเคร่ือง 
สลัดออกซ่ึงความเบียดเบียน ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก เม่ือภิกษุมนสิการถึงรูปท้ังหลายอยู จิตยอม 
ไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมตั้งอยู ไมพนวิเศษในเพราะรูปท้ังหลายแตวาเม่ือเธอมนสิการถึง 
อรูปอยูแล จิตยอมแลนไป เล่ือมใส ตั้งอยู พนวิเศษในเพราะอรูป จิตของเธอนั้นไปดแีลว  
อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวเิศษดีแลวพรากแลวจากรูปท้ังหลาย และเธอพนแลวจาก 
อาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซ่ึงมีรูปเปนปจจัยเกิดข้ึน เธอยอมไมเสวยเวทนาน้ัน  
ขอนี้กลาวไดวาเปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงรูปท้ังหลาย ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก เม่ือภิกษุมนสิการถึงกายของตนอยู จิตยอม 
ไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมตั้งใจอยู ไมพนวิเศษ ในเพราะกายของตน แตวาเม่ือเธอมนสิการ 
ถึงความดับแหงกายของตนอยูแล จิตยอมแลนไปเล่ือมใส ตั้งอยู พนวเิศษ ในเพราะความดับ 
แหงกายของตน จิตของเธอนั้นไปดแีลว อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลว 
จากกายของตนและเธอพนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดอืดรอนกระวนกระวาย ซ่ึงมีกายของตน 
เปนปจจยั เธอยอมไมเสวยเวทนาน้ัน ขอนีก้ลาวไดวาเปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงกายของตน ฯ 
[๓๐๒]   วิมุตตายตนะ [แดนแหงวิมุตติ] ๕ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารีองคใดองคหนึ่ง ซ่ึงควรแก 
ตําแหนงครู ยอมแสดงธรรมแกภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุนัน้รูแจง 
อรรถ รูแจงธรรม ในธรรมน้ันโดยประการท่ีพระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารีองคใดองคหนึ่ง  
ซ่ึงควรแกตําแหนงครู แสดงแกเธอความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ รูแจงธรรม  
ความอ่ิมใจยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลว กายของเธอผูมีใจประกอบดวยปติ ยอมสงบระงับ   
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เธอผูมีกายสงบระงับแลว ยอมเสวยความสุข จิตของเธอผูมีความสุข ยอมต้ังม่ัน นี้แดน 
วิมุตติขอท่ีหนึง่ ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารี องคใดองค 
หนึ่งซ่ึงควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิษุไมเลย แตเธอแสดงธรรมตามท่ีไดฟงได 
เรียนไวแกคนอ่ืนๆ โดยพิสดาร ภิกษนุั้นยอมรูแจงอรรถรูแจงธรรมในธรรมน้ัน โดยอาการท่ี 
ตนไดแสดงแกคนอ่ืนๆ นั้น ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ รูแจงธรรม ความ 
อ่ิมใจยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลวกายของเธอผูมีใจประกอบดวยปติ ยอมสงบระงับ เธอ 
ผูมีกายสงบระงับแลวยอมเสวยความสุข จติของเธอผูมีความสุข ยอมต้ังม่ัน นี้แดนวิมุตติขอ 
ท่ีสอง ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารีองคใดองค 
หนึ่งซ่ึงควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิษุไมเลย แตเธอกระทําการสาธยายธรรมตาม 
ท่ีไดฟงไดเรียนไวแลวโดยพสิดาร ภิกษนุั้นยอมรูแจงอรรถรูแจงธรรมในธรรมนั้น โดยอาการ 
ท่ีตนกระทําการสาธยายน้ัน ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ รูแจงธรรม ความอ่ิมใจ 
ยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลวกายของเธอผูมีใจประกอบดวยปติ ยอมสงบระงับ เธอผูมีกาย 
สงบระงับแลวยอมเสวยความสุข จิตของเธอผูมีความสุข ยอมต้ังม่ัน นีแ้ดนวิมุตติขอท่ีสาม ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารีองคใดองค 
หนึ่งซ่ึงควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิษุไมเลย แตวาเธอตรึกตรองตามซ่ึงธรรมตาม 
ท่ีไดฟงไดเรียนไวดวยจิต เพงตามดวยใจ ภกิษุนั้นยอมรูแจงอรรถ รูแจงธรรมในธรรมน้ัน  
โดยอาการท่ีตนตรึกตรองตามดวยจิต เพงตามดวยใจนั้น ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจง 
อรรถ รูแจงธรรม ความอ่ิมใจยอมเกดิแกเธอผูปราโมทยแลว กายของเธอผูมีใจประกอบดวย 
ปติยอมสงบระงับเธอผูมีกายสงบระงับแลว ยอมเสวยความสุข จิตของเธอผูมีความสุข ยอม 
ตั้งม่ันนี้แดนวมุิตติขอท่ีส่ี ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารี องคใดองค 
หนึ่งซ่ึงควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิษุไมเลย แตวาเธอเรียนสมาธินิมิตอยางใด 
อยางหนึ่งดวยดี ทําไวในใจดวยดี ใครครวญดวยดี แทงตลอดดวยดีดวยปญญา ภิกษุนัน้ยอม 
รูแจงอรรถ รูแจงธรรมในธรรมนั้น โดยอาการท่ีไดเรียนสมาธินิมิตอยางใดอยางหน่ึงดวยดี ทํา  
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ไวในใจดวยดี ใครครวญดวยดีแทงตลอดดวยดดีวยปญญาแลวน้ัน ความปราโมทยยอมเกิด 
แกเธอผูรูแจงอรรถรูแจงธรรม ความอ่ิมใจยอมเกดิแกเธอผูปราโมทยแลว กายของเธอผูมีใจ 
ประกอบดวยปติยอมสงบระงับ เธอผูมีกายสงบระงับแลวยอมเสวยความสุข จิตของเธอผู 
มีความสุข ยอมต้ังม่ัน นี้แดนวิมุตติขอท่ีหา ฯ 
[๓๐๓]        สัญญาอบรมวิมุตติ ๕ อยาง 
๑. อนิจจสัญญา                 [สัญญาท่ีเกิดขึ้นในญาณเปนเคร่ืองพิจารณาเห็นวาเปนของ 
ไมเท่ียง] 
๒. อนิจเจ ทุกขสัญญา                 [สัญญาท่ีเกิดขึ้นในญาณเปนเคร่ืองพิจารณาเห็นวาเปนทุกข 
ในส่ิงท่ีไมเท่ียง] 
๓. ทุกเข อนัตตสัญญา         [สัญญาท่ีเกิดขึ้นในญาณเปนเคร่ืองพิจารณาเห็นวาไมใชตน 
ในส่ิงท่ีเปนทุกข] 
๔. ปหานสัญญา                 [สัญญาท่ีเกิดขึ้นในญาณเปนเคร่ืองพิจารณาเห็นวาควรละ 
เสีย] 
๕. วิราคสัญญา                 [สัญญาท่ีเกิดขึ้นในญาณเปนเคร่ืองพิจารณาเห็นความคลาย 
เสียซ่ึงความกาํหนัด] 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๕ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรู  
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมด 
ดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกนัในธรรมนั้นการท่ีพรหมจรรยนี้จะพงึยั่งยืนต้ังอยูนานนั้น  
พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมากเพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อ 
ประโยชน เพือ่เกื้อกูลเพื่อความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ฯ 
จบ หมวด ๕ 
___________  
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หมวด ๖ 
[๓๐๔] ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๖ๆ ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรู ทรง 
เห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวกเราท้ังหมด 
ดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกนัในธรรมนั้น  การท่ีพรหมจรรยนี้จะพงึยั่งยืนต้ังอยูนานนั้น  
พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก   เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อ 
ประโยชน เพือ่เกื้อกูล  เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ  
อายตนะภายใน ๖ อยาง 
๑. อายตนะ คือตา 
๒. อายตนะ คือหู 
๓. อายตนะ คือจมูก 
๔. อายตนะ คือล้ิน 
๕. อายตนะ คือกาย 
๖. อายตนะ คือใจ 
[๓๐๕]               อายตนะภายนอก ๖ อยาง 
๑. อายตนะ คือ รูป 
๒. อายตนะ คือ เสียง 
๓. อายตนะ คือ กล่ิน 
๔. อายตนะ คือ รส 
๕. อายตนะ คือ โผฏฐัพพะ 
๖. อายตนะ คือ ธรรม 
[๓๐๖]               หมวดวิญญาณ ๖ 
๑. จักขุวิญญาณ               [ความรูสึกอาศัยตา] 
๒. โสตวิญญาณ               [ความรูสึกอาศัยหู]  
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๓. ฆานวิญญาณ               [ความรูสึกอาศัยจมูก] 
๔. ชิวหาวิญญาณ              [ความรูสึกอาศัยล้ิน] 
๕. กายวิญญาณ               [ความรูสึกอาศัยกาย] 
๖. มโนวิญญาณ               [ความรูสึกอาศัยใจ] 
[๓๐๗]              หมวดผัสสะ ๖ 
๑. จักขุสัมผัสส                           [ความถูกตองอาศัยตา] 
๒. โสตสัมผัสส                   [ความถูกตองอาศัยหู] 
๓. ฆานสัมผัสส                   [ความถูกตองอาศัยจมูก] 
๔. ชิวหาสัมผัสส                  [ความถูกตองอาศัยล้ิน] 
๕. กายสัมผัสส                           [ความถูกตองอาศัยกาย] 
๖. มโนสัมผัสส                           [ความถูกตองอาศัยใจ] 
[๓๐๘]             หมวดเวทนา ๖ 
๑. จักขุสัมผัสสชาเวทนา                [เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยตา] 
๒. โสตสัมผัสสชาเวทนา                [เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยห]ู 
๓. ฆานสัมผัสสชาเวทนา                [เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยจมูก] 
๔. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา       [เวทนาท่ีเกดิแตความถูกตองอาศัยล้ิน] 
๕. กายสัมผัสสชาเวทนา                [เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยกาย] 
๖. มโนสัมผัสสชาเวทนา                [เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยใจ] 
[๓๐๙]             หมวดสัญญา ๖ 
๑. รูปสัญญา                     [สัญญาท่ีเกิดขึ้นยึดรูปเปนอารมณ] 
๒. สัททสัญญา                    [สัญญาท่ีเกิดขึ้นยึดเสียงเปนอารมณ] 
๓. คันธสัญญา                    [สัญญาท่ีเกิดขึ้นยึดกล่ินเปนอารมณ] 
๔. รสสัญญา                     [สัญญาท่ีเกิดขึ้นยึดรสเปนอารมณ]  
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๕. โผฏฐัพพสัญญา      [สัญญาที่เกิดข้ึนยึดโผฏฐัพพะเปนอารมณ] 
๖. ธัมมสัญญา                    [สัญญาท่ีเกิดขึ้นยึดธรรมเปนอารมณ] 
[๓๑๐]                 หมวดสัญเจตนา ๖ 
๑. รูปสัญเจตนา                          [ความจงใจท่ีเกดิข้ึนยดึรูปเปนอารมณ] 
๒. สัททสัญเจตนา                 [ความจงใจท่ีเกิดข้ึนยดึเสียงเปนอารมณ] 
๓. คันธสัญเจตนา                 [ความจงใจท่ีเกิดข้ึนยดึกล่ินเปนอารมณ] 
๔. รสสัญเจตนา                          [ความจงใจท่ีเกดิข้ึนยดึรสเปนอารมณ] 
๕. โผฏฐัพพสัญเจตนา              [ความจงใจท่ีเกิดข้ึนยึดโผฏฐัพพะเปนอารมณ] 
๖. ธัมมสัญเจตนา                 [ความจงใจท่ีเกิดข้ึนยดึธรรมเปนอารมณ] 
[๓๑๑] หมวดตัณหา ๖ 
๑. รูปตัณหา                     [ตัณหาที่เกิดข้ึนยึดรูปเปนอารมณ] 
๒. สัททตัณหา                    [ตัณหาที่เกิดข้ึนยึดเสียงเปนอารมณ] 
๓. คันธตัณหา                    [ตัณหาที่เกิดข้ึนยึดกล่ินเปนอารมณ] 
๔. รสตัณหา                     [ตัณหาที่เกิดข้ึนยึดรสเปนอารมณ] 
๕. โผฏฐัพพตัณหา                 [ตัณหาท่ีเกิดข้ึนยึดโผฏฐัพพะเปนอารมณ] 
๖. ธัมมตัณหา                    [ตัณหาที่เกิดข้ึนยึดธรรมเปนอารมณ] 
[๓๑๒]                อคารวะ ๖ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรง  ในพระ 
ศาสดาอยู 
๒. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระธรรมอยู 
๓. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระสงฆอยู 
๔. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในการศึกษาอยู 
๕. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในความไมประมาทอยู 
๖. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในการปฏิสันถารอยู ฯ  
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[๓๑๓]                คารวะ ๖ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูเคารพยําเกรงในพระศาสดาอยู 
๒. เปนผูเคารพยําเกรงในพระธรรมอยู 
๓. เปนผูเคารพยําเกรงในพระสงฆอยู 
๔. เปนผูเคารพยําเกรงในการศึกษาอยู 
๕. เปนผูเคารพยําเกรงในความไมประมาทอยู 
๖. เปนผูเคารพยําเกรงในการปฏิสันถารอยู ฯ 
[๓๑๔]               โสมนัสสุปวิจาร ๖ อยาง 
๑. เห็นรูปดวยตาแลว เขาไปใครครวญรูปอันเปนท่ีตั้งแหงโสมนัส 
๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว เขาไปใครครวญเสียงอันเปนท่ีตั้งแหงโสมนสั 
๓. ไดดมกล่ินดวยจมูกแลว เขาไปใครครวญกล่ินอันเปนท่ีตั้งแหงโสมนัส 
๔. ไดล้ิมรสดวยล้ินแลว เขาไปใครครวญรสอันเปนท่ีตั้งแหงโสมนัส 
๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เขาไปใครครวญโผฏฐัพพะอันเปนท่ีตั้งแหง 
      โสมนัส 
๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว เขาไปใครครวญธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงโสมนัส ฯ 
[๓๑๕]             โทมนัสสุปวิจาร ๖ อยาง 
๑. เห็นรูปดวยตาแลว เขาไปใครครวญรูปอันเปนท่ีตั้งแหงโทมนัส 
๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว เขาไปใครครวญเสียงอันเปนท่ีตั้งแหงโทมนสั 
๓. ไดดมกล่ินดวยจมูกแลว เขาไปใครครวญกล่ินอันเปนท่ีตั้งแหงโทมนัส 
๔. ไดล้ิมรสดวยล้ินแลว เขาไปใครครวญรสอันเปนท่ีตั้งแหงโทมนัส 
๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เขาไปใครครวญโผฏฐัพพะอันเปนท่ีตั้งแหง 
โทมนัส 
๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว เขาไปใครครวญธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงโทมนัส ฯ  
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[๓๑๖]                อุเปกขูปวิจาร ๖ อยาง 
๑. เห็นรูปดวยตาแลว เขาไปใครครวญรูปอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา 
๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว เขาไปใครครวญเสียงอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา 
๓. ไดดมกล่ินดวยจมูกแลว เขาไปใครครวญกล่ินอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา 
๔. ไดล้ิมรสดวยล้ินแลว เขาไปใครครวญรสอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา 
๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เขาไปใครครวญโผฏฐัพพะอันเปนท่ีตั้งแหง 
อุเบกขา 
๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว เขาไปใครครวญธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา ฯ 
[๓๑๗]                 สาราณียธรรม ๖ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้  เขาไปต้ังกายกรรม  ประกอบดวย 
เมตตาในเพื่อนสพรหมจารท้ัีงหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง ธรรมขอน้ีเปนท่ีตั้งแหงความระลึก 
ถึง เปนเคร่ืองกระทําใหเปนท่ีรัก เปนเคร่ืองกระทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะห  
เพื่อความไมววิาท เพื่อความพรอมเพรียงเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปต้ังวจีกรรม 
ประกอบดวยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลังธรรมแมขอนี้ก็เปน 
ท่ีตั้งแหงความระลึกถึง เปนเคร่ืองกระทําใหเปนท่ีรัก เปนเคร่ืองกระทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไป 
เพื่อความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอมเพรียง เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้  เขาไปต้ังมโนกรรม 
ประกอบดวยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลังธรรมแมขอนี้ก็เปนท่ี 
ตั้งแหงความระลึกถึง เปนเคร่ืองกระทําใหเปนท่ีรัก เปนเคร่ืองกระทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพื่อ 
ความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอมเพรียง เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ลาภอยางใดอยางหน่ึงซ่ึงประกอบดวยธรรม  
ไดมาแลวโดยธรรม โดยท่ีสุดแมเพยีงอาหารในบาตร ไมหวงกนัดวยลาภเหน็ปานดังนั้น แบง 
ปนกับเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลายผูมีศีล ธรรมแมขอนี้ก็เปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึง เปนเคร่ือง 
กระทําใหเปนท่ีรัก เปนเคร่ืองกระทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะห เพื่อความไม 
วิวาท เพื่อความพรอมเพรียงเพ่ือความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ฯ  
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๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ศีลอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงไมขาด ไมทะลุ ไม 
ดาง ไมพรอย เปนไทย อันวญิูชนสรรเสริญ ไมเกี่ยวดวยตัณหาและทิฐิ เปนไปเพื่อสมาธิ 
 ภิกษเุปนผูถึงความเปนผูเสมอกันโดยศีลในศีลเห็นปานดังนั้น กับเพือ่นสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ัง 
ตอหนาและลับหลังอยู ธรรมแมขอนี้ก็เปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึง เปนเคร่ืองกระทําใหเปนท่ีรัก  
เปนเคร่ืองกระทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพือ่ความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอม 
เพรียงเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
๖. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ทิฐิอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงประเสริฐ  เปนเคร่ือง 
นําสัตวออกจากทุกข ยอมนําออกเพ่ือความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูกระทําทิฐินั้น ภิกษเุปนผูถึง 
ความเปนผูเสมอกัน โดยทิฐใินทิฐิเห็นปานดังนั้น กับเพือ่นสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตอหนา 
และลับหลังอยู ธรรมแมขอนี้ก็เปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึง เปนเคร่ืองกระทําใหเปนท่ีรัก เปน 
เคร่ืองกระทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอม 
เพรียง เพื่อความเปนอันหนึง่อันเดียวกนั ฯ 
[๓๑๘] มูลเหตุแหงการวิวาท ๖ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูมักโกรธ มักผูกโกรธไว  
ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุผูมักโกรธ มักผูกโกรธไวนั้น ยอมจะไมเคารพ  ไมยําเกรงแมใน 
พระศาสดาอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยูยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแม 
ในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษผูุไม 
เคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยู ไมเคารพไมยําเกรงใน 
พระสงฆอยู ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความวิวาทซ่ึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแก 
ชนมากเพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพนิาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกข แก 
เทวดาและมนษุยท้ังหลายข้ึนในสงฆ ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุแหง 
ความววิาทเหน็ปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงพยายามท่ีจะละมูลเหตแุหงความววิาทอันเลว 
ทรามเชนนั้นเสีย ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุ แหงความววิาทเห็น 
ปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความววิาทอันเลวทรามเชนนั้นตอ 
ไป เม่ือพยายามไดเชนนี้ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้เสียได เม่ือปฏิบัติ 
ไดเชนนีมู้ลเหตุแหงความววิาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ  
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๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูลบหลูตีเสมอ  
ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุผูลบหลูตีเสมอยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรง  แมในพระศาสดาอยู  
ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู  
ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุผูไมเคารพ ไมยําเกรง 
ในพระศาสดาอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยู ไมเคารพ ไมยําเกรงในพระสงฆอยู  
ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความววิาทซ่ึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแกชนมาก  เพื่อ 
มิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเทวดาและ 
มนุษยท้ังหลายขึ้นในสงฆผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพจิารณา  เหน็มูลเหตุแหงความวิวาท 
เห็นปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงพยายามท่ีจะละมูลเหตุแหงความววิาทอันเลวทรามเชนนั้น 
เสีย ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้  
ท้ังภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความวิวาทอนัเลวทรามเชนนั้นตอไป เม่ือ 
พยายามไดเชนนี้ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอนัเลวทรามเชนนีเ้สียได เม่ือปฏิบัติได 
เชนนี้มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูมักริษยา มีความตระหนี่  
ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุผูมักริษยามีความตระหนี่ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรง  แมในพระศาสดา 
อยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู  
ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณแมในสิกขาภิกษุผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพ  
ไมยําเกรงในพระธรรมอยูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา  
ยอมจะกอความวิวาทซ่ึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแกชนมาก เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความ 
พินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลายข้ึนในสงฆ ดูกร 
ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก  
พึงพยายามท่ีจะละมูลเหตุแหงความววิาทอนัเลวทรามเชนนั้นเสีย ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวก 
ทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไมให 
มีมูลเหตุแหงความววิาทอันเลวทรามเชนนัน้ตอไป เม่ือพยายามไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหง 
ความววิาทอันเลวทรามเชนนั้นเสียได เม่ือปฏิบัติไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความววิาทอันเลวทราม 
เชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ  
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๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูโออวด มีมารยา  ผูมีอายุ 
ท้ังหลาย ภกิษผูุโออวดมีมารยา ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระศาสดาอยู ยอมจะไมเคารพ 
ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปนผู 
กระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ผูมีอายุท้ังหลายภกิษุผูไมเคารพไมยําเกรงในพระศาสดาอยู  
ไมเคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยูไมเคารพไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําใหบริบูรณใน 
สิกขา ยอมจะกอความววิาทซ่ึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแกชนมาก เพือ่มิใชสุขแกชนมาก  
เพื่อความพนิาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลายขึ้นในสงฆ  
ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้  ท้ังภายใน 
ภายนอก พึงพยายามท่ีจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอนัเลวทรามเชนนัน้เสีย ถาพวกทานพิจารณา 
ไมเห็นมูลเหตุแหงความววิาทเห็นปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุ 
แหงความววิาทอันเลวทรามเชนนั้นตอไปเมื่อพยายามไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหงความ 
วิวาทอนัเลวทรามเชนนี้เสียไดเม่ือปฏิบัติไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความววิาทอันเลวทรามเชนนี้  
ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูมีความปรารถนาลามก มีความ 
เห็นผิด ผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุผูมีความปรารถนาลามก มีความเหน็ผิด ยอมจะไมเคารพ  
ไมยําเกรงแมในพระศาสดาอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพ 
ไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ผูมีอายุท้ังหลาย  
ภิกษุผูไมเคารพไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยู ไมเคารพไมยําเกรง 
ในพระสงฆอยูไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความววิาทซ่ึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชน 
แกชนมาก เพือ่มิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชนเพื่อทุกขแก 
เทวดาและมนษุยท้ังหลายข้ึนในสงฆ ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุ 
แหงความววิาทเห็นปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงพยายามท่ีจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอนัเลวทราม 
เชนนั้นเสียได ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพิจารณาไมเหน็มูลเหตุแหงความววิาทเหน็ปาน 
ดังนี้ ท้ังภายในภายนอก  พงึปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้น 
ตอไป เม่ือพยายามไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหงความววิาทอันเลวทรามเชนนี้เสียได เม่ือ 
ปฏิบัติไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความววิาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ  
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๖. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูยึดม่ันในความเหน็ของตน  
มักถือร้ัน คลายไดยาก ผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุผูยึดม่ันในความเหน็ของตน มักถือร้ัน  
คลายไดยาก ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระศาสดาอยูยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแม 
ในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู ยอมเปนผูไมกระทําใหบริบูรณ 
แมในสิกขา ผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุผูไมเคารพไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพไมยําเกรง 
ในพระธรรมอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความ 
วิวาทซ่ึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแกชนมาก เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก  
เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลายขึ้นในสงฆ    ผูมีอายุท้ังหลาย  
ถาพวกทานพจิารณาเหน็มูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงพยายามทีจ่ะ 
ละมูลเหตุแหงความววิาทอันเลวทรามเชนนั้นเสียผูมีอายท้ัุงหลาย ถาพวกทานพิจารณาไม 
เห็นมูลเหตุแหงความววิาทเห็นปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความ 
วิวาทอนัเลวทรามเชนนี้ตอไปเม่ือพยายามไดเชนนี ้ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทราม 
เชนนี้เสียไดเม่ือปฏิบัติไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความววิาทอนัเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีก 
ตอไป ฯ 
[๓๑๙]    ธาตุ ๖ อยาง 
๑. ปฐวีธาตุ                     [ธาตุดิน] 
๒. อาโปธาตุ            [ธาตุน้ํา] 
๓. เตโชธาตุ                    [ธาตุไฟ] 
๔. วาโยธาตุ                    [ธาตุลม] 
๕. อากาศธาตุ           [ธาตุอากาศ ชองวางมีในกาย] 
๖. วิญญาณธาตุ           [ธาตุวิญญาณ ความรูอะไรได] ฯ 
[๓๒๐]  นิสสารณียธาตุ ๖ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พงึกลาวอยางนี้วา  เจโตวิมุติท่ี 
ประกอบดวยเมตตาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปนท่ีตั้งแลว  
คลองแคลวแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลวแตถึงอยางนั้น พยาบาทกย็ังครอบงําจิตของเราต้ัง  
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อยูได ดังน้ี เธอควรถูกวากลาวดังน้ีวา ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพดูอยางนี้  
ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึง 
ตรัสไวอยางนีเ้ลย ผูมีอายุท้ังหลาย ขอท่ีวาเม่ือบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปน 
ยานแลว คลองแคลวแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว ซ่ึงเจโตวิมุติท่ีประกอบดวยเมตตา  
แตถึงอยางนั้น พยาบาทกย็ังจักครอบงําจิตของเขาต้ังอยูได ดังนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนี้ 
มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุติท่ีประกอบดวยเมตตาน้ี  
เปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงความพยาบาท ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้า  เจโตวิมุติท่ี 
ประกอบดวยกรุณาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปนท่ีตั้งแลว  
คลองแคลวแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น วิเหสากย็ังครอบงําจิตของเรา 
ตั้งอยูได ดังนี้ เธอควรถูกวากลาวดังนีว้าทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพูดอยางนี้  
ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัส 
ไวอยางนี้เลย ผูมีอายุท้ังหลาย ขอท่ีวาเม่ือบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว  
ทําใหเปนท่ีตั้งแลว คลองแคลวแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว ซ่ึงเจโตวมุิตติท่ีประกอบดวย 
กรุณา แตถึงอยางนั้น วิเหสาก็จักยังครอบงําจิตของเขาต้ังอยูได ดังน้ีมิใชฐานะ มิใชโอกาส  
ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุติท่ีประกอบดวยกรุณานี้  
เปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงวิเหสา ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้า   เจโตวิมุติท่ี 
ประกอบดวยมุทิตาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปนท่ีตั้งแลว  
คลองแคลวแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น อรติก็ยังครอบงําจิตของเราต้ังอยูได  
เธอควรถูกวากลาวดังนีว้า ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพูดอยางนี้ ทานอยาไดกลาวตู 
พระผูมีพระภาคการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้เลย  
ผูมีอายุท้ังหลาย ขอท่ีวาเม่ือบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปนท่ี 
ตั้งแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว ซ่ึงเจโตวมุิติท่ีประกอบดวยมุทิตา แตถึงอยางนั้น อรติก็จักยัง 
ครอบงําจิตของเขาต้ังอยูได ดังนี้ มิใชฐานะ มิใชโอกาสขอนี้มิใชฐานะจะมีได ดกูร 
ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวมุิติท่ีประกอบดวยมุทิตานี้เปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงอรติ ฯ 
๔. ผูมีอายุท้ังหลาย กภ็ิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ พงึกลาวอยางนี้วา เจโตวิมุติท่ีประกอบ 
ดวยอุเบกขาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลวทําใหเปนท่ีตั้งแลว   
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คลองแคลวแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น  ราคะก็ยังครอบงําจิตของเราต้ังอยูได  
ดังนี้ เธอควรถูกวากลาวดังนีว้า ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพดูอยางนี้ ทานอยาได 
กลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี ้
เลย ผูมีอายุท้ังหลายขอท่ีวาเม่ือบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปน 
ท่ีตั้งแลวคลองแคลวแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว ซ่ึงเจโตวิมุติท่ีประกอบดวยอุเบกขา 
แตถึงอยางนั้น ราคะก็จักยังครอบงําจิตของเขาต้ังอยูได ดังน้ี มิใชฐานะ มิใชโอกาสขอนี้มิใช 
ฐานะจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวมุิติท่ีประกอบดวยอุเบกขานี้เปนเคร่ือง 
สลัดออกซ่ึงราคะ ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พงึกลาวอยางนี้วา  เจโตวิมุติท่ีไมมี 
นิมิตแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลวทําใหเปนท่ีตั้งแลว คลองแคลว 
แลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนัน้วิญญาณท่ีแลนไปตามนิมิตนี้ ก็ยังมีอยูแกเรา  
ดังนี้ เธอควรถูกวากลาวดังนีว้าทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพดูอยางนี้ ทานอยาได 
กลาวตูพระผูมีพระภาคการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี ้
เลย ผูมีอายุท้ังหลาย ขอท่ีวาเม่ือบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว  
ทําใหเปนท่ีตั้งแลว คลองแคลวแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว ซ่ึงเจโตวมุิติท่ีหานิมิตมไิด  
แตถึงอยางนั้น วิญญาณท่ีแลนไปตามนิมิตก็ยังจกัมีแกเขา ดังนี้ มิใชฐานะมิใชโอกาส  
ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมชาติคือเจโตวิมุติท่ีไมมีนมิิตนี้ เปนเคร่ือง 
สลัดออกซ่ึงนิมิตทุกอยาง ฯ 
๖. ผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้พึงกลาวอยางนี้วา เม่ือการถือวาเรา 
มีอยู ดังนี้ ของเราหมดไปแลว เราก็มิไดพิจารณาเห็นวา เราน้ีมีอยูแตถึงอยางนั้น ลูกศร 
คือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงําจติของเราต้ังอยูไดดังนี้ เธอควรถูกวากลาวดงันี้วา  
ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพูดอยางนี้ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาว 
ตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้เลย ผูมีอายุท้ังหลาย ขอท่ีวา 
เม่ือการถือวาเรามีอยูดังนี้หมดไปแลว และเม่ือเขามิไดพจิารณาเหน็วา เรานี้มีอยู แตถึงอยางนั้น   
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ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย ก็จักยังครอบงําจิตของเขาต้ังอยูได ดังน้ี มิใชฐานะ มิใชโอกาส  
ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะธรรมชาติคือการเพิกถอน การถือวาเรามีอยูนี้  
เปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย ฯ 
[๓๒๑]              อนุตตริยะ ๖ อยาง 
๑. ทัสสนานุตตริยะ              [การเหน็อยางยอดเยี่ยม] 
๒. สวนานุตตริยะ                       [การฟงอยางยอดเยีย่ม] 
๓. ลาภานุตตริยะ                       [การไดอยางยอดเยี่ยม] 
๔. สิกขานุตตริยะ                       [การศึกษาอยางยอดเยีย่ม] 
๕. ปาริจริยานตุตริยะ            [การบําเรออยางยอดเยี่ยม] 
๖. อนุสสตานุตตริยะ             [การระลึกถึงอยางยอดเยีย่ม] 
[๓๒๒]               อนุสสติฐาน ๖ อยาง 
๑. พุทธานุสสติ                 [ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา] 
๒. ธัมมานุสสติ                 [ระลึกถึงคุณของพระธรรม] 
๓. สังฆานุสสติ                 [ระลึกถึงคุณของพระสงฆ] 
๔. สีลานุสสติ                  [ระลึกถึงศีล] 
๕. จาคานุสสติ                 [ระลึกถึงทานท่ีตนบริจาค] 
๖. เทวตานุสสติ                [ระลึกถึงเทวดา] 
[๓๒๓]     สตตวิหาร [ธรรมเปนเคร่ืองอยูเนืองๆ] ๖ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เห็นรูปดวยนยันตาแลว  ยอมเปนผู 
ไมดีใจ ไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู 
๒. ฟงเสียงดวยหูแลว ยอมเปนผูไมดีใจไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย  มีสติ 
สัมปชัญญะอยู 
๓. ดมกล่ินดวยจมูกแลว ยอมเปนผูไมดีใจไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย  มีสติ 
สัมปชัญญะอยู  
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๔. ล้ิมรสดวยล้ินแลว ยอมเปนผูไมดีใจไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย  มีสติสัมปชัญญะ 
อยู 
๕. ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ยอมเปนผูไมดีใจไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย  
มีสติสัมปชัญญะอยู 
๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว ยอมเปนผูไมดีใจไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย   มีสติ 
สัมปชัญญะอยู ฯ 
[๓๒๔]        อภิชาติ ๖ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกดิในท่ีดาํ ประสพธรรมฝายดํา 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในท่ีดํา ประสพธรรมฝายขาว 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกดิในท่ีดาํ ประสพพระนิพพาน 
ซ่ึงเปนฝายท่ีไมดําไมขาว 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกดิในท่ีขาว ประสพธรรมฝายขาว 
๕. ผูมีอายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี ้เกิดในท่ีขาว ประสพธรรมฝายดํา 
๖. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกดิในท่ีขาว ประสพพระนิพพาน 
ซ่ึงเปนฝายท่ีไมดําไมขาว ฯ 
[๓๒๕]         นิพเพธภาคิยสัญญา ๖ อยาง 
๑. อนิจจสัญญา                           [กําหนดหมายความไมเท่ียง] 
๒. อนิจเจ ทุกขสัญญา              [กําหนดหมายความเปนทุกขในส่ิงท่ีไมเท่ียง] 
๓. ทุกเข อนัตตสัญญา              [กําหนดหมายความเปนอนัตตาในส่ิงท่ีเปนทุกข] 
๔. ปหานสัญญา                   [กําหนดหมายเพ่ือละ] 
๕. วิราคสัญญา                           [กําหนดหมายเพ่ือคลายเสียซ่ึงความกําหนัด] 
๖. นิโรธสัญญา                           [กําหนดหมายเพ่ือความดับสนิท] 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๖ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรง 
รูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมด  
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ดวยกัน พึงสังคายนาเปนอันเดียวกัน ไมพึงแกงแยงกนัในธรรมนั้น การท่ีพรหมจรรยนี้พึง 
ยั่งยืนตั้งอยูนานน้ัน พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะห 
แกโลก เพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
จบหมวด ๖ 
___________ 
หมวด ๗         
[๓๒๖] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๗ๆ ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น  
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมด 
ดวยกันพึงสังคายนาเปนอันเดียวกัน ไมพึงแกงแยงกนัในธรรมนั้น การท่ีพรหมจรรยนี้พึง 
ยั่งยืนตั้งอยูนานน้ัน พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะห 
แกโลก เพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
อริยทรัพย ๗ อยาง 
๑. สัทธาธนัง                   [ทรัพยคือศรัทธา] 
๒. สีลธนัง                     [ทรัพยคือศีล] 
๓. หิริธนัง                     [ทรัพยคือหิริ] 
๔. โอตตัปปธนัง                 [ทรัพยคือโอตตัปปะ] 
๕. สุตธนัง                     [ทรัพยคือสุตะ] 
๖. จาคธนัง                    [ทรัพยคือจาคะ] 
๗. ปญญาธนัง                   [ทรัพยคือปญญา] 
[๓๒๗]           โพชฌงค ๗ อยาง 
๑. สติสัมโพชฌงค                [องคแหงปญญาเคร่ืองตรัสรูคือความระลึกได] 
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค            [องคแหงปญญาเคร่ืองตรัสรูคือการสอดสองธรรม]  
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๓. วิริยสัมโพชฌงค               [องคแหงปญญาเคร่ืองตรัสรูคือความเพียร] 
๔. ปติสัมโพชฌงค                [องคแหงปญญาเคร่ืองตรัสรูคือความอ่ิมใจ] 
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค             [องคแหงปญญาเคร่ืองตรัสรูคือความสงบ] 
๖. สมาธิสัมโพชฌงค              [องคแหงปญญาเคร่ืองตรัสรูคือความต้ังใจม่ัน] 
๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค            [องคแหงปญญาเคร่ืองตรัสรูคือ ความวางเฉย] 
[๓๒๘]             บริขารของสมาธิ ๗ อยาง 
๑. สัมมาทิฏฐิ                            [ความเห็นชอบ] 
๒. สัมมาสังกัปปะ                 [ความดําริชอบ] 
๓. สัมมาวาจา                           [เจรจาชอบ] 
๔. สัมมากัมมันตะ                 [การงานชอบ] 
๕. สัมมาอาชีวะ                          [เล้ียงชีวติชอบ] 
๖. สัมมาวายามะ                         [พยายามชอบ] 
๗. สัมมาสติ                             [ระลึกชอบ] 
[๓๒๙]           อสัทธรรม ๗ อยาง 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ 
๑. เปนคนไมมีศรัทธา 
๒. เปนคนไมมีหิริ 
๓. เปนคนไมมีโอตตัปปะ 
๔. เปนคนมีสุตะนอย 
๕. เปนคนเกียจคราน 
๖. เปนคนมีสติหลงลืม 
๗. เปนคนมีปญญาทราม 
[๓๓๐]           สัทธรรม ๗ อยาง 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ 
๑. เปนคนมีศรัทธา  



พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาท่ี 222 
๒. เปนคนมีหริิ 
๓. เปนคนมีโอตตัปปะ 
๔. เปนคนมีพหูสูต 
๕. เปนคนปรารภความเพียร 
๖. เปนคนมีสติม่ันคง 
๗. เปนคนมีปญญา 
[๓๓๑]           สัปปุริสธรรม ๗ อยาง 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ 
๑. เปนผูรูจักเหตุ 
๒. เปนผูรูจักผล 
๓. เปนผูรูจักตน 
๔. เปนผูรูจักประมาณ 
๕. เปนผูรูจักกาล 
๖. เปนผูรูจักบริษัท 
๗. เปนผูรูจักบุคคล 
[๓๓๒]           นิทเทสวัตถุ ๗ อยาง 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ 
๑. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานสิกขา ท้ังเปนผูไมหมดความรักใน 
การสมาทานสิกขาตอไปดวย 
๒. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการไตรตรองธรรม ท้ังเปนผูไมหมดความรักใน 
การไตรตรองธรรมตอไปดวย 
๓. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการปราบปรามความอยาก ท้ังเปนผูไมหมดความ 
รักในการปราบปรามความอยากตอไปดวย 
๔. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการเรนอยู ท้ังเปนผูไมหมดความรักในการเรน 
อยูตอไปดวย  
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๕. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการปรารภความเพียร ท้ังเปนผูไมหมดความรัก 
ในการปรารภความเพียรตอไปดวย 
๖. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในสติและปญญาเคร่ืองรักษาตน ท้ังเปนผูไมหมด 
ความรักในสติและปญญาเคร่ืองรักษาตนตอไปดวย 
๗. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการแทงตลอดซ่ึงทิฐิ ท้ังเปนผูไมหมดความรัก 
ในการแทงตลอดซ่ึงทิฐิตอไปดวย 
[๓๓๓]               สัญญา ๗ อยาง 
๑. อนิจจสัญญา                           [กําหนดหมายความไมเท่ียง] 
๒. อนัตตสัญญา                   [กําหนดหมายเปนอนัตตา] 
๓. อสุภสัญญา                            [กําหนดหมายความไมงาม] 
๔. อาทีนวสัญญา                  [กําหนดหมายโทษ] 
๕. ปหานสัญญา                   [กําหนดหมายเพ่ือละ] 
๖. วิราคสัญญา                           [กําหนดหมายวิราคะ] 
๗. นิโรธสัญญา                           [กําหนดหมายนิโรธ] 
[๓๓๔]              พละ ๗ อยาง 
๑. สัทธาพละ                    [กาํลังคือศรัทธา] 
๒. วิริยพละ                     [กําลังคือความเพียร] 
๓. หิริพละ                      [กําลังคือหิริ] 
๔. โอตตัปปพละ          [กําลังคือโอตตัปปะ] 
๕. สติพละ                      [กําลังคือสติ] 
๖. สมาธิพละ                    [กาํลังคือสมาธิ] 
๗. ปญญาพละ                    [กําลังคือปญญา] 
[๓๓๕]              วิญญาณฐิติ ๗ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน     เชน  พวกมนษุย 
และพวกเทพบางพวก พวกวินิปาติกะบางพวก นี้วิญญาณฐิติขอท่ีหนึ่ง  
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๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกนั มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวก 
เทพผูนับเนื่องในพวกพรหมซึ่งเกิดในภูมิปฐมฌาน นีว้ิญญาณฐิติขอท่ีสอง ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกนั มีสัญญาตางกัน เชนพวก 
เทพเหลาอาภสัสระ นี้วิญญาณฐิติขอท่ีสาม ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกนั มีสัญญาอยางเดียวกัน  
เชนพวกเทพเหลาสุภกิณหา นี้วิญญาณฐิตขิอท่ีส่ี ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย มีสัตวพวกหนึ่งเขาถึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา  
อากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา โดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม 
ใสใจถึงนานัตตสัญญา นี้วิญญาณฐิติขอท่ีหา ฯ 
๖. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย มีสัตวพวกหนึ่งกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง 
แลว เขาถึงวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิไดนีว้ิญญาณฐิติขอท่ีหก ฯ 
๗. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย มีสัตวพวกหนึ่งกาวลวงวิญญาณญัจายตนะโดยประการท้ังปวง 
แลว เขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไร นี้วิญญาณฐิตขิอท่ีเจ็ด ฯ 
[๓๓๖]             ทักขิเณยยบุคคล ๗ อยาง 
๑. อุภโตภาควมุิตต       [ทานผูหลุดพนแลวโดยสวนท้ังสอง] 
๒. ปญญาวิมุตต                  [ทานผูหลุดพนแลวดวยอํานาจปญญา] 
๓. กายสักขิ                    [ทานผูสามารถดวยกาย] 
๔. ทิฏฐิปตต                    [ทานผูถึงแลวดวยความเห็น] 
๕. สัทธาวิมุตต                  [ทานผูพนแลวดวยอํานาจศรัทธา] 
๖. ธัมมานุสารี                  [ทานผูประพฤติตามธรรม] 
๗. สัทธานุสารี                  [ทานผูประพฤติตามศรัทธา] 
[๓๓๗]            อนุสัย ๗ อยาง 
๑. กามราคานุสัย                [สภาพท่ีนอนเนื่องในสันดานคือความกําหนัดในกาม] 
๒. ปฏิฆานุสัย                   [สภาพท่ีนอนเนือ่งในสันดานคือความกระทบกระท่ัง 
แหงจิต]  
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๓. ทิฏฐานุสัย                   [สภาพท่ีนอนเนือ่งในสันดานคือความเห็น] 
๔. วิจกิิจฉานสัุย                 [สภาพท่ีนอนเนื่องในสันดานคือความสงสัย] 
๕. มานานุสัย                    [สภาพท่ีนอนเนือ่งในสันดานคือความถือตัว] 
๖. ภวราคานุสัย                 [สภาพที่นอนเนือ่งในสันดานคือความกําหนัดในภพ] 
๗. อวิชชานุสัย                  [สภาพท่ีนอนเนื่องในดนัดานคือความไมรู] 
[๓๓๘]             สัญโญชน ๗ อยาง 
๑. กามสัญโญชน                 [เคร่ืองเหนีย่วร้ังคือความใคร] 
๒. ปฏิฆสัญโญชน                 [เคร่ืองเหนีย่วร้ังคือความกระทบกระท่ังแหงจิต] 
๓. ทิฏฐิสัญโญชน                 [เคร่ืองเหนีย่วร้ังคือความเห็น] 
๔. วิจกิิจฉาสัญโญชน              [เคร่ืองเหนีย่วร้ังคือความสงสัย] 
๕. มานสัญโญชน                 [เคร่ืองเหนีย่วร้ังคือความถือตัว] 
๖. ภวราคสัญโญชน               [เคร่ืองเหนีย่วร้ังคือความกาํหนัดในภพ] 
๗. อวิชชาสัญโญชน               [เคร่ืองเหนีย่วร้ังคือความไมรู] 
[๓๓๙]             อธิกรณสมถะ ๗ อยาง 
เพื่อความสงบ เพื่อความระงับอธิกรณท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลว 
๑. พึงใหสัมมุขาวินัย 
๒. พึงใหสติวนิัย 
๓. พึงใหอมุฬหวินยั 
๔. พึงปรับตามปฏิญญา 
๕. พึงถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
๖. พึงปรับตามความผิดของจําเลย 
๗. พึงใชติณวตัถารกวิธี [ประนีประนอมดงักลบไวดวยหญา] ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมประเภทละ ๗ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรู 
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมด  
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ดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกนัในธรรมนั้นการท่ีพรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนต้ังอยูนานนั้น  
พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อ 
ประโยชน เพือ่เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ฯ 
จบ หมวด ๗ 
___________ 
หมวด ๘         
[๓๔๐] ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๘ๆ ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น  
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวย 
กันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกนัในธรรมนั้น การท่ีพรหมจรรยนีพ้ึงยั่งยืนตั้งอยูนานน้ัน  
พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน  
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๘ๆ เปนไฉน ฯ 
มิจฉัตตะ ๘ อยาง 
๑. มิจฉาทิฏฐิ                               [เห็นผิด] 
๒. มิจฉาสังกปัปะ                    [ดําริผิด] 
๓. มิจฉาวาจา                              [วาจาผิด] 
๔. มิจฉากัมมันตะ                    [การงานผิด] 
๕. มิจฉาอาชีวะ                     [เล้ียงชีวิตผิด] 
๖. มิจฉาวายามะ                    [พยายามผิด] 
๗. มิจฉาสติ                        [ระลึกผิด] 
๘. มิจฉาสมาธิ                      [ตั้งจิตผิด] 
[๓๔๑]           สัมมัตตะ ๘ อยาง 
๑. สัมมาทิฏฐิ                       [เห็นชอบ] 
๒. สัมมาสังกัปปะ                    [ดําริชอบ]  
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๓. สัมมาวาจา                              [วาจาชอบ] 
๔. สัมมากัมมันตะ                    [การงานชอบ] 
๕. สัมมาอาชีวะ                     [เล้ียงชีวิตชอบ] 
๖. สัมมาวายามะ                    [พยายามชอบ] 
๗. สัมมาสติ                        [ระลึกชอบ] 
๘. สัมมาสมาธิ                      [ตั้งจิตชอบ] 
[๓๔๒]           ทักขิเณยยบุคคล ๘ 
๑. ทานที่เปนพระโสดาบัน 
๒. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง 
๓. ทานที่เปนพระสกทาคามี 
๔. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง 
๕. ทานที่เปนพระอนาคามี 
๖. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง 
๗. ทานท่ีเปนพระอรหันต 
๘. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําพระอรหัตตผลใหแจง 
[๓๔๓]            กุสีตวัตถุ ๘ 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้จะตองทําการงาน เธอมีความคิดอยางนีว้า  
เราจักตองทําการงาน ก็เม่ือเราทําการงานอยู รางกายจักเหน็ดเหน่ือย ควรท่ีเราจะนอน เธอนอนเสีย  
ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรม 
ท่ียังมิไดทําใหแจง นีว้ัตถุแหงความเกยีจครานขอท่ีหนึ่ง ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุทําการงานเสร็จแลว เธอมีความคิด 
อยางนี้วา เราไดทําการงานแลว ก็เม่ือเราทําการงานอยู รางกายเหน็ดเหนื่อยแลว ควรที่เราจะ 
นอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพยีรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ  
เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจงนีว้ัตถุแหงความเกียจครานขอท่ีสอง ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษจุะตองเดนิทาง เธอมีความคิดอยางนีว้า  
เราจักตองเดนิทาง ก็เม่ือเราเดินทางไปอยู รางกายจกัเหนด็เหนื่อยควรท่ีเราจะนอน เธอนอนเสีย   
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ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรม 
ท่ียังมิไดทําใหแจง นีว้ัตถุแหงความเกยีจครานขอท่ีสาม ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุดินทางไปถึงแลว เธอมีความคิดอยางนีว้า  
เราไดเดนิทางไปถึงแลว ก็เม่ือเราเดินทางอยู รางกายจักเหน็ดเหน่ือย ควรท่ีเราจะนอน เธอนอน 
เสีย ไมปรารภความเพยีรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อ 
ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นีว้ัตถุแหงความเกยีจครานขอท่ีส่ี ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุท่ียวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไมได 
ความบริบูรณแหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนี้วา  
เราเท่ียวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีต 
พอแกความตองการ รางกายของเราน้ันเหน็ดเหนื่อยไมควรแกการงาน ควรที่เราจะนอน เธอ 
นอนเสีย ไมปรารภความเพยีร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทํา 
ใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง นีว้ัตถุแหงความเกยีจครานขอท่ีหา ฯ 
๖. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุท่ียวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไดความ 
บริบูรณแหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา  
เราเท่ียวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอแก 
ความตองการแลว รางกายของเราน้ันเหนด็เหนื่อย ไมควรแกการงานเหมือนถ่ัวราชมาสที่ชุมน้ํา 
 ควรที่เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพยีรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียัง 
ไมไดบรรลุ เพือ่ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นีว้ตัถุแหงความเกียจครานขอท่ีหก ฯ 
๗. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก อาพาธเพียงเล็กนอยเกิดข้ึนแกภกิษุ เธอมี 
ความคิดอยางนี้วา อาพาธเล็กนอยเกิดข้ึนแกเราแลว ความสมควรเพ่ือจะนอนมีอยู ควรท่ี 
เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมได 
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นีว้ัตถุแหงความเกยีจครานขอท่ีเจ็ด ฯ 
๘. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษหุายจากไข หายจากความเปนไขไดไมนาน  
เธอมีความคิดอยางนี้วา เราหายจากไข หายจากความเปนไขไดไมนาน รางกายของเรานั้นยัง 
ออนแอ ไมควรแกการงาน ควรท่ีเราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรม  
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ท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุเพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหง 
ความเกยีจครานขอท่ีแปด ฯ 
[๓๔๔]              อารัพภวัตถุ ๘ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ จะตองทําการงานเธอมีความคิด 
อยางนี้วา การงานเราจักตองทํา เม่ือเราทําการงานอยู ไมสะดวกท่ีจะใสใจถึงคําสอนของ 
พระพุทธะท้ังหลาย ควรที่เราจะปรารภความเพียรเสียกอนท่ีเดียว เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อ 
บรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอยอมปรารภความเพยีร 
เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพือ่ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง 
 นี้วัตถุแหงความปรารภความเพียรขอท่ีหนึ่ง ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุทําการงานเสร็จแลว เธอมีความคิด 
อยางนี้ เราทําการงานเสร็จแลว ก็เม่ือเราทําการงานอยู ไมสามารถท่ีจะใสใจถึงคําสอนของ 
พระพุทธะท้ังหลาย ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมได 
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอยอมปรารภความเพยีร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง  
เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภ 
ความเพยีรขอท่ีสอง ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษจุะตองเดนิทาง เธอมีความคิดอยางนีว้า  
เราจักตองเดนิทาง ก็เม่ือเราเดินทางไปอยู ไมสะดวกท่ีจะใสใจถึงคําสอนของพระพทุธะท้ังหลาย  
ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพ่ือถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใจให 
แจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจงเธอยอมปรารภความเพยีรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรม 
ท่ียังไมไดบรรลุเพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภความเพียร 
ขอท่ีสาม ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุดินทางไปถึงแลว เธอมีความคิด 
อยางนี้วา เราเดินทางไปถึงแลว ก็เม่ือเราเดินทางไปอยู ไมสามารถท่ีจะใสใจถึงคําสอนของ 
พระพุทธะท้ังหลาย ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมได 
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอยอมปรารภความเพยีรเพ่ือถึงธรรมท่ียังไมถึง  
เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภ 
ความเพยีรขอท่ีส่ี ฯ  
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๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุท่ียวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไมได 
ความบริบูรณแหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการเธอมีความคิดอยางนี้วา  
เราเท่ียวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอ 
แกความตองการ รางกายของเราน้ันเบาควรแกการงาน ควรท่ีเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึง 
ธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ีเรายังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง  
เธอยอมปรารภความเพียรเพือ่ถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึง 
ธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นีว้ตัถุแหงความปรารภความเพียรขอท่ีหา ฯ 
๖. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุท่ียวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ได 
ความบริบูรณแหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการเธอมีความคิดอยางนี้วา  
เราเท่ียวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอ 
แกความตองการ รางกายของเราน้ันมีกําลังควรแกการงาน ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึง 
ธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอ 
ยอมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรม 
ท่ียังมิไดทําใหแจง นีว้ัตถุแหงความปรารภความเพียรขอท่ีหก ฯ 
๗. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก อาพาธเพียงเล็กนอยเกิดข้ึนแกภกิษุ เธอมี 
ความคิดอยางนี้วา อาพาธเล็กนอยนี้เกดิข้ึนแกเราแลว การท่ีอาพาธของเราจะพึงเจริญข้ึนนี้ เปน 
ฐานะท่ีจะมีได ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพ่ือถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมได 
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอยอมปรารภความเพยีรเพ่ือถึงธรรมท่ียังไมถึง  
เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภ 
ความเพยีรขอท่ีเจ็ด ฯ 
๘. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษหุายจากไข หายจากความเปนไขแลวไม 
นาน เธอมีความคิดอยางนีว้า เราหายจากไข หายจากความเปนไขแลวไมนาน การท่ีอาพาธ 
ของเราจะพึงกาํเริบนี้ เปนฐานะท่ีจะมีได ควรท่ีเราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง  
เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภ 
ความเพยีรขอท่ีแปด ฯ  
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[๓๔๕]   ทานวัตถุ ๘ อยาง 
๑. ใหทานเพราะประจวบเหมาะ 
๒. ใหทานเพราะกลัว 
๓. ใหทานโดยคิดวา เขาไดเคยใหแกเรา 
๔. ใหทานโดยคิดวา เขาจักใหแกเรา 
๕. ใหทานโดยคิดวา การใหทานเปนการด ี
๖. ใหทานโดยคิดวา เราหุงตม คนเหลานี้มิไดหุงตม เราหงุตมอยูจะไมใหแกผูท่ีมิ 
      ไดหุงตม ยอมไมสมควร 
๗. ใหทานโดยคิดวา เม่ือเราใหทานนี้ เกยีรติศัพทอันดีงาม ยอมจะระบือไป 
๘. ใหทานเพื่อประดับจิต และเปนบริขารของจิต ฯ 
[๓๔๖]              ทานุปบัติ ๘ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมใหขาว น้ํา ผายาน ดอกไม  
ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพักและส่ิงท่ีเปนอุปกรณแกประทีป เปนทานแกสมณะหรือ 
พราหมณ เขายอมมุงหวังส่ิงท่ีตนถวายไป เขาเห็นกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือ 
คฤหบดีมหาศาล ผูเพรียบพรอมพร่ังพรอม ไดรับการบํารุงบําเรอดวยกามคุณหาอยู เขาจึงคิด 
อยางนี้วา โอหนอเบ้ืองหนา แตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของกษัตริย 
มหาศาลพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล เขาต้ังจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไวอบรม 
จิตนั้นไว จิตของเขาน้ันนอมไปในส่ิงท่ีเลว มิไดรับอบรมเพื่อคุณเบ้ืองสูงยอมเปนไปเพื่อเกิด 
ในท่ีนั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ผูมีอายุท้ังหลาย ความ 
ตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธ์ิ ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมถวายขาว น้ํา  
ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพักและที่เปนอุปกรณแกประทีปเปนทาน 
แกสมณะ หรือพราหมณ เขายอมมุงหวังส่ิงท่ีตนถวายไป เขาไดยนิมาวา พวกเทพเหลาจาตุ 
มหาราชิกา มีอายุยืน มีวรรณะมากดวยความสุขดังนี้ เขาจึงคิดอยางนีว้า โอหนอ เบ้ืองหนา 
แตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเหลาจาตุมหาราชิกา เขาตั้งจิตนั้นไว  
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อบรมจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไว จิตของเขาน้ันนอมไปในส่ิงท่ีเลว มิไดรับอบรมเพื่อคุณเบ้ือง 
สูง ยอมเปนไปเพ่ือเกิดในท่ีนั้น ก็ขอนัน้แล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล  
ผูมีอายุท้ังหลาย ความต้ังใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธ์ิ ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมถวายขาว น้ํา ผา  
ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอนท่ีพักและส่ิงท่ีเปนอุปกรณแกประทีป เปนทานแก 
สมณะหรือพราหมณเขายอมมุงหวังส่ิงท่ีตนถวายไป เขาไดยินมาวา  พวกเทพเหลาดาวดึงสมี 
อายุยืน มีวรรณะ มากดวยความสุขดังนี้ เขาจึงคิดอยางนีว้า โอหนอ เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
กายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลาดาวดึงส เขาต้ังจิตนั้นไว อธิษฐานจิต 
นั้นไว อบรมจตินั้นไว จิตของเขาน้ันนอมไปในส่ิงท่ีเลวมิไดรับอบรมเพือ่คุณเบ้ืองสูง ยอมเปน 
ไปเพื่อเกดิในที่นั้น ก็ขอนัน้แลเรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ผูมีอายุท้ังหลาย  
ความต้ังใจของผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธ์ิ ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมถวายขาว น้ํา ผา  
ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอนท่ีพักและส่ิงท่ีเปนอุปกรณแกประทีป เปนทานแก 
สมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังส่ิงท่ีตนถวายไป เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลายามามีอาย ุ
ยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข ดังนี้ เขาจงึคิดอยางนีว้า โอหนอ เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
กายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลายามา เขาต้ังจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้น 
ไวอบรมจิตนัน้ไว จิตของเขานั้นนอมไปในส่ิงท่ีเลว มิไดอบรมเพ่ือคุณเบ้ืองสูง ยอมเปนไป 
เพื่อเกิดในท่ีนัน้ ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีลผูมีอายุท้ังหลาย  
ความต้ังใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธ์ิ ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมถวายขาว น้ํา ผา  
ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอนท่ีพักและส่ิงท่ีเปนอุปกรณแกประทีปเปนทานแก 
สมณะหรือพราหมณเขายอมมุงหวังส่ิงท่ีตนถวายไปเขาไดยินมาวา พวกเทพเหลาดุสิตามีอาย ุ
ยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข ดังนี้ เขาจงึคิดอยางน้ีวา โอหนอ เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
กายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลาดุสิตา เขาต้ังจตินั้นไว อธิษฐานจิตนั้น 
ไว อบรมจิตนัน้ไวจิตของเขานั้นนอมไปในส่ิงท่ีเลว มิไดรับอบรมเพื่อคุณเบ้ืองสูง ยอมเปน 
ไปเพื่อเกดิในที่นั้น ก็ขอนัน้แล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ผูมีอายุ 
ท้ังหลาย ความต้ังใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธ์ิ ฯ  
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๖. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมถวายขาว น้ํา ผา  
ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพักและส่ิงท่ีเปนอุปกรณแกประทีปเปนทาน 
แกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังส่ิงท่ีตนถวายไป เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลานิมมา 
นรดี มีอายยุืน มีวรรณะ มากดวยความสุข ดังนี้ เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบ้ืองหนา 
แตตายเพราะกายแตกเราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลานมิมานรดี เขาต้ังจิตนั้นไว  
อธิษฐานจิตนัน้ไว อบรมจิตนั้นไว จิตของเขาน้ันนอมไปในส่ิงท่ีเลว มิไดรับอบรมเพื่อคุณเบ้ือง 
สูง ยอมเปนไปเพ่ือเกิดในท่ีนั้น ก็ขอนัน้แล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล  
ผูมีอายุท้ังหลาย ความต้ังใจของผูมีศีลยอมสําเร็จได เพราะเปนของบริสุทธ์ิ ฯ 
๗. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมถวายขาว น้ํา  
ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพักและส่ิงท่ีเปนอุปกรณแกประทีปเปน 
ทานแกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวงัส่ิงท่ีตนถวายไป เขาไดยินมาวาพวกเทพเหลา 
ปรนิมมิตวสวตัดี มีอายุยนื มีวรรณะมากดวยความสุขดังนี ้เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ  
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลาปรนิมมิตวสวัตดี  
เขาต้ังจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไว อบรมจตินั้นไว จิตของเขาน้ันนอมไปในส่ิงท่ีเลว มิไดรับ 
อบรมเพ่ือคุณเบ้ืองสูง ยอมเปนไปเพื่อเกิดในท่ีนั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใช 
สําหรับผูทุศีล ผูมีอายุท้ังหลาย ความต้ังใจของผูมีศีลยอมสําเร็จได เพราะเปนของบริสุทธ์ิ ฯ 
๘. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมถวายขาว น้ํา  
ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพักและส่ิงท่ีเปนอุปกรณแกประทีปเปน 
ทานแกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวงัส่ิงท่ีตนถวายไป เขาไดยินมาวาพวกเทพท่ีนับเนื่อง 
ในหมูพรหม มีอายุยืน มีวรรณะมากดวยความสุขดังนี้ เขาจึงคิดอยางนีว้า โอหนอ เบ้ือง 
หนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพท่ีนับเนื่องในหมูพรหม เขา 
ตั้งจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนัน้ไว อบรมจิตนัน้ไว จิตของเขานั้นนอมไปในส่ิงท่ีเลว มิไดรับอบ 
รมเพ่ือคุณเบ้ืองสูง ยอมเปนไปเพ่ือเกิดในท่ีนั้น ก็ขอนัน้แล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสํา 
หรับผูทุศีล สําหรับคนท่ีปราศจากราคะ ไมใชสําหรับคนที่ยังมีราคะ ผูมีอายุท้ังหลาย ความ 
ตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จได เพราะปราศจากราคะ ฯ  
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[๓๔๗]              โลกธรรม ๘ อยาง 
๑. มีลาภ 
๒. ไมมีลาภ 
๓. มียศ 
๔. ไมมียศ 
๕. นินทา 
๖. สรรเสริญ 
๗. สุข 
๘. ทุกข ฯ 
[๓๔๘]             บริษัท ๘ อยาง 
๑. บริษัทกษัตริย 
๒. บริษัทพราหมณ 
๓. บริษัทคฤหบดี 
๔. บริษัทสมณะ 
๕. บริษัทพวกเทพช้ันจาตุมหาราชิกา 
๖. บริษัทพวกเทพช้ันดาวดึงส 
๗. บริษัทพวกเทพช้ันนิมมานรดี 
๘. บริษัทพรหม ฯ 
[๓๔๙]              อภิภายตนะ ๘ อยาง 
๑. ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปในภายนอกท่ีเล็กมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณ 
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ 
ขอท่ีหนึ่ง ฯ 
๒. ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีใหญมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณ 
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารูเราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ 
ขอท่ีสอง ฯ  
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๓. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกที่เล็กมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณ 
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารูเราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ 
ขอท่ีสาม ฯ 
๔. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกที่ใหญมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณ 
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารูเราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ 
ขอท่ีส่ี ฯ 
๕. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียว 
ลวน มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว หรือวาผาท่ี 
กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนท้ังสองเกล้ียงเขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แม 
ฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน  
มีรัศมีเขียวฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น 
อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ีหา ฯ 
๖. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะเหลือง  
เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง ดอกกรรณิการอันเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง  
หรือวาผาท่ีกําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนท้ังสองเกล้ียง เหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองลวน  
มีรัศมีเหลือง แมฉันใดผูหนึง่มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะ 
เหลืองเหลืองลวน มีรัศมีเหลือง ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานัน้แลว มีความสําคัญ 
อยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภภิายตนะขอท่ีหก ฯ 
๗. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน  
มีรัศมีแดง ดอกหงอนไกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง หรือวาผาท่ีกําเนดิใน 
เมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกล้ียง แดง มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง แมฉันใด  
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง  
ฉันนั้นเหมือนกันครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน 
อภิภายตนะขอท่ีเจ็ด ฯ 
๘. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน  
มีรัศมีขาว ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว หรือวาผาท่ีกําเนิดใน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาท่ี 236 
เมืองพาราณสีมีสวนทั้งสองเกล้ียง ขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว แมฉันใด  
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว  
ฉันนั้นเหมือนกันครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน 
อภิภายตนะขอท่ีแปด ฯ 
[๓๕๐]  วิโมกข ๘ อยาง 
๑. บุคคลเห็นรปูท้ังหลาย อันนี้เปนวิโมกขขอท่ีหนึ่ง ฯ 
๒. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอก อันนี้เปนวิโมกขขอท่ีสอง ฯ 
๓. บุคคลยอมนอมใจไปวาส่ิงนี้งามทีเดียว อันนี้เปนวิโมกขขอท่ีสาม ฯ 
๔. เพราะลวงเสียซ่ึงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไม 
ใสใจซ่ึงนานัตตสัญญา บุคคลยอมเขาถึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาท่ีสุด 
มิไดดังนี้อยู อันนี้เปนวิโมกขขอท่ีส่ี ฯ 
๕. เพราะลวงเสียซ่ึงอาการสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง บุคคลยอมเขาถึงวิญญาณัญ 
จายตนะ ดวยมนสิการวา วญิญาณหาท่ีสุดมิได ดังน้ีอยู อันนี้เปนวิโมกขขอท่ีหา ฯ 
๖. เพราะลวงเสียซ่ึงวิญญาณญัจายตนะโดยประการท้ังปวง บุคคลยอมเขาถึงอากิญ 
จัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร อันนี้เปนวิโมกขขอท่ีหก ฯ 
๗. เพราะลวงเสียซ่ึงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง บุคคลยอมเขาถึงเนวสัญญา 
ยตนะอยู อันนีเ้ปนวิโมกขอท่ีเจ็ด ฯ 
๘. เพราะลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง บุคคลยอมเขาถึง 
สัญญาเวทยิตนิโรธอยู อันนีเ้ปนวิโมกขขอท่ีแปด ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๘ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรง 
เห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราท้ังหมดดวยกนั 
พึงสังคายนาไมพึงแกงแยงกนัในธรรมนั้น การท่ีพรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้นพึง 
เปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน  
เพื่อเกื้อกลู เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย 
จบ หมวด ๘ 
___________  
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หมวด ๙ 
[๓๕๑] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น  
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไว โดยชอบแลวมีอยู พวกเราท้ังหมดดวย 
กัน พึงสังคายนาไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การท่ีพรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนต้ังอยูนานนั้น 
พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน  
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ เปนไฉน ฯ 
อาฆาตวัตถุ ๙ อยาง 
๑. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ไดประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเราแลว 
๒. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนีป้ระพฤติอยูซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา 
๓. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนีจ้ักประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา 
๔. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนีไ้ดประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกบุคคล  ผูเปนท่ีรักเปน 
ท่ีชอบใจของเราแลว 
๕. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนีป้ระพฤติอยูซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักเปน 
ท่ีชอบใจของเรา 
๖. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้จกัประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักเปนท่ี 
ขอบใจของเรา 
๗. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนีไ้ดประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคล ผูไมเปนท่ีรักไมเปน 
ท่ีชอบใจของเราแลว 
๘. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนีป้ระพฤติอยูซ่ึงส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีชอบใจ 
ของเรา 
๙. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้จกัประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักไมเปน 
ท่ีชอบใจของเรา ฯ 
[๓๕๒]               อาฆาตปฏิวินัย ๙ อยาง 
๑. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาไดประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเราแลว  
เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา จะหาไดในบุคคลนั้นแต 
ท่ีไหน  
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๒. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา  
เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา จะหาไดในบุคคลนั้นแต 
ท่ีไหน 
๓. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา  
เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา จะหาไดในบุคคลนั้น 
แตท่ีไหน 
๔. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาไดประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกบุคคล 
ผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราแลว เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาได 
ในบุคคลนั้นแตท่ีไหน 
๕. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกบุคคล 
ผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคล 
นั้นแตท่ีไหน 
๖. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกบุคคล 
ผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคล 
นั้นแตท่ีไหน 
๗. บรรเทาความอาฆาตดวยคิดวา เขาไดประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคลผูไม 
เปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของเราแลว เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหา 
ไดในบุคคลนัน้แตท่ีไหน 
๘. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซ่ึงส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคล 
ผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหา 
ไดในบุคคลนัน้แตท่ีไหน 
๙. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคลผูไม 
เปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติเชนนัน้ จะหาไดใน 
บุคคลนั้นแตท่ีไหน 
[๓๕๓]                สัตตาวาส ๙ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาตางกันเชนพวกมนุษย  
เทวดาบางพวก วินิปาติกะบางพวกนี้สัตตาวาสขอท่ีหนึ่ง ฯ  
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๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกนั มีสัญญาอยางเดียวกัน เชน 
พวกเทพผูนับเนื่องในพวกพรหม ซ่ึงเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้สัตตาวาสขอท่ีสอง ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกนัมีสัญญาตางกัน เชนพวก 
เทพเหลาอาภสัสระ นี้สัตตาวาสขอท่ีสาม ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกนัมีสัญญาอยางเดียวกัน เชน 
พวกเทพเหลาสุภกิณหา นี้สัตตาวาสขอท่ีส่ี ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย มีสัตวพวกหนึ่งไมมีสัญญา ไมรูสึกเสวยอารมณ เชนพวก 
เทพเหลาอสัญญีสัตว นี้สัตตาวาสขอท่ีหา ฯ 
๖. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย มีสัตวพวกหนึ่งเพราะลวงเสียซ่ึงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง  
เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซ่ึงนานัตตสัญญา เขาถึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการ 
วา อากาศท่ีสุดมิได ดังน้ี นีสั้ตตาวาสขอท่ีหก ฯ 
๗. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย มีสัตวพวกหนึ่งเพราะลวงซ่ึงอากาสานัญจายตนะโดยประการ 
ท้ังปวง แลวเขาถึงวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได นี้สัตตาวาสขอท่ีเจ็ด ฯ 
๘. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย มีสัตวพวกหนึ่งเพราะลวงเสียซ่ึงวญิญานัญจายตนะโดยประการ 
ท้ังปวง แลวเขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไรนี้สัตตาวาสขอท่ีแปด ฯ 
๙. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย มีสัตวพวกหนึ่งลวงเสียซ่ึงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง  
แลวเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะดวยมนสิการวา นีส่งบนี่ประณีต นี้สัตตาวาสขอท่ีเกา ฯ 
[๓๕๔]             อขณะอสมัยเพื่อพรหมจริยวาส ๙ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัตใินโลกน้ี และ 
ธรรมท่ีพระองคทรงแสดง ก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู  
เปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว แตบุคคลนี้เขาถึงนรกเสีย นี้มิใชขณะมิใชสมัยเพื่อการอยู 
ประพฤติพรหมจรรยขอท่ีหนึ่ง ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติ 
ในโลก และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึง 
ความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศแตบุคคลนี้เขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานเสีย นี้มิใชขณะมิใช 
สมัยเพ่ือการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ีสอง ฯ  
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๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ 
อุบัติในโลก และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ 
 ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว แตบุคคลนี้เขาถึงวิสัยแหงเปรตเสียนี้มิใช 
สมัยเพ่ือการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ีสาม ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ 
อุบัติในโลก และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ  
ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว แตบุคคลนี้เขาถึงอสุรกายเสียมิใชขณะมินี้มิใชขณะ 
ชิใชสมัยเพ่ือการอยูประพฤตพิรหมจรรยขอท่ีส่ี ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ 
อุบัติในโลก และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ 
 ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว บุคคลน้ีเขาถึงพวกเทพท่ีมีอายยุนืพวกใด 
พวกหนึ่งเสีย นี้มิใชขณะมิใชสมัยเพ่ือการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ีหา ฯ 
๖. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ 
อุบัติในโลก และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ  
ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว แตบุคคลนี้เกิดเสียในปจจนัติมชนบท ใน 
จําพวกชนชาติมิลักขะผูโงเขลา ไรคติของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา นี้มิใชขณะมิใชสมัย 
เพื่อการอยูพระพฤติพรหมจรรยขอท่ีหก ฯ 
๗. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ 
อุบัติในโลก และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ 
 ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว และบุคคลนี้ก็เกิดในมัชฌิมชนบทแตเขา 
เปนคนมิจฉาทิฐิ มีความเหน็วิปริตวาทานท่ีบุคคลใหไมมีผลการบูชาไมมีผล ผลวิบากของกรรม 
ท่ีบุคคลทําดีหรือทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี โอปปาติกะสัตว 
ไมมีในโลก ไมมีสมณพราหมณ ผูดําเนนิไปดี ปฏิบัติชอบแลว กระทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และ 
โลกหนาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลวยังผูอ่ืนใหรู นีมิ้ใชขณะมิใชสมัยเพ่ือการอยูประพฤต ิ
พรหมจรรยขอท่ีเจ็ด ฯ 
๘. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ 
อุบัติในโลก และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ  
ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว และบุคคลนี้ก็เกิดในมัชฌิมชนบทแตเปน  
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คนโงเซอะซะ เปนคนใบ ไมสามารถที่จะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้มิใชขณะมิใช 
สมัยเพ่ือการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ีแปด ฯ 
๙. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจามิไดเสด็จ 
อุบัติในโลก และธรรมท่ีเปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู  
เปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว ก็มิไดมีผูทรงแสดงไว และบุคคลนีเ้กิดในมัชฌิมชนบท เปน 
คนมีปญญาไมเซอะซะ ไมเปนคนใบ สามารถท่ีจะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้มิใช 
ขณะมิใชสมัยเพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ีเกา ฯ 
[๓๕๕]               อนุปุพพวหิาร ๙ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม  
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหง 
จิตใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึนเพราะวิตกวิจารสงบระงับไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและ 
สุขเกิดแตสมาธิอยู ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ มีอุเบกขามีสติ มีสัมปชัญญะ  
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูได 
ฌานนี้เปนผูมีอุเบกขามีสติอยูเปนสุขดังนี้ ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บรรลุจตตุถฌานไมมีทุกขไมมีสุข  
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึงรูปสัญญาโดย 
ประการท้ังปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไปเพราะไมใสใจซ่ึงนานัตตสัญญาเขาถึงอากาสานัญจายตนะ 
ดวยมนสิการวา อากาศหาท่ีสุดมิได ดังนี้อยู ฯ 
๖. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึงอากาสานัญจายตนะ 
โดยประการทัง้ปวง แลวเขาถึงวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได 
 ดังนี้อยู ฯ  
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๗. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึงวิญญาณัญจายตนะ 
โดยประการทัง้ปวง แลวเขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไร ดังนี้อยู ฯ 
๘. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เพราะลวงซ่ึงอากิญจัญญายตนะโดย 
ประการท้ังปวง แลวเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู ฯ 
๙. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานา 
สัญญายตนะโดยประการท้ังปวง แลวเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู ฯ 
[๓๕๖]             อนุปุพพนิโรธ ๙ อยาง 
๑. กามสัญญาของทานผูเขาปฐมฌานยอมดับไป 
๒. วิตกวจิารของทานผูเขาทุติยฌานยอมดบัไป 
๓. ปติของทานผูเขาตติยฌานยอมดับไป 
๔. ลมอัสสาสะและปสสาสะของทานผูเขาจตุตถฌาน ยอมดับไป 
๕. รูปสัญญาของทานผูเขาอากาสานัญจายตนะสมาบัติ ยอมดับไป 
๖. อากาสานัญจายตนสัญญาของทานผูเขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติยอมดับไป 
๗. วิญญาณัญจายตนสัญญาของทานผูเขาอากิญจัญญายตนสมาบัติยอมดับไป 
๘. อากิญจัญญายตนสัญญาของทานผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติยอม 
ดับไป 
๙. สัญญาและเวทนาของทานผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธยอมดับไป ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรู 
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเรา 
ท้ังหมดดวยกนัพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนัน้การท่ีพรหมจรรยนี้พึงยั่งยนืต้ังอยู 
นานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก  
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ฯ 
จบ หมวด ๙ 
___________  
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หมวด ๑๐ 
[๓๕๗] ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น 
เปนพระอรหนัตสันมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบมีอยู พวกเราทั้งหมดดวยกัน 
พึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกนัในธรรมนั้นการท่ีพรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น พึงเปน 
ไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน  
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ เปนไฉน ฯ 
นาถกรณธรรม ๑๐ อยาง 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ สํารวมระวังในพระปาติโมกข  
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอยสมาทานศึกษาอยู 
ในสิกขาบทท้ังหลาย ผูมีอายท้ัุงหลาย แมขอท่ีภิกษเุปนผูมีศีลสํารวมระวังในพระปาติโมกข  
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใน 
สิกขาบทท้ังหลาย นี้เปนนาถกรณธรรม ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุเปนผูมีธรรม อันสดับแลวมาก ทรงธรรม 
ท่ีไดสดับแลว สะสมธรรมท่ีไดสดับแลว ธรรมท่ีงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามใน 
ท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิงเห็นปานนั้น  
อันเธอไดสดับแลวมากทรงไวแลว คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดดีวยความเห็น  
ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภกิษเุปนผูมีธรรมอันสดับแลวมาก ทรงธรรมท่ีไดสดับแลว 
สะสมธรรมท่ีไดสดับแลว ธรรมท่ีงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุดประกาศ 
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิงเห็นปานนั้น อันเธอไดสดับแลว 
มาก  
ทรงไวแลว คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดีดวยความเหน็ นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ 
๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุปนผูมีมิตรดี มีสหายดีมีเพื่อนดี  
ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภกิษเุปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพือ่นดี นี้กเ็ปนนาถกรณธรรม ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมที่กระทํา 
ใหเปนผูวางาย เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนีโดยเบ้ืองขวา ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ี  
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ภิกษเุปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมท่ีกระทําใหเปนผูวางายเปนผูอดทน เปนผูรับอนศุาสนี 
โดยเบ้ืองขวา นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุปนผูขยันไมเกียจครานประกอบดวย 
ปญญาเปนเคร่ืองพิจารณาอันเปนอุบายในกรณียะนั้นๆ สามารถทําสามารถจัดในกรณยีกิจใหญ 
นอยของเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษเุปนคนขยันไมเกียจคราน ประกอบดวยปญญา 
เปนเคร่ืองพิจารณาอันเปนอุบายในกรณยีะนั้นๆ สามารถทํา สามารถจัดในกรณียกิจใหญนอย 
ของเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลาย นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ 
๖. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุปนผูใครในธรรม เจรจานารัก มีความ 
ปราโมทยยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภวินิัย แมขอท่ีภิกษุเปนคนใครในธรรมเจรจานารัก มีความ 
ปราโมทยยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภวินิัย นีก้็เปนนาถกรณธรรม ฯ 
๗. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุปนผูสันโดษดวยจีวรบิณฑบาต  
เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไขตามมีตามได ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ี 
ภิกษเุปนผูสันโดษดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข  
ตามมีตามได นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ 
๘. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม  
เพื่อจะยังกุศลธรรมใหถึงพรอมอยู เปนผูมีเร่ียวแรง มีความบากบั่นม่ันคง ไมทอดธุระในธรรม 
ท่ีเปนกุศล ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุปรารภความเพยีร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อจะยงั 
กุศลธรรมใหถึงพรอม มีเรี่ยวแรงมีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในธรรมท่ีเปนกุศล นี้ก็เปน 
นาถกรณธรรม ฯ 
๙. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุปนผูมีสติ ประกอบดวยสตแิละปญญา 
เคร่ืองรักษาตนอยางยอดเยีย่ม แมส่ิงท่ีทําแลวนาน แมคําท่ีพูดแลวนาน ก็นึกไดระลึกได  
ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภกิษเุปนผูมีสติ ประกอบดวยสตแิละปญญาเคร่ืองรักษาตนอยาง 
ยอดเยี่ยม แมส่ิงท่ีทําแลวนาน แมคําท่ีพูดแลวนาน ก็นึกไดระลึกได นีก้็เปนนาถกรณธรรม ฯ 
๑๐. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา 
ท่ีเห็นความเกดิและความดับอันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ผูมี 
อายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนคนมีปญญา ประกอบดวยปญญาท่ีเห็นความเกดิและความดับ 
อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ  
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[๓๕๘]                 กสิณายตนะ [แดนกสิณ] ๑๐ อยาง 
๑. ผูหนึ่งยอมจําปฐวกีสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบื้องลางเบ้ืองขวาง ตามลําดบัหาประมาณ 
มิได 
๒. ผูหนึ่งยอมจําอาโปกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบื้องลางเบ้ืองขวาง ตามลําดบัหาประมาณ 
มิได 
๓. ผูหนึ่งยอมจําเตโชกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบื้องลางเบ้ืองขวาง ตามลําดบัหาประมาณ 
มิได 
๔. ผูหนึ่งยอมจําวาโยกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบื้องลางเบ้ืองขวาง ตามลําดบัหาประมาณ 
มิได 
๕. ผูหนึ่งยอมจํานีลกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตามลําดับหาประมาณ 
มิได 
๖. ผูหนึ่งยอมจําปตกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตามลําดับหาประมาณ 
มิได 
๗. ผูหนึ่งยอมจําโลหิตกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตามลําดับหาประมาณ 
มิได 
๘. ผูหนึ่งยอมจําโอทาตกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตามลําดับหาประมาณหา 
มิได 
๙. ผูหนึ่งยอมจําอากาสกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตามลําดับหาประมาณ 
มิได 
๑๐. ผูหนึ่งยอมจําวิญญาณกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตามลําดับ 
หาประมาณมิได 
[๓๕๙]อกุศลกรรมบถ ๑๐ อยาง 
๑. ปาณาติบาต                            [การยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป] 
๒. อทินนาทาน                    [การถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให] 
๓. กาเมสุมิจฉาจาร                [การประพฤติผิดในกาม]  
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๔. มุสาวาท                              [พูดเท็จ] 
๕. ปสุณาวาจา                            [พูดสอเสียด] 
๖. ผรุสวาจา                             [พูดคําหยาบ] 
๗. สัมผัปปลาป                    [พูดเพอเจอ] 
๘. อภิชฌา                               [ความโลภอยากไดของเขา] 
๙. พยาบาท                              [ความปองรายเขา] 
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ                     [ความเห็นผิด] 
[๓๖๐]                กุศลกรรมบถ ๑๐ อยาง 
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี                    [เจตนาเคร่ืองเวน จากการยังสัตวมีชีวิตใหตก 
ลวงไป] 
๒. อทินนาทานา เวรมณี                    [เจตนาเคร่ืองเวน จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจา 
ของมิไดให] 
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี                [เจตนาเคร่ืองเวน จากการประพฤติผิดในกาม] 
๔. มุสาวาทา เวรมณี                              [เจตนาเคร่ืองเวน จากการพดูเท็จ] 
๕. ปสุณาย วาจาย เวรมณี                  [เจตนาเคร่ืองเวน จากการพูดสอเสียด] 
๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี                          [เจตนาเคร่ืองเวน จากการพูดคําหยาบ] 
๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี                    [เจตนาเคร่ืองเวน จากการพดูเพอเจอ] 
๘. อนภิชฌา                             [ความไมโลภอยากไดของเขา] 
๙. อัพยาบาท                            [ความไมปองรายเขา] 
๑๐. สัมมาทิฏฐิ                            [ความเหน็ชอบ] 
[๓๖๑]             อริยวาส ๑๐ อยาง 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ 
๑. เปนผูมีองคหาอันละขาดแลว 
๒. เปนผูประกอบดวยองคหก  
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๓. เปนผูมีอารักขาอยางหนึ่ง 
๔. เปนผูมีท่ีพงิส่ี 
๕. เปนผูมีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาเสียแลว 
๖. เปนผูมีการแสวงหาอันสละแลวโดยชอบ 
๗. เปนผูมีความดําริไมขุนมัว 
๘. เปนผูมีกายสังขารสงบระงับ 
๙. เปนผูมีจิตพนวิเศษดีแลว 
๑๐. เปนผูมีปญญาพนวิเศษดีแลว ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวาเปนผูมีองคหาอันละขาดแลว ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีกามฉันทะอันละไดขาดแลว  
มีความพยาบาทอันละไดขาดแลว มีถีนมิทธะอันละไดขาดแลว มิอุทธัจจกุกกุจจะอันละได 
ขาดแลว มีวิจกิิจฉาอันละไดขาดแลว ผูมีอายุท้ังหลายอยางนี้แล ภกิษุช่ือวาเปนผูมีองค 
หาอันละไดขาดแลว ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวาเปนผูประกอบดวยองคหก ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยนัยนตาแลวเปนผูไมดีใจ  
ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ฟงเสียงดวยหูแลวเปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ  
เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ดมกล่ินดวยจมูกแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผู 
วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ล้ิมรสดวยล้ินแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย  
มีสติสัมปชัญญะอยู ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย 
 มีสติสัมปชัญญะอยู รูแจงธรรมดวยใจแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติ 
สัมปชัญญะอยู ผูมีอายุท้ังหลาย อยางนีแ้ล ภิกษุช่ือวาเปนผูประกอบดวยองคหก ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวาเปนผูมีอารักขาอยางหนึง่ ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ ยอมประกอบดวยใจอันมีสติเปนเคร่ือง 
อารักขา ผูมีอายุท้ังหลาย อยางนี้แล ภกิษุช่ือวาเปนผูมีอารักขาอยางหนึ่ง ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวามีท่ีพิงส่ี ฯ  
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ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวเสพของอยางหนึ่ง พิจารณา 
แลวอดกล้ันของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวเวนของอยางหนึ่งพิจารณาแลวบรรเทาของอยางหนึ่ง  
ผูมีอายุท้ังหลาย อยางนีแ้ล ภกิษุช่ือวาเปนผูมีท่ีพิงส่ี ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวาเปนผูมีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทา 
เสียแลว ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สัจจะเฉพาะอยางเปนอันมากของสมณะและพราหมณเปนอันมาก  
ยอมเปนของอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทําใหเบาบรรเทาเสียแลว สละ คลาย ปลอย ละ  
สละคืนเสียหมดส้ินแลว ผูมีอายุท้ังหลายอยางนี้แล ภิกษช่ืุอวาเปนผูมีสัจจะเฉพาะอยาง 
อันบรรเทาเสียแลว ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวาเปนผูมีการแสวงหาอันสละแลวโดยชอบ ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีการแสวงหากามอันละไดขาดแลว  
มีการแสวงหาภพอันละไดขาดแลว มีการแสวงหาพรหมจรรยอันสละคืนแลว ผูมีอาย ุ
ท้ังหลาย อยางนี้แล ภกิษุช่ือวาเปนผูมีการแสวงหาอันสละแลวโดยชอบ ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวาเปนผูมีความดําริไมขุนมัว ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ เปนผูละความดําริในทางกามไดขาดแลว 
 เปนผูละความดําริในทางพยาบาทไดขาดแลว เปนผูละความดําริในทางเบียดเบียนไดขาดแลว ผูมีอายุ 
ท้ังหลาย อยางนี้แล ภกิษุช่ือวาเปนผูมีความดําริไมขุนมัว ฯ 
ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวาเปนผูมีกายสังขารสงบระงับ ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข  
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุกเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ  
ผูมีอายุท้ังหลาย อยางนีแ้ล ภกิษุช่ือวาเปนผูมีกายสังขารสงบระงับ ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวาเปนผูมีจิตพนวิเศษดีแลว ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ มีจิตพนแลวจากราคะมีจติพนแลวจาก 
โทสะ มีจิตพนแลวจากโมหะ ผูมีอายุท้ังหลาย อยางนี้แลภิกษุช่ือวาเปนผูมีจิตพนวิเศษดี 
แลว ฯ 
ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวาเปนผูมีปญญาพนวิเศษดีแลว ฯ  
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ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดวา ราคะอันเราละไดแลว  
ถอนรากข้ึนเสียไดแลว กระทําใหเปนดุจตนตาลอันไมมีท่ีตั้งแลวทําใหเปนของไมมีแลว  
มีอันไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา โทสะอันเราละไดแลวถอนรากข้ึนเสียไดแลว กระทําให 
เปนดุจตนตาลอันไมมีท่ีตั้งแลว ทําใหเปนของไมมีแลว มีอันไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา  
โมหะอันเราละไดแลว ถอนรากข้ึนเสียไดแลว กระทําใหเปนดจุตนตาลอันไมมีท่ีตั้งแลว ทําให 
เปนของไมมีแลวมีอันไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา ผูมีอายุท้ังหลาย อยางนี้แล ภกิษุช่ือวา 
เปนผูมีปญญาพนวิเศษดีแลว ฯ 
[๓๖๒]              อเสกขธรรม ๑๐ อยาง 
๑. ความเหน็ชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
๒. ความดําริชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
๓. เจรจาชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
๔. การงานชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
๕. การเล้ียงชวีิตชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
๖. ความเพยีรชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
๗.  ความระลึกชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
๘. ความต้ังใจชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
๙. ความรูชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
๑๐. ความหลุดพนชอบท่ีเปนของพระอเสขะ ฯ 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรู 
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไวชอบแลว พวกเราท้ังหมด 
ดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกนั การท่ีพรหมจรรยนี้ยั่งยืนต้ังอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อ 
ประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมากเพ่ืออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล  
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
จบ หมวด ๑๐ 
____________  
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[๓๖๓] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเสดจ็ลุกข้ึนแลวตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดีละ  
ดีละ สารีบุตร ดูกรสารีบุตร เธอไดภาษิตสังคีติปริยายแกภกิษุท้ังหลาย เปนการดีแลว  
ดังนี้ ทานพระสารีบุตร ไดกลาวสังคีติปริยายนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย และภกิษ ุ
เหลานั้นตางดใีจ ช่ืนชมภาษติของทานพระสารีบุตรแลว ดังนี้แล ฯ 
จบ สังคีติสูตร ท่ี ๑๐ 
_________________  
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๑๑. ทสุตตรสูตร (๓๔) 
___________________ 
[๓๖๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษสุงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูปประทับอยู  
ณ ฝงสระโบกขรณี ช่ือคัคครา เขตนครจัมปา ณ ท่ีนั้น ทานพระสารีบุตรเรียกภกิษุท้ังหลาย 
แลว ภกิษพุวกนั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา 
[๓๖๕] เราจกักลาวธรรมอยางสูงสิบหมวด สําหรับ 
เปล้ืองกิเลสเคร่ืองรอยรัดท้ังหมด เพื่อถึง 
พระนิพพาน เพื่อกระทําท่ีสุดแหงทุกข ฯ 
[๓๖๖] ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมอยางหนึ่งมีอุปการะมาก ธรรมอยางหนึ่งควรใหเจริญ  
ธรรมอยางหนึง่ควรกําหนดรู ธรรมอยางหนึ่งควรละ ธรรมอยางหนึ่งเปนไปในสวนขางเส่ือม  
ธรรมอยางหนึง่เปนไปในสวนขางวิเศษ ธรรมอยางหนึ่งแทงตลอดไดยาก ธรรมอยางหนึ่งควร 
ใหบังเกดิข้ึน ธรรมอยางหนึง่ควรรูยิ่ง ธรรมอยางหนึ่งควรทําใหแจง ฯ 
[๓๖๗] ธรรมอยางหนึ่งท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน คือความไมประมาทในกุศลธรรม 
ท้ังหลาย นี้ธรรมอยางหนึ่งท่ีมีอุปการะมาก ฯ 
[๓๖๘] ธรรมอยางหนึ่งท่ีควรใหเจริญเปนไฉน คือกายคตาสติอันประกอบดวยความ 
สําราญ นี้ธรรมอยางหนึ่งท่ีควรใหเจริญ ฯ 
[๓๖๙] ธรรมอยางหนึ่งท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน คือผัสสะท่ียังมีอาสวะมีอุปาทาน  
นี้ธรรมอยางหนึ่งท่ีควรกําหนดรู ฯ 
[๓๗๐] ธรรมอยางหนึ่งท่ีควรละเปนไฉน คืออัสมิมานะ นี้ธรรมอยางหนึ่งท่ี 
ควรละ ฯ 
[๓๗๑] ธรรมอยางหนึ่งท่ีเปนไปในสวนขางเส่ือมเปนไฉน คือการกระทําไวในใจ 
โดยไมแยบคาย นี้ธรรมอยางหน่ึงท่ีเปนไปในสวนขางเส่ือม ฯ  
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[๓๗๒] ธรรมอยางหนึ่งท่ีเปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือการกระทําไวในใจ 
โดยแยบคาย นี้ธรรมอยางหนึ่งท่ีเปนไปในสวนขางดี ฯ 
[๓๗๓] ธรรมอยางหนึ่งท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน คือเจโตสมาธิเปนอนันตริก   
นี้ธรรมอยางหนึ่งท่ีแทงตลอดไดยาก ฯ 
[๓๗๔] ธรรมอยางหนึ่งท่ีควรใหบังเกดิข้ึนเปนไฉน คือญาณท่ีไมกําเริบนี้ธรรม 
อยางหนึ่งท่ีควรใหบังเกดิข้ึน ฯ 
[๓๗๕] ธรรมอยางหนึ่งท่ีควรรูยิ่งเปนไฉน คือสัตวท้ังหลายท้ังปวงมีอาหารเปนท่ีตั้ง  
นี้ธรรมอยางหนึ่งท่ีควรรูยิ่ง ฯ 
[๓๗๖] ธรรมอยางหนึ่งท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน คือเจโตวิมุตติอันไมกําเริบ นี้ธรรม 
อยางหนึ่งท่ีควรทําใหแจง ฯ 
ธรรมท้ังสิบดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาดไมเปน 
อยางอ่ืน อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
[๓๗๗] ธรรม ๒ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๒ อยางควรใหเจริญ ธรรม๒ อยางควร 
กําหนดรู ธรรม ๒ อยางควรละ ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวนขางเส่ือม ธรรม ๒ อยางเปนไป 
ในสวนขางวิเศษ ธรรม ๒ อยางแทงตลอดไดยากธรรม ๒ อยางควรใหบังเกิดข้ึน ธรรม  
๒ อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๒ อยางควรทําใหแจง ฯ 
[๓๗๘] ธรรม ๒ อยางท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน คือ สติ ๑ สัมปชัญญะ ๑ธรรม  
๒ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ 
[๓๗๙] ธรรม ๒ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน คือ สมถะ ๑ วิปสนา ๑ธรรม ๒ อยาง 
เหลานี้ควรใหเจริญ ฯ 
[๓๘๐] ธรรม ๒ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน คือ นาม ๑ รูป ๑ ธรรม๒ อยาง 
เหลานี้ควรกําหนดรู ฯ 
[๓๘๑] ธรรม ๒ อยางท่ีควรละเปนไฉน คือ อวิชชา ๑ ภวตัณหา ๑ธรรม ๒ อยาง 
เหลานี้ควรละ ฯ  
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[๓๘๒] ธรรม ๒ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเส่ือมเปนไฉน คือ ความเปนผูวายาก ๑  
ความเปนผูมีมิตรช่ัว ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานี้ เปนไปในสวนขางเส่ือม ฯ 
[๓๘๓] ธรรม ๒ อยางท่ีเปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือความเปนผูวางาย ๑  
ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ 
[๓๘๔] ธรรม ๒ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน คือ ส่ิงใดเปนเหตุปจจัยเพ่ือ 
ความเศราหมองของเหลาสัตว ๑ ส่ิงใดเปนเหตุ เปนปจจัยเพ่ือความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว ๑  
ธรรม ๒ อยางเหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ 
[๓๘๕] ธรรม ๒ อยางท่ีควรใหบังเกดิข้ึนเปนไฉน คือ ญาณ ๒ ไดแกญาณใน 
ความส้ินไป ๑ ญาณในความไมบังเกิดข้ึน ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานี้ควรใหบังเกิดข้ึน ฯ 
[๓๘๖] ธรรม ๒ อยางท่ีควรรูยิ่งเปนไฉน คือ ธาตุ ๒ ไดแกสังขตธาตุ ๑อสังขต 
ธาตุ ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯ 
[๓๘๗] ธรรม ๒ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน คือ วิชชา ๑ วิมุตติ ๑ธรรม ๒  
เหลานี้ควรทําใหแจง ฯ 
ธรรมท้ังยี่สิบดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาดไมเปน 
อยางอ่ืน อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
[๓๘๘] ธรรม ๓ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๓ อยางควรใหเจริญ ธรรม๓ อยางควร 
กําหนดรู ธรรม ๓ อยางควรละ ธรรม ๓ อยางเปนไปในสวนขางเส่ือมธรรม ๓ อยางเปนไป 
ในสวนขางวิเศษ ธรรม ๓ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม๓ อยางควรใหบังเกิดข้ึน ธรรม ๓ 
 อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๓ อยางควรทําใหแจง ฯ 
[๓๘๙] ธรรม ๓ อยางท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน คือ การคบหาสัตบุรุษ ๑การฟงธรรม 
ของสัตบุรุษ ๑ การปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรม ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ 
[๓๙๐] ธรรม ๓ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน คือ สมาธิ ๓ ไดแกสมาธิมีวิตกมวีิจาร ๑ 
 สมาธิไมมีวิตกมีแตวิจาร ๑ สมาธิไมมีวิตกไมมีวจิาร ๑ ธรรม๓ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ 
[๓๙๑] ธรรม ๓ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน คือ เวทนา ๓ ไดแกสุขเวทนา ๑ 
ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานีค้วรกําหนดรู ฯ  
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[๓๙๒] ธรรม ๓ อยางท่ีควรละเปนไฉน คือ ตัณหา ๓ ไดแกกามตณัหา ๑ 
ภวตัณหา ๑ วภิวตัณหา ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้ควรละ ฯ 
[๓๙๓] ธรรม ๓ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเส่ือมเปนไฉน คือ อกุศลมูล๓ ไดแก 
อกุศลมูลคือโลภะ ๑ อกุศลมูลคือโทสะ ๑ อกุศลมูลคือโมหะ ๑ ธรรม๓ อยางเหลานีเ้ปนไป 
ในสวนขางเส่ือม ฯ 
[๓๙๔] ธรรม ๓ ท่ีเปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือกศุลมูล ๓ อยาง 
ไดแกกุศลมูลคืออโลภะ ๑ กศุลมูลคืออโทสะ ๑ กุศลมูลคือ อโมหะ ๑ ธรรม๓ อยาง 
เหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ 
[๓๙๕] ธรรม ๓ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน คือธาตุเปนท่ีตั้งแหงความสลัด 
ออก ๓ คือเนกขัมมะเปนท่ีถายถอนกาม ๑ อรูปเปนท่ีถายถอนรูป ๑นโิรธเปนท่ีถายถอนส่ิงท่ี 
เกิดแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อาศัยเหตุเกิดข้ึนแลวอยางใดอยางหน่ึง ๑ ธรรม ๓ อยาง 
เหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ 
[๓๙๖] ธรรม ๓ อยางท่ีควรใหบังเกดิข้ึนเปนไฉน คือญาณ ๓ ไดแกอตีตังสญาณ ๑  
อนาคตังสญาณ ๑ ปจจุปนนงัสญาณ ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้ควรใหบังเกิดข้ึน ฯ 
[๓๙๗] ธรรม ๓ อยางท่ีควรรูยิ่งเปนไฉน คือธาตุ ๓ ไดแกกามธาตุ ๑รูปธาตุ ๑  
อรูปธาตุ ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้ ควรรูยิ่ง ฯ 
[๓๙๘] ธรรม ๓ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน คือวิชชา ๓ ไดแกวิชชาคือความรู 
ระลึกถึงชาติหนหลังได ๑ (ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ) วิชชาคือความรูในการจุติและอุปบัติของ 
สัตวท้ังหลาย ๑ (จุตูปปาตญาณ) วิชชาคือความรูในความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ๑ (อาสวัก 
ขยญาณ) ธรรม ๓ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ 
ธรรมท้ัง ๓๐ ดังพรรณนามาน้ี เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาดไมเปน 
อยางอ่ืน อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
[๓๙๙] ธรรม ๔ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๔ อยางควรเจริญ ธรรม๔ อยางควร 
กําหนดรู ธรรม ๔ อยางควรละ ธรรม ๔ อยางเปนไปในสวนขางเส่ือมธรรม ๔ อยางเปนไปใน 
สวนขางวิเศษ ธรรม ๔ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๔อยางควรใหบังเกดิข้ึน ธรรม ๔ อยาง 
ควรรูยิ่ง ธรรม ๔ อยางควรกระทําใหแจง ฯ  
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[๔๐๐] ธรรม ๔ อยางท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน คือจักร ๔ ไดแกการอยูในประเทศ 
อันสมควร ๑ การคบสัตบุรุษ ๑ การตั้งตนไวชอบ ๑ ความเปนผูมีบุญกระทําไวแลวในปาง 
กอน ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานีมี้อุปการะมาก ฯ 
[๔๐๑] ธรรม ๔ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน คือสติปฏฐาน ๔ ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย 
 ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ  
มีสติ พึงกําจัดความยินดีความยินรายในโลกเสียได ๑พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู  
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดความยินดีความยินรายในโลกเสียได ๑ พิจารณา 
เห็นจิตในจติเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดความยินดีความยนิราย 
ในโลกเสียได ๑พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ  
มีสติ พึงกําจัดความยินดีความยินรายในโลกเสียได ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ 
[๔๐๒] ธรรม ๔ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน คืออาหาร ๔ ไดแกกวฬิงการาหาร   
ท่ีหยาบหรือละเอียด ๑ ผัสสาหาร ๑ มโนสัญเจตนาหาร  ๑ วิญาณาหาร ๑ ธรรม ๔ อยาง 
เหลานี้ควรกําหนดรู ฯ 
[๔๐๓] ธรรม ๔ อยางท่ีควรละเปนไฉน คือโอฆะ ๔ ไดแกโอฆะคือกาม ๑ โอฆะ 
คือภพ ๑ โอฆะคือทิฐิ ๑ โอฆะคืออวิชชา ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้ควรละ ฯ 
[๔๐๔] ธรรม ๔ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเส่ือมเปนไฉน คือ โยคะ ๔ไดแกโยคะ 
คือกาม โยคะคือภพ โยคะคือทิฐิ โยคะ คืออวิชชา ธรรม ๔ อยางเหลานีเ้ปนไปในสวน 
ขางเส่ือม ฯ 
[๔๐๕] ธรรม ๔ อยางท่ีเปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือความพราก๔ ไดแก 
ความพรากจากกาม ๑ ความพรากจากภพ ๑ ความพรากจากทิฐิ ๑ ความพรากจากอวชิชา ๑ 
 ธรรม ๔ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางวิเศษ ฯ 
[๔๐๖] ธรรม ๔ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน คือสมาธิ ๔ ไดแก สมาธิเปนไป 
ในสวนขางเส่ือม ๑ สมาธิเปนไปในสวนขางทรงอยู ๑ สมาธิเปนไปในสวนขางวิเศษ ๑  
สมาธิเปนไปในสวนขางแทงตลอด ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้รูไดยาก ฯ 
[๔๐๗] ธรรม ๔ อยางท่ีควรใหบังเกดิข้ึนเปนไฉน คือญาณ ๔ ไดแก  ญาณในธรรม ๑  
ญาณในความคลอยตาม ๑ ญาณในความกําหนด ๑ ญาณในสมมติ ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้ 
ควรใหบังเกิดข้ึน ฯ  
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[๔๐๘] ธรรม ๔ อยางท่ีควรรูยิ่งเปนไฉน คือ อริยสัจ ๔ ไดแกทุกขอริยสัจ ๑  
ทุกขสมุทัยอริยสัจ ๑ ทุกขนโิรธอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธคามีนีปฏิปทาอริยสัจ ๑ ธรรม ๔ อยาง 
เหลานี้ควรรูยิง่ ฯ 
[๔๐๙] ธรรม ๔ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน คือสามัญผล ๔ ไดแก  โสดาปตติผล ๑  
สกทาคามิผล ๑ อนาคามิผล ๑ อรหัตตผล ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้ควรกระทําใหแจง ฯ 
ธรรมท้ังส่ีสิบดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมเปนอยางอ่ืน  ไมผิดพลาด  
อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
[๔๑๐] ธรรม ๕ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๕ อยางควรใหเจริญ ธรรม๕ อยางควร 
กําหนดใหรู ธรรม ๕ อยางควรละ ธรรม ๕ อยางเปนไปในสวนขางเส่ือม ธรรม ๕ อยางเปน 
ไปในสวนขางวิเศษ ธรรม ๕ อยางแทงตลอดไดยากธรรม ๕ อยางควรใหบังเกิดข้ึน ธรรม  
๕ อยางควรรูยิง่ ธรรม ๕ อยางควรทําใหแจง ฯ 
[๔๑๑] ธรรม ๕ อยางท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน คือองคเปนท่ีตั้งแหงความเพยีร ๕ คือ  
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้เปนผูมีศรัทธาเช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคต 
วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึง 
พรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืน 
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ๑ 
เปนผูมีอาพาธนอย มีทุกขนอย ประกอบดวยไฟธาตุมีผลสมํ่าเสมอ ไมเย็นนกัไมรอนนัก  
พอปานกลาง ควรแกการตั้ง ความเพยีร ๑ เปนผูไมโออวด ไมมีมายากระทําตนใหแจงตาม 
เปนจริงในพระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจรรยผูเปนวิญู ๑เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละ 
อกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรมมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระใน 
กุศลธรรม ๑ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา อันเหน็ความเกดิและความดับเปนอริยะ เปน 
ไปเพื่อความแทงตลอดอันจะใหถึงความส้ินทุกข โดยชอบ ๑ ธรรม ๕ อยางเหลานี้มีอุปการะ 
มาก ฯ 
[๔๑๒] ธรรม ๕ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน คือสัมมาสมาธิ อันประกอบดวยองค ๕  
ไดแกปติแผไป ๑ สุขแผไป ๑ การกําหนดใจผูอ่ืนแผไป ๑แสงสวางแผไป ๑ นิมิตเปนเคร่ือง 
พิจารณา ๑ ธรรม ๕ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ 
[๔๑๓] ธรรม ๕ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน คืออุปาทานขันธ ๕ ไดแกอุปาทาน 
ขันธคือรูป อุปาทานขันธคือเวทนา อุปาทานขันธคือสัญญา อุปาทานขันธคือสังขาร อุปาทาน 
ขันธคือวิญญาณ ธรรม ๕ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ  
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[๔๑๔] ธรรม ๕ อยางท่ีควรละเปนไฉน คือนิวรณ ๕ ไดแกกามฉันทนวิรณ ๑ 
 พยาปาทนวิรณ ๑ ถีนมิทธนวิรณ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑ วจิิกจิฉานิวรณ ๑ ธรรม ๕ อยาง 
เหลานี้ควรละ ฯ 
[๔๑๕] ธรรม ๕ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเส่ือมเปนไฉน คือเจโตขีลธรรม ๕ ดูกร 
ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุในพระศาสนาน้ียอมเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจไปไมเล่ือมใสใน 
พระศาสดา จติของภิกษนุั้นยอมไมนอมไปเพ่ือความเพยีร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ 
เพียรไมขาดสาย เพื่อความตัง้ม่ัน ภิกษุใดยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมไป ไมเล่ือมใสใน 
พระศาสดา จติของภิกษนุั้นยอมไมนอมไปเพ่ือความเพยีร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ 
เพียรไมขาดสาย เพื่อความตัง้ม่ัน จิตของภกิษุใดยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความ 
ประกอบเนืองๆเพื่อความเพยีรไมขาดสาย เพื่อความต้ังม่ัน อันนี้เปนเจโตขีลธรรมขอท่ีหนึ่ง ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจไป ไมเล่ือมใสในพระธรรม ...          
ในพระสงฆ ... ในความศึกษา ... ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูโกรธ มีใจไมแชมช่ืน ขัดใจ มีใจกระดาง ในเพ่ือนพรหมจรรย  
ภิกษใุดเปนผูโกรธ มีใจไมแชมช่ืน ขัดใจ มีใจกระดาง ในเพ่ือนพรหมจรรย จิตของภกิษุนั้น 
ยอมไมนอมไปเพ่ือความเพยีร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความเพยีรไมขาดสาย เพื่อความ 
ตั้งม่ัน จิตของภิกษใุดยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ความประกอบเนืองๆ เพื่อความไม 
ขาดสาย เพื่อความต้ังม่ันอันนี้เปนเจโตขีลธรรมขอท่ี ๕ ธรรม ๕ อยางเหลานี้เปนไปในสวน 
ขางเส่ือม ฯ 
[๔๑๖] ธรรม ๕ อยางท่ีเปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คืออินทรีย ๕  ไดแกอินทรีย  
คือศรัทธา ๑ อินทรียคือวิริยะ ๑ อินทรีย คือสติ ๑ อินทรียคือสมาธิ ๑ อินทรียคือปญญา ๑  
ธรรม ๕ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ 
[๔๑๗] ธรรม ๕ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน คือธาตุเปนท่ีตั้งแหงความถาย 
ถอน ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ กระทําไวในใจซ่ึงกามท้ังหลาย จิต 
ยอมไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปในกามทั้งหลาย แตเม่ือเธอกระทําไวในใจ 
ซ่ึงเนกขัมมะ จิตยอมแลนไป เล่ือมใส ตั้งอยูนอมไปในเนกขัมมะ จิตของเธอดําเนินไป  
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ดีแลว อบรมดแีลว ออกไปดแีลวพนดีแลว พรากแลวจากกามท้ังหลาย อาสวะเหลาใด 
บังเกิดข้ึนเพราะกามเปนปจจัย มีความทุกขและความเรารอน เธอพนแลวจากอาสวะเหลานั้น 
 ไมตองเสวยเวทนานัน้ อันนี้พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนท่ีถายถอนกามท้ังหลาย ฯ 
อีกขอหนึ่ง เม่ือภิกษกุระทําไวในใจซ่ึงความพยาบาท จิตยอมไมแลนไป ไมเล่ือมใส  
ไมตั้งอยู ไมนอมไปในความพยาบาท แตเม่ือเธอกระทําไวในใจซ่ึงความไมพยาบาท จิตยอม 
แลนไป เล่ือมใสต้ังอยู นอมไปในความไมพยาบาทจิตของเธอดําเนินไปดีแลว อบรม 
ดีแลว ออกไปดีแลว พรากแลวจากความพยาบาทอาสวะเหลาใดบังเกิดข้ึน เพราะความพยา 
บาทเปนปจจยั มีความทุกขและความเรารอน เธอพนจากอาสวะเหลานัน้ ไมตองเสวยเวทนา 
นั้น อันนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสวา เปนท่ีถายถอนความพยาบาท ฯ 
อีกขอหนึ่ง เม่ือภิกษกุระทําไวในใจซ่ึงความเบียดเบียน จติยอมไมแลนไปไมเล่ือมใส  
ไมตั้งอยู ไมนอมไปในความเบียดเบียน แตเม่ือเธอกระทําไวในใจซ่ึงความไมเบียดเบียน จิต 
ยอมแลนไป เล่ือมใส ตั้งอยู นอมไปในความไมเบียดเบียน จิตของเธอดาํเนินไปดีแลว  
อบรมดีแลว ออกไปดีแลว พนดีแลวพรากแลวจากความเบียดเบียน อาสวะเหลาใดบังเกิด 
ข้ึน เพราะความเบียดเบียนเปนปจจยั มีความทุกขและความเรารอน เธอพนแลวจากอาสวะ 
เหลานั้น ไมตองเสวยเวทนานั้น อันนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสวา เปนท่ีถายถอนความเบียดเบียน ฯ 
อีกขอหนึ่ง เม่ือภิกษกุระทําไวในใจซ่ึงรูปท้ังหลาย จิตยอมไมแลนไปไมเล่ือมใส  
ไมตั้งอยู ไมนอมไปในรูปท้ังหลาย แตเม่ือเธอกระทําไวในใจซ่ึงอรูป จติยอมแลนไป เล่ือมใส  
ตั้งอยู นอมไปในอรูป จิตของเธอดําเนินไปดีแลว อบรมดแีลว ออกไปดแีลว พนดีแลว  
พรากแลวจากรูปท้ังหลาย อาสวะเหลาใดบังเกิดข้ึน เพราะรูปเปนปจจยั มีความทุกขและความ 
เรารอน เธอพนแลวจากอาสวะเหลานั้น ไมตองเสวยเวทนานั้น อันนี้พระผูมีพระภาคตรัสวา 
เปนท่ีถายถอนรูปท้ังหลาย ฯ 
อีกขอหนึ่ง เม่ือภิกษกุระทําไวในใจซ่ึงกายของตน จิตยอมไมแลนไปไมเล่ือมใส ไม 
ตั้งอยู ไมนอมไปในกายของตน แตเม่ือเธอกระทําไวในใจซ่ึงความดบกายของตน จิตยอมแลนไป 
เล่ือมใส ตั้งอยู นอมไปในความดับกายของตน จิตของเธอดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว  
ออกไปดีแลว พนดีแลวพรากแลวจากกายของตน อาสวะเหลาใดบังเกดิข้ึนเพราะกายของตน 
เปนปจจยั มีความทุกขและความเรารอน เธอพนแลวจากอาสวะเหลานัน้ ไมตองเสวยเวทนานั้น  
อันนี้พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนท่ีถายถอนกายของตน  ธรรม ๕ อยางเหลานี้รูไดยาก ฯ  
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[๔๑๘] ธรรม ๕ อยางท่ีควรใหบังเกดิข้ึนเปนไฉน คือสัมมาสมาธิประกอบดวย 
ญาณ ๕ ไดแกญาณบังเกิดข้ึนเฉพาะตนวา สมาธินี้มีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป ๑  
ญาณบังเกิดข้ึนเฉพาะตนวา สมาธินี้เปนอริยะไมมีอามิส ๑ญาณบังเกดิข้ึนเฉพาะตนวา สมาธิ 
นี้อันบุรุษผูไมต่ําชาเสพแลว ๑ ญาณบังเกดิข้ึนเฉพาะตนวา สมาธินี้สงบ ประณีต มีปฏิปส 
สัทธิอันไดแลว ถึงความเปนธรรมเอกผุดข้ึน และมิใชขมข่ีหามดวยจิตเปนสสังขาร ญาณ 
บังเกิดข้ึนเฉพาะตนวา ก็เรานั้น มีสติ เขาสมาธินี้ และมีสติ ออกจากสมาธินี้ ๑ ธรรม ๕  
อยางเหลานี้ควรใหบังเกิดข้ึน ฯ 
[๔๑๙] ธรรม ๕ อยางท่ีควรรูยิ่งเปนไฉน คือวิมุตตายตนะ ๕ ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย  
พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึ่ง แสดงธรรมแกภกิษใุนพระธรรม 
วินัยนี้ ภกิษยุอมรูอรรถทั่วถึง รูธรรมท่ัวถึงในธรรมนั้นตามท่ีทานแสดง เม่ือเธอรูอรรถท่ัวถึง  
รูธรรมท่ัวถึง ปราโมทยยอมเกิด เม่ือปราโมทย ปติยอมเกิด เม่ือมีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ  
กายสงบยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน นี้เปนวิมุตตายตนะขอท่ีหนึ่ง ฯ 
อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึง่  มิไดแสดง 
ธรรมแกภิกษุเลย แตวาภิกษอ่ืุนแสดงธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาแกผูอ่ืนโดยพิสดาร เธอยอมรู 
อรรถทั่วถึง รูธรรมท่ัวถึงในธรรมนั้น ตามท่ีภิกษแุสดงธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาแกผูอ่ืนโดย 
พิสดาร เม่ือเธอรูอรรถท่ัวถึง รูธรรมท่ัวถึง ปราโมทยยอมเกิด เม่ือปราโมทย ปติยอมเกิด  
เม่ือมีใจกอปรดวยปติกายยอมสงบ กายสงบยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน นีเ้ปน 
วิมุตตายตนะขอท่ีสอง ฯ 
อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึง่  มิไดแสดง 
ธรรมแกภิกษุเลย ภิกษุอ่ืนก็มิไดแสดงธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาแกผูอ่ืนโดยพิสดาร แตวา 
กระทําการสาธยายธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาโดยพิสดารเธอยอมรูอรรถทั่วถึง รูธรรมท่ัวถึงใน 
ธรรมนั้น ตามท่ีภิกษกุระทําการสาธยายธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาโดยพิสดาร เม่ือเธอรูอรรถ 
ท่ัวถึง รูธรรมท่ัวถึง ปราโมทยยอมเกิด เม่ือปราโมทย ปติยอมเกดิ เม่ือมีใจกอปรดวยปติ  
กายยอมสงบ กายสงบยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุขจิตยอมต้ังม่ัน นี้เปนวิมุตตายตนะขอท่ีสาม ฯ 
อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึง่  มิไดแสดง 
ธรรมแกภิกษุเลย ภิกษุอ่ืนก็มิไดแสดงธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาแกผูอ่ืนโดยพิสดาร และมิได  
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กระทําการสาธยายธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาโดยพิสดาร แตวาเธอตรึกตามตรองตาม เพงตาม  
ซ่ึงธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาดวยจิต เพงตามดวยใจ เธอยอมรูอรรถทั่วถึง รูธรรมท่ัวถึงใน 
ธรรมนั้น ตามท่ีเธอตรึกตาม ตรองตาม ซ่ึงธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาดวยจิต เพงตามดวยใจ 
เม่ือเธอรูอรรถท่ัวถึง รูธรรมท่ัวถึง ปราโมทยยอมเกิด เม่ือปราโมทย ปติยอมเกดิ เม่ือมีใจ 
กอปรดวยปติ กายยอมสงบ กายสงบยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุขจิตยอมต้ังม่ัน นี้เปนวิมุต 
ตายตนะขอท่ีส่ี ฯ 
อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึง่ มิไดแสดง 
ธรรมแกภิกษุเลย ภิกษุอ่ืนก็มิไดแสดงธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาแกผูอ่ืนโดยพิสดาร และมิได 
กระทําการสาธยายธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาโดยพิสดาร และเธอมิไดตรึกตาม ตรองตาม ซ่ึง 
ธรรมท่ีไดฟงไดเรียนมาดวยจิต มิไดเพงตามดวยใจ แตวาสมาธินิมิตอยางใดอยางหน่ึงท่ีภิกษนุั้น 
เรียนดแีลว กระทําไวในใจดแีลว ทรงไวดแีลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เธอยอมรูอรรถ 
ท่ัวถึงรูธรรมท่ัวถึงในธรรมนัน้ โดยประการท่ีสมาธินิมิตอยางใดอยางหน่ึงท่ีเธอเรียนดีแลว  
กระทําไวในใจดีแลว ทรงไวดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เม่ือเธอรูอรรถท่ัวถึง รูธรรม 
ท่ัวถึง ปราโมทยยอมเกิด เม่ือปราโมทย ปติยอมเกดิ เม่ือมีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ  
กายสงบยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน นี้เปนวิมุตตายตนะขอท่ีหา ธรรม ๕ อยาง 
เหลานี้ควรรูยิง่ ฯ 
[๔๒๐] ธรรม ๕ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน คือธรรมขันธ ๕ ไดแก สีลขันธ ๑  
สมาธิขันธ ๑ ปญญาขันธ ๑ วิมุตติขันธ ๑ วิมุตติญาณทัสสนขันธ ๑ธรรม ๕ อยางเหลานี้ 
ควรทําใหแจง ฯ 
ธรรมท้ัง ๕๐ อยางดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอนไมผิดพลาด ไมเปน 
อยางอ่ืน อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
[๔๒๑] ธรรม ๖ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๖ อยางควรใหเจริญ ธรรม ๖ อยางควร 
กําหนดรู ธรรม ๖ อยางควรละ ธรรม ๖ อยางเปนไปในสวนขางเส่ือมธรรม ๖ อยางเปนไป 
ในสวนขางเจริญ ธรรม ๖ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๖ อยางควรใหบังเกิดขึ้น ธรรม ๖ อยาง 
ควรรูยิ่ง ธรรม ๖ อยางควรทําใหแจง ฯ 
[๔๒๒] ธรรม ๖ อยางท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน ไดแกสาราณียธรรม ๖ คือ ดูกร 
ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้เขาไปต้ังกายกรรม ประกอบดวยเมตตาในเพ่ือนพรหม 
จรรยท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง แมนีก้็เปนสาราณยีธรรม กระทําใหเปนท่ีรัก ใหเปนท่ี  
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เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกนัเพื่อความไมวิวาทกนั เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อ 
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเขาไปต้ังวจกีรรม ประกอบดวยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย 
ท้ังตอหนาและลับหลัง แมนีก้็เปนสาราณยีธรรม ... ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษเุขาไปต้ังมโนกรรม ประกอบดวยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย 
ท้ังตอหนาและลับหลัง แมนีก้็เปนสาราณยีธรรม ... ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมแบงปนลาภอันประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม โดยท่ีสุด 
แมมาตรวาอาหารอันนับเนือ่งในบาตร คือเฉล่ียกันบริโภคกับเพื่อนพรหมจรรย ผูมีศีลทั้งหลาย  
แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม ... ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายท้ังตอหนาและลับหลัง  
ในศีลอันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวญิูชนสรรเสริญแลว อันตัณหาและ 
ทิฐิ ไมแตะตองแลว เปนไปเพื่อสมาธิแมนี้ก็เปนสาราณยีธรรม ... ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีทิฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายท้ังตอหนาและ 
ลับหลัง ในทิฐอัินประเสริฐ นําออกจากทุกข นําผูปฏิบัติตามเพ่ือความส้ินทุกข โดยชอบ  
แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม กระทําใหเปนท่ีรัก ใหเปนท่ีเคารพเปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน  
เพื่อความไมววิาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกันเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ธรรม ๖  
อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ 
[๔๒๓] ธรรม ๖ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน คืออนุสติฐานะ ๖ ไดแกระลึกถึงคุณ 
พระพุทธเจา ๑ ระลึกถึงคุณพระธรรม ๑ ระลึกถึงคุณพระสงฆ ๑ ระลึกถึงศีล ๑ ระลึกถึงทาน 
ท่ีตนบริจาค ๑ ระลึกถึงคุณท่ีทําบุคคลใหเปนเทวดา ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ 
[๔๒๔] ธรรม ๖ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน คืออายตนะ ภายใน ๖  ไดแก 
อายตนะคือตา ๑ อายตนะคือหู ๑ อายตนะคือจมูก ๑ อายตนะคือล้ิน ๑ อายตนะคือกาย ๑  
อายตนะคือใจ ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ 
[๔๒๕] ธรรม ๖ อยางท่ีควรละเปนไฉน คือตัณหา ๖ หมูไดแกตัณหาในรูป ๑  
ตัณหาในเสียง ๑ ตัณหาในกล่ิน ๑ ตัณหาในรส ๑ ตัณหาในโผฏฐัพพะ ๑ ตัณหาในธรรม ๑  
ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรละ ฯ  
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[๔๒๖] ธรรม ๖ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเส่ือมเปนไฉน คือความไมเคารพ ๖  
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ไมมีความเคารพ ไมเช่ือฟงในพระศาสดา ๑ ใน 
พระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑ ในความศึกษา ๑ ในความไมประมาท ๑ ในปฏิสันถาร ๑ ธรรม 
 ๖ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเส่ือม ฯ 
[๔๒๗] ธรรม ๖ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน คือความเคารพ ๖ ดูกร 
ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ มีความเคารพเช่ือฟงในพระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑  
ในพระสงฆ ๑ ในความศึกษา ๑ ในความไมประมาท ๑ ในความปฏิสันถาร ๑ ธรรม ๖ อยาง 
เหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ 
[๔๒๘] ธรรม ๖ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน คือธาตุเปนท่ีตั้งแหงความสลัด 
ออก คือ 
๑. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พงึกลาวอยางนี้วา ก็เมตตาเจโต 
วิมุตติเราใหเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดังยาน กระทําใหเปนดุจท่ีตั้ง คลองแคลว 
แลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว และเม่ือเปนเชนนั้นพยาบาทยังครอบงําจติของเราต้ังอยู 
ภิกษนุั้นพึงถูกวากลาวอยางนี้วา ทานอยาไดพูดอยางนี้ ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาได 
กลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้  
ขอนี้มิใชฐานะมิใชโอกาส คําท่ีวา เม่ือเมตตาเจโตวิมุตติ ภิกษใุหเจริญแลว กระทําใหมากแลว 
กระทําใหเปนดังยาน กระทําใหเปนดุจท่ีตั้ง คลองแคลวแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว และ 
เม่ือเปนเชนนัน้ พยาบาทจักครอบงําจิตของภิกษนุั้นต้ังอยู ดังนีน้ั้นมิใชฐานะท่ีจะมีได ดูกร 
ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะวาเมตตาเจโตวิมุตตินี้ เปนท่ีสลัดออกจากพยาบาท ฯ 
๒. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้า กก็รุณาเจโต 
วิมุตติอันเราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลวและเม่ือเปนเชนนั้น วิหิงสายงัครอบงําจิตของเราต้ังอยู  
ภิกษนุั้นพึงถูกกลาววาอยางนี้วา ทานอยาไดพูดอยางนี้ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตู 
พระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี ้ขอนี้ 
มิใชฐานะ มิใชโอกาสคําท่ีวา เม่ือกรุณาเจโตวิมุตติภกิษใุหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเม่ือ 
เปนเชนนัน้ วหิิงสาจักครอบงําจิตของภิกษุนั้นต้ังอยู ดังนี้นั้น มิใชฐานะท่ีจะมีได ผูมีอายุ 
ท้ังหลาย เพราะวากรุณาเจโตวิมุตตินี้ เปนท่ีสลัดออกจากวหิิงสา ฯ  
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๓. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พงึกลาวอยางนี้วา ก็มุทิตาเจโตวิมุตติ 
เราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเม่ือเปนเชนนัน้ อรติยังครอบงําจิตของเราต้ังอยู ภิกษนุั้นพึง 
ถูกวากลาวอยางนี้วา ทานอยาไดพูดอยางนีท้านผูมีอายุ อยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตูพระผูมี 
พระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนีมิ้ใชฐานะ  
มิใชโอกาสคําท่ีวา เม่ือมุทิตาเจโตวิมุตติภิกษุใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเม่ือเปนเชนนั้น  
อรติยอมครอบงําจิตของภิกษุนั้นต้ังอยูดังนี้นั้น มิใชฐานะท่ีจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะ 
วามุทิตาเจโตวมุิตตินี้ เปนท่ีสลัดออกจากอรติ ฯ 
๔. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พงึกลาว กลาวอยางนี้วา ก็อุเบกขาเจโต 
วิมุตติเราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเม่ือเปนเชนนั้นราคะยอมครอบงําจิตของเราต้ังอยู ภกิษุ 
นั้นพึงถูกวากลาวอยางนีว้า ทานอยาไดพูดอยางนี้ ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตู 
พระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี ้ขอนี้ 
มิใชฐานะ มิใชโอกาส คําท่ีวา เม่ืออุเบกขาเจโตวิมุตติ ภกิษุใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเม่ือ 
เปนเชนนัน้ ราคะยังครอบงําจิตของภิกษุนัน้ต้ังอยู ดังนี้นัน้ มิใชฐานะท่ีจะมีได ผูมีอาย ุ
ท้ังหลายเพราะวาอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้ เปนท่ีสลัดออกจากราคะ ฯ 
๕. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พงึกลาวอยางนี้วาเจโตวิมุตติอันหา 
นิมิตมิไดเราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเม่ือเปนเชนนั้นวิญญาณของเรายอมไปตามนิมิต  
ภิกษนุั้นพึงถูกวากลาวอยางนี้วา ทานอยาพูดอยางนี้ ทานผูมีอายุ อยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตู 
พระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี ้ขอนี้ 
มิใชฐานะ มิใชโอกาส คําท่ีวา เม่ือเจโตวิมุตติอันหานิมิตมิได ภกิษุใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว  
และเม่ือเปนเชนนั้น วิญญาณของภิกษนุั้น จกัไปตามนิมิต ดังนี้นั้น มิใชฐานะท่ีจะมีได ดูกร 
ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะวาเจโตวิมุตติอันหานิมิตมิไดนี้ เปนท่ีสลัดออกจากนิมิตทั้งปวง ฯ 
๖. ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พงึกลาวอยางนี้วาเม่ือการถือวา 
เรามีอยู ดังนี้ ของเราหมดไปแลว เราก็มิไดพิจารณาเห็นวาเรานี้มีอยู และเม่ือเปนเชนนั้น  
ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยยังครอบงําจิตของเราต้ังอยู ภิกษุนัน้พงึถูกวากลาวอยางนีว้า  
ทานอยาพูดอยางนี้ ทานผูมีอายุ อยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตู 
พระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี ้ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส คําท่ีวา  
เม่ือการยึดถือวาเรามีอยูดังนีห้มดไปแลว และเม่ือเขามิไดพิจารณาเห็นวาเรานี้มีอยู และเม่ือเปน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - หนาท่ี 264 
เชนนั้น ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย จักครอบงําจิตของภิกษนุั้นต้ังอยูดังนีน้ั้น มิใช 
ฐานะท่ีจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะวาความถอนข้ึนซ่ึงอัสมิมานะนี้เปนท่ีสลัดออกจาก 
ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย ธรรม ๖ อยางเหลานีแ้ทงตลอดไดยาก ฯ 
[๔๒๙] ธรรม ๖ อยางท่ีควรใหบังเกิดข้ึนเปนไฉน คือธรรมเปนเคร่ืองอยูเนืองๆ  
๖ อยาง ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ เหน็รูปดวยจักษแุลว ไมดใีจ ไมเสียใจ  
เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ๑ ฟงเสียงดวยหูแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย  
มีสติสัมปชัญญะอยู ๑ สูดกล่ินดวยจมูกแลวไมดีใจไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะ 
อยู ๑ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ไมดใีจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู๑  
รูธรรมารมณดวยใจแลว ไมดใีจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ๑ ธรรม ๖ อยาง 
เหลานี้ควรใหบังเกิดขึ้น ฯ 
[๔๓๐] ธรรม ๖ อยางท่ีควรรูยิ่งเปนไฉน คืออนุตตริยะ ๖ ไดแกทัสสนานุตตริยะ ๑  
สวนานุตตริยะ ๑ ลาภานตุตริยะ ๑ สิกขานตุตริยะ ๑ ปริจริยานุตตริยะ ๑ อนุสสตานุตตริยะ ๑  
ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯ 
[๔๓๑] ธรรม ๖ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน คืออภิญญา ๖ ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้  
ยอมบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ไดหลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําให 
ปรากฏก็ได ทําใหหายกไ็ด ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่างก็ได ผุดข้ึนดํา 
ลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ไดเดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินกไ็ด เหาะไปในอากาศ 
เหมือนนกก็ไดลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ 
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย 
ท้ังท่ีอยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย ๑เธอยอมรูกาํหนดรูใจ 
ของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิต 
ปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ กรู็วาจิตปราศจากโทสะ  
จิตมีโมหะ ก็รูวา จิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวาจิต 
หดหู จิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต  ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต 
ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  
ก็รูวาจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา จติเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิต  
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ไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน กรู็วาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน ๑ เธอ 
ยอมระลึกชาตกิอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง  
หาชาติบาง สิบชาติบางยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง 
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกปัเปนอันมากบาง  
ตลอดสังวัฏกัปวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้นมีโคตรอยางนั้น มีผิว 
พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุต ิ
จากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนนแมในภพนัน้ เราก็มีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น  
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น  
คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมากพรอมท้ังอาการ  
พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต  
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย ยอม 
รูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  
ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เบ้ืองหนา แตตาย 
เพราะกายแตก เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต  
วจีสุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ  
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ  
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทรามไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ  
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ๑ เธอทําใหแจง 
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่ง 
เองในปจจุบันเทียวเขาถึงอยู ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรทาํใหแจง ฯ 
ธรรมท้ัง ๖๐ ดังพรรณนามาน้ี เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาดไมเปนอยางอ่ืน  
อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
[๔๓๒] ธรรม ๗ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๗ อยางควรใหเจริญ ธรรม ๗ อยางควร 
กําหนดรู ธรรม ๗ อยางควรละ ธรรม ๗ อยางเปนไปในสวนขางเส่ือม ธรรม ๗ อยางเปน  
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ไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๗ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๗ อยางควรใหบังเกิดข้ึน ธรรม  
๗ อยางควรรูยิง่ ธรรม ๗ อยางควรทําใหแจง ฯ 
[๔๓๓] ธรรม ๗ อยางท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน ฯ 
ไดแกอริยทรัพย ๗ คือ ทรัพยคือศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะจาคะ ปญญา  
ธรรม ๗ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ 
[๔๓๔] ธรรม ๗ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน ฯ 
ไดแกโพชฌงค ๗ คือ สติสัมโพชฌงค ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัม 
โพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค  อุเบกขาสัมโพชฌงค  ธรรม ๗ อยาง 
เหลานี้ ควรใหเจริญ ฯ 
[๔๓๕] ธรรม ๗ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน ฯ 
ไดแกวิญญาณฐิติ ๗ คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกนั มีสัญญาตางกัน 
 เชนพวกมนษุย พวกเทพบางหมู พวกเปรตบางหมูนีว้ิญญาณฐิติขอท่ีหน่ึง ฯ 
มีสัตวพวกหนึง่มีกายตางกนั มีสัญญาอยางเดียวกนั เชนพวกเทพผูนับเนือ่งในพวก 
พรหม ซ่ึงเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้วิญญาณฐิติขอท่ีสอง ฯ 
มีสัตวพวกหนึง่มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน เชนพวกเทพเหลา อาภัสสระ  
นี้วิญญาณฐิตขิอท่ีสาม ฯ 
มีสัตวพวกหนึง่ มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดยีวกัน เชนพวกเทพเหลาสุภกิณหะ  
นี้วิญญาณฐิตขิอท่ีส่ี ฯ 
มีสัตวพวกหนึง่ เขาถึงอากาสานัญจายตนะ ดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะ 
ลวงรูปสัญญาโดยประการทัง้ปวง เพราะดบัปฏิฆสัญญาเพราะไมกระทําไวในใจซ่ึงนานัตตสัญญา 
 นี้วิญญาณฐิตขิอท่ีหา ฯ 
สัตวเหลาหนึ่ง เขาถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได  
เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นีว้ิญญาณฐิติขอท่ีหก ฯ 
สัตวเหลาหนึ่ง เขาถึงช้ันอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไรเพราะลวงวิญญา 
ณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง นีว้ิญญาณฐิติขอท่ีเจด็ ฯ 
ธรรม ๗ อยางเหลานี้ ควรกําหนดรู ฯ  
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[๔๓๖] ธรรม ๗ อยางท่ีควรละเปนไฉน ฯ 
ไดแกอนุสัย ๗ คือ อนุสัยคือกามราคะ ปฏิฆะ ทิฐิ วิจกิจิฉา มานะ  ภวราคะ 
 อวิชชา ธรรม ๗ อยางเหลานีค้วรละ ฯ 
[๔๓๗] ธรรม ๗ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเส่ือมเปนไฉน ฯ 
ไดแกอสัทธรรม ๗ คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูไมมีสัทธา  
ไมมีหิริ ไมมีโอตัปปะ มีสุตะนอย เกยีจคราน หลงลืมสติมีปญญาทราม ธรรม ๗ อยาง 
เหลานี้เปนไปในสวนขางเส่ือม ฯ 
[๔๓๘] ธรรม ๗ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ฯ 
ไดแกสัทธรรม ๗ คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้  เปนผูมีสัทธา  
มีหิริ มีโอตัปปะ มีสุตะมาก ปรารภความเพียร เขาไปต้ังสติไวมีปญญา ธรรม ๗ อยาง 
เหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ 
[๔๓๙] ธรรม ๗ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน  
ไดแกสัปปุริสธรรม๗ คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนีเ้ปนผูรูเหตุ 
รูผล รูจักตนรูประมาณ รูกาลเวลา รูบริษัท รูจักเลือกบุคคล ธรรม ๗ อยางนี้แทงตลอดไดยาก ฯ 
[๔๔๐] ธรรม ๗ อยางท่ีควรใหบังเกดิข้ึนเปนไฉน ฯ 
ไดแกสัญญา ๗ คืออนิจจสัญญา อนัตตสัญญา อสุภสัญญา อาทีนวสัญญา ปหานสัญญา  
วิราคสัญญา นิโรธสัญญา ธรรม ๗ อยางเหลานี้ ควรใหบังเกิดข้ึน ฯ 
[๔๔๑] ธรรม ๗ อยางท่ีควรรูยิ่งเปนไฉน ฯ 
ไดแกนิเทสวัตถุ ๗ อยาง ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูมีฉันทะ 
กลาในการสมาทานสิกขา และไมปราศจากความรักในการสมาทานสิกขาตอไป ๑ มีฉันทะกลาใน 
การพิจารณาธรรม และไมปราศจากความรักในการพจิารณาธรรมตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการกําจดั 
ความอยากและไมปราศจากความรักในการกําจัดความอยากตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการหลีกออก 
เรนอยู และไมปราศจากความรักในการหลีกออกเรนอยูตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการปรารภความ 
เพียร และไมปราศจากความรักในการปรารภความเพียรตอไป ๑ มีฉันทะกลาในสติและปญญา 
เคร่ืองรักษาตน และไมปราศจากความรักในสติและปญญาเคร่ืองรักษาตนตอไป ๑ มีฉันทะกลา  
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การแทงตลอดดวยอํานาจความเห็นและไมปราศจากความรักในการแทงตลอดดวยอํานาจความ 
เห็นตอไป ๑ ธรรม ๗ อยางเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯ 
[๔๔๒] ธรรม ๗ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน ฯ 
ไดแกกําลังของพระขีณาสพ ๗ คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สังขารท้ังปวง  อันภิกษุผูขีณาสพ 
ในพระธรรมวนิัยนี้ เห็นดีแลวโดยความเปนของไมเท่ียงดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง  
ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพเห็นดแีลวซ่ึงสังขารท้ังปวงโดยความเปนของไมเท่ียงดวยปญญาอันชอบตาม 
ความเปนจริงนี้ เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความส้ิน 
อาสวะไดวาอาสวะของเราส้ินแลว ฯ 
อีกขอหนึ่ง กามท้ังหลายเปรียบดวยหลุมถานเพลิง อันภกิษุผูขีณาสพเห็นดแีลวดวย 
ปญญาอันชอบตามเปนจริง ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพเห็นดแีลวซ่ึงกามท้ังหลายอันเปรียบดวยหลุม 
ถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีภิกษุผูขีณาสพ 
อาศัยแลว ยอมปฏิญญาความส้ินอาสวะไดวาอาสวะของเราส้ินแลว ฯ 
อีกขอหนึ่ง จิตของภิกษุผูขีณาสพ นอมไปในวิเวก โอนไปในวเิวก  เง้ือมไปในวิเวก  
ตั้งอยูในวิเวก ยินดยีิ่งในเนกขัมมะ ส้ินสุดแลวจากอาสวฏัฐานิยธรรมโดยประการทั้งปวง  
ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพมีจิตนอมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก เง้ือมไปในวิเวก ตั้งอยูในวเิวก ยินด ี
ยิ่งในเนกขัมมะ ส้ินสุดแลวจากอาสวัฏฐานยิธรรมโดยประการท้ังปวงนี ้เปนกําลัง 
ของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความส้ินอาสวะไดวา อาสวะของเรา 
ส้ินแลว ฯ 
อีกขอหนึ่ง สตปิฏฐาน ๔ อันภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพ 
อบรมแลว อบรมดีแลวซ่ึงสติปฏฐาน ๔ นี ้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอม 
ปฏิญญาความส้ินอาสวะไดวาอาสวะของเราส้ินแลว ฯ 
อีกขอหนึ่ง อินทรีย ๕ อันภกิษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว ขอท่ีภกิษุผูขีณาสพ 
อบรมแลว อบรมดีแลวซ่ึงอินทรีย ๕ นี้ เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว  
ยอมปฏิญญาไดวา อาสวะของเราส้ินแลว ฯ  
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อีกขอหนึ่ง โพชฌงค ๗ อันภกิษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลวขอท่ีภกิษุผูขีณาสพ 
อบรมแลว อบรมดีแลว ซ่ึงโพชฌงค ๗ นี้ เปนกําลังของภกิษุผูขีณาสพท่ีภิกษุผูขีณาสพอาศัย 
แลว ยอมปฏิญญาความส้ินอาสวะไดวา อาสวะของเราส้ินแลว ฯ 
อีกขอหนึ่ง อริยมรรคมีองค ๘ อันภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว ขอท่ีภิกษ ุ
ผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดแีลว ซ่ึงอริยมรรคมีองค ๘ นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีภิกษุผู 
ขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความส้ินอาสวะไดวา อาสวะของเราส้ินแลว ธรรม ๗ อยาง 
เหลานี้ควรทําใหแจง ฯ 
ธรรม ๗๐ ดังพรรณนามาน้ี เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาดไมเปนอยางอ่ืน  
อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
จบภาณวารท่ีหนึ่ง ฯ 
[๔๔๓] ธรรม ๘ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๘ อยางควรใหเจริญ  ธรรม ๘ อยาง 
ควรกําหนดรู ธรรม ๘ อยางควรละ ธรรม ๘ อยางเปนไปในสวนขางเส่ือม ธรรม ๘ อยาง 
เปนไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๘ อยางแทงตลอดไดยากธรรม ๘ อยางควรใหบังเกิดข้ึน  
ธรรม ๘ อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๘ อยางควรทําใหแจง ฯ 
[๔๔๔] ธรรม ๘ อยางท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน ไดแกเหตุ ๘ ปจจัย ๘ ยอมเปนไป 
เพื่อความไดปญญาอันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความ 
ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงปญญาท่ีไดแลว เหตุและปจจยั ๘ เปนไฉน  
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ ยอมอยูอาศัยครู หรือสพรหมมจรรยผูตั้งอยูในฐานะ 
ครูรูปใดรูปหนึ่ง เธอเขาไปตั้งไวซ่ึงหิริโอตตัปปะ ความรักและความเคารพอยางแรงกลาในทาน 
นั้น นี้เปนเหตุขอท่ี ๑ เปนปจจัยขอท่ี ๑ เปนไปเพื่อความไดปญญาอันเปนเบ้ืองตนแหงพรหม 
จรรยท่ียังไมได เพื่อความมียิง่ๆ ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ 
แหงปญญาท่ีไดแลว กภ็กิษุนัน้อยูอาศัยครูหรือสพรหมจรรยผูตั้งอยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึ่ง  
เธอเขาไปต้ังไวซ่ึงหิริ โอตตัปปะ ความรักและความเคารพอยางแรงกลาในทานนัน้แลว ยอมเขาไป 
หาทานเสมอๆ สอบถามไตถามวา ทานผูเจริญ ขอนี้อยางไร เนื้อความของขอนี้เปนอยางไร  
ทานเหลานั้นยอมจะเปดเผยส่ิงท่ียังมิไดเปดเผย กระทําใหงายซ่ึงส่ิง ท่ียังมิไดกระทําใหงาย บรรเทา 
ความสงสัยในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความสงสัยหลายอยางแกเธอ นี้เปนเหตุขอท่ี ๒ เปนปจจัยขอ  
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ท่ี ๒ เปนไปเพื่อความไดปญญาอันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความมียิ่งๆ  
ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพือ่ความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ภิกษนุั้นฟงธรรม 
นั้นแลว ยอมยงัความหลีกออก ๒ ประการใหถึงพรอม คือความหลีกออกแหงกาย ๑ ความหลีก 
ออกแหงจิต ๑ นี้เปนเหตุขอท่ี ๓ เปนปจจยัขอท่ี ๓ เปนไปเพื่อความไดปญญา อันเปนเบ้ืองตน 
แหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความมียิ่งๆข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพือ่ความเจริญ เพื่อความ 
บริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู  
เห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย นี้เปนเหตุขอท่ี ๔  
เปนปจจยัขอท่ี ๔ เปนไปเพื่อความไดปญญาอันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อ 
ความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพือ่ความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูมีสุตะมาก ทรงไวซ่ึงสุตะ ส่ังสมไวซ่ึงสุตะ ธรรมท้ังหลายอันงาม 
ในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ 
บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง เปนส่ิงอันภิกษนุั้นสดับแลวมาก ทรงไว คลองปาก ตามพิจารณา 
ดวยใจ แทงตลอดดวยความเห็น นีเ้ปนเหตุขอท่ี ๕ เปนปจจัยขอท่ี ๕ เปนไปเพื่อความได 
ปญญา อันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียงัไมได เพื่อความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย  
เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพยีร เพือ่ละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหง 
กุศลธรรมอยู เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ัน ม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม นี้เปนเหตุขอท่ี ๖  
เปนปจจยัขอท่ี ๖ เปนไปเพื่อความไดปญญาอันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อ 
ความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพือ่ความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาเคร่ืองรักษาตนอันยอดเยี่ยม  
ระลึก ตามระลึก ถึงส่ิงท่ีไดทํา คําท่ีไดพูดไวแลวแมนานได นี้เปนเหตุขอท่ี ๗ เปนปจจัย 
ขอท่ี ๗ เปนไปเพื่อความไดปญญาอันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความมียิ่งๆ 
 ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพือ่ความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูพิจารณาเหน็ความเกิดความดับในอุปาทานขันธ ๕ อยูวา ดังน้ีรูป  
ดังนี้ความเกิดแหงรูป ดังนี้ความดับแหงรูป ดังนี้เวทนา ดังนี้ความเกิดแหงเวทนา ดังนี้ความ  
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ดับแหงเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกดิแหงสัญญาดังนี้ความดับแหงสัญญา ดังนี้สังขาร  
ดังนี้ความเกิดแหงสังขาร ดังนี้ความดับแหงสังขาร ดังนี้วญิญาณ ดังนี้ความเกดิแหงวญิญาณ  
ดังนี้ความดับแหงวิญญาณน้ีเปนเหตุขอท่ี ๘ เปนปจจยัขอท่ี ๘ เปนไปเพื่อความไดปญญา  
อันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความ 
เจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
ธรรม ๘ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ 
[๔๔๕] ธรรม ๘ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน ไดแกอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ  
ความเหน็ชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบเล้ียงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ  
ตั้งใจชอบ ธรรม ๘ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ 
[๔๔๖] ธรรม ๘ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน ไดแกโลกธรรม ๘ คือความไดลาภ  ๑ 
 ความเส่ือมลาภ ๑ ความไดยศ ๑ ความเส่ือมยศ ๑ นนิทา ๑สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑  
ธรรม ๘ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ 
[๔๔๗] ธรรม ๘ อยางท่ีควรละเปนไฉน ไดแกมิจฉัตตะ ๘ คือ ความเหน็ผิด  
ความดําริผิด เจรจาผิด การงานผิด เล้ียงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตั้งใจผิด ธรรม  
๘ อยางเหลานีค้วรละ ฯ 
[๔๔๘] ธรรม ๘ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเส่ือมเปนไฉน ไดแกเหตุเปนท่ีตั้งแหง 
ความเกยีจคราน ๘ อยาง คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย การงานเปนส่ิงอันภกิษุในพระธรรมวินัยนี ้
พึงกระทํา เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา การงานจักเปนส่ิงท่ีเราควรกระทํา เม่ือเรากระทําการงาน 
อยู รางกายจักเหน็ดเหน่ือย ชางเถิดเราจะนอน เธอนอนเสียไมปรารภความเพยีร เพื่อ 
ถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือ 
เหตุเปนท่ีตั้งแหงความเกียจครานขอท่ี ๑ ฯ 
อีกขอหนึ่ง การงานเปนส่ิงอันภิกษุกระทําแลว เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราได 
กระทําการงานแลว ก็เม่ือเรากระทําการงานอยู รางกายเหน็ดเหน่ือยแลว ชางเถิด เราจะนอน  
เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีตั้ง 
แหงความเกยีจครานขอท่ี ๒ ฯ  
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อีกขอหนึ่ง ภิกษุจะตองเดินทาง เธอยอมมีความคิดอยางนีว้า เราจะตองเดินทาง  
ก็เม่ือเราเดินทางไปอยู รางกายจักเหนด็เหนื่อย ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภ 
ความเพยีร ... เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีตั้งแหงความเกียจคราน 
ขอท่ี ๓ ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเดินทางไปถึงแลว เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราไดเดนิทางมาถึงแลว  
ก็เม่ือเราเดินทางอยู รางกายเหน็ดเหน่ือยแลว ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภ 
ความเพยีร ... เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจงนี้คือเหตุเปนท่ีตั้งแหงความเกียจครานขอท่ี ๔ ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะอัน 
เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ เธอยอมมีความคิดอยางน้ีวา เราเท่ียวไปบิณฑบาต 
ยังบานหรือนคิม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ  
กายของเรานัน้เหนด็เหนื่อยแลว ไมควรแกการงาน ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไม 
ปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีตั้งแหงความเกียจคราน 
ขอท่ี ๕ ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะอัน 
เศราหมองหรือประณีต พอแกความตองการแลว เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราเท่ียวไป 
บิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความ 
ตองการแลว กายของเรานั้นหนัก เหมือนถ่ัวทองท่ีเขาหมักไว ไมควรแกการงาน ชางเถิด  
เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือ 
เหตุเปนท่ีตั้งแหงความเกียจครานขอท่ี ๖ ฯ 
อีกขอหนึ่ง อาพาธเล็กนอยเกิดข้ึนแกภกิษ ุเธอยอมมีความคิดอยางน้ีวาอาพาธเล็ก 
นอยนี้เกิดข้ึนแกเราแลว ความสมควรเพ่ือจะนอนมีอยู ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย  
ไมปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจงนี้คือเหตุเปนท่ีตั้งแหงความเกยีจ 
ครานขอท่ี ๗ ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไมนาน  เธอยอมมีความ 
คิดอยางนีว้า เราหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไมนาน กายของเรานัน้ยังมีกําลัง 
นอย ไมควรแกการงาน ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อถึงธรรม  
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ท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปน 
ท่ีตั้งแหงความเกียจครานขอท่ี ๘ ฯ 
ธรรม ๘ อยางนี้เปนไปในสวนขางเส่ือม ฯ 
[๔๔๙] ธรรม ๘ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ไดแกเหตุเปนท่ีตั้งแหง 
การปรารภความเพียร ๘ คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย การงานเปนส่ิงอันภกิษุในพระธรรมวินัยนี้พึง 
กระทํา เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา การงานจักเปนส่ิงท่ีเราควรกระทํา ก็เม่ือเรากระทําการงาน 
อยู ความกระทําไวในใจซ่ึงคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย มิใชกระทําไดโดยงาย ชางเถิด  
เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรม 
ท่ียังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ  
เพื่อธรรมใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีตั้งแหงการปรารภความเพียรขอท่ี ๑ ฯ 
อีกขอหนึ่ง การงานยอมเปนส่ิงอันภิกษกุระทําเสร็จแลว เธอยอมมีความคิดอยางน้ีวา  
เราไดกระทําการงานเสร็จแลว ก็เรากระทําการงานอยู ไมอาจกระทําไวในใจซ่ึงคําสอนของ 
พระพุทธเจาท้ังหลาย ชางเถิด เราจะปรารภความเพียรเพือ่ถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรม 
ท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ี 
ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปน 
ท่ีตั้งแหงการปรารภความเพยีรขอท่ี ๒ ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุจะตองเดินทาง เธอยอมมีความคิดอยางนีว้า เราจะตองเดินทาง  
ก็เม่ือเราเดินทางไปอยู ความกระทําไวในใจ ซ่ึงคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย มิใชกระทําได 
โดยงาย ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมได 
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีตั้งแหงการปรารภความเพียรขอท่ี ๓ ฯ 
อีกขอหนึ่ง หนทางท่ีภิกษุเดนิไปถึงแลว เธอยอมมีความคิดอยางนีว้าเราไดเดินทาง 
มาถึงแลว ก็เราเม่ือเดินทางไปอยู ไมอาจกระทําไวในใจซ่ึงคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย  
ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึงเพื่อบรรลุธรรมท่ียังมิไดบรรลุ เพื่อทํา 
ใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรม 
ท่ียังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีตั้งแหงการปรารภความ 
เพียรขอท่ี ๔ ฯ  
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อีกขอหนึ่ง ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือ 
ประณีตพอแกความตองการ เธอยอมมีความคิดอยางน้ีวา เราเท่ียวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม  
ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะอันเศราหมองหรือประณตีพอแกความตองการ กายของเราน่ันเบา 
 ควรแกการงาน ชางเถิด เราจักปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังมิได 
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง 
เพื่อบรรลุธรรมท่ียังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีตั้งแหง 
การปรารภความเพียรขอท่ี ๕ ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะอัน 
เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ เธอยอมมีความคิดอยางน้ีวาเราเท่ียวไปบิณฑบาต 
ยังบานหรือนคิม ไดความบริบูรณแหงโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ  
กายของเรานัน่ มีกําลัง ควรแกการงาน ชางเถิดเราจะปรารภความเพยีร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง  
เพื่อบรรลุธรรมท่ียังมิไดบรรลุเพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร  
เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง 
นี้คือเหตุเปนท่ีตั้งแหงการปรารภความเพยีรขอท่ี ๖ ฯ 
อีกขอหนึ่ง อาพาธเล็กนอยเกิดข้ึนแกภกิษ ุเธอยอมมีความคิดอยางน้ีวาอาพาธเล็กนอย 
เกิดข้ึนแกเราแลว ขอท่ีอาพาธของเราจะพึงมากข้ึน เปนฐานะท่ีจะมีได ชางเถิด เราจะปรารภ 
ความเพยีร เพือ่ถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียัง 
มิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังมิไดบรรลุ  
เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีตั้งแหงการปรารภความเพยีรขอท่ี ๗ ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไมนาน  เธอยอมมีความ 
คิดอยางนีว้า เราหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไมนาน ขอท่ีอาพาธของเราจะพึง 
กลับกําเริบข้ึน เปนฐานะท่ีจะมีได ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง  
เพื่อบรรลุธรรมท่ียังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร  
เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึงเพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพือ่ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง 
นี้คือเหตุเปนท่ีตั้งแหงการปรารภความเพยีรขอท่ี ๘ ฯ 
ธรรม ๘ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ  
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[๔๕๐] ธรรม ๘ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน ไดแกกาลที่มิใชขณะมิใชสมัย  
เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรย คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ 
อุบัติในโลกนี้ และพระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดบั ยังสัตว 
ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว แตบุคคลนี้เปนผูเขาถึงนรกเสีย นี้เปน 
กาลมิใชขณะมิใชสมัยเพ่ืออยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๑ ฯ 
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกน้ีและพระองคทรง 
แสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยงัสัตวใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน 
พระสุคตประกาศแลว แตบุคคลนี้เปนผูเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานเสีย นี้เปนกาลมิใชขณะ 
มิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๒ ฯ 
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกน้ี และพระองคทรง 
แสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยงัสัตวใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน 
พระสุคตประกาศแลว แตบุคคลนี้เปนผูเขาถึงปตติวิสัยเสีย นี้เปนการมิใชขณะมิใชสมัย  
เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๓ ฯ 
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกน้ี และพระองคทรง 
แสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยงัสัตวใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน 
พระสุคตประกาศแลว แตบุคคลนี้เปนผูเขาถึงเทพนิกายซ่ึงมีอายุยืนอยางใดอยางหน่ึงเสีย  
นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๔ ฯ 
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกน้ี และพระองคทรง 
แสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยงัสัตวใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน 
พระสุคตประกาศแลว แตบุคคลนี้เปนผูเกดิในปจจันตชนบท อันเปนถ่ินของชนมิลักขะผูไมรู 
ความ ซ่ึงมิใชคติของภิกษุ ภกิษุณี อุบาสกอุบาสิกา นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพือ่ 
อยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๕ ฯ 
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกน้ี และพระองคทรง 
แสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยงัสัตวใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน 
พระสุคตประกาศแลว สวนบุคคลนี้เปนผูเกิดในมัชฌิมชนบท แตเขาเปนมิจฉาทิฐิ มีความเหน็ 
ผิดไปวา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากของกรรม  
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ท่ีทําดีทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมีโลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ไมมี  
สมณพราหมณผูดําเนนิไปโดยชอบ ผูปฏิบัติโดยชอบ ซ่ึงกระทําโลกนีแ้ละโลกหนาใหแจงดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง แลวประกาศใหรู ไมมีในโลกน้ี นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย  เพื่ออยู 
ประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๖ ฯ 
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกน้ี และพระองคทรง 
แสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยงัสัตวใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน 
พระสุคตประกาศแลว สวนบุคคลนี้เปนผูเกิดในมัชฌิมชนบท แตเขาเปนคนมีปญญาทราม  
โงเขลา เปนใบ ไมสามารถจะรูเนื้อความของถอยคําท่ีเปนสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้เปนกาล 
มิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๗ ฯ 
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติในโลก และพระองค 
ยังไมทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึงความตรัสรู เปน 
ธรรมอันพระสุคตประกาศแลว สวนบุคคลนี้เปนผูเกดิในมัชฌิมชนบท และเขาเปนคนมีปญญา  
ไมโงเขลา ไมเปนใบ สามารถจะรูเนื้อความของถอยคําท่ีเปนสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้เปน 
กาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๘ ฯ 
ธรรม ๘ อยางเหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ 
[๔๕๑] ธรรม ๘ อยาง ท่ีควรใหเกดิข้ึน เปนไฉน ไดแก มหาปุริสวิตก ๘ คือ  
ธรรมนี้ของผูมีความปรารถนานอย มิใชของผูมีความปรารถนาใหญ ธรรมนี้ของผูสันโดษ มิใช 
ของผูไมสันโดษ ธรรมนี้ของผูสงัด มิใชของผูยินดีในความคลุกคลี ธรรมนี้ของผูปรารภความ 
เพียร มิใชของผูเกียจคราน ธรรมนี้ของผูเขาไปต้ังสติไว มิใชของผูมีสติหลง   ธรรมนี้ของผูมี 
จิตต้ังม่ัน มิใชของผูมีจิตไมตั้งม่ัน ธรรมนี้ของผูมีปญญา มิใชของผูมีปญญาทราม ธรรมนี้ของ 
ผูไมมีธรรมเปนเคร่ืองหนวงใหเนิน่ชาเปนท่ีมายินดี ผูยินดีแลวในธรรมไมเปนเคร่ืองหนวงใหเนิ่น 
ชา มิใชของผูมีธรรมเปนเคร่ืองหนวงใหเนิ่นชาเปนท่ีมายินดี ผูยินดใีนธรรมเปนเคร่ืองหนวงให 
เนิ่นชา ธรรม ๘ อยางเหลานี ้ควรใหบังเกิดข้ึน ฯ 
[๔๕๒] ธรรม ๘ อยางท่ีควรรูยิ่ง เปนไฉน ไดแกอภภิายตนะ ๘ คือ ผูหนึ่งมีความ 
สําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีเล็ก มีผิวพรรณดแีละผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้น 
แลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ี ๑ ฯ  
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ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีใหญ มีผิวพรรณดีและผิวพรรณทราม  
ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็นอันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ี ๒ ฯ 
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีเล็ก มีผิวพรรณดแีละผิวพรรณ 
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็นอันนี้เปนอภิภายตนะ 
ขอท่ี ๓ ฯ 
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีใหญ มีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณ 
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารูเราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ 
ขอท่ี ๔ ฯ 
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว  เขียวลวน  
มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว หรือวาผาท่ีกําเนิดใน 
เมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกล้ียงอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แมฉันใด  
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว  
ฉันนั้นเหมือนกันครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญวา เรารู เราเหน็ อันนี้เปนอภภิาย 
ตนะขอท่ี ๕ ฯ 
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลือง 
ลวน มีรัศมีเหลือง ดอกกรรณิกาอันเหลือง มีวรรณเหลืองเหลืองลวน มีรัศมีเหลือง  
หรือวาผาท่ีกําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนท้ังสองอันเกล้ียง อันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลือง 
ลวน มีรัศมีเหลือง แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง  
มีวรรณเหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง ฉันนั้นเหมือนกนั ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความ 
สําคัญวาเรารู เราเห็น อันนีเ้ปนอภิภายตนะขอท่ี ๖ ฯ 
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง  แดงลวน  
มีรัศมีแดง ดอกชะบาอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดงหรือวาผาท่ีกําเนิดในเมือง 
พาราณสี มีสวนท้ังสองเกล้ียงอันแดง มีวรรณแดงแดงลวน มีรัศมีแดง แมฉันใด ผูหนึ่ง 
มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง  
ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน 
อภิภายตนะขอท่ี ๗ ฯ  
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ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว  ขาวลวน  
มีรัศมีขาว ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว  หรือวาผาท่ีกําเนิดใน 
เมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกล้ียงอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว แมฉันใด  
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว  
ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน 
อภิภายตนะขอท่ี ๘ ฯ 
ธรรม ๘ อยางเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯ 
[๔๕๓] ธรรม ๘ อยางท่ีควรทําใหแจง เปนไฉน ไดแกวิโมกข ๘ คือ  ผูมีรูป ยอม 
เห็นรูปท้ังหลาย อันนี้เปนวิโมกขขอท่ี ๑ ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก  
อันนี้เปนวิโมกขขอท่ี ๒ บุคคลยอมนอมใจไปวาส่ิงนี้งามทีเดียว อันนีเ้ปนวิโมกขขอท่ี ๓  
เพราะลวงเสียซ่ึงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซ่ึงนานัตต 
สัญญา บุคคลยอมเขาถึงซ่ึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาท่ีสุดมิได ดังนี้อยู  
อันนี้เปนวิโมกขขอท่ี ๔ เพราะลวงซ่ึงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง บุคคลยอมเขาถึง 
วิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได ดังนี้อยู อันนี้เปนวิโมกขขอท่ี ๕  
เพราะลวงเสียซ่ึงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง บุคคลยอมเขาถึงอากิญจัญญายตนะดวย 
มนสิการวา ไมมีอะไรดังนีอ้ยู อันนี้เปนวโิมกขขอท่ี ๖เพราะลวงเสียซ่ึงอากิญจัญญายตนะ  
บุคคลยอมเขาถึงซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู อันนี้เปนวิโมกขขอท่ี ๗ เพราะลวงเสียซ่ึง 
เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง บุคคลยอมเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู อันนี้เปน 
วิโมกขขอท่ี ๘ ฯ 
ธรรม ๘ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ 
ธรรมท้ัง ๘๐ ดังพรรณามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด ไมเปนอยางอ่ืน  
อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
[๔๕๔] ธรรม ๙ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๙ อยางควรใหเจริญ ธรรม๙ อยางควร 
กําหนดรู ธรรม ๙ อยางควรละ ธรรม ๙ อยางเปนไปในสวนขางเส่ือมธรรม ๙ อยางเปนไป 
ในสวนขางเจริญ ธรรม ๙ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๙ อยางควรใหบังเกิดขึ้น ธรรม  
๙ อยางควรรูยิง่ ธรรม ๙ อยางควรทําใหแจง ฯ 
[๔๕๕] ธรรม ๙ อยางท่ีมีอุปการะมาก เปนไฉน ไดแกธรรมอันมีมูลมา แตโยนิโส 
มนสิการ ๙ คือ เม่ือกระทําไวในใจโดยแยบคาย ปราโมทยยอมเกิดปตยิอมเกิดแกผูปราโมทย   
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กายของผูมีใจกอปรดวยปตยิอมสงบ ผูมีกายสงบ ยอมเสวยสุข จิตของผูมีสุขยอมต้ังม่ัน ผูมี 
จิตต้ังม่ัน ยอมรูเห็นตามเปนจริง ผูรูเห็นตามเปนจริง ตนเองยอมหนาย เม่ือหนาย ยอม 
คลายกําหนดั เพราะคลายกําหนัดยอมหลุดพน ธรรม ๙ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ 
[๔๕๖] ธรรม ๙ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน ไดแกองคเปนท่ีตั้งแหง  ความเพยีรเพื่อ 
ความบริสุทธ์ิ ๙ คือ ความหมดจดแหงศีล ช่ือวาองคเปนท่ีตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ  
ความหมดจดแหงจิต ช่ือวาองคเปนท่ีตั้งแหงความเพยีรเพื่อความบริสุทธ์ิ ความหมดจดแหงทิฐิ  
ช่ือวาองคเปนท่ีตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ ความหมดจดแหงญาณเปนเคร่ืองขามพน 
ความสงสัย ช่ือวาองคเปนท่ีตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ ความหมดจดแหงญาณเปน 
เคร่ืองเห็นวาทางหรือมิใชทาง ช่ือวาองคเปนท่ีตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ ความหมดจด 
แหงญาณเปนเคร่ืองเห็นทางปฏิบัติ ช่ือวาองคเปนท่ีตั้งแหงความเพยีรเพือ่ความบริสุทธ์ิ ความ 
หมดจดแหงญาณทัสนะ ช่ือวาองคเปนท่ีตัง้แหงความเพยีรเพื่อความบริสุทธ์ิ ความหมดจดแหง 
ปญญา ช่ือวาองคเปนท่ีตั้งแหงความเพยีรเพือ่ความบริสุทธ์ิ ความหมดจดแหงวิมุตติ ช่ือวา 
เปนองคเปนท่ีตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ 
[๔๕๗] ธรรม ๙ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน ไดแกสัตตาวาส ๙ คือมีอยู ผูมี 
อายุท้ังหลาย สัตวพวกหนึ่งมีกายตางกนั มีสัญญาตางกัน เชนพวกมนษุย พวกเทพบางหมู  
พวกเปรตบางหมู นี้เปนสัตตาวาสขอท่ี ๑ สัตวพวกหนึ่งมีกายตางกนั มีสัญญาอยางเดียวกัน  
เชนพวกเทพผูอยูในจําพวกพรหมผูเกิดในภมิูปฐมฌาน นี้เปนสัตตาวาสขอท่ี ๒ สัตวพวก 
หนึ่งมีกายอยางเดียวกันมีสัญญาตางกัน เชนพวกเทพเหลาอาภัสสระ นี้เปนสัตตาวาสขอท่ี ๓  
สัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดยีวกัน เชนพวกเทพเหลาสุภกิณหะ  นี้เปน 
สัตตาวาสขอท่ี ๔ สัตวพวกหนึ่งไมมีสัญญา ไมเสวยเวทนา เชนพวกเทพเหลาอสัญญีสัตว  
นี้เปนสัตตาวาสขอท่ี ๕ สัตวพวกหนึ่งเขาถึงช้ันอากาสานญัจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหา 
ท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมกระทําไวในใจ 
ซ่ึงนานัตตสัญญานี้เปนสัตตาวาสขอท่ี ๖ สัตวพวกหนึ่งเขาถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะดวย 
มนสิการวาวญิญาณหาท่ีสุดมิได เพราะลวงช้ันอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง นี้เปน 
สัตตาวาสขอท่ี ๗ สัตวพวกหนึ่งเขาถึงช้ันอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไร เพราะ 
ลวงช้ันวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง นี้เปนสัตตาวาสขอท่ี ๘ สัตวพวกหนึ่งเขาถึงช้ัน  
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เนวสัญญานาสัญญายตนะดวยมนสิการวา นี้สงบน้ีประณีต เพราะลวงช้ันอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทัง้ปวง นี้เปนสัตตาวาสขอท่ี ๙ ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรกาํหนดรู ฯ 
[๔๕๘] ธรรม ๙ อยางท่ีควรละเปนไฉน ไดแกธรรมอันมีมูลมาแตตัณหา ๙ คือ  
ความแสวงหายอมเปนไปเพราะอาศัยตณัหา ความไดยอมเปนไปเพราะอาศัยความแสวงหา  
ความตกลงใจยอมเปนไปเพราะอาศัยความได ความกําหนัดดวยสามารถแหงความพอใจ ยอม 
เปนไปเพราะอาศัยความตกลงใจ ความกลํ้ากลืนยอมเปนไปเพราะอาศัยความกําหนัดดวยสามารถ 
แหงความพอใจ ความหวงแหนยอมเปนไปเพราะอาศัยความกลํ้ากลืน ความตระหนีย่อมเปนไป 
เพราะอาศัยความหวงแหน ความรักษายอมเปนไปเพราะอาศัยความตระหนี่ อกุศลธรรม  อัน 
ลามกมิใชนอย คือการถือไม ถือศัสตรา ความทะเลาะแกงแยงวิวาทกัน กลาวสอเสียดวา 
ทานๆ และการพูดเท็จ ยอมเปนไปเพราะอาศัยความรักษาเปนเหตุธรรม ๙ อยางเหลานี้ 
ควรละ ฯ 
[๔๕๙] ธรรม ๙ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเส่ือมเปนไฉน ไดแกเหตุเปนท่ีตั้งแหงความ 
อาฆาต ๙ คือ บุคคลยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ไดประพฤติแลวซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา  
ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ประพฤติอยูซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา ยอมผูกความอาฆาตวา  
ผูนี้จักประพฤติซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ไดประพฤติแลวซ่ึง 
ส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ประพฤติอยูซ่ึง 
ส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ยอมผูกความอาฆาตวาผูนี้จกัประพฤติซ่ึง 
ส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ไดประพฤติแลว 
ซ่ึงส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ประพฤติอยูซ่ึง 
ส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ยอมผูกอาฆาตวา ผูนี้จักประพฤติซ่ึงส่ิง 
ท่ีเปนประโยชนแกผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ธรรม ๙ อยางเหลานีเ้ปนไปในสวนขางเส่ือม ฯ 
[๔๖๐] ธรรม ๙ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ไดแกความกําจัดความอาฆาต ๙  
คือ บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ไดประพฤติแลวซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชน 
แกเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรานั้น จะหาได 
ในบุคคลนี้แตท่ีไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ประพฤติอยูซ่ึงส่ิงท่ีไมเปน 
ประโยชนแกเราเพราะเหตุนัน้ การท่ีจะไมใหมีการประพฤติซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรานัน้จะหา 
ไดในบุคคลนีแ้ตท่ีไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนีจ้ักประพฤติซ่ึงส่ิงท่ี  
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ไมเปนประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชน 
แกเรานัน้ จะหาไดในบุคคลนี้แตท่ีไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนีไ้ด 
ประพฤติแลวซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะ 
ไมใหมีการประพฤติเชนนัน้จะหาไดในบุคคลนี้แตท่ีไหน ยอมกําจดัความอาฆาตดวยทําไวใน 
ใจวา ผูนี้ประพฤติอยูซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น  การ 
ท่ีจะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนี้แตท่ีไหน ยอมกําจดัความอาฆาตดวย 
ทําไวในใจวา ผูนี้จักประพฤติซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น 
 การท่ีจะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนี้แตท่ีไหน ยอมกําจดัความอาฆาต 
ดวยทําไวในใจวา ผูนี้ไดประพฤติแลวซ่ึงส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา  
เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนี้แตท่ีไหน ยอมกําจัด 
ความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ประพฤติอยูซ่ึงส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจ 
ของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนี้แตท่ีไหน  
ยอมกําจดัความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้จักประพฤติซ่ึงส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผูไมเปนท่ีรัก 
ท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลน้ีแต 
ท่ีไหน ธรรม ๙ อยางเหลานีเ้ปนไปในสวนขางเจริญ ฯ 
[๔๖๑] ธรรม ๙ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน ไดแกความตางกัน ๙ คือความ 
ตางแหงผัสสะ ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนา ยอมบังเกิด 
เพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงสัญญา ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา  
ความตางแหงความดําริ ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงความพอใจ  
ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตางแหงความดําริ ความตางแหงความเรารอน ยอมบังเกิดเพราะ 
อาศัยความตางแหงความพอใจ ความตางแหงความแสวงหา ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตาง 
แหงความเรารอน ความตางแหงความได ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตางแหงความแสวงหา  
ธรรม ๙ อยางเหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ 
[๔๖๒] ธรรม ๙ อยางท่ีควรใหบังเกิดข้ึนเปนไฉน ไดแกสัญญา ๙ คือ  ความกําหนด 
หมายวาไมงาม ความกําหนดหมายในความตาย ความกําหนดหมายในอาหารวาเปนของปฏิกูล   
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ความกําหนดหมายความไมนายินดีในโลกทั้งปวง ความกําหนดหมายวาไมเท่ียง ความกําหนด 
หมายในส่ิงไมเท่ียงวาเปนทุกข ความกําหนดหมายในทกุขวาไมใชตัวตน ความกําหนดหมาย 
ในการละ ความกําหนดหมายในวิราคธรรม ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรใหบังเกิดข้ึน ฯ 
[๔๖๓] ธรรม ๙ อยางท่ีควรรูยิ่งเปนไฉน ไดแกอนุบุพพวหิาร ๙ คือ ดูกรผูมีอายุ 
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรมบรรลุปฐมฌาน มีวติก มีวิจาร  
มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอก 
ผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู อนึ่ง เปน 
ผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ี 
พระอริยะเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุขบรรลุ 
จตุตถฌานไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได  
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู บรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา อากาศหาท่ีสุด 
มิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมกระทําไวในใจ 
ซ่ึงนานัตตสัญญาอยู บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได เพราะ 
ลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวงอยู บรรลุอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา 
 ไมมีอะไร เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวงอยู บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตน 
ฌานเพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงอยู บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะ 
ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงอยู ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯ 
[๔๖๔] ธรรม ๙ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน ไดแกอนบุุพพนิโรธ ๙  คือ เม่ือเขา 
ปฐมฌาน กามสัญญาดับ เม่ือเขาทุติยฌาน วติกวิจารดับ เม่ือเขาตติยฌาน ปติดับ เม่ือเขา 
จตุตถฌาน ลมอัสสาสปสสาสะดับ เม่ือเขาอากาสานัญจายตนฌาน รูปสัญญาดับ เม่ือเขา 
วิญญาณัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสัญญาดับ เม่ือเขาอากิญจัญญายตนฌาน วญิญาณัญ 
จายตนสัญญาดับ เม่ือเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน อากิญจัญญายตนะดับ เม่ือเขาสัญญา 
เวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาดับ ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ 
ธรรม ๙๐ ดังพรรณนามาน้ี เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด ไมเปนอยางอ่ืน  
อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
[๔๖๕] ธรรม ๑๐ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๑๐ อยางควรใหเจริญ  ธรรม ๑๐ อยาง 
ควรกําหนดรู ธรรม ๑๐ อยางควรละ ธรรม ๑๐ อยางเปนไปในสวนขางเส่ือม ธรรม ๑๐ อยาง  
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เปนไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๑๐ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๑๐ อยางควรใหบังเกิดข้ึน 
 ธรรม ๑๐ อยางควรรูยิ่ง ธรรม๑๐ อยางควรทําใหแจง ฯ 
[๔๖๖] ธรรม ๑๐ อยางท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน ไดแกธรรมกระทําท่ีพึ่ง ๑๐ อยาง คือ  
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีลสํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอม 
ดวยมรรยาทและโคจรอยู มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ท้ังหลาย ผูมีอายุท้ังหลายแมขอท่ีภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอม 
ดวยมรรยาทและโคจรอยู มีปรกติเห็นภัยในโทษแมเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ท้ังหลาย นี้เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีธรรมอันสดับแลวมาก ทรงธรรมท่ีไดสดับแลวส่ังสมธรรม 
ท่ีไดสดับแลว ธรรมท่ีงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุดประกาศพรหมจรรย 
พรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยญัชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง เห็นปานนัน้ อันเธอไดสดับแลวมาก  
ทรงไวแลว คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดีดวยความเหน็ ผูมีอายุท้ังหลาย  
แมขอท่ีภิกษุเปนผูมีธรรมอันสดับแลวมาก ทรงธรรมท่ีไดสดับแลว ส่ังสมธรรมท่ีไดสดับแลว  
ธรรมท่ีงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ 
พรอมท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง เห็นปานนั้น อันเธอไดสดับแลวมาก ทรงไวแลว  
คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดีดวยความเห็น นี้ก็เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ผูมีอายท้ัุงหลาย  แมขอท่ี 
ภิกษเุปนผูมีมิตรดี มีเพื่อนดี มีสหายดี นีก้็เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมท่ีกระทําใหเปนผูวางายเปนผูอดทน  
เปนผูรับอนุศาสนีโดยเบ้ืองขวา ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษเุปนผูวางาย ประกอบดวย 
ธรรมท่ีกระทําใหเปนผูวางาย เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนีโดยเบ้ืองขวา นี้กเ็ปนธรรมกระทํา 
ท่ีพึ่ง ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยันไมเกียจคราน ประกอบดวยปญญาเปนเคร่ืองพิจารณา  
อันเปนอุบายในกึกรณียะนั้นๆ สามารถทํา สามารถจัด ในกึกรณียะกิจใหญนอยของเพื่อน 
สพรหมจารีท้ังหลาย ผูมีอายท้ัุงหลาย แมขอท่ีภิกษเุปนคนขยันไมเกยีจคราน ประกอบดวย 
ปญญาเปนเคร่ืองพิจารณาอันเปนอุบายในกึกรณียะนัน้ๆ สามารถทํา สามารถจัดในกกึรณียะกิจ 
ใหญนอยของเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลายน้ีกเ็ปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ  
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อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครในธรรม เจรจานารัก มีความปราโมทยยิ่งในอภิธรรม ใน 
อภิวินยั ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนผูใครในธรรม เจรจานารัก มีความปราโมทยยิ่งใน 
อภิธรรม ในอภิวนิัย นีก้็เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร 
อันเปนปจจัยแกคนไขตามมีตามได ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร  
บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารอันเปนปจจยัแกคนไขตามมีตามได นี้กเ็ปนธรรมกระทํา 
ท่ีพึ่ง ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพยีร เพือ่ละอกุศลธรรม เพื่อจะยังกุศลธรรมใหถึง 
พรอมอยู เปนผูมีเร่ียวแรง มีความบากบ่ัน ม่ันคง ไมทอดธุระในธรรมท่ีเปนกุศล   ดุกร 
ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภกิษเุปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อจะยังกุศลธรรม 
ใหถึงพรอมอยู มีเร่ียวแรง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในธรรมท่ีเปนกุศล นี้กเ็ปนธรรม 
กระทําท่ีพึ่ง ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาเคร่ืองรักษาตนอยางยอดเยีย่ม  
แมส่ิงท่ีทําแลวนานแมคําท่ีพูดแลวนาน กน็ึกไดระลึกได ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภกิษุ 
เปนผูมีสติประกอบดวยสตแิละปญญาเคร่ืองรักษาตนอยางยอดเยี่ยม แมส่ิงท่ีทําแลวนาน แมคํา 
ท่ีพูดแลวนาน ก็นึกไดระลึกได นี้ก็เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาท่ีเห็น ความเกิดและความดับอัน 
ประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ  ผูมีอายุท้ังหลาย   แมขอท่ีภิกษุเปน 
ผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาท่ีเห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐ ชําแรกกเิลส ใหถึง 
ความส้ินทุกขโดยชอบ นี้กเ็ปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ 
[๔๖๗] ธรรม ๑๐ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน ไดแกแดนแหงกสิณ ๑๐ คือ ผูหนึ่ง 
ยอมจําปฐวีกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตามลําดับหาประมาณมิได ผูหนึ่งยอมจํา 
อาโปกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจาํเตโชกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําวาโยกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจํานีลกสิณได  
... ผูหนึ่งยอมจาํปตกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําโลหิตกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําโอทาตกสิณได ... ผูหนึ่งยอม 
จํา  
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อากาสกสิณไดผูหนึ่งยอมจําวิญญาณกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตามลําดับ  
หาประมาณมิได ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ 
[๔๖๘] ธรรม ๑๐ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน ไดแกอายตนะ ๑๐ คือ  นัยนตา  
รูป หู เสียง จมูก กล่ิน ล้ิน รส กาย โผฏฐัพพะ ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ 
[๔๖๙] ธรรม ๑๐ อยางท่ีควรละเปนไฉน ไดแกมิจฉัตตะ ๑๐ คือ ความเห็นผิด  
ความดําริผิด เจรจาผิด การงานผิด เล้ียงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด  ตัง้ใจผิด ความรูผิด ความพนผิด  
ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ควรละ ฯ 
[๔๗๐] ธรรม ๑๐ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเส่ือมเปนไฉน ไดแกอกุศลกรรมบถ ๑๐ 
 คือ ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พดูสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ  
อยากไดของเขา ปองรายเขา เห็นผิดธรรม ๑๐ อยางเหลานีเ้ปนไปในสวนขางเส่ือม ฯ 
[๔๗๑] ธรรม ๑๐ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ไดแกกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ  
เวนจากฆาสัตว เวนจากลักทรัพย เวนจากประพฤติผิดในกาม เวนจากพดูเท็จ เวนจากพูด 
สอเสียด เวนจากพูดคําหยาบ เวนจากพดูเพอเจอ ไมอยากไดของเขา ไมปองรายเขา เหน็ชอบ  
ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ 
[๔๗๒] ธรรม ๑๐ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน ไดแกอริยวาส ๑๐ คือ ดูกร 
ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูละองค ๕ ไดแลวประกอบดวยองค ๖ มีธรรม 
อยางเดยีวเปนเคร่ืองรักษา มีธรรมเปนพนักพิง ๔ ดานมีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาแลว  
มีความแสวงหาทุกอยางอันสละแลวโดยชอบมีความดําริไมขุนมัว มีกายสังขารอันระงับแลว  
มีจิตหลุดพนดแีลว มีปญญาหลุดพนดแีลว ฯ 
ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวาเปนผูละองค ๕ ไดแลว กามฉันทะ พยาบาท  ถีนมิทธะ  
อุทธัจจกุกกุจจะ วิจกิิจฉา เปนโทษอันภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ละไดแลว อยางนีแ้ล ภกิษุช่ือวา 
เปนผูละองค ๕ ไดแลว ฯ 
ก็อยางไร ภิกษจุงึจะช่ือวาประกอบดวยองค ๖ ภิกษุในพระศาสนานี้เห็นรูปดวยนัยนตา  
... ฟงเสียงดวยหู ... ดมกล่ินดวยจมกู ... ล้ิมรสดวยล้ิน ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูธรรมารมณ 
ดวยใจแลว ... ไมยินดยีินราย เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู อยางนีแ้ล ภิกษุช่ือวาประกอบ 
ดวยองค ๖ ฯ  
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ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวามีธรรมอยางเดียวเปนเคร่ืองรักษา ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  
ประกอบแลวดวยใจมีสติเปนเคร่ืองรักษา อยางนี้แล ภิกษุช่ือวามีธรรมอยางเดยีวเปนเคร่ืองรักษา ฯ 
ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวามีธรรมเปนพนักพิง ๔ ดาน ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  
พิจารณาแลวเสพของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวอดกล้ันของอยางหนึ่งพิจารณาแลวเวนของ 
อยางหนึ่ง พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหนึ่ง อยางนีแ้ลภิกษุช่ือวามีธรรมเปนพนักพงิ ๔ ดาน 
ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวามีสัจจะเฉพาะอยาง อันบรรเทาแลว สัจจะเฉพาะอยางเปน 
อันมาก ของสมณพราหมณเปนอันมาก เปนของอันภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้บรรเทาแลว  
บรรเทาดีแลว สละ คาย ปลอย ละ สละคืนเสียหมดส้ินแลว อยางนีแ้ล ภกิษุช่ือวา 
มีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาแลว 
ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวามีความแสวงหาทกุอยางอันสละแลวโดยชอบ ภิกษใุน 
พระธรรมวินัยนี้ละการแสวงหากาม ละการแสวงหาภพ ละการแสวงหาพรหมจรรย อยางนี ้
แล ภิกษุช่ือวามีความแสวงหาทุกอยางอันสละแลวโดยชอบ ฯ 
ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวามีความดําริไมขุนมัว ความดําริในกาม ความดาํริในความ 
พยาบาท ความดําริในความเบียดเบียน เปนโทษอันภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ละไดแลว  
อยางนี้แล ภิกษุช่ือวามีความดําริไมขุนมัว ฯ 
ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวามีกายสังขารอันระงับแลว ภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บรรลุ 
จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละทุกขละสุขและดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มี 
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู อยางนี้แล ภิกษุช่ือวามีกายสังขารอันระงับแลว ฯ 
ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวามีจติหลุดพนดีแลว จิตของภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พนแลว 
จากราคะ โทสะ โมหะ อยางนี้แล ภกิษุช่ือวามีจิตหลุดพนดีแลว ฯ 
กอ็ยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวามีปญญาหลุดพนดีแลว ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยอมรูชัด 
วา ราคะ ... โทสะ ... โมหะอันเราละแลว มีรากอันเราถอนข้ึนแลวกระทําใหเปนดุจตนตาล 
อันไมมีท่ีตั้ง กระทําไมใหมี มีอันไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา อยางนีแ้ล ภิกษุช่ือวามีปญญา 
อันหลุดพนดีแลว ฯ 
        ธรรม ๑๐ อยางเหลานีแ้ทงตลอดไดยาก ฯ 
[๔๗๓] ธรรม ๑๐ อยางท่ีควรใหบังเกดิข้ึนเปนไฉน ไดแกสัญญา ๑๐ คือ ความ 
กําหนดหมายวาไมงาม ความกําหนดหมายในความตาย ความกําหนดหมายในอาหารวาเปนของปฏิกูล  
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 ความกําหนดหมายความไมนายินดีในโลกทั้งปวงความกําหนดหมายวาไมเท่ียง ความกําหนด 
หมายในส่ิงไมเท่ียงวาเปนทุกข ความกําหนดหมายในทกุขวาไมใชตัวตน ความกําหนดหมาย 
ในการละ ความกําหนดหมายในวิราคธรรม ความกําหนดหมายในความดับ ธรรม ๑๐ อยาง 
เหลานี้ควรใหบังเกิดขึ้น ฯ 
[๔๗๔] ธรรม ๑๐ อยางท่ีควรรูยิ่งเปนไฉน ไดแกนิชชิณวตัถุ ๑๐ คือความเห็นผิด 
อันบุคคลผูเห็นชอบยอมละได อนึ่ง แมอกศุลธรรมอันลามกมิใชนอย ท่ีบังเกิดเพราะความเห็น 
ผิดเปนปจจยัเขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเห็นชอบ 
เปนปจจยั ความดําริผิดอันบุคคลผูดําริชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย 
ท่ีบังเกิดเพราะความดําริผิดเปนปจจยั เขากล็ะได สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญ 
บริบูรณเพราะความดําริชอบเปนปจจยั การเจรจาผิดอันบุคคลผูเจรจาชอบยอมละได อนึ่ง 
แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีบังเกดิเพราะเจรจาผิดเปนปจจัย เขาก็ละไดสวนกศุลธรรม 
มิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะเจรจาชอบเปนปจจยั การงานผิดอันบุคคลผูทําการงาน 
ชอบยอมละได อน่ึง แมอกศุลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีบังเกิดเพราะการงานผิดเปนปจจัย เขาก ็
ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการงานชอบเปนปจจัย การเล้ียงชีพ 
ผิดอันบุคคลผูเล้ียงชีพชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีบังเกดิเพราะการ 
เล้ียงชีพผิดเปนปจจยั เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะ 
การเล้ียงชีพชอบเปนปจจยั ความพยายามผิดอันบุคคลผูพยายามชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศล 
ธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีบังเกิดเพราะความพยายามผิดเปนปจจยั เขากล็ะได สวนกุศลธรรม 
มิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความพยายามชอบเปนปจจยั ความระลึกผิดอัน 
บุคคลผูระลึกชอบยอมละไดอนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีบังเกิดเพราะความระลึกผิด 
เปนปจจยั เขาก็ละได สวนกศุลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความระลึกชอบ 
เปนปจจยั ความต้ังใจผิดอันบุคคลผูตั้งใจชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามก 
มิใชนอยท่ีบังเกิดเพราะความตั้งใจผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึง 
ความเจริญบริบูรณ เพราะความต้ังใจชอบเปนปจจยัความรูผิดอันบุคคลผูรูชอบยอมละได อนึ่ง  
แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีบังเกดิเพราะความรูผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรม 
มิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความรูชอบเปนปจจยั ความพนผิดอันบุคคลผูพน  
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ชอบยอมละได อนึ่ง อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีบังเกิดเพราะความพนผิดเปนปจจัย  
เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมเจริญบริบูรณ เพราะความพนชอบเปนปจจยั ธรรม  
๑๐ อยางเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯ 
[๔๗๕] ธรรม ๑๐ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน ไดแกอเสขธรรม ๑๐ คือ ความเห็น 
ชอบเปนของพระอเสขะ ความดําริชอบ ... เจรจาชอบ ... การงานชอบ ... เล้ียงชีพชอบ ... พยายาม 
ชอบ ... ระลึกชอบ ... ตั้งใจชอบ ... ความรูชอบ ... ความพนชอบ เปนของพระอเสขะ ธรรม  
๑๐ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ 
ธรรมรอยหนึ่งดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด  ไมเปนอยางอ่ืน  
อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
ทานพระสารีบุตรไดกลาวสูตรนี้แลว ภิกษเุหลานั้นดใีจ ช่ืนชมภาษิตของ ทานพระ 
สารีบุตร ดังนี้แล ฯ 
                                        จบ ทสุตตรสูตร ท่ี ๑๑ 
                                        จบ ปาฏิกวรรค 
                                        ___________ 
รวมพระสูตรในวรรคนี้ มี ๑๑ สูตร คือ 
๑. ปาฏิกสูตร          ๒. อุทุมพลิกสูตร         ๓. จักกวัตติสูตร 
๔. อัคคัญญสูตร         ๕. สัมปสาทนียสูตร         ๖. ปาสาทิกสูตร 
๗. ลักขณสูตร        ๘. สิงคาลกสูตร         ๙. อาฏานาฏิยสูตร 
๑๐. สังคีติสูตร         ๑๑. ทสุตตรสูตร ฯ 
                        ทีฆนิกายซ่ึงประดับดวยสูตร ๓๔ สูตร จบ 
ทีฆนิกายนี้มีพระสูตร ๓๔ สูตร จัดเปน ๓ วรรค ช่ือวาทีฆนิกาย เปนนกิายตน  
เปนไปโดยสมควร ก็เพราะเหตุไร นิกายน้ีจึงเรียกวา ทีฆนิกาย   เพราะเปนท่ีรวมเปน 
ท่ีอยูแหงพระสูตรขนาดยาวๆ จึงเรียกวา ทีฆนิกาย ดังนี้แล ฯ 
                                                _________________ 


